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Alkusanat 
 

Tämän työn aihe on muodostunut kirjoittajan omien sähköurakoinnin myötä saatujen kokemusten 

ympärille. Nykyinen ristiriitainen tilanne tämän hetken rakentamisen toteutuksen ja lopputulok-

sen laadussa sekä teknologian kehittymisen ja talotekniikan tärkeyden kasvamisen kesken ovat 

synnyttäneet tilanteen, joka on mielestäni tutkimisen arvoinen. Näen tämän hetken rakentamisen 

yleisesti usein ristiriitaiseksi ja ongelmalliseksi alaksi, jossa alan yhteisen parhaan kehittäminen 

on harvoin mahdollista.  

 

Työn alussa vuoden 2017 tammikuussa tutkimuskysymykseni muodostui aluksi idealle, jossa mie-

tittiin, miten rakennushankkeiden eri osapuolet voisivat helpottaa toistensa toimintaa keskittyen 

hanketta eteenpäin vieviin toimintoihin samalla välttyen ylimääräiseltä työltä. Työn edistymisen 

myötä huomasin, että tämä ei ole mahdollista tämän hetken sopimuskulttuurilla. Osapuolten vä-

linen yhteistyö perustuu nykyisten kiinteähintaisten urakoiden sopimusehtojen kanssa vain osa-

puolien hyvään henkeen ja henkilökemiaan. Urakoinnissa ollaan päädytty tilanteeseen, jossa yh-

teistyö ei aina ole kannattava vaihtoehto osapuolien talouden kannalta ja yhteiseen hiileen pu-

haltaminen johtaa oman tulen sammumiseen. Näen tämän olevan pahasti ristiriidassa nykyisen 

rakentamisen monimutkaistuessa, jossa yhteistyön merkitys nousee jatkuvasti rakennushankkei-

den toteutuksen sovittamiseksi ja toimivan lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

 

Olen monelle kiitollinen tämän työn toteutumisesta. Tässä työssä pääsin kirjoittamaan aiheesta, 

josta olen itse suorastaan innoissani. Työn toteutumisesta sekä mukavista haastatteluista ja ope-

tuksista haluaisin kiittää kaikkia haastateltujani. Koen, ettei tämä työ olisi ollut mahdollista ilman 

haastateltujeni kaltaisia alalla toimivia henkilöitä, joilla on kyky katsoa ja ajatella laajemmin 

yhteisen hyvän ja järjen mukaisesti omaa toimintaansa pidemmälle. Erityisesti haluaisin kiittää 

ohjaajaani Jaakko Ketomäkeä, joka uutena Aallon tulokkaana otti työn ohjattavakseen ja mah-

dollisti diplomityön vapaan käsittelyn niin työn suunnassa kuin sen toteutuksessa.  

 

Kiitos niin työn valmistumisessa kuin opiskelujeni loppuessa kuuluu entisille kollegoilleni ja ys-

tävilleni, jotka ovat vuoden ajan jaksaneet keskustella ja kuunnella tämän diplomityön aiheista 

ja murheista. Ilman mielenkiintoisia pohdintoja ja kullanarvoisia vinkkejä työn mielekkyys ja oma 

innostus eivät olisi voineet viedä näin pitkälle.  

 

Suurin kiitos kuuluu kuitenkin lähimmäisilleni, jotka niin tämän työn kuin muidenkin elämänvai-

heiden ohella ovat olleet rinnallani ja tukenani kannustaen ja välillä hieman painostaenkin niin 

uusiin haasteisiin kuin vanhojen loppuun saattamiseen. 

 

Espoo 28.11.2017 

 

Kasperi Koimäki 
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1 Johdanto 
 

Tämän diplomityön aiheena on rakennusalan sähköurakoinnin tutkiminen eri alan toimijoiden 

näkökulmasta ja nykyisen alan osapuolten välisen toiminnan parannuksien etsiminen. Sähköura-

koinnin vähäisen kirjallisen käsittelyn ja dokumentaation takia aiheen tutkiminen perustuu alalla 

toimivien eri osapuolten välillä käytyihin haastatteluihin. Työn tavoitteena on löytää erilaisia kei-

noja ja tapoja sähköurakoinnin tehostamiseksi ja toimintatapojen parantamiseksi tavoilla, jotka 

ovat kaikkien urakoinnin osapuolten edunmukaisia. Monet tässä työssä käsiteltävät ongelmat, 

haasteet ja ratkaisut eivät koske pelkästään sähköurakointia ja etenkin ratkaisuja voitaisiin hyö-

dyntää laajemmin yleisesti talotekniikan ja muun urakoinnin yhteydessä. 

 

Työn alussa diplomityön kirjoittamisen motiivina oli kirjoittajan oma näkemys alan toimitapojen 

ristiriitaisuudesta, mutta haastatteluiden myötä tämä sama näkemys on muuttunut yleiseksi mie-

lipiteeksi. Työn haastatteluissa pystyy näkemään sähköurakoinnin kasvavan monimutkaistumisen 

määrän: Urakan muuntautumiskyvyn tarpeen kasvun ja talotekniikkajärjestelmien teknologian 

kehittymisen. Tämän myötä sähköurakoinnin toimintatavoissa nähdään paljon tehostettavaa ja 

parannettavaa. Työn alkuperäinen tarkoitus oli tutkia ja kehittää toimintatapoja, mutta työn edis-

tymisen myötä työssä päädyttiin myös käsittelemään huomattava määrä rakennushankkeen toteu-

tusvaiheen toimintatapojen kehittymisen esteitä. 

 

Kirjoittamisen haasteita olivat tarvittavan tiedon löytäminen ja käsittely. Sähköurakointi ei tun-

netusti ole kovin akateeminen ala, jolloin aikaisempi tutkimus on perustunut ammattikorkeakou-

lujen päättötöihin, jotka käsittelevät lähinnä alan teknisiä alueita. Tämän myötä työ perustuu pit-

kälti haastatteluissa esille tuotuihin epäkohtiin sekä niiden esittelyyn ja ratkaisemiseen. Työn 

haastatteluosuus on koottu yhdeksän eri haastatellun keskusteluista ja huolellisesti ensin litteroitu, 

jonka jälkeen systemaattisesti tiivistetty nykyiseen muotoonsa. Haastatteluosion tiivistyksen yh-

teydessä on pyritty huolellisuuteen, jolla työstä saataisiin sujuva ja helposti ymmärrettävä jättä-

mättä tärkeitä haastatteluissa ilmi tulleita mielipiteitä tai näkökulmia esittelemättä. 

 

Diplomityön kirjoittaminen ja sen myötä rajaus on tapahtunut pitkälti haastatteluissa tuotujen on-

gelmien mukaan. Työn tarkoituksena on tutkia ja parantaa alan toimintatapoja, jolloin ongelmat-

tomien kohtien käsittely on tehty vain alan ymmärtämisen takia. Toimintatapoja tai ongelmia ei 

ole käsitelty yksityiskohtaisesti tai tapauskohtaisesti, koska rakennusalalle ominaisen projekti-

luonteen takia rakennushankkeiden yksityiskohtaisemmat toimintatavat ovat yritys-, projekti-, 

henkilö ja tapauskohtaisia. Tämän sijaan työssä on yritetty käsitellä koko rakentamisen ja erityi-

sesti sähköurakoinnin toimintatapoja määritteleviä kehyksiä eli juridiikkaa. Käsitellyn juridiikan 

voidaan nähdä asettavan rajat urakkamaailman toiminnalle ja sen käsittelyllä on tarkoitus muo-

dostaa ymmärrys urakointimaailmasta ja toimintatapojen nykyisistä muodoista. Etenkin sähkö-

urakoitsijaa koskevaa juridiikkaa eli urakkasopimusten sopimusehtoja on pyritty käsittelemään 

maallikon näkökulmasta joitain kohtia täydentämällä tulkintateoksilla. Tämä on tarkoituksenmu-

kaista, koska sopimusehdot ovat tehty maallikoiden allekirjoitettavaksi urakkasopimusten liit-

teiksi.  Työn rajauksen ideana on tuottaa lukijalle kuva urakointimaailmasta, tuoda esille sen on-

gelmakohtia ja esittää ratkaisuja näille ongelmakohdille. Rajauksessa on pyritty karsimaan työstä 

työlle epäolennaiset osat ja keskittymään työn ratkaisujen kannalta olennaisiin osiin rakentaen 

pohjaa työssä käsiteltäville aiheille. 
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Diplomityö on tarkoitettu rakennusalalla ja sähköurakoinnin parissa toimivien henkilöiden luet-

tavaksi, mutta se on pyritty kirjoittavamaan tavalla, jolla alalle tuntematonkin henkilö pystyy ym-

märtämään työn tarkoituksen ja ratkaisut. Tämän mahdollistamiseksi työn ensimmäisissä luvuissa 

on kirjallisuuden ja oman työkokemuksen tukemaa kuvausta yksinkertaistetusta sähköurakoin-

nista ja sen kulusta rakennushankkeen ohella. Näissä kappaleissa käsitellään projektin kulkua 

hankkeen aloituksesta urakan päättymiseen niin urakan kulun myötä kuin sitä koskevan juridiikan 

avulla. Lukujen tarkoitus on antaa lukijalle pohjaa haastatteluiden ja niiden yhteenvedon tulkit-

semiseksi.  

 

Diplomityö ja sen tulokset perustuvat hyvin pitkälle haastatteluihin ja niissä käytyihin keskuste-

luihin. Työssä haastateltiin yhteensä yhdeksää alan toimijaa laajalti eri sähköurakoinnin rooleista 

vallitsevan tilanteen ja toimintatapojen hahmottamiseksi. Kaikkea haastatteluissa käytyä keskus-

telua ja aiheita ei ole päädytty työssä käsittelemään, mutta aiheet, joihin löytyi selvä ratkaisu tai 

parannus, on kirjoitettu auki yhteenvedossa. Suurin osa yhteenvedossa esitetyistä ehdotuksista on 

peräisin itse haastatteluista ja kiitos näistä ideoista kuuluu haastatetuille. 
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2 Sähköurakka projektina 
 

Tässä luvussa käsitellään sähköurakkaa projektina ja sähköurakan eri vaiheita urakan etenemisen 

mukaan. Sähköurakkaa on pyritty käsittelemään yleisen hankkeen etenemisen myötä, mutta to-

dellisuudessa hankkeen toteutus saattaa olla hyvinkin erilainen. Useimmista rakennushankkeista 

löytyvät samanlaiset vaiheet kuin tässä luvussa on kuvailtu, mutta niiden sisältö, vastuualueet ja 

toteutus saattavat erota tässä luvussa esitetystä. Luvun tarkoituksena on rakentaa pohjaa tulevien 

lukujen aiheille.  

 

Luvussa käsitelty sähköurakointi ja sen projektiluonne kuvaillaan pitkälti kirjoittajan oman alan 

tuntemuksen ja kokemuksen mukaistesti. Rakennushankkeen edistymiseen on käytetty viitteenä 

Rakennustiedon laatimia RT-kortiston ohjekortteja, joiden tarkoitus on yhdenmukaistaa raken-

nusteollisuuden toimintaa.   

 

2.1 Sähköurakan luonne 
 

Yksinkertaistettuna rakennusalan urakassa on kaksi osapuolta: tilaaja ja urakoitsija. Tilaaja toimii 

työn hankkijana ja urakoitsija työn toteuttajana. Urakoinnissa tilaaja määrittää tarpeensa ennen 

hankintaa ja laati suunnitelmapiirustukset tai muun ohjeistuksen näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Urakoitsijan tavoitteena on toteuttaa ohjeistuksen mukainen urakkasuorite 

tilaajan edun ja urakoitsijan taloudellisen edun mukaisesti. Käytännössä tilaajan ja urakoitsijan 

välit ovat projektikohtaisia ja satunnaisesti urakkamuodosta ja olosuhteista riippuen hyvin 

vaikeaselkoisia. 

  

Rakentamisessa käsite urakka kuvaa sopimuspohjaista päätöstä tilaajan ja urakoitsijan välillä 

rakennuksen tai rakennuksen osan rakentamisesta. Rakennushankkeen urakat rajataan usein eri 

osaamisalojen suhteen, jolloin eri aloille suuntautuneet ihmiset voivat keskittyä toteuttamaan vain 

oman osaamisalueensa työtehtäviä tehostaen rakentamisen työtehtävien resurssien käyttämistä. 

Sähköurakka on käsite talotekniikka-alan urakasta, jossa urakka on rajattu koskemaan sähkötöitä, 

joista pääosin vahvavirta-asennuksia. Sähköurakan projektiluonne muistuttaa paljolti normaalia 

projektia. Siihen kuuluu projektin määränpään määrittely, resurssien määrittely ja työsuunnittelu 

sekä projektin toteutus ja loppuun vieminen.  

 

Tarkemmin sähköurakka voidaan jakaa eri vaiheisiin: 

• Käyttäjän tarpeiden kartoitus ja suunnittelu 

• Tarjousvaihe 

• Urakkaneuvotteluvaihe 

• Urakoitsijan työsuunnittelu 

• Toteutusvaihe 

• Käyttöönotto 

• Takuuvaihe 

 

Näistä vaiheista tilaajan tarpeiden kartoitus ja suunnittelu, tarjousvaihe sekä 

urakkaneuvotteluvaihe ovat teknisiä ja juridisia urakan aloittamiseen vaadittavia vaiheita, joiden 

toteutuksesta vastaa tilaaja. Sähköurakoitsijan osalta urakka alkaa tarjousvaiheessa osallistumalla 

tarjouskilpailuun. Itse urakkasuoritus alkaa urakkaneuvotteluvaiheen jälkeen osapuolten 

allekirjoitettua urakkasopimuksen. 
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2.2 Rakennushankkeen aloitusvaiheet  
 

Rakennushanke lähtee käyntiin käyttäjän tarpeesta. Käyttäjällä on tarve joko uusille tiloille tai 

vanhojen tilojen saneeraukselle. Tästä käynnistyvää rakennushankkeen vaihetta kutsutaan Raken-

nustiedon laatiman RT-kortin Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon, TATE12, mukaan tar-

veselvitykseksi ja se on käyttäjän tekemä.1 Tarveselvityksessä käyttäjä harkitsee rakennushank-

keen tarvetta suhteessa hankkeen arvioituihin kustannuksiin ja hankkeen tarpeen toteamisen jäl-

keen käyttäjä voi aloittaa rakennushankkeen kannattavuuden tutkimisen hankesuunnittelulla.  

 

Hankesuunnittelussa kartoitetaan tarkemmin käyttäjän tarpeet ja hankkeen käytettävissä olevat 

resurssit näiden tarpeiden tyydyttämiseksi. Hankesuunnittelun toteuttaa hankkeen tilaajaksi muo-

dostuva käyttäjän ja rakennuttajan organisaatio. Hankesuunnittelun ideana on ensisijaisesti päät-

tää hankkeen toteutuksesta. Tämän lisäksi hankesuunnittelun edetessä siinä määritellään suurem-

mat raamit rakennussuunnittelulle rakennuksen käyttäjien tarpeiden ja tilaajan resurssien mukaan, 

laaditaan aikataulu- ja kustannusarviointia sekä tehdään alustavia päätöksiä rakennuksen tekni-

sistä ratkaisuista ja ominaisuuksista. Hankesuunnittelussa suunnitellaan ja arvioidaan erilaisia ta-

poja hankkeen suurimpien ongelmakohtien ratkaisuun ja rakennuskohteen toteutukseen. Hyvän 

hankesuunnittelun tuloksena on hankkeen investointipäätöksen lisäksi tukeva pohja hankkeen ra-

kennussuunnittelun vaiheelle.  

 

Rakennussuunnitteluvaiheessa hankkeeseen otetaan mukaan hankkeen suunnittelijat ja hankkeen 

tilaajaorganisaatio päättää hankkeen toteutusmuodosta. Suunnittelijat valitaan suunnittelukilpai-

lulla. Rakennussuunnitteluvaihe jaetaan TATE12:n mukaan kolmeen osaan: Ehdotussuunnittelu, 

yleissuunnittelu ja toteutussuunnittelu. Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoisia ratkaisuja 

kohteen toteutukselle sekä teknisille järjestelmille ja yleissuunnittelussa ehdotussuunnittelun 

ideat kootaan toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelmassa voi edelleen olla 

hankkeen edunmukaisia toteutuksen variaatioita, kuten erilaisia tilaratkaisuja. 

 

Toteutussuunnittelussa suunnitellaan rakennuksen suunnitelmat toteutusta ja hankintoja varten 

tarvittavaan tarkkuuteen asti. Toteutussuunnittelussa sähkösuunnittelija määrittelee käytettävät 

asennustuotteet ja sähköiset järjestelmät sekä laatii tarkemmat sähkösuunnitelmat, joiden avulla 

urakoitsijan tulee pystyä arvioimaan urakkasuorituksen arvo.  

 

Sähköurakoitsijan osalta rakennusurakka lähtee käyntiin, kun käyttäjän tarpeet ovat saatu kartoi-

tettua ja suunnitelmat tehtyä näiden tyydyttämiseksi. Tämän jälkeen tilaaja aloittaa tarjousvai-

heen. Ennen tarjousvaihetta tilaaja on rajannut urakan haluamallaan tavalla ja valinnut urakkaa 

parhaiten palvelevan urakkamuodon urakan toteutukselle. 

 

2.3 Tarjouskilpailu ja urakkaneuvottelut 
 

Tarjouskilpailu on tilaajan edunmukainen tapa selvittää urakkasuorituksen arvo ja löytää edullisin 

toteuttaja urakkasisällölle. Tarjouskilpailussa tilaaja esittää urakkasisällön tarjouspyynnöllä, joka 

sisältää rajatun urakkasuorituksen suunnitelmat ja suorittamisen ohjeistuksen. Urakoitsijat käyvät 

tarjouspyynnön materiaalin läpi, muodostavat hinnan tarjouspyynnössä esitetylle urakkasisällölle 

                                                      
1 Rakennustieto, Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE 12 



6 

 

ja antavat tarjouksensa tilaajan ilmoittamaan määräpäivään mennessä. Määräpäivän jälkeen ti-

laaja käy tarjoukset läpi ja valitsee näistä yhden tai useamman tarjouksen urakkaneuvotteluihin. 

Valitsemisen perusteena on evättyjen tarjousten poisjäännin jälkeen tilaajan edunmukaisuus. Tar-

jouksen epäämiseen voidaan päätyä, kun tarjous ei täytä tarjouspyynnön määritteitä tai tarjouk-

seen koskevista juridista syistä. 

 

Tarjouskilpailu on joko yksityinen tai julkinen riippuen kyseisen hankkeen rahoituksesta. Yksi-

tyisen tarjouskilpailun kulkua tai urakoitsijan valintaperusteita ei ole määrätty laissa, mutta sille 

löytyy kiinteistöalan yhteistyöjärjestön RAKLI ry:n sekä urakoitsijajärjestöjen yhdessä laatima 

ohjeistus, Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet2, jota tilaaja voi halutessaan noudattaa urak-

kakilpailussa. Vaikka yksityisen tarjouskilpailun sääntöjä ei ole laissa määritelty, tilaajaa voidaan 

yleisesti suositella keskittymään tarjouskilpailun käytäntöjen eettisyyteen ja tasa-arvoisuuteen. 

Julkisien hankintojen osalta tarjouskilpailun menettelytavat ja periaatteet ovat määrätty hankin-

talaissa. Näitä molempia tarjouskilpailuun vaikuttavia juridisia pykäliä käsitellään luvussa 3, ta-

lotekniikkaurakoitsijan juridiikka. 

 

Urakoitsijan antaman hyväksyttävän tarjouksen myötä tarjouskilpailu etenee tarjousvaiheesta 

urakkaneuvotteluihin. Urakkaneuvotteluissa käsitellään tilaajan antaman tarjouspyynnön ja ura-

koitsijan tekemän tarjouksen sisällöt sekä urakkasopimusta koskevan urakan sisältö ja tarkiste-

taan, että osapuolet ovat näistä yksimielisiä. Urakkaneuvotteluissa voidaan myös käydä läpi eri 

osapuolten velvollisuuksia toisiaan kohtaan ja määritellä osapuolten resursseja koskien urakan 

toteutusta. Tilaajalle urakkaneuvotteluiden tarkoituksena on löytää tarjouksen jättäneistä resurs-

seiltaan, hinnaltaan ja taidoiltaan sopivin urakoitsija urakan toteuttamiseen sekä yhdenmukaistaa 

tilaajan ja urakoitsijan käsitys urakkasisällöstä. Urakkaneuvotteluiden päätyttyä ja sopivan ura-

koitsijan löydyttyä osapuolet solmivat urakkasopimuksen, jossa urakoitsija velvoitetaan urakka-

suorituksen toteuttamiseen sopimuksessa määritetyillä rajoitteilla. Toteutusta vastaan urakkaso-

pimuksessa määritellään toteutuksesta maksettava palkkio, urakkasumma. 

 

2.4 Urakoitsijan työsuunnittelu ja urakkasisällön toteutus 
 

Urakkasopimuksen jälkeen urakoitsija aloittaa urakan suunnittelun. Urakan suunnittelussa ura-

koitsija toteuttaa omaa työsuunnitteluaan parhaiten näkemällään tavalla ladaten urakkasuoritus-

taan. Tällaista urakkasuorituksen lataamista ovat esimerkiksi tulevien työvaiheiden ja tarvittavien 

hankintojen suunnittelu sekä urakkasuorituksen mahdollisten riskien kartoittaminen ja enna-

kointi. Urakan suunnittelussa käydään läpi urakan aikataulu, resurssit ja tarvittavat hankinnat. 

Aikataulutus on työsuunnittelun tärkein asia. Aikataulua tehdessään urakoitsijan tulee olla kyke-

nevä arvioimaan omat asennusresurssinsa ja tarvittavien hankintojen saatavuus kussakin raken-

nusvaiheessa. Aikataulun seuraaminen ja peilaaminen toteutuneeseen työhön sekä resurssien ja 

hankintojen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat jatkuvasti urakan aikana. Jos poikkeuksia huoma-

taan, niihin on syytä puuttua, koska urakoitsijan myöhästyminen saattaa aiheuttaa usean muun 

työvaiheen häiriintymistä työmaalla. 

 

Toteutusvaiheessa urakoitsijan asennustyöt ovat päästy aloittamaan. Toteutusvaihe käytännössä 

alkaa, kun urakoitsija aloittaa toimintansa työmaalla, jolloin urakoitsija lähtee suorittamaan urak-

kasisältöään suunnitellun aikataulun mukaisesti. Usein urakoitsija valitsee oman työvoimansa 

joukosta asentajan, joka ryhtyy urakan kärkimieheksi. Kärkimiehen tarkempi rooli ja vastuualue 

                                                      
2 Rakennustieto, Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet 
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ovat yritys- ja projektikohtaisia, mutta hän usein vastaa urakkaan sidotun työvoiman rakennusai-

kataulun mukaisesta koordinoimisesta. Toteutusvaiheessa urakkasuorituksen ohella urakoitsija 

käy jatkuvasti läpi tarkempaa oman työn suunnittelua ja hankkeen urakoiden yhteensovittamista 

rakennushankkeen muiden osapuolten kanssa. Näitä rakennushankkeen muita osapuolia ovat 

mahdollisesti esimerkiksi pääurakoitsija, muiden eri osa-alueiden urakoitsijat, tilaajan edustajat 

ja hankkeen valvojat. Jatkuvalla työsuunnittelulla on tarkoitus huomata ja ratkaista projektin mah-

dolliset konfliktit ja toteutumisen riskit ennen niiden realisoitumista. Toteutusvaihe loppuu, kun 

kohde on valmis ja se luovutetaan tilaajalle.  Ennen tilaajalle luovuttamista on rakennuksen talo-

teknisten järjestelmien käyttöönotto sekä lopputarkastus, jossa työn laatu joko hyväksytään, hy-

lätään tai hyväksytään korjauksien myötä. 

 

2.5 Laadunvarmistus ja käyttöönotto 
 

Tavanomaisesti toteutusvaiheen loppupuolella käyttöönotossa urakoitsija aloittaa oman työnsä 

tarkastamisen itselleluovutuksena. Sähköurakoitsijalle erityinen tarkastuksen aihe on kohteen 

sähköturvallisuus, joka varmistetaan urakoitsijan tekemillä käyttöönottomittauksilla ja aistin va-

raisella tarkastuksella. Tämän lisäksi urakoitsija varmistaa asennustensa laadukkuuden oman-

työntarkastuksilla, joissa käydään asennuskohtaisesti läpi kaikki asennetut rakennustuotteet ja 

varmistetaan niiden oikeatapainen asennus. Tarkastuksiin kuuluu myös urakoitsijan oman urak-

kasisällön toimivuuden varmistaminen esimerkiksi valaistuksen ohjausten tai paloilmoitinjärjes-

telmän toiminnan testaamisella. 

 

Rakennushankkeen lopussa pidetään rakennuksen toimintakokeet rakennuksen järjestelmien toi-

minnallisuuden varmistamiseksi. Toimintakokeet pyritään järjestämään urakoitsijoiden itselle-

luovutuksen jälkeen ja ne ovat eräänlainen tilaisuus, johon osallistuu urakoitsijoiden lisäksi hank-

keen toteutukseen osallistuneita henkilöitä, kuten suunnittelijoita, tilaajan edustajia ja valvojia. 

Lähtökohtaisesti toimintakokeissa testataan kaikki rakennuksen normaaliin käyttöön ja erikoisti-

lanteisiin kuuluvat talotekniikan järjestelmät, kuten valaistuksenohjaukset, automaatiojärjestel-

mät, paloilmoitin-, rikosilmoitin- ja kulunvalvontajärjestelmät sekä muita kohdekohtaisempia jär-

jestelmiä. Järjestelmät testataan usein kahdella periaatteella: Normaalin käytön toimivuudella ja 

vikatilanteella. Normaali käyttö voidaan helposti testata eri järjestelmillä esimerkiksi laukaise-

malla paloilmoitinjärjestelmän palohälytys, kokeilemalla valaistuksenohjausjärjestelmän valo-

katkaisijan toimintaa tai seuraamalla automaatiojärjestelmän reaktiota, kun järjestelmän paramet-

rejä muutetaan manuaalisesti. Järjestelmän reaktioita vikatilanteisiin pystytään kokeilemaan si-

muloimalla vika- ja häiriötilanteita. Esimerkiksi turvavalaisuksen toimivuus voidaan varmistaa 

katkaisemalla rakennuksen sähkönsyöttö. 

 

Käyttöönotto on projektin viimeinen vaihe. Käyttöönotto menee päällekkäin toteutusvaiheen 

kanssa, mutta jatkuu toteutusvaiheen jälkeen. Toteutusvaihe päättyy urakan luovutukseen, jossa 

urakoitsijalla tulisi olla valmiina kaikki urakkasopimuksen sisältöön rajatut työt sekä hankkeen 

aikana sisältöön mahdollisesti lisätyt työt. Luovutuksessa urakoitsija luovuttaa tilaajalle urakasta 

keräämänsä dokumentaation. Tämä dokumentaatio on tilaaja- ja projektikohtainen, mutta siihen 

kuuluu usein laiteluetteloita, tuote-esitteitä ja käyttöohjeita urakoitsijan käyttämistä tuotteista, 

sähkösuunnitelmien päivitykset urakoitsijan tekemistä muutoksista, urakoitsijan tekemät doku-

mentit omantyöntarkastuksista ja muista käyttökokeista sekä muita urakan aikana tehtyjä laadun-

varmistamisen tai asennustuotteiden dokumentteja. 
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2.6 Projektin päättyminen ja takuuvaihe 
 

Luovutuksen jälkeen urakkasopimuksen osapuolien kesken pidetään taloudellinen loppuselvitys. 

Taloudellisessa loppuselvityksessä urakoitsija ja tilaaja käyvät läpi urakkaan kuuluvien töiden 

suorituksen sekä osapuolten välisen taloudellisen tilanteen. Taloudellisessa loppuselvityksessä 

sovitaan mahdollisista lisäkorvauksista, joita urakoitsija tai tilaaja voi toisiltaan vaatia. Tällaisia 

lisäkorvauksia voi esimerkiksi syntyä aikataulumuutoksista, työmaan olosuhteiden muutoksista 

tai aiemmin epäselväksi tai riita-aiheeksi syntyneistä urakoitsijan toteuttamista lisätöistä. Nämä 

lisätyöt ovat töitä tai työvaiheita, joita ei ole pystytty huomioimaan urakoitsijan tarjousta tai urak-

kasopimusta tehtäessä. Taloudellisen loppuselvityksen perusideana on juridisesti päättää osapuol-

ten yhteistyö kyseisen projektin osalta pois lukien hankkeen takuuvaiheessa muodostuvaa yhteis-

työtä. 

 

Urakan päättymisen jälkeen alkaa urakan takuuvaihe. Rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa 

urakoitsijan työsuoritteen takuun kesto on 2 vuotta, mutta se on aina sopimuskohtainen. Takuu-

ajan aikana urakoitsija on velvollinen korjaamaan asennuksistaan ja hankinnoistaan ilmentyneet 

puutteet niiden ilmentymisen myötä. Jos urakoitsija jättää takuuajan velvollisuutensa täyttämättä, 

tilaajalla on oikeus nostaa urakoitsijan tallettama takuuajan vakuus ja käyttää kyseinen vakuus 

tarvittavien töiden hankintaan toiselta urakoitsijalta.3 Takuuaika päättyy osapuolten takuuajan tar-

kastukseen, jossa urakkasuorituksen virheet tarkastetaan ja dokumentoidaan viimeisen kerran. 

  

                                                      
3 Rakennustieto, Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 
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3 Tarjouskilpailu ja urakkahinnan muodostaminen 
 

Tarjouslaskenta on urakoitsijan työkalu muodostaa hinta halutulle työsuoritteelle tai hankinnalle. 

Tarjouslaskennassa urakoitsija arvioi haluamallaan tavalla suunnitelmien toteutuskustannukset, 

joiden perusteella urakoitsija pystyy tekemään tarjouksen. Toteutuskustannusten arvioimiseen 

löytyy monia erilaisia tapoja riippuen halutusta tarkkuudesta. Tarjouslaskenta voidaan toteuttaa 

joko manuaalisesti laskemalla, tietotekniikkaa hyödyntämällä tai urakoitsijan aiempien hankkei-

den toteutuneisiin kustannuksiin perustuvalla arviolla. Usein tarjouslaskenta muodostuu kaikkien 

näiden metodien ympärille. 

 

Tässä luvussa tarjouslaskentaa käsitellään kirjoittajan näkökulmasta urakoitsijana. Tarjouslasken-

nalla saattaa olla urakointiliikekohtaisia eroavaisuuksia, mutta tässä luvussa käsitellyt prosessit 

voidaan nähdä sähköurakoitsijalle ominaisimmiksi tavoiksi hinnan muodostuksessa. 

 

Tarjouslaskenta esiintyy ideaalisesti pelkästään tarjouskilpailun ohella käytettynä urakkasisällön 

arvon arvioimisessa. Kuitenkin urakkasisällön muuttuessa urakkasopimuksen sisällön sopimisen 

jälkeen, tarjouslaskennan avulla pystytään myös arvioimaan sisällön muutoksen hinta ja teke-

mään tarjous arvioidun hinnan perusteella. Tällaista tarjouslaskentaa käsitellään luvun lopussa 

urakan lisä- ja muutostöiden tarjouslaskennassa. 

 

3.1 Tarjouslaskenta 
 

Tarjouslaskenta perustuu pitkälti mekaaniseen työhön, joka voidaan jakaa kahteen osaan: Mas-

soittamiseen eli määrälaskentaan ja tarjouskyselyihin eli urakkasisältöön kuuluvien hankintojen 

tarjousten kyselyyn hankintojen tuottajilta. Massoittamisessa tarjouslaskija laskee joko itse me-

kaanisesti tai tietokoneohjelmia hyödyntäen suunnitelmista löytyvien kalusteiden, kaapeleiden, 

johtoreittien ja muiden rakennustarvikkeiden massat eli määrät. Määrälaskennassa huomioidaan 

esimerkiksi asennuskorkeudet ja muut mahdolliset olosuhteet, jotka vaikuttavat urakkasuorituk-

sen asennuskustannuksiin. Määrälaskentaan on erilaisia menetelmiä, kuten yksikköhinta- ja pis-

telaskentamenetelmä. Yksikköhintamenetelmässä lasketaan suunnitelmissa olevien tuotteiden 

yksittäiset määrät huomioiden tuotteiden asennusta vaikeuttavat tekijät. Pistelaskentamenetel-

mässä asennettavista tuotteista kootaan paketit, jolloin samanlaisten suoritteiden toistuessa kaik-

kia tuotteita ei tarvitse laske vaan määrää pystytään tarkasti arvioimaan pakettien määrällä. Näi-

den menetelmien lisäksi on myös kerrostaloihin käytettävä asuntotuotantomenetelmä. Asuntotuo-

tantomenetelmässä pystytään kerrostalon asunnoista muodostamaan erilaisia paketteja, jolloin 

kokonaisen kerrostalon urakkahinnan laskeminen tehostuu huomattavasti.4 

 

Seuraavaksi määrälaskennan massat yhdistetään datan kanssa, jossa on yksikköhinnoiteltuna 

massoitetut yksiköt. Tällaisen datan urakoitsija saa joko itse keräämällä aikaisempien urakoidensa 

toteutuneista kustannuksista tai käyttämällä erillistä tietokoneohjelmistoa, johon voidaan ladata 

ylläpidettyjä hintapaketteja, jotka sisältävät erillisten tuotteiden ja suoritusten toteutuskustannuk-

set. Tällaisia hintapaketteja ylläpitää esimerkiksi sähköalan Sähköinfo Oy, jonka tarkoitus on 

tuottaa sähköalaa hyödyttävää kirjallisuutta. Käytettävästä datasta löytyy usein kaksi kustannus-

hintaa: Käytettävän tuotteen hankintakustannus ja tuotteen asennuskustannus. Hintapakettien 

hankintahinnat ovat usein sähköalan tuotteita myyvien tukkuliikkeiden ylläpitämiä hintapaketteja 

                                                      
4 Autio-Saastamoinen, Sähköurakoitsijan tarjouslaskenta 
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ja asennuskustannukset ovat Sähköliiton sähköistysalan työehtosopimuksen5 mukaisia eri urak-

kasuoritusten kustannuksia. 

 

Käytännössä data kertoo urakoitsijalle paljonko sähköasennuksen hinta tulisi olla, jotta se vastaisi 

urakoitsijan todellisia asennuskustannuksia. Datasta voi esimerkiksi katsoa paljonko kyseisen pis-

torasian hankintahinta on ja paljonko maksaa kyseisen pistorasiamallin asennus. Datasta löytyy 

usein eri hinnat riippuen siitä, asennetaanko tämä pistorasia puuhun, kiveen, metalliin vai muuhun 

materiaaliin ja kytketäänkö pistorasiaan minkälainen kaapeli. Datasta löytyy myös saman tuotteen 

eri hintoja, jotka riippuvat asennussuorituksen asennustavasta, -korkeudesta ja -määrästä.  

 

Tarjouslaskennan toinen osa on tarjouskyselyt. Tarjouskyselyssä urakoitsija määrittää urakkasi-

sältöön kuuluvien hankintojen hankintakustannukset. Sähköurakoitsijan yleisiä hankintoja ovat 

valaisimet, keskukset sekä heikkovirtajärjestelmät kuten videokamera-, paloilmoitin- ja rikosil-

moitinjärjestelmät. Urakoitsija määrittää halutun hankinnan ja selvittää kyseisen hankinnan tuot-

tajilta tai valmistajilta hankinnan arvon, jonka avulla urakoitsija pystyy muodostamaan hankinnan 

hankintakustannukset. Asennuspalveluissa urakotisija rajaa urakkasisällöstään esimerkiksi jonkin 

erikoisasennuksen alueen, kuten esimerkiksi kameravalvontajärjestelmän kameroiden hankinnan, 

asennuksen ja käyttöönoton, ja kysyy kyseiseen alueeseen erikoistuneilta yrityksiltä tarjouksen 

alueen asennuksien toteutuksesta. Tarjouksen avulla urakoitsija pystyy määrittelemään omat han-

kintakustannuksensa kyseiselle alueelle.  

 

3.2 Urakkahinnan muodostuminen 
 

Urakkasisällön massoittamisen ja hinnoittelun sekä hankintojen tarjouskyselyiden valmistuttua 

urakoitsija pystyy muodostamaan urakkahinnan. Massoittamisen ja tarjouskyselyiden avulla 

muodostetun kustannusarvion lisäksi urakoitsija muodostaa tarvittavan suuruisen yleiskustannus-

lisän. Yleiskustannuslisällä urakoitsijan on tarkoitus arvioida urakkaan kuuluvien asennusten ja 

hankintojen lisäksi tarvittava summa, mikä kattaisi urakoitsijalle muodostuvat urakkasisällön epä-

suorat kustannukset, kuten työnjohdon kustannukset, toimistokulut ja hankintakulut sekä muut 

työsuoritteelle välttämättömät pienempien työvaiheiden kustannukset samalla kattaen yrittäjäris-

kin. Haluttu yleiskustannuslisä on usein prosentuaalinen lisä laskettuun kustannusarvioon, jonka 

suuruusluokka on 5-15 prosenttia urakkasisällön kustannusarviosta.  

 

Urakoitsijan yleiskustannuslisän muodostukseen vaikuttaa moni asia. Suurimpia vaikutuksia hin-

nalle ovat urakoitsijan ja urakkamarkkinoiden työsuhdanne, urakkasuoritteen maantieteellinen si-

jainti ja urakan suuruus. Urakoitsijan suhdanne on täysin riippuvainen urakoitsijan työkannasta ja 

urakkamarkkinoilla olevien urakoiden määrästä. Kun töitä on hyvin, urakoitsija voi tarjota hie-

man korkeammalla katteella ja töiden puutteessa katetta on syytä pienentää. Urakan sijainti on 

myös hyvin oleellinen kahdesta eri syystä: Työvoiman matkakustannukset ja logistiikkakustan-

nukset. Urakoitsija joutuu korvaamaan työvoimalleen matkakustannukset sähköistysalan työeh-

tosopimuksen mukaisesti ja pidempiaikaisilla urakoilla matkakustannukset ottavat suuren roolin 

urakoitsijan työvoimakustannuksissa. Logistiikkakustannukset taas suurenevat huomattavasti 

kaupungissa, kun varastointi- ja erillistä haalaustilaa on vähemmän. Urakan suuruudella on myös 

vaikutusta yleiskustannuslisään. Esimerkiksi urakan ollessa tarpeeksi suuri se työllistää urakoit-

sijan projektihenkilöstö täyspäiväisesti, jolloin urakoitsijan työnjohtokustannukset eivät kasvaa 

täysin lineaarisesti urakkasumman mukana. 

                                                      
5 Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus  
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3.3 Urakanaikainen tarjouslaskenta 
 

Tarjouslaskentaa tapahtuu myös sähköurakan aikana lisä- ja muutostöiden muodossa. Lisä- ja 

muutostyöt ovat alkuperäisen urakkasopimuksen sisältöön liitetyistä teknisistä suunnitelmista ja 

urakkarajoista poikkeavia töitä, jotka sähköurakoitsija suorittaa urakan aikana. Tällaisia töitä syn-

tyy usein suunnitelmamuutoksista tai -virheistä, odottamattomista työvaiheista tai aikataulumuu-

toksista. Uudisrakennuksissa lisä- ja muutostöitä ei hyvin tehtyjen suunnitelmien jälkeen pitäisi 

syntyä ilman erillistä häiriötä rakennusvaiheessa, mutta saneerauskohteissa lisä- ja muutostöiden 

määrä voi olla korkea ennalta-arvaamattomien suunnitelmamuutosten tai häiriötilanteiden takia.  

 

Lisä- ja muutostöiden kustannusarviointi tapahtuu samalla idealla kuin urakoiden tarjouslaskenta. 

Suunnitelmamuutosten kohdalla urakoitsija vertaa vanhentunutta suunnitelmaa uuteen, arvioi 

muutoksen määrän asennustyössä ja tarvittavissa hankinnoissa sekä arvioi hinnan urakkasisällön 

muutokselle. Rakennusvaiheen häiriötilanteen muutoksista, kuten hankkeen osapuolien myöhäs-

tymisestä johtuvat kulut urakoitsija arvioi ja esittää hankkeen sopimussuhteiden mukaisesti. Häi-

riötilanteissa on urakoitsijan myös syytä reklamoida hankkeen sopimussuhteiden mukaisesti häi-

riön tiedostamisen jälkeen. Tarjouslaskennasta poiketen lisä- ja muutostöiden syntyessä tilaajan 

ja urakoitsijan välisessä urakkasopimuksessa pystytään määritellä käytetty lisä- ja muutostöiden 

hinnoitteluperiaate. Esimerkiksi urakkasopimuksen liitteenä saattaa olla tilaajan pyytämä ja ura-

koitsijan laatima yksikköhintaluettelo, joka määrittelee erilaisten asennusten yksikköhinnan urak-

kasisällön muutokselle.  
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4 Talotekniikkaurakan juridiikka 
 

Erityisesti rakennusalan tarjouskilpailua ja sopimuksia koskevia lakeja ovat hankintalaki, oikeus-

toimilaki ja joltain osin kilpailulaki. Tämän lisäksi rakennusalan eri juridisten vaiheiden yhden-

mukaistamiseksi on yhdessä alan eri osapuolten kesken koottu alan käytettäväksi tarkoitettuja 

sopimusehtoja ja periaatteita, kuten urakkasopimuksen sopimusehtoja koskeva ohjekortti Raken-

nusalan yleiset sopimusehdot6 ja tarjouskilpailua koskeva ohjeistus Rakennusalan urakkakilpai-

lun periaatteet7. Lain noudattaminen urakointimaailmassa on yksinkertaistettuna pakollista, mutta 

näiden sopimusehtojen ja periaatteiden noudattaminen on alan osapuolten valinta, joka sitoo osa-

puolen tai osapuolet noudattamaan kyseisiä sopimusehtoja ja periaatteita. 

 

Tässä luvussa käsitellään oikeustoimi- ja hankintalakia urakointiin liittyviltä osilta sekä sähkö-

urakoinnin urakkasopimuksissa käytettyjä sopimusehtoja. Luvussa käsitellään myös rakennus-

alan tarjouskilpailun periaatteita. Luvun tarkoituksena on käsitellä tätä juridiikkaa vain sähköura-

koinnille oleellisilta ja ongelmallisilta osilta jättäen ongelmattomat ja osa spesifeihin tilanteisiin 

tarkoitetuista osista käsittelemättä. Juridiset teokset käsitellään niiden tarpeen myötä sähköura-

koinnin urakan etenemisen myötä. 

 

4.1 Tarjouskilpailu 
 

Tarjouskilpailussa käydään läpi yksityistä rahoitusta sisältävän hankkeen urakkakilpailua sääte-

levää Rakennusalan urakkakilpailun periaatteita ja julkisten hankintojen kulkua määräävää han-

kintalakia. On huomionarvoista, että yksityisessä hankkeessa mikään ei velvoita tilaajaa käyttä-

mään Rakennusalan urakkakilpailun periaatteita urakkakilpailutuksessa, mutta julkisten hankin-

tojen osalta hankintalain noudattaminen on usein pakollista. Yksityisten hankintojen yleiset toi-

mintatavat mukailevat hankintalaissa määriteltyjä pykäliä.  

 

4.1.1 Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet 

 

Yksityisten rakennusurakoiden kilpailutuksen periaatteita ja määritteitä käsitellään Rakennustieto 

Oy ylläpitämässä RT-kortiston ohjekortissa Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet8. Ohje-

kortti on Suomen Rakennuttajaliiton ja urakoitsijajärjestöjen yhteisesti hyväksymä ohjeistus vuo-

delta 1982. Ohjekortin tarkoitus on yhdenmukaistaa rakennusalan tarjouskilpailun toimintaa osa-

puolten yhteisillä periaatteilla yksityisten hankkeiden urakkakilpailuiden käytännöistä. Ohjekor-

tin käyttö on vapaaehtoista, mutta siihen viittaaminen tarjouspyynnössä tai sopimuksessa sitoo 

osapuolet noudattamaan ohjekortin periaatteita. Halutessaan tilaaja tai rakennuttaja voi soveltaa 

periaatteita haluamallaan tavalla kirjauttamalla sovellettavat tavat tarjouspyyntöön. Ohjekortin 

iän takia on huomionarvoista mainita ohjekortin olevan vanha, mutta siinä määritellyt toiminta-

tavat ja eettisyys voidaan edelleen nähdä hyvien tarjouskilpailun periaatteiden mukaisiksi. 

 

Ohjekortin lähtökohtana on, että urakkatyötä annettaessa tulisi järjestää tarjouskilpailu, elleivät 

erityiset hankekohtaiset syyt edellytä muunlaista menettelyä. Tarjouskilpailun järjestämisen tar-

koituksena tulee olla urakoitsijan valitseminen tarjouskilpailun perusteella ja tilaajan tarkoitus 

                                                      
6 Rakennustieto, Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 
7 Rakennustieto, Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet 
8 Rakennustieto, Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet 
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tarjouskilpailun aloittamisella tulee olla sen päättäminen urakkasopimuksen allekirjoittamiseen. 

Ohjekortin mukaan tarjouskilpailun ehdot ovat määriteltävä syrjimättömäksi ja tasapuolisiksi 

kaikkien tarjoajien kannalta sekä urakkaehdot ovat laadittava niin, että niihin perustuvat tarjouk-

set ovat keskenään vertailukelpoisia.  

 

Tarjouspyynnön asiakirjojen sisältö on laadittava niin täsmällisiksi ja yksityiskohtaisiksi, että ura-

koitsijat voivat niiden perusteella määrittää työsuorituksensa ja laskea urakkahintansa riittävän 

tarkasti. Tarjouspyyntö tulee toimittaa kaikille urakoitsijoille samanaikaisesti ja samansisältöi-

sesti. Laskenta-ajan aikaiset muutokset, kuten tekniset lisäykset tai laskenta-ajan lisäykset, tulee 

ilmoittaa kaikille tarjouspyynnön saaneille. Tarjouspyynnössä esitetyt ehdot ja tiedot ovat lähtö-

kohtaisesti tilaajaa sitovia ja tarjoajan on voitava luottaa tarjouspyynnön sisältöön tarjousta teh-

dessään.9 

 

Laajempien ja vaativimpien kohteiden tarjouspyyntöasiakirjat koostuvat tarjouspyynnöstä ja 

urakkaohjelmasta. Urakkaohjelmassa yksilöidään rakennuskohteen piirteet ja ilmoitetaan raken-

nuttajan ja urakoitsijan vastuiden ja velvollisuuksien jakoa. Yksilöitäviä piirteitä ovat esimerkiksi 

urakkamuoto, vakuudet, rakennusaika, viivästyssakot, maksusuoritukset ja indeksiehdot. On huo-

mionarvoista, että RT-kortiston laatimassa Urakkaohjelman laatimisohjeessa10 on huomattava 

määrä suoria viittauksia Rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin koskien rakennus- ja takuuaikaa, 

viivästymistä, muutostöitä, vastaanottomenettelyä ja monia muita urakkaohjelman kohtia. 

 

Tarjousten käsittely tulee tehdä yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti kaikkia urakoitsijoita kohtaan. 

Rakennuttajan ja urakoitsijan ei tule neuvotella urakkahinnan muuttamisesta tarjouksen jätön jäl-

keen. Tarjouksista tulee hyväksyä rakennuttajalle edullisin tarjous. Tarjouksen edullisuutta har-

kittaessa urakkahintaa on pääsääntöisesti pidettävä ratkaisevana perusteena. Tarjousten avaus tu-

lisi suorittaa erityisessä avaustilaisuudessa, jota ennen saapuneet tarjoukset säilytettäisiin avaa-

mattomana. Tilaisuudesta tulisi tehdä pöytäkirja ja tarjousten antaneiden sallittaisiin osallistua 

tilaisuuteen.11 

 

Tarjousvertailussa tarjous tulee hylätä jos: 

- Tarjoushinta on epämääräinen, 

- tarjouksen tekijällä ei katsota olevan teknillistä tai taloudellista edellytyksiä urakan to-

teuttamiseksi, 

- tarjouksen tekijä on menetellyt vilpillisesti tai hyvän urakointitavan vastaisesti, 

- tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, 

- tarjous on saapunut rakennuttajalle tarjousajan päättymisen jälkeen tai 

- tarjouksessa ilmoitetulla urakkahinnalla ei voida suorittaa sopimuksenmukaista rakenta-

mista.  

Edullisimman tarjouksen urakkahinnan katsotaan olevan liian korkea, rakennustyön teettämistä 

voidaan lykätä ja/tai kaikki tarjoukset hylätä. Hyväksytyistä tarjouksista rakennuttaja valitsee 

edullisimman taloudelliset, teknilliset ja toiminnalliset seikat huomioiden. Ennen tarjouksen hy-

väksymistä voidaan neuvotteluilla selventää sopimuspuolten yhteisymmärrys hankkeen teknisistä 

ja juridisista asioista, selvittää urakan käytännön järjestelyjä ja urakoitsijan mahdollisia vaihtoeh-

                                                      
9  Rakennustieto, Rakennusalan yleiset periaatteet, kohta 5 
10 Rakennustieto, Urakkaohjelman laatiminen 
11 Rakennustieto, Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet, kohta 7.2 Tarjousten avaus 
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toja hankkeen teknisille ratkaisuille. Urakkahinnasta ei tulisi neuvotella. Urakkaneuvottelusta teh-

dään erillinen neuvottelupöytäkirja tai urakkaneuvottelussa tehdyt päätökset kirjataan suoraan 

urakkasopimukseen.12 

 

Tarjouksen hyväksymisestä on viipyilemättä ilmoitettava tarjouksen tehneelle urakoitsijalle ja 

kohtuullisessa ajassa muille tarjouksen tekijöille. Urakkasopimus katsotaan syntyneeksi, kun ura-

koitsija on saanut tiedon tarjouksensa hyväksymisestä.13 

 

4.1.2 Tarjouksen sitovuus 

 

Tilaajan ja tarjoajan ensimmäinen juridinen sitoumus on urakoitsijan tilaajalle antama tarjous ja 

sitovuus perustuu oikeustoimilakiin eli lakiin varallisuusoikeudellisista oikeustoimista. Tarjous 

sitoo tekijäänsä. Sitovuus alkaa, kun tarjouksen saaja on saanut tarjouksen. Jos tarjous on kirjeitse 

lähetetty, tarjous nähdään annetuksi, kun saaja on saanut kirjeen. Sähköpostin välityksellä lähe-

tetty tarjous nähdään saaduksi, kun saaja on avannut sen. Tarjous on sitova sille määritellyn voi-

massaoloajan, jonka tarjouksen pyytäjä määrittelee tarjouspyynnössä. Tarjouksen sitovuus lakkaa 

tarjouksen hylkäämisen, kilpailevan tarjouksen hyväksymisen tai tarjouksen määräajan umpeutu-

misen myötä.14 

 

Tarjous sitoo antajaansa myös silloin, kun siinä on virhe. Kuitenkin virheen ollessa tarpeeksi 

suuri, se mitätöi tarjouksen. Tällainen virhe voi esimerkiksi olla erhekirjoitus. Erhekirjoitus on 

tarjouksessa selkeä kirjoitusvirhe tarjouksen oleellisessa osassa ja sen tulee olla niin selkeä, että 

tarjouksen saajan tulisi huomata erehdys. Muunlaisissa virheissä tarjous sitoo tarjouksen antajaa, 

ellei tarjouksen vastaanottaja ole tiennyt virheestä tai hänen olisi pitänyt huomata virhettä. Ura-

koitsijalla on oikeus vetäytyä virheen tiedostamisesta huolimatta hyväksytystä tarjouksesta. Vir-

heen huomaaminen ja tiedostaminen sekä sen olennaisuuden huomioiminen on vaikeasti tulkit-

tava ja tilanteen tulkitseminen erilaisissa tapauksissa onnistuu aikaisempien oikeustapauksien rat-

kaisujen tutkimisella.15 

 

4.1.3 Julkiset hankinnat 

 

Valtion tukemien instituutioiden hankintoja varten on säädetty hankintalaki eli laki julkisista han-

kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Hankintalaki määrää ja ohjaa hankintayksiköiden julki-

silla varoilla tehtäviä hankintoja. Sen tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää 

laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden 

yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten 

hankintojen tarjouskilpailussa.16 

  

                                                      
12 Rakennustieto, Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet, kohta 7.3 ja 7.4 
13 Rakennustieto, Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet, kohta 7.4 Tarjouksen hyväksyminen ja sopi-

muksen syntyminen 
14 Oikeustoimilaki, 1. luku Sopimuksen tekeminen 
15 Oikeustoimilaki, 3. luku Oikeustointen pätemättömyys ja sovittelu 
16 Hankintalaki, 1. luku Tarkoitus, periaatteet ja määritelmät 
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Julkisia hankintoja tekevien instituutioiden piiriin kuuluvat: 

- Valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, 

- evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko, 

- valtion liikelaitokset, 

- julkisoikeudelliset laitokset sekä 

- mikä tahansa hankinnan tekijä, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli 

puolet hankinnan arvosta ylläolevilta hankintayksiköiltä.17 

Urakkamaailmalle hankintalain yksi tärkein piirre on kilpailuttamiseen velvoittaminen ja tarjous-

kilpailun määrittely. Hankintalain mukaan valtionapurahoitteisessa rakennusurakassa hankin-

tayksikkö on velvollinen kilpailuttamaan rakennusurakan.18 Kilpailutuksen velvoitteelle on kui-

tenkin rajat, jolloin kaikkia hankkeita ei tarvitse kilpailuttaa. Kun rakennusurakan arvo pystytään 

arvioimaan olevan yli 150 000 €, se ylittää kansallisen kynnysarvon19 ja tällöin hankintayksikkö 

on velvollinen tekemään julkisen hankintailmoituksen. Jos rakennusurakan arvo on yli 5 186 000 

€, se ylittää EU-kynnysarvon20 ja siitä tehdään EU-hankintailmoitus. Hankintalain 27 §:n 1. mo-

mentin mukaan arviointia laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonais-

korvausta ilman arvonlisäveroa.21 Tämän lisäksi kyseisen pykälän 3. momentissa velvoitetaan, 

että hankinnan toteutuksen tapahtuessa erillisinä samanaikaisesti tehtävillä osina, kaikkien osien 

arvo on otettava huomioon kokonaisarvoa laskettaessa. Kynnysarvojen ylittyessä jokainen han-

kinnan osa tulee kilpailuttaa hankinnan arvon mukaan velvoitetulla tavalla. Suomessa julkisten 

hankintojen ilmoituksia käsittelee ja julkaisee työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkosi-

vusto HILMA.22 

 

Hankintailmoituksen jälkeen tarjouskilpailun vaihe on alkanut ja jatkuu hankintayksikön valitse-

man menettelytavan mukaan. Hankintalaissa on annettu 4 erillistä menettelytapaa, jotka soveltu-

vat rakennusurakoille: 

- Avoin menettely, 

- rajoitettu menettely  

- neuvottelumenettely ja 

- kilpailullinen neuvottelumenettely.23 

Hankinnoissa tulee ensisijaisesti käyttää avointa ja rajoitettua menettelyä. Muita menettelyjä voi-

daan vain käyttää poikkeuksellisesti. Rakennusurakan kohdalla nämä poikkeukset voivat olla esi-

merkiksi hankintalain 34 §:n 2. momentin ja 36 §:n 2. momentin mukaan liitännäisiä urakkaan 

kuuluvan suunnittelun tai innovatiivisten ratkaisujen takia. 34 §:n 3. momentin mukaan menette-

lyä voidaan myös käyttää, jos avoimessa ja rajatussa menettelytavassa ei ole tullut tarjouspyynnön 

vaatimuksia täyttäviä tarjouksia tai tarjouksia ei voida hyväksyä. Neuvottelumenettelyjä voidaan 

myös käyttää, kun hankinnan riskit tai luonne estävät etukäteisen kokonaishinnoittelun.24 

 

Avoimessa menettelytavassa hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen, jonka perusteella 

kaikki halukkaat voivat pyytää saada tarjouspyyntöasiakirjat ja toimittaa asiakirjojen mukaisen 

tarjouksen. Avoimessa hankinnassa kansallisiin eli kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankkeisiin 

                                                      
17 Hankintalaki, 1. luku Tarkoitus, periaatteet ja määritelmät 
18 Hankintalaki, 3. luku Yhteishankinnat ja hankintojen varaaminen 
19 Hankintalaki, 4. luku Kynnysarvot 
20 Hankintalaki, 4. luku Kynnysarvot 
21 Hankintalaki, 4. luku Kynnysarvot 
22 HILMA, www.hankintailmoitukset.fi 
23 Hankintalaki, 5. luku Hankintamenettelyt 
24 Eskola-Ruohoniemi, Julkiset hankinnat. s. 22-23 
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on varattava kohtuullinen aika tarjouksen jätölle ja EU-hankkeissa vähintään 52 päivää hankin-

tailmoituksen lähettämispäivän seuraavasta päivästä.25 

 

Rajoitettu menettelytapa on kaksivaiheinen. Rajoitetussa menettelytavassa hakijat laativat osal-

listumishakemuksen hankintailmoituksen perusteella. Kansallisissa hankkeissa osallistumishake-

muksen jätölle tulee varata kohtuullinen aika ja EU-hankinnoissa hakemuksille tulee varata 37 

päivää. Tämän jälkeen hankintayksikkö päättää hakemusten arvioiden perusteella ehdokkaat, 

jotka saavat tehdä tarjouksen ja toimittavat näille tarjouspyyntöasiakirjat. Todellisen kilpailun 

varmistamiseksi tarjoajia on valittava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä. Hake-

muksien arviointiperiaatteet ja soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset sekä valittavien tarjoajien 

määrä tulee julkaista hankintailmoituksessa. Jos soveltuvia ehdokkaita on vähemmän kuin viisi, 

hankintayksikkö voi jatkaa menettelyä pyytämällä tarjouksen kaikilta soveltuvilta ehdokkailta.26 

 

Neuvottelumenettely on käytettävissä vain aiemmin mainituilla perusteluilla. Tähän neuvottelu-

menettelyyn on siis mahdollista siirtyä muista neuvottelumenettelyistä, jos aiemmin yritetyistä 

neuvottelumenetelmissä ei ole saatu yhtäkään tarjouspyyntöä tai -menettelyä vastaavaa tarjousta 

tai urakkasisältöön kuuluvan suunnittelun ja innovatiivisten ratkaisujen takia . Neuvottelumenet-

telyssä kaikki halukkaat hakijat saavat ilmoittautua osallistumishakemuksella. Hankintayksikkö 

päättää hankeilmoituksen mukaisilla periaatteilla, ketkä pääsevät neuvottelemaan hankinnan eh-

doista. Ehdokkaita on kutsuttava riittävä määrä hankinnan kokoon ja laatuun nähden, kuitenkin 

vähintään kolme. Ennen neuvotteluja hakijat antavat tarjouksensa, jotka toimivat neuvotteluiden 

pohjana. Neuvotteluiden jälkeen hakijat antavat lopullisen tarjouksensa, joista hankintayksikkö 

valitsee parhaiten kriteerit täyttävän.27 

 

Kilpailullinen neuvottelumenettely on parhaiten innovatiivisuutta kehittävä neuvottelumenettely. 

Kilpailullista neuvottelumenettelyä voidaan käyttää vain aiemmin mainituissa poikkeustilan-

teissa. Menettelyä käytetään usein hankinnoissa, joiden teknisiä, oikeudellisia ja rahoituksellisia 

yksityiskohtia ei voida ennalta määritellä hankinnan kilpailuttamiseen. Menetelmän käyttämisen 

edellytyksenä on, että tarjousten valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta.28 

Hankeilmoituksen lisäksi hankintayksikkö voi kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä antaa han-

kekuvauksen. Hankeilmoituksen perusteella hakijat lähettävät osallistumishankkeensa, joista 

hankintayksikkö valitsee parhaiten soveltuvimmat neuvotteluihin. Aluksi neuvotteluja voidaan 

käydä hankkeen kompleksisuuden ratkaisujen ratkaisuehdotuksen välillä. Neuvottelut päättyvät, 

kun ratkaisuvaihtoehto on valittu ja hakijat antavat tarjouksensa valitun ratkaistuvaihtoehdon mu-

kaan. Lopullisista tarjouksista hankintayksikkö valitsee sen, joka täyttää vaatimukset ja on koko-

naistaloudellisesti edullisin.29 

 

Hankintalaista löytyy myös mielenkiintoa herättävä 65 §, joka antaa hankintayksikölle mahdolli-

suuden kehittää ja optimoida hankintaa ennen hankintailmoitusta. Kyseisen pykälän mukaan han-

kintayksikkö voi tehdä markkinakartoituksen ennen hankintamenettelyä hankinnan valmistelua 

varten. Tällaisessa markkinakartoituksessa voidaan antaa tietoa toimittajille tulevasta hankin-

nasta, mutta pykälän 2. momentin mukaan tämä valmistelu ei saa johtaa kilpailun vääristymiseen 

tai syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteiden vastaiseen käsittelyyn.30 

                                                      
25 Hankintalaki, 5. luku Hankintamenettelyt 
26 Hankintalaki, 5. luku Hankintamenettelyt 
27 Hankintalaki, 5. luku Hankintamenettelyt 
28 Eskola-Ruohoniemi, Julkiset hankinnat. s. 190-196 
29 Hankintalaki, 5. luku Hankintamenettelyt 
30 Hankintalaki, 5. luku Hankinnan valmistele, tarjouspyyntö ja hankinnan kohteen kuvaus 
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Hankintalain myötä hankintayksikön on mahdollista hyväksyä vaihtoehtoisia tarjouksia, kunhan 

ne vain täyttävät hankinta-asiakirjoissa esitetyt hankinnan kohteelta edellytetyt vähimmäisvaati-

mukset ja hankintailmoituksessa on ilmoitettu, että vaihtoehtoisten tarjousten esittäminen on sal-

littu. Tässä tilanteessa vaihtoehtoista tarjousta ei saa hylätä sillä perusteella, että se johtaisi tava-

rahankinnan sijasta palveluhankintaan tai toisin päin. Kyseinen pykälä myös mahdollistaa use-

amman rinnakkaisen tarjouksen jättämisen samalta tarjoajalta, kunhan rinnakkaisten tarjouksien 

sallimisesta on erikseen mainittu tarjouspyynnössä.31 

 

Tarjouksen valinnassa hankintalain mukaan valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. 

Hankintalain 93 §:n mukaan tämä tarkoittaa tarjousta, joka on hankintayksikön kannalta hinnal-

taan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hankintayksikkö voi mää-

rittää hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, joista rakennusurakan kannalta tärkeimmät ovat tek-

niset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, käyttökustannukset, kustannustehokkuus, 

myynnin jälkeinen palvelu, tekninen tuki ja huolto sekä toimitusehdot. Hankintayksikkö voi ottaa 

huomioon myös tarjoajan henkilöstön pätevyyden ja kokemuksen sekä projektin organisoinnin, 

jos henkilön laadulla voi olla merkittävä vaikutus hankinnan toteuttamisessa. Hankintayksikkö 

voi halutessaan esittää hinta-laatusuhteen kustannustekijät kiinteän hinnan tai kustannusten muo-

dossa, jolloin tarjouskilpailun osallistujat kilpailevat ainoastaan laatuun liittyvillä perusteilla. 

Hankintayksikön on ilmoitettava kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet hankintailmoituk-

sessa sekä näiden perusteiden yksilöllinen painotus.32 

 

4.2 Urakkasopimus 
 

Käsitteenä urakkasopimus tarkoittaa juridista sopimusta, jolla urakoitsija sitoo itsensä vastuuseen 

tilaajan kanssa sovitun työn suorittamisesta sovittua palkkiota vastaan. Urakkasopimus voi olla 

myös eri nimellä riippuen urakkamuodosta. Urakkasopimus on usein pitkä monisivuinen doku-

mentti, jossa määritellään urakan kannalta oleelliset asiat, kuten urakan sisältö, urakkasumma, 

urakkamalli, maksuperiaatteet ja mahdollisesti muita hankekohtaisia asioita. Urakkasopimuksella 

on usein monia liitteitä, joissa käsitellään hankkeen laatustandardeja, aikataulua, työmaan työtur-

vallisuuspolitiikkaa ja vastaavia hankkeen toteutukselle oleellisia asioita. 

 

4.2.1 Rakennusalan yleiset sopimusehdot 

 

Rakennusalan urakkasopimuksien sopimusehtojen yhteisten pelisääntöjen muodostumisen 

vuoksi on vuosien varrella kehitetty rakennusalan yleiset sopimusehdot, YSE33. Ensimmäiset yh-

teiset sopimusehdot laadittiin jo 1900-luvun alussa ja ne koottiin Rakennusurakan yleisiksi sopi-

musehdoiksi 1950-luvulla. Sopimusehtoja on päivitetty useaan otteeseen ja niitä ylläpitäviä ja 

päivittäviä toimijoita on vuosien varrella ollut monia. Sopimusehtoja valmistelevana ja päivittä-

vänä tahona on toiminut Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry yhdessä rakennusura-

koitsijaliittojen kanssa kuullen talotekniikkaurakoitsijaliittoja. Sopimusehdot ovat siis laadittu ra-

kennusalan eri osapuolien yhteistyössä vähintään kuulemalla eri osapuolia. Uusin versio YSE:stä 

                                                      
31 Hankintalaki, 9. luku Hankinnan valmistelu, tarjouspyyntö ja hankinnan kohteen kuvaus 
32 Hankintalaki, 10. luku Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta sekä tarjouksen valinta 
33 Rakennustieto, Rakennusalan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 
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on vuodelta 1998, jota oli neuvottelemassa Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Ra-

kennusteollisuuden keskusliitto ry, Suomen Maanrakentajaliitto ry ja Suomen Sähkö- ja teleura-

koitsijaliitto ry.  

 

Rakennusalan yleisten sopimusehtojen ideana on yhdenmukaistaa urakkasopimuksissa käytetyt 

sopimusehdot. Kun sopimusehdot ovat yhdenmukaiset, hankkeen eri osapuolet tietävät niin 

omansa kuin muiden osapuolien velvollisuudet ja oikeudet, joka mahdollistaa osapuolten välisten 

tehokkaampaan toimintaan hankkeen sisällä. 

 

Yleisten sopimusehtojen tarkoitus on: 

- juridisesti vahvistaa sopimusta,  

- jakaa vastuut ja velvollisuudet, 

- selventää sopimusosapuolten oikeuksia sekä 

- opastaa sopimusosapuolia riita- ja häiriötilanteissa.  

 

Huomionarvoinen maininta YSE:n käytössä on, että se ei ole juridisesti lainalainen muulloin kuin 

sopimukseen sidottuna. Käytännössä tämä tarkoittaa urakkasopimuksessa YSE:in viittaamista ja 

YSE:n käyttöä urakkasopimuksen liitteenä. YSE toimii alan pelisääntöoppaana, mutta sen käyttö 

ja soveltaminen ovat aina osapuolten välinen asia. Sopimusehtojen soveltaminen tulee ilmoittaa 

urakkasopimuksessa. Soveltamisen tarkoituksena saattaa olla joko hankekohtainen ehtojen sovel-

tuvuuden muokkaaminen tai osapuolien omanedun tavoittelu. 

 

Rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa on kaksi sopimusosapuolta: Tilaaja ja urakoitsija. Sopi-

musehdot antavat molemmille osapuolille velvollisuudet työn lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Urakoitsija velvoitetaan suorittamaan urakkasopimuksen ja siinä noudatettaviksi määrättyjen so-

pimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sovittua urakkahintaa vastaan. On huomion-

arvoista, että sopimusehdoissa kerrotaan urakoitsijan suoritussisältöön määräytyvän vain ne työt, 

jotka toteutetaan sovitun työntuloksen aikaansaamiseksi ja perustuvat sopimusasiakirjoihin tai 

joita huolellinen urakoitsija ei ole voinut huomioida urakkahinnassa. Urakoitsijan velvollisuuk-

siin kuuluu myös hyvän rakennustavan mukaista toimintaa, kuten töidensä aikatauluttaminen, tar-

vittavien mittausten suorittaminen, omien jätteiden lajittelu ja poisto sekä vastaavat työsuorittei-

den toteutukselle välttämättömät ja hyvän rakennustavan mukaiset työt. Samassa luvussa velvoi-

tetaan myös hankkeen pääurakoitsija tai pääurakoitsijan puuttuessa tilaaja huolehtimaan työmaan 

johtovelvollisuuksista, joihin kuuluu työmaan hallinto, työaikataulun laatiminen ja töiden yhteen-

sovitus.34 

 

Sopimusehdoissa tuotu yhteistoiminta rakentuu pitkälti urakoitsijan velvoitteisiin. Johtovelvolli-

suuksista vastaava pääurakoitsija velvoitetaan laatimaan rakennustöiden aikataulu sekä yhteenso-

vittamaan hankkeen rakennustyöt. Muut urakoitsijat velvoitetaan auttamaan kyseistä urakoitsijaa 

aikataulutuksessa ja töiden yhteensovittamisessa noudattamalla johtovelvollisen urakoitsijan an-

tamia töiden yhteensovittamista koskevia ohjeita. Kaikki osapuolet velvoitetaan erityisesti työai-

kataulun laatimiseen, jossa tulee ottaa huomioon toimintakokeiden ja koekäytön vaatima aika 

sekä urakoitsijoiden omien töiden järjestely. Aikataulu hyväksytään yhteisesti ja sitä voidaan 

muuttaa vain osapuolien yhteisesti sopimalla muutoksesta. Samassa sopimusehtojen luvussa on 

myös tilaajan myötävaikutusvelvollisuus, johon kuuluu vastuu suunnitelmien yhteensopivuudesta 

                                                      
34 Rakennustieto, Rakennusalan yleiset sopimusehdot, Luku 1 Urakan sisältö ja laajuus 
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ja tarkastetusta sisällöstä sekä huolehtia, ettei tilaajan tai tilaajan aliurakoitsijoiden tekemät työt 

häiritse tarpeettomasti urakoitsijan suoritusta.35 

 

Tilaajalle kuuluvan suunnitelmien laadun vastaamisen ohella urakoitsija vastaa työnsä laadusta 

sopimusasiakirjojen mukaisesti. Sopimusasiakirjojen tarkempien ohjeistuksien puuttuessa nouda-

tetaan 15 §:n mukaisesti hyvää rakentamistapaa. Urakoitsija velvoitetaan itse tarkastamaan suo-

ritusvelvoitteeseensa kuuluvan työn laatu sekä korjaamaan mahdolliset virheet ennen tilaajalle 

tapahtuvaa luovutusta. Laaduntarkastaminen tulee tapahtua ennen tarkastettavan kohteen käyt-

töönottoa ja jatkuvasti työn aikana. Vakavista virheistä urakoitsijan tulee raportoida tilaajalle vir-

heestä ja toimenpiteistä virheen korjaamiseksi.36 

 

Sopimusasiakirjoja käsittelevässä luvussa kerrotaan sopimusasiakirjojen täydentävän toisiaan si-

ten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se 

puuttuisi muista sopimusasiakirjoista. Asiakirjoja tulee siis lukea rinnakkain, mutta asiakirjojen 

ollessa ristiriidassa niille on määrätty pätevyysjärjestys. Pätevyysjärjestyksessä sopimusasiakirjat 

myös jaetaan kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin. Kaupallisiin asiakirjoihin kuuluvat sopimuk-

set, sopimusehdot ja muu urakan juridiikka sekä määräluettelot ja teknisiin asiakirjoihin kuuluvat 

työkohtaiset laatuvaatimukset, työselostukset sekä suunnitelmat. Suunnitelmien osalta pätevyys-

järjestyksessä on korkeammalla urakan omat suunnitelmat suhteessa muiden urakoiden suunni-

telmiin. Urakkaan sisällytettävät velvollisuudet, jotka eivät ole määritelty urakan suoritusta kos-

kevissa asiakirjoissa, tulee olla määritelty kaupallisissa asiakirjoissa.37 

 

Rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa edellytetään urakkasuorituksen aloitettavan, toteutetta-

van ja valmistuvan sopimuksen aikamääräyksiä noudattaen. Urakkasopimukseen on mahdollista 

kirjata urakkasuorituksen välitavoitteita, joissa tietty osa urakasta tulee olla suoritettuna sovittuun 

päivämäärään mennessä. Näiden urakkasopimuksessa tai sen liitteissä olevien määreiden myö-

hästymisestä tilaajalla on oikeus periä urakoitsijalta viivästyssakkoa, joka on sivu- ja aliurakoit-

sijalle määritelty olevan 0,1 prosenttia urakkasummasta jokaiselta myöhästyksen päivältä. Vii-

västyssakkoa lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen 

enintään 75 työpäivää. Tilaajalla ei ole oikeutta muihin myöhästymisestä johtuviin korvauksiin. 

Urakoitsijalle voidaan antaa urakka-ajan pidennystä tilanteissa, joissa tilaaja on laiminlyönyt 

myötävaikutusvelvollisuutensa tai ylivoimaisen esteen estäessä työnsuoritusta. Näiden tilanteiden 

ilmentyessä urakoitsijan tulee välittömästi ilmoittaa tilanteesta tilaajalle tai muuten urakoitsija 

menettää oikeuden urakka-ajan pidentämiselle.38 

 

Lisä- ja muutostöiden käsitteet ovat tulleet Rakennusalan yleisistä sopimusehdoista. Lisätyöllä 

tarkoitetaan urakoitsijan suoritusta, mikä ei ole kuulunut alkuperäisen urakkasopimuksen sisäl-

töön. Muutostyö on urakkasopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta johtuvat urakoit-

sijan muutostyö. Urakoitsijalla on velvollisuus toteuttaa tilaajan vaatimat muutostyöt, elleivät ne 

olennaisesti muuta urakkasuorituksen luonnetta. Urakoitsijalla ei ole velvollisuutta lisätöiden suo-

rittamisesta, mutta ne voidaan sisällyttää urakkasisältöön osapuolien halutessa. Lisä- ja muutos-

töiden muutokset on selvästi osoitettava urakoitsijalle, jonka jälkeen urakoitsijan ja tilaajan on 

viipyilemättä omalta osaltaan käsiteltävä muutosta koskeva tarjous. Muutosta ei saa ryhtyä to-

teuttamaan ennen kirjallista sopimusta muutoksen toteuttamisesta. Pienistä ja kiireellisistä muu-

toksista urakoitsija pystyy sopia tilaajan valtuuttaman henkilön kanssa ilman kirjallista sopimusta 

                                                      
35 Rakennustieto, Rakennusalan yleiset sopimusehdot, Luku 1 Työn toteutus ja yhteistoiminta 
36 Rakennustieto, Rakennusalan yleiset sopimusehdot, Luku 1 Laadunvarmistus 
37 Rakennustieto, Rakennusalan yleiset sopimusehdot, Luku 1 Sopimusasiakirjat 
38 Rakennustieto, Rakennusalan yleiset sopimusehdot, Luku 2 ja 3 
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ennen töiden aloittamista. Muutosten vaikutus urakkahintaan ja hinnoitteluperiaate on sovittava 

urakkasopimuksessa. Sopimusehdoissa oletetaan urakoitsijan tekemien muutostöiden kiinteiden 

kustannusten olevan 12 prosenttia muutostyön arvosta. Muutostöiden vaikutuksesta urakka-ai-

kaan tulee urakoitsijan toimesta sopia ennen muutostyön aloittamista.39 

 

4.2.2 Sivu-urakan alistaminen 

 

Kun hankkeen toteutusmuodoksi valitaan jaetun urakan malli,  on rakennuttajan etuna sivu-ura-

kan alistaminen pääurakkaan. Alistaminen tapahtuu erillisellä osapuolien allekirjoittamalla alis-

tamissopimuksella, jonka on tarkoitus täydentää urakkasopimusta ja toimia täten rinnan urakka-

sopimuksen kanssa. Alistamissopimus voi olla yhden tai useamman rakennushankkeen sivu-ura-

koitsijan allekirjoittama rakennuttajan halun ja sivu-urakoitsijoiden merkittävyyden mukaan. 

Yleisesti rakennuttajan kanssa sopimussuhteessa olevat talotekniikkaurakoitsijat alistetaan pää-

urakoitsijaan nähden, mutta myös muita rakennuttajan tai tilaajan urakoita voidaan alistaa pää-

urakoitsijalle. 

 

Alistamisen tulee olla mainittuna tarjouspyyntöasiakirjoissa ja alistamissopimuksessa käytettävät 

sopimusehdot on hyvä tuoda samalla ilmi. Jos urakan alistamista ei mainita tarjouspyynnössä, 

urakoitsijan tekemän tarjouksen sitovuus on kyseenalaista. Alistamissopimuksen pohjana käyte-

tään usein RT-kortiston lomaketta Sivu-urakan alistamissopimus40. Lomakkeen käyttöä varten on 

ohjekortti Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen41, jonka on tehnyt Suomen toimitila- ja 

rakennuttajaliitto RAKLI ry. Alistamissopimus voi perustua RT-kortiston lomakkeeseen, kysei-

sen ohjekortin muokattuun versioon tai rakennuttajan omaan alistamissopimukseen. Tässä lu-

vussa käsitellään kuitenkin vain RT-ohjekortin mukaista alistamissopimusta. 

 

Alistamissopimuksen tarkoituksena on helpottaa hankkeen urakoitsijoiden välistä toimintaa ra-

kennuttajan jättäytymällä taka-alalle hankkeen toteutuksessa. Sopimuksessa on vähintään kolme 

eri osapuolta: Rakennuttaja, pääurakoitsija ja sivu-urakoitsija. Jokaisen osapuolen vastuut laaje-

nevat tai siirtyvät Rakennusalan yleisten sopimusehtojen eli YSE:n mukaan tehdystä urakkasopi-

muksen mukaisesta jaosta. Erillinen alistamissopimus ikään kuin järkeistää YSE:n sopimusehdot 

jaetussa urakassa, jonka ansiosta YSE on käytettävissä sivu-urakoinnissakin. Tästä huolimatta 

YSE ja alistamissopimus ovat täysin irrallisia sopimuksia, joissa ei ole viitteitä tai riippuvuuksia 

toisiinsa tai pakoteta kummankaan käyttöön sopimussuhteessa. Häiriötilanteissa sopimusehtoja 

on kuitenkin luettava rinnakkain.42 

 

Alistamissopimuksen suurin vaikutus on eri osapuolien vastuiden jako. Alistamissopimuksen tar-

koituksena on selkeyttää ja vahvistaa pääurakoitsijan asemaa jaetussa urakassa. Pääurakoitsijalla 

on jo YSE:in perustuvan urakkasopimuksen mukaan velvollisuus työmaan johtamisesta, aikatau-

lutuksesta ja yhteensovittamisesta, mutta jaetussa urakassa näiden velvollisuuksien kantaminen 

on haastavaa, koska muiden urakoitsijoiden sopimussuhteet ovat rakennuttajaan. Alistamissopi-

muksen avulla rakennuttaja luovuttaa alistamissopimuksessa mukana olevien sivu-urakoitsijoi-

den urakkasopimukset pääurakoitsijalle ja velvoittaa pääurakoitsijan huolehtimaan sopimuksen 

mukaisten töiden suorittamisesta. Käytännössä alistamissopimuksessa velvoitetaan pääurakoitsija 

                                                      
39 Rakennustieto, Rakennusalan yleiset sopimusehdot, Luku 6 Suunnitelma- ja hintamuutokset 
40 Rakennustieto, Sivu-urakan alistamissopimus 
41 Rakennustieto, Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen 
42 Klementjeff P., Sivu-uraan alistaminen. s. 17-18 
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vastaamaan siitä, että alistetut sivu-urakoitsijat suorittavat urakkasopimustensa mukaisen työsuo-

ritteen alistamissopimuksen mukaisesti yhteisesti laaditun aikataulun mukaisesti. Alistamissopi-

mus asettaa pääurakoitsijalle vain aikatauluun ja työjärjestykseen liittyviä velvoitteita ja esimer-

kiksi sivu-urakoitsijoiden töiden tekninen toteutus, materiaalin laatu, työmaapalvelut, aputyöt ja 

muut sivu-urakoitsijan työsuorituksen kannalta tärkeäksi todettavat asiat jäävät muiden urakka-

sopimusten varaan.43 

 

Rakennuttajan velvollisuudet alistamissopimuksen myötä pienenevät huomattavasti. Alistamis-

sopimuksen myötä rakennuttaja on kuitenkin velvollinen itse alistamissopimuksen laatimisesta ja 

ylläpitämisestä uusien sivu-urakoitsijoiden suhteen. Rakennuttajalla on myös myötävaikutusvel-

vollisuus erityisesti pääurakoitsijaa kohtaan. Rakennuttaja velvoitetaan toimimaan pääurakoitsi-

jan asema ja velvollisuudet huomioiden sivu-urakkasopimuksia tehdessä ja turvaamaan pääura-

koitsijalle sellaiset olosuhteet, jotka mahdollistavat alistamisesta johtuvien velvoitteiden hoitami-

sen.44 Rakennuttaja on myös velvoitettu vastaanottamaan ja häiriötilanteessa tarpeen tullen pidät-

tämään urakkasopimuksien mukaisten vakuuksien nostamisen. 

 

Suurimpia alistamissopimuksen tuomia rakennuttajan etuja on urakoitsijoiden keskeinen vahin-

gonkorvausvelvoite. Alistamissopimuksessa urakoitsijat velvoitetaan korvaamaan toisilleen ai-

heuttamansa vahingot ja tulonmenetykset, jolloin rakennuttaja välttyy olemasta välikätenä ura-

koitsijoiden välisessä häiriötilanteessa ja reklamoinnissa. Erityisesti viivästystilanteessa, jossa 

sivu-urakoitsija on myöhässä ja urakoitsija ei pysty osoittamaan itseään syyttömäksi myöhästy-

miselle, sivu-urakoitsija on velvollinen korvaamaan myöhästymisestään aiheutuneet kulut kai-

kille sopimusosapuolille sekä maksamaan viivästyssakkoa rakennuttajalle. Tämä eroaa huomat-

tavasti aliurakoitsijana olemisesta, jossa urakoitsija on sopimussuhteessa vain esimerkiksi pää-

urakoitsijaan ja on tällöin velvollinen korvaamaan myöhästymisestään aiheutuneet kustannukset 

vain pääurakoitsijalle. Alistamissopimuksessa on myös mainittu, että urakoitsijoiden rakennutta-

jalle antamia vakuuksia voidaan myös toissijaisesti käyttää urakoitsijoiden keskeisen vahingon-

korvausvelvoitteen vakuutena. Toissijaisuudella tarkoitetaan, että vakuudet ovat ensisijaisesti ra-

kennuttajan taloudelliseksi turvaksi ja vasta tämän jälkeen urakoitsijoiden käytettävissä.45 

 

Alistamissopimuksessa vahvistetaan YSE:n tuomaa yhteisen aikataulun tekoa velvoittamalla pää-

urakoitsija ja alistetut sivu-urakoitsijat laatimaan ja hyväksymään rakennuskohteen yhteinen ai-

kataulu, josta selviää eri työvaiheet ja välitavoitteet.46 Kyseinen aikataulu ei saa olla ristiriidassa 

pää- tai sivu-urakoitsijoiden urakkasopimusten ehtojen kanssa. Aikataulussa tulee olla varattuna 

kohtuullinen suoritusaika sivu-urakoitsijoiden eri työvaiheille ja vastaanottoa edeltäville toimen-

piteille, kuten koekäytöille, toimintakokeille ja vastaaville järjestelmien toiminnan varmistaville 

toimenpiteille. Vaikka tämä luokin hyvän pohjan rakennuskohteen aloitukselle, se ei anna työka-

luja rakennuskohteen toteutuksen muutoksille. Aikataulun tai työjärjestyksen muuttuessa alista-

missopimus ei velvoita osapuolia laatimaan tai allekirjoittamaan muunneltua aikataulua, jolloin 

urakoitsija ei ole velvoitettu noudattamaan sitä. Alistussopimuksen kohdan 3.3 mukaan sivu-ura-

koitsija on kuitenkin velvollinen suorittamaan työnsä pääurakoitsijan edellyttämässä järjestyk-

sessä, jolloin aikataulumuutoksien myötä syntyy ristiriitainen tilanne sopimuksen tulkinnassa.47 

 

                                                      
43 Klementjeff P., Sivu-uraan alistaminen. s. 24 
44 Klementjeff P., Sivu-uraan alistaminen. s. 25 
45 Rakennustieto, Sivu-urakan alistamissopimus, kohdat 6, 8 ja 10 
46 Rakennustieto, Sivu-urakan alistamissopimus, RT 80271, kohta 4 
47 Klementjeff P., Sivu-uraan alistaminen. s. 28 
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Alistamissopimuksen kohdan 9 mukaan pää- ja sivu-urakoitsijoilla on ilmoitusvelvollisuus toisi-

aan kohtaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee toisen urakoitsijan työn edistymisen ilmoittamisesta ti-

lanteessa, jossa urakoitsija ei ole joko aloittanut työtään aikataulun mukaisesti tai työ edistyy niin 

hitaasti, ettei se valmistu aikamääreen mukaisesti. Ilmoitusvelvollisuus on voimassa vain sellai-

sista töistä, joiden hidastumisen syy ei oikeuta urakoitsijaa saamaan lisäaikaa työn suorittamiselle. 

Ilmoitus töiden aikataulusta poikkeamiselle tehdään sekä rakennuttajalle, että kyseiselle urakoit-

sijalle. Ilmoitusvelvollisuus ei koske sivu-urakoitsijoita keskenään, jolloin ainoastaan pääurakoit-

sija on velvollinen ilmoittamaan sivu-urakoitsijan aikataulusta poikkeavasta työstä.48 

 

Kun urakkasopimuksen liitteenä on sekä YSE, että alistamissopimus, reklamointi muuttuu hyvin 

monimutkaiseksi. Etenkin urakoitsijan tulee osata reklamoida oikein oikealle sopimusosapuolelle 

ja oikeaan aikaan. Esimerkiksi myöhästymistilanne, jossa yksi hankkeen sivu-urakoitsijoista on 

omassa urakkasuorituksessaan myöhässä tavalla, joka vaarantaa hankkeen toteutusta ja rakennus-

hankkeen aikataulua joudutaan muuttamaan. Tällöin urakoitsijan mukainen reklamointi on alle-

kirjoittaneellekin vaikea hahmottaa. Myöhästynyt sivu-urakoitsija on alistamissopimuksen koh-

dan 6 mukaisesti velvollinen korvaamaan myöhästymisestä aiheutuneet kulut, mutta kattavatko 

nämä myös pääurakoitsijan tekemästä hankkeen uudesta aikataulusta johtuvien muutosten kulut? 

Voidaan tulkita, että tällaisessa tilanteessa sivu-urakoitsijan lisäksi on syytä reklamoida pääura-

koitsijaa uuden aikataulun laatimisesta ja vielä rakennuttajaa YSE:n 22 §:n mukaisesti49. 

 

RT-ohjekortiston alistamissopimuksen kohdassa 1 todetaan, että sopimus tulee voimaan allekir-

joittamisella.50 Alistamissopimuksen mukaiset pääurakoitsijan oikeudet ja velvollisuudet lakkaa-

vat, kun hankkeen pääurakka luovutetaan rakennuttajalle. Tällöin esimerkiksi takuutöiden koor-

dinointi jää rakennuttajan ja kyseisistä takuutöistä vastuussa olevalle urakoitsijalle. Myös urakoit-

sijoiden välinen vahingonkorvausvastuu katkeaa, jolloin sopimuksen päättymisen jälkeen tapah-

tuneiden vahinkojen korvaamiseen tulee soveltaa vahingonkorvauslakia ja urakoitsijoiden omia 

vakuutuksia. Alistamissopimuksessa ei ole selvää ratkaisua tapauksiin, jossa vahinko on käynyt 

sopimuksen ollessa voimassa, mutta vahinko on huomattu vasta sopimuksen päättymisen jälkeen. 

Tällaisten ratkaisut ovat olleet hyvin tapauskohtaisia.51 Myös pääurakoitsijan vaihtuminen myötä 

sopimus raukeaa ja uuden pääurakoitsijan kanssa on kirjoitettava uusi alistamissopimus. Sivu-

urakoitsijan vaihtuminen ei Klementjeffin mukaan aiheuta koko sopimuksen raukeamista52. 

  

                                                      
48 Rakennustieto, Sivu-urakan alistamissopimus, RT 80271, kohta 9 
49 Rakennustieto, Rakennusalan yleiset sopimusehdot, YSE, § 22 Viivästyksen rajoittaminn 
50 Rakennustieto, Sivu-urakan alistamissopimus, RT 80271, kohta 1 
51 Klementjeff P., Sivu-uraan alistaminen. s. 63 
52 Klementjeff P., Sivu-uraan alistaminen. s. 21 
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5 Urakkamuodot ja sopimussuhteet 
 

Urakkamuoto määrittää tilaajan ja urakoitsijan suhteen. Eri urakkamuotoja käyttämällä voidaan 

määritellä urakan maksuperiaatteita ja jakaa urakkaan kuuluvia toimenpiteitä, velvollisuuksia ja 

vastuita urakoitsijan ja tilaajan välillä.  

 

Hankkeen sopimusrakenteista riippuen urakan tilaajana toimii usein joko rakennuttaja tai pääura-

koitsijana toimiva rakennusliike. Tilaaja määrittelee hankkeeseen kuuluvien omien hankintojensa 

urakoiden sopimussuhteet hankkeen alkuvaiheissa, kun päätetään hankkeen toteutusmuodosta. 

Toteutusmuodoissa talotekniikkaurakoitsijan rooli on pääasiassa joko sivu-urakoitsijana pääura-

kan rinnalla tai aliurakoitsijana pääurakkaan.  

 

5.1 Sähköurakka sivu- ja aliurakkana 
 

Sähköurakoitsijan ollessa sivu-urakoitsijana pääurakkaan nähden sen urakkasopimus on tehty ra-

kennuttajan tai tilaajan kanssa. Sähköurakoitsija on siis suorassa sopimussuhteessa rakennuttajan 

kanssa ja vastaa urakkasuorituksestaan rakennuttajalle. Tällaisissa tilanteissa kuitenkin usein teh-

dään erillinen sivu-urakan alistamissopimus, jossa pääurakoitsijaan nähden sivu-urakkana toi-

miva sähköurakka alistetaan pääurakoitsijan alle. Tällöin sähköurakan urakkasopimus on edelleen 

voimassa urakoitsijan ja rakennuttajan välillä, mutta rakennuttaja laajentaa pääurakoitsijan vel-

vollisuuksia vastaamaan alistetun sivu-urakoitsijan urakkasopimusten mukaisten töiden suoritta-

misesta ja yhteensovittamisesta muun rakennustyön kanssa. Tällaisessa tilanteessa urakoitsija on 

vastuussa edelleen rakennuttajaa kohtaan, mutta pääurakkaan alistettuna velvoitettu yhteistyöhön 

pääurakoitsijan kanssa. Alistamissopimuksessa mainitut pääurakoitsijan velvoitteet ovat sopi-

muskohtaisia, mutta yleisesti velvoitteiden päämäärä on alistetun urakan taloudellinen ja aikatau-

lullinen seuranta. Alistetussa sivu-urakassa rahaliikenne pysyy edelleen urakoitsijan ja rakennut-

tajan välillä, mutta esimerkiksi maksuerien sekä lisä- ja muutostöiden seuranta ja käsittely ovat 

usein pääurakoitsijan velvoitteina. Tällöin siis maksun suorittaa rakennuttaja pääurakoitsijan lu-

van myötä. 

 

Sähköurakan ollessa pääurakan aliurakkana sähköurakoitsijan velvollisuudet urakkasopimuksen 

mukaisen työn toteuttamisesta ovat ainoastaan pääurakoitsijalle. Sähköurakoitsija vastaa siis työn 

etenemisestä vain pääurakoitsijalle ja pääurakoitsija oman etunsa mukaisesti seuraa urakan suo-

rituksen etenemistä ja taloudellista tilannetta. Tällaisessa tilanteessa tilaajalla ei ole minkäänlaista 

suoraa juridista suhdetta aliurakoitsijaan. Teoriassa tällainen urakan suhde on hyvin samankaltai-

nen kuin pääurakkaan alistetussa sivu-urakassa paitsi urakan maksuvelvoite on pääurakoitsijalla. 

Kuitenkin käytännössä urakoitsijan ollessa pääurakoitsijan aliurakoitsijana pääurakoitsijalla on 

mahdollisuus oman edun ajamiseen tilaajan edun ohi pääurakoitsijan ollessa ainut yhteys sähkö-

urakoitsijan ja tilaajan välillä. On myös huomionarvoista tuoda esille, että aliurakoitsijana sähkö-

urakoitsijan edunmukaista on toimia pääurakoitsijan edunmukaisesti, joka on mahdollisesti vas-

toin hankkeen tilaajan tai käyttäjän etua.  
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5.2 Urakkamuodot 
 

Urakkamuotoja on monia ja niiden käyttäminen on hyvin tapaus- ja yrityskohtaista. Jotkin urak-

kamuodot soveltuvat paremmin tietyissä rakennuskohteissa ja jokin kohde voi soveltua hyvin 

vain tietylle urakkamuodolle. Esimerkiksi uudisasuntorakentamisessa KVR-urakointi ei ole kan-

nattavaa, koska urakoinnin tilaajaa, asunto-osakeyhtiötä, ei voida perustaa ennen kuin sähkösuun-

nittelu on toteutettu ja suunnitelmista on kustannusarvio. Tällöin urakkamuodoista jää käytettä-

väksi kiinteähintainen urakka tai jokin muu urakkamuoto. Yrityskohtaisuus urakkamuodoissa tu-

lee niin tilaajalta kuin urakoitsijalta. Suurien ja keskisuurien yritysten toimintatavat voivat mah-

dollisesti olla keskittyneet toteuttamaan hankkeita tietyllä hyväksi koetuilla urakkamuodolla, jol-

loin oma rooli ja tarvittavat tehtävät urakan toimihenkilöiltä ovat selvät. 

 

Muita urakkamuotoon vaikuttavia tekijöitä ovat rakennuskohteen ominaisuudet sekä erityisesti 

laajuus ja kompleksisuus. Rakennuskohteen laajuus ja kompleksisuus määrittää usein koko hank-

keen suuruuden, joka rajoittaa rakennuskohteen rakentamisorganisaation suuruutta. Kompleksi-

sessa hankkeessa tilaajan on syytä harkita urakoitsijalta saatavaa innovatiivista ajattelua lisänä 

suunnittelijoiden ja konsulttien ongelmaratkaisuun. Rakennusaika on myös yksi suuri tekijä urak-

kamuotojen valinnassa. Eri urakkamuodoilla on omat ”latausaikansa”, joiden jälkeen rakennustyö 

voidaan aloittaa. Latausaika hankesuunnittelusta toteutuksen alkuun voi viedä vuosia joissain 

kohteissa, mutta oikealla urakkamuodolla siitä voidaan selvitä huomattavasti nopeammin, jos 

vain kyseinen urakkamuoto muuten soveltuu hankkeeseen. 

 

Urakkamuodot jakaantuvat käytetyillä sopimusmuodoilla kahteen ryhmään: transaktionaaliset eli 

suoritesuuntautuneisiin sopimusmuotoihin ja relationaaliset eli hankkeen yhteistyösuuntautunei-

siin perustuviin sopimusmuotoihin. Transaktionaalisiin urakkasopimuksiin perustuvien urakoi-

den ideana on urakkasuorituksen ja vastuurajojen tarkka määrittely osapuolten välisessä sopimuk-

sessa. Tällaisissa sopimuksissa sopimusosapuolten intressit saattavat erota huomattavasti toisis-

taan. Tällaisia urakkamuotoja ovat luvussa ensin käsiteltävät kokonaisurakka ja kokonaisvastuu-

rakentaminen sekä soveltaen projektijohtourakka ja tavoitehintaurakka. Relationaalisten sopi-

musmuotojen tarkoituksena on edistää osapuolten yhteistyötä ja poistaa osapuolten välisiä esteitä. 

Tämä tapahtuu yhteisen sopimuspohjan laatimisella, jonka avulla hankkeen menestyksen eteen 

tehtävä työ on kaikkien sopimusosapuolten tavoittelemisen arvoista ja mahdollista saavuttaa. Al-

lianssimalli ja suuret elinkaarimallit ovat tällä hetkellä ainoita Suomessa laajemmin käytettyjä 

puhtaita relationaalisia sopimusmuotoja hyödyntäviä urakkamuotoja.53 

 

5.2.1 Kiinteähintainen urakka 

 

Kiinteähintaisessa urakassa urakoitsija ja tilaaja sopivat keskenään kiinteän hinnan määritellylle 

urakkasuoritukselle. Jos urakoitsijan kustannukset alittavat sopimuksen kiinteän hinnan, alittava 

osuus jää urakoitsijalle voitoksi. Kiinteähintaurakassa tilaajan teettämät suunnitelmat, joiden 

avulla tulee pystyä mahdollisimman vaivattomasti ja yksiselitteisesti määrittämään urakkasuori-

tukseen kuuluvat urakkasuoritukset ja rajat. Tällöin urakan kilpailutus on helposti toteutettavissa 

ja tilaaja pystyy muodostamaan selkeän kuvan urakan hintatasosta sekä vertailemaan eri urakoit-

sijoiden antamia tarjouksia toisiinsa.  

 

                                                      
53Juvonen, M., Projektiallianssi asuinrakennuksen peruskorjaushankkeen toteutusmuotona. s. 8-10 
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Urakkahinnan maksu toteutetaan urakan maksuohjelman mukaisesti. Maksuohjelma on urakka-

mallista riippuvainen ja kiinteähintaisessa urakassa käytetään usein maksuerätaulukkoa, jossa 

urakkahinta rikotaan pienempiin eriin. Näiden erien maksuperusteena toimii jokin urakkasuori-

tuksen osa-alue ja erien suuruus mukailee urakoitsijan kustannuksia kyseiseen maksuerään sido-

tun osa-alueen suorittamisesta. 

 

Kiinteähintaurakka on osapuolille selkeä hinnan ja vastuujaon osalta. Vastuu suunnittelusta on 

tilaajalla ja vastuu suunnitelmien toteuttamisesta urakoitsijalla. Kiinteähintaurakka on käytetyin 

urakkamuoto monissa erilaisissa hankkeissa sen sopimussuhteen ja toteuttamisen yksinkertaisuu-

den takia. Tämä urakkamuoto sopii erityisen hyvin selviin rakennuskohteisiin, joissa riskit suun-

nitelmien mukaisesta toteutuksesta ovat pienet ja tarvittava osapuolien yhteistyö hankkeen val-

mistumiseksi nähdään alhaiseksi. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi yksinkertaiset uudiskohteet 

ja erityisesti asuinrakentamisen hankkeet. 

 

5.2.2 Tavoitehintaurakka 

 

Tavoitehintaurakassa tilaaja ja urakoitsija sopivat yhteistyössä urakan hinnalle tavoitteen, joka 

muodostuu urakkasumman keskipisteeksi. Tämä tavoitehinta voidaan muodostaa halutulla ta-

valla, kuten esimerkiksi rakennuksen neliömäärällä arvioiden tai urakoitsijan suorittamalla tar-

jouslaskennalla. Tilaajan ja urakoitsijan on oltava yksimielisiä tavoitehinnasta ja sen sisällöstä. 

Tavoitehintaan voidaan vaikuttaa urakan muuttuessa urakkasisällön ja aikataulun muutoksien yh-

teydessä. Tämä tapahtuu usein tavoitehinnan korottamisella tai alentamisella esimerkiksi YSE:n 

mukaisten lisä- ja muutostöiden käsittelyprosessien avulla. 

 

Tavoitehintaurakkaa voidaan soveltaa niin suunnittelemattomaan kuin suunniteltuun kohteeseen. 

Suunnittelemattomassa kohteessa urakoitsijalla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin joko 

suunnitteluvastuun tai suunnitteluohjauksen kautta. Tällöin urakoitsijalla on mahdollisuus vaikut-

taa urakan toteutuskustannuksiin oman ammattitaitonsa avulla. Molempien osapuolien yhteinen 

halu kustannussäästöihin mahdollistaa järkevien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen toteutuksen 

helpommin kuin perinteisessä kiinteähintaisessa urakassa, jossa tilaaja ei hyödy tuotteiden vaih-

tamisesta tai suunnitelmien muuttamisesta ilman erillistä sopimusta. 

 

Urakkamuodossa sovittu tavoitehinta toimii urakkasumman kiintopisteenä. Tavoitehinta jaetaan 

tilaajan ja urakoitsijan sopimalla tavalla kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Kiinteiden kus-

tannusten osuus muodostuu urakoitsijan työnjohdon, työvälineiden ja muiden urakasta tulevien 

epäsuorien kustannusten ympärille. Kiinteiden kustannusten suuruus määritellään urakan alussa 

ja niiden kustannukset voidaan sopia maksettavaksi ositettuina sovitulla aikavälillä tai sidottuina 

eri rakennusvaiheisiin. Muuttuvien kustannusten hinta muodostuu urakoitsijan työvoiman, ali-

hankintojen ja rakennusvälineiden ja -tarvikkeiden ympärille. Muuttuvien kustannusten laskutus 

tapahtuu sovituin aikavälein, jolloin urakoitsija kokoaa aikavälillä syntyneet muuttuneet kustan-

nukset tilaajalle esitettäväksi ja käsittelyn jälkeen laskuttaa ne tilaajalta. Kiinteiden kustannusten 

pysyessä vakiosuuruisena urakoitsijalla on mahdollisuus vain muuttuvien kustannusten avulla 

alittaa urakkasopimuksen määräämä tavoitehinta. 

 

Urakkamuodolla saavutetut säästöt ja kustannusarvion ylitykset jaetaan sopimuskohtaisesti, 

mutta yleisesti käytetään seuraavanlaista mallia: Tavoitehinnan alittuessa saavutettu voitto jae-

taan puoliksi urakoitsijan ja tilaajan välillä. Tavoitehinnan lisäksi urakkasopimukseen kirjataan 
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kattohinta, joka on usein 1,1-kertainen tavoitehintaan. Tavoitehinnan ja kattohinnan väliset kus-

tannusylitykset puolitetaan tilaajan ja urakoitsijan välillä. Kattohinnan ylittävät kustannukset ovat 

täysin urakoitsijan maksettavana.  

 

Tavoitehintaurakassa urakan sisällön suunnitteluvastuu on tapauskohtaisesti joko täysin tai osaksi 

tilaajalla. Suunnitelmien toteutusvastuu on urakoitsijalla, mutta urakkamuodon ansiosta toteutuk-

sen kustannusten alentaminen on niin tilaajan kuin urakoitsijankin edunmukaista. Tavoitehin-

taurakka soveltuu lähes kaikkeen rakentamiseen, jossa urakan tavoitehinta on muodostettavissa. 

Tavoitehintaurakka vaatii kuitenkin esimerkiksi kiinteähintaista urakointia enemmän yhteistyötä 

halvempien suunnitteluratkaisujen kehittämiseksi ja muuttuvien kustannusten laskutuksen käsit-

telyprosessin ylläpitämiseksi. Näiden myötä tavoitehintaurakkaa on optimaalista käyttää vain 

kohteissa, joissa urakkamuodon myötä saavutettavat säästöt kattaisivat urakkamuodon ylläpito-

kulut. 

 

5.2.3 Kokonaisvastuurakentaminen 

 

Kokonaisvastuurakentamisessa eli KVR-urakoinnissa urakoitsija vastaa hankkeen toteuttamisen 

lisäksi myös hankkeen suunnittelusta ”avaimet käteen”-periaatteella. Hankkeen alussa tilaaja 

määrittää tarpeensa tarjouspyynnössä esimerkiksi tila- ja laatumäärittein sekä kilpailuttaa hank-

keen toteuttajaksi haluavat urakoitsijat. Suunnitelmien puuttuminen mahdollistaa myös perintei-

siin urakoihin nähden hankkeen nopean aloituksen, kun toteutussuunnittelu voidaan tehdä lomit-

tain rakennustyön kanssa. KVR- urakoinnissa urakoitsijan vastuulle tulee siis hankkeen suunni-

telmavastuu ja suunnitelmien toteutusvastuu.  

 

KVR-urakan etuna pidetään tätä suunnittelun ja toteutuksen vastuiden keskittymistä yhdelle ura-

koitsijalle. Tällöin suunnittelussa voidaan ottaa perinteistä hanketta enemmän huomioon raken-

nustyön toteuttamisen kustannusvaikutuksia ja suunnitelmia pystytään tekemään rakennuksen 

tarpeiden mukaan välttyen turhalta suunnittelulta. 

 

KVR-rakentamisessa tilaaja on sopimussuhteessa vain KVR-urakoitsijaan. KVR-urakoitsija va-

litaan tarjouspyynnön mukaisesti kilpailuttamalla joko hinnan, laadun tai kokonaisedullisuuden 

perusteella. Tilaajan haluaman laatutason määrittäminen tarjouspyynnössä on haastavaa, koska 

tarjouskilpailun alkaessa ovat urakoitsijan tehtäväksi tarkoitetut tarkemmat suunnitelmat vielä te-

kemättä. Tällöin tilaajan ja urakoitsijan tulkinnat hankkeen laadullisista tavoitteista voivat erota 

ja johtaa riitatilanteisiin ja viivästyksiin.54 

 

KVR-rakentaminen on tilaajalle yksinkertainen rakennuttamistapa. Tilaaja säästää omia resurs-

sejaan ja samalla ulkoistaa projektin onnistumiseen liitännäiset riskit urakoitsijalle. Urakkamuo-

toa voidaan käyttää, kun rakennettavan kohteen haluttu lopputulos on selkeä ja halutun lopputu-

loksen suunnittelu on helposti ulkoistettavissa. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi linjasaneerauk-

set, joissa suunnittelu voidaan toteuttaa osana rakentamista. KVR-urakointia voidaan myös käyt-

tää kohteissa, joissa vaaditaan erikoisosaamista, jolloin kyseiseen osaamiseen erikoistunut yritys 

pystyy itse suunnittelemaan toteutuksen parhaalla näkemällään tavalla. 

  

                                                      
54 Tuokko R., Allianssin edut, haasteet ja mahdollisuudet suhteessa perinteisiin toteutusmuotoihin. s. 25 



27 

 

5.2.4 Projektijohtourakka 

 

Projektijohtourakointi on yksi uudemmista käytetyistä urakkamuodoista allianssimallin rinnalla. 

Projektinjohtourakoinnissa ei ole vakiintuneita sopimusmalleja tai -muotoja, mutta sen perus-

ideana on rakennuttajan ja urakoitsijan roolin yhdistyminen. Urakoitsija ottaa siis urakkasisäl-

tönsä rakennuttajatehtävät itselleen normaalin urakoinnin lisäksi ja vastaa kiinteähintaista urak-

kaa enemmän rakennushankkeen eteen tehtävistä hankinnoista, jotka eivät ole sisällytetty urak-

kaan.  

 

Rakennuttajalle nykyisessä projektijohtourakoinnissa on kolme käytettyä muotoa: projektinjoh-

torakennuttaminen, projektinjohtopalvelu ja projektinjohtourakka. Muodot eroavat toisistaan ti-

laajan osallistumisen ja vaikuttamisen myötä. Alla olevassa taulukossa, taulukko 1, nähdään eri 

projektijohtourakkamuotojen eroavuudet hankkeen tehtävien velvollisuuksien ja vastuiden jaka-

misen myötä.  

 

 

 

 

Taulukko 1. Projektijohtourakoinnin velvollisuuksien ja vastuiden jako. 55 

 
  

                                                      
55 Rakennustieto, Projektijohtourakkasopimuksen laatiminen, talonrakennustyö 
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Projektijohtorakennuttamisessa tilaajalla on suurempi vastuu hankkeen edistämisestä. Tässä muo-

dossa suunnittelu- ja hankintasopimukset tehdään tilaajan nimiin. Tilaajalla on myös vastuu työ-

maan johtovelvollisuuksista ja projektijohtotehtävistä. Rakennuttamistehtävät, työmaan johtovel-

vollisuus ja projektijohtotehtävät vaativat tilaajalta ammattitaitoisen organisaation ja huomatta-

vasti enemmän resursseja suhteessa muihin urakkamuotoihin. Organisaatioon voidaan palkata 

asiantuntijoita toimimaan projektinjohtokonsultteina tai tilaaja voi halutessaan ulkoistaa osan teh-

tävistään, mutta vastuu hankkeen etenemisestä on edelleen täysin tilaajalla.56 

 

Tilaajan ulkoistaessa hankkeen toteutusvastuuta hanke muuttuu projektinjohtopalveluksi. Projek-

tinjohtopalvelussa tilaaja ulkoistaa hankkeen toteutuksen eli työmaanjohtovelvollisuuden projek-

tijohtototeuttajalle. Projektijohtototeuttaja vastaa täten kaikkien rakennustöiden yhteensovittami-

sesta ja koordinoimisesta YSE:n tapaan pääurakoitsijalle kuuluvalla laajuudella. Hankkeen eteen 

tehtävien suunnittelu- ja hankintasopimusten vastuu on edelleen tilaajalla, mutta sopimuksien val-

misteluun osallistuu usein myös projektijohtototeuttaja. Koska projektijohtototeuttaja ei itse suo-

rita rakennustöitä, se voi myös toimia rakennustyön valvojana. Projektinjohtototeuttajalla ei ole 

taloudellista riskiä hankkeen menestymisen suhteen.57  

 

Tilaajan vastuiden kevyin muoto on projektinjohtourakointi. Projektinjohtourakoinnissa urakoit-

sija aiemmin mainittujen vastuiden ja velvollisuuksien lisäksi vastaa hankkeen eteen tehtävien 

hankintasopimusten tekemisestä omiin nimiinsä. Hankintasopimusten ollessa projektijohtoura-

koitsijan nimissä, urakoitsija vastaa aliurakoidensa työnjäljestä. Aiemmin mainittujen velvolli-

suuksien ja mahdollisten omien rakennustöiden lisäksi projektijohtourakoitsija vastaa myös koh-

teen projektisuunnittelusta ja suunnitelman toteutuksesta, rakennuttamisen ja suunnittelun oh-

jauksesta, rakentamisen valmistelusta ja kohteen käyttöönotosta sekä kohteen takuuajan asioista. 

Yleisesti hankinnat tehdään projektijohtourakoitsijan nimiin, mutta suunnitelmahankinnat voi-

daan tehdä tilaajan nimiin niin haluttaessa. Hankkeen arkkitehti on kuitenkin tämän yläpuolella 

ja lähtökohtaisesti tilaajan palveluksessa, jolloin kohteen suunnitteluvastuuksi jää teknisien suun-

nitelmien hankinta ja ohjaus. Lopullinen päätösvalta kaikkien kohteen hankintojen ja suunnitel-

mien osalta on kuitenkin tilaajalla ja suunnitelmien yhteensovittamisen vastuu pääsuunnittelijalla. 

Kun projektijohtourakoitsija vastaa työn laadusta, hän ei voi toimia työmaan valvontatehtävissä. 

Valvontatehtävät jäävät täten tilaajan tai tilaajan palveluksessa olevan konsultin vastuulle.58 

 

Talotekniikkaurakoinnin kannalta projektijohtourakassa käytetään usein projektijohtourakoinnin 

muotoa, jossa tekninen suunnittelu on luovutettu urakoitsijan vastuulle. Projektijohtourakoinnin 

malleja on päädytty käyttämään esimerkiksi Helsingin kaupungin Olympiastadionin saneeraus-

hankkeessa, jossa urakoitsija palkitaan projektin onnistumisista. Helsingin Olympiastadionin sa-

neerauksen talotekniikkaurakoissa on solmittu projektijohtosopimukset, jotka ovat alistettuna 

hankkeen pääurakoitsijan velvollisuuksia kantavaan rakennusliike Skanskaan. Muut mainitut pro-

jektijohtourakan eri muodot ovat käsiteltynä niiden tuomien mahdollisuuksien takia. Esimerkiksi 

näistä variaatioista voidaan nähdä mahdollisuus urakkamuodosta, jossa urakoitsija toteuttaa urak-

kaansa samalla konsultoiden projektijohtopalvelun tapaan tilaajan palveluksessa toimivaa suun-

nittelua tai valvonta- ja päätöselintä kohtaa erillistä palkkiota vastaan.  

 

                                                      
56 Juvonen M., Projektiallianssi asuinrakennuksen peruskorjaushankkeen toteutusmuotona. s. 24-25 
57 Juvonen M., Projektiallianssi asuinrakennuksen peruskorjaushankkeen toteutusmuotona. s. 25-26 
58 Juvonen M., Projektiallianssi asuinrakennuksen peruskorjaushankkeen toteutusmuotona. s. 26-27 
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5.2.5 Allianssimalli 

 

Allianssimallissa on kyse rakennusprojektin eri osapuolien kustannushallintaan ja laadunvarmis-

tamiseen tähtäävästä yhteistyöstä. Allianssin tavoite on osapuolten hyvän yhteistyön ja laaduk-

kaan rakennustyön takaaminen taloudellisesti sitomalla osapuolet toisiinsa allianssisopimuksella. 

Allianssisopimuksen henki on, että hankkeessa saavutettu taloudellinen hyöty tai tappio jaetaan 

kaikkien allianssiosapuolten kesken. Hankkeen taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi allianssi-

sopimuksella jaetaan hankkeen tavoitteet, vastuut ja riskit, jolloin kaikki sopimusosapuolet ovat 

samassa veneessä hankkeen menestyksen kannalta. Alliansseille tyypillisiä ominaisuuksia ovat 

yhteisen rakentamisorganisaation ja yhteisten tavoitteiden lisäksi osapuolten välinen relationaali-

nen sopimusrakenne sekä projektin osapuolien avoin kustannustieto osapuolten välisen luotta-

muksen vaalimiseksi.59 

 

Allianssin tavoitteina olevat säästöt ovat tarkoitus saavuttaa tuomalla käyttäjä, suunnittelu ja tuo-

tanto saman pöydän ääreen, jolloin rakennushanketta pystytään suunnittelemaan käyttäjän toivei-

den mukaisesti toteuttajan neuvoja kuunnellen. Allianssiosapuolet yhdessä vastaavat kaikista 

hankkeen eteen tehtävistä töistä, jolloin vältetään päällekkäisiä työvaiheita suunnittelussa ja to-

teutuksessa sekä hyödynnetään optimaalisesti osapuolten resurssit ja osaaminen eri hankevai-

heissa. Tällöin pystytään yhdessä kehittämään rakentamiseen ratkaisuja ja saadaan hyödynnettyä 

hankkeen eri alojen asiantuntijoita jo suunnitteluvaiheessa. 

 

Allianssista on monia eri malleja ja ne ovat hyvin hankekohtaisia. Mallit eroavat toisistaan osa-

puolten valitsemisen, kustannusten hallinnan ja allianssiorganisaation muotojen myötä. Yleisesti 

vakiintuneita malleja ei tällä hetkellä vielä ole ja mallit ovat yrityskohtaisia, kuten Senaatti-kiin-

teistöjen ”Kärkihankemalli”60. On huomionarvoista mainita, että useat käytetyt allianssimallit 

ovat hyvin lähellä projektijohtourakoinnin malleja, joissa on korostettu hankkeen osapuolten vä-

listä yhteistoimintaa. 

 

Allianssiorganisaatio voi muodostua useammasta ryhmästä, joiden vastuualueet voivat jakaantua 

esimerkiksi päätöksenteon, suunnittelun ja rakennustyön johtamisen kesken. Useammalla ryh-

mällä saadaan kevennettyä raskaan organisaation tuomaa turhaa kuormittavuutta osapuolille ja 

jaettua vastuualueita osapuolten kesken. Allianssiorganisaatioon voi kuulua niin tilaajan edunval-

vojia, urakoitsijoita, suunnittelijoita, laitevalmistajia kuin muitakin palvelutuottajia.  Ideana on 

usein sisällyttää kaikki hankkeen avainasemassa olevat osapuolet mukaan allianssiorganisaa-

tioon. Tyypillinen allianssiorganisaatio rakentuu tilaajan edustajien, pääpalvelutuottajan ja suun-

nittelijoiden kesken. Hankkeen eteen tehtävät hankintasopimukset solmitaan usein allianssiorga-

nisaation ja urakoitsijan tai laitevalmistajan välisiksi. 

 

Allianssi antaa uudenlaisia haasteita rakennusalan osapuolille. Toimivuuden varmistamiseksi al-

lianssin osapuolten tulee pystyä luomaan yhteishengen ja luottamuksen työilmapiiri, jonka tar-

koituksena on rakentamisen hyvä jälki ja arvon luominen hankkeessa. Allianssin osapuolten hen-

kilöiden valinnassa on erityisen tärkeää panostaa laatuun viittaaviin piirteisiin kuten innovatiivi-

suuteen ja yleiseen asenteeseen hanketta kohtaan.  

 

Allianssin yhteistoiminta ja osapuolten intressit varmistetaan palkkiojärjestelmällä. Esimerkiksi 

Senaatti-kiinteistön lanseeraama kärkihankemalli, joka perustuu osapuolten taloudelliseen yhteen 

                                                      
59 Tuokko R., Allianssin edut, haasteet ja mahdollisuudet suhteessa perinteisiin toteutusmuotoihin. s. 28-29 
60 Karhu J., Kärkihankemalli & kärkihankeallianssi – Suurien ja vaativien hankkeiden toteutusmalli 
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sitomiseen Senaatti-kiinteistön määritelmillä tavoitteilla. Senaatin määritelmät tavoitteet keskit-

tyvät hankkeen kustannusarvion pitävyyteen, laadun varmistamiseen, aikataulukseen ja hyvän 

asiakaskokemuksen luomiseen. Tavoitteiden saavuttamisen myötä palvelutuottajat saavat palkki-

oita, jotka ovat 0,5-2 % urakkasummasta. Kärkihankemallin hankkeiden talotekniikkaurakoitsijat 

ovat hankkeessa mukana usein päätoteuttajan aliurakoitsijoina.61 

 

Allianssi ei kuitenkaan sovi kaikkiin hankkeisiin. Allianssissa perustettu organisaatio ja taloudel-

lisen läpinäkyvyyden ylläpitäminen osapuolten kesken koko hankkeen ajan vie resursseja kaikilta 

osapuolilta. Suurten kohteiden allianssiorganisaatiot joudutaan perustamaan ennen suunnitelma-

vaihetta, joten urakoitsijat joutuvat sitomaan toimihenkilönsä itselleen epätavanomaiseen työhön 

ennen urakoitsijalle muodostuvaa projektin liikevaihtoa.  

 

Allianssimallin potentiaalisuus saadaan valjastettua, kun sitä sovelletaan hankekohtaisesti. Täl-

löin allianssiorganisaation rakenne muodostetaan osapuolien osaamisen ympärille edistämään 

hanketta. Vaikka allianssimalli yleisesti sopii suurimpien hankkeiden läpivientiin, sitä ollaan 

myös onnistuneesti sovellettu Helsingin Yliopiston Vuolukiventien hankkeessa. Vuolukiventien 

hankkeessa Helsingin Yliopisto saneerasi opiskelijoille suunnattuja vuokra-asuntoja yhdessä pää-

suunnittelijana toimineen SARC Architects-suunnittelutoimiston ja päätoteuttajana toimineen 

SRV Rakennus Oy-rakennusliikkeen kanssa. Hanke sisälsi 256 asunnon saneerauksen sekä n. 

1000 brm2 kokoisen lisärakennusosan suunnittelun ja rakentamisen. Allianssihankkeen koetaan 

onnistuneen kaikkien hankkeen osapuolten kannalta.62 

 

Yksi allianssin eduista on sen muunneltavuus. Tilaajalle allianssi on erinomainen kohteissa, joi-

den kustannusarviossa havaitaan suuret riskit toteutuksessa. Hankkeen tulee olla suurehko, jotta 

allianssiorganisaation kokoaminen ja ylläpidon kustannukset saataisiin katettua. Allianssin etuja 

on myös sen nopea aloitus. Allianssiorganisaation kokoaminen voidaan tehdä jo hankesuunnitte-

lun jälkeen ja erillinen suunnitteluvaihe muuntautuu hankkeen kehittämisvaiheeksi. Esimerkiksi 

Vuolukiventien hankkeessa hanketta käsittelevän diplomityön mukaan päästiin kehittämisvai-

heesta siirtymään toteutusvaiheeseen ajassa, jossa muuten päästäisiin suunnittelusta urakoitsijoi-

den kilpailuttamiseen perinteisessä jaetussa urakassa.63 

  

                                                      
61 Karhu J. Kärkihankemalli & kärkihankeallianssi – Suurien ja vaativien hankkeiden toteutusmalli 
62 Juvonen M., Projektiallianssi asuinrakennuksen peruskorjaushankkeen toteutusmuotona. s. 53 
63 Juvonen M., Projektiallianssi asuinrakennuksen peruskorjaushankkeen toteutusmuotona. s. 80-81 
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6 Haastattelut 
 

Tässä luvussa käsitellään työn haastattelututkimusta ja siitä saatuja tuloksia. Luvun tarkoituksena 

on tuoda esille nämä tulokset ja niiden avulla tehdyt johtopäätökset käsitellään seuraavassa lu-

vussa. 

6.1 Haastateltavat 
 

Haastateltujen valinnassa tavoitteena oli kaavoittaa sähköistysalan eri osapuolien ajatuksia alan 

toimivuudesta ja löytää erilaisia näkökulmia alan epäkohtiin. Tavoite saavutettiin valitsemalla 

erilaisissa sähköurakoinnin rooleissa työskenteleviä henkilöitä, jonka oma henkilökohtainen halu 

alan kehittämiselle on tarpeeksi korkea huomatakseen alan epäkohtia ja tuodakseen näitä esille. 

Haastateltavien joukosta löytyy niin urakoitsijoita, tilaajan edustajia kuin sähkösuunnittelijoita 

neutraaleina asiantuntijoina. Myös kirjoittajan omaa urakointikokemusta hyödynnettiin haastat-

teluiden yhteydessä. 

 

Työn haastateltavina toimivat: 

- Aki Pirttijärvi, asumisliiketoimintaryhmän suunnittelupäällikkö, YIT Oyj 

- Jari Kiuru, tiimipäällikkö, Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala 

- Jari Hooli, sähkörakennuttaja, Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala 

- Jussi Kuusela, toimitusjohtaja, Amplit Oy 

- Jonne Järvinen, varatoimitusjohtaja, Stacon Oy 

- Kari Kaleva, varatoimitusjohtaja, Granlund Oy 

- Olli-Heikki Kyllönen, toimitusjohtaja, Sähkö- ja teleurakointiliitto ry 

- Pasi Hyyppä, talotekniikkaryhmän päällikkö, Senaatti-kiinteistöt  

- Samu Mandelin, yksikönpäällikkö, Caverion Suomi Oyj 

 

Tarkempi esittely haastateltavista on nähtävissä lähdeluettelon yhteydessä työn viimeisellä si-

vulla. Aihepiirien ja tuloksien käsittelyn yhteydessä haastateltavien mielipiteitä esiintuonnissa 

käytetään joko haastateltavan roolia (urakoitsija, tilaaja tai asiantuntija) tai nimeä henkilöön viit-

tauksessa.  

 

6.2 Aihepiirit ja haastattelutulokset 
 

Haastatteluiden aihepiirit rakentuivat ennen haastatteluita ja kehittyivät haastatteluiden edetessä. 

Ennen haastatteluiden aloitusta läpikäytäviä aiheita valittiin yhdessä työn ohjaajien Jaakko Keto-

mäen ja Heikki Ihasalon kanssa. Aihepiirit muuttuivat ensimmäisten haastatteluiden aikana, mutta 

vakiintuivat tämän jälkeen. Myös haastateltavan sähköistysalan roolilla ja kokemuksella urakoin-

tipuolen toimijana oli vaikutusta haastatteluissa käytäviin aiheisiin. 

 

Haastatteluiden aiheena olivat: 

- Yleinen mielipide nykyajan sähköurakoinnista 

- Sähköurakoitsijan asema 

- Käytetyt urakkamuodot 

- Käytetyt urakkasopimukset 

- Valvojien rooli ja käyttäminen rakennushankkeissa 

- Hankintojen eriyttäminen urakkasisällöstä 

- Sähköalan työehtosopimus 

- Tarjouslaskenta 

- Lisä- ja muutostöiden muutosmenettelyt 
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Työn alkuperäisiin aiheisiin kuuluivat teknologian kehittymisen vaikutus sähköurakointiin ja -

asennuksiin sekä elementtiasennuksien kehittymisen ja soveltamisen vaikutus sähköurakointiin. 

Monet haastateltavat olivat samaa mieltä teknologian vaikutuksesta sähköurakointiin: Teknologia 

tulee muuttamaan urakointia. Eri taloteknisten järjestelmien perinteisen kehittymisen lisäksi tek-

nologia tuo mukanaan erilaisia asennustapoja, digitalisaatiota ja muita työntekoa tehostavia asi-

oita. Haastatteluissa ilmeni, että tällä hetkellä digitalisaation myötä ei olla kaukana tilanteesta, 

jossa rakennustyömaalla toimiva sähkömies pystyy korjaamaan digitaalisia sähkökuvia paikan 

päällä tekemiensä muutoksien mukaisiksi ja päivittämään tehdyt korjaukset pilvipalvelun välityk-

sellä sähkösuunnittelijalle. Myös elementtiasennuksien vaikutuksesta sähköurakointiin oltiin yk-

simielisiä. Elementtiasennuksilla saadaan siirrettyä työmäärää pois rakennustyömaalta työn kan-

nalta optimaalisempiin olosuhteisiin välttyen ylimääräiseltä työltä, kuten tavaroiden haalaami-

selta työmaalle ja pois työmaalta. Haastatteluissa tuotiin myös ilmi elementtiasennuksien vaativan 

osapuolilta uudenlaista osaamista suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, mutta sitä ei koettu ongel-

maksi.  

 

6.2.1 Yleinen mielipide 

 

Yleisellä mielipiteellä tarkoitetaan haastateltavan mielipidettä tämän päivän sähköurakoinnista 

kokonaisvaltaisesti. Suora, yksinkertainen ja avoin kysymys kysyttiin jokaiselta haastateltavalta: 

”Mitä mieltä olette nykyajan sähköurakoinnista?”. Kysymyksen tarkoitus oli etsiä ja kehittää työ-

hön sopivia aihepiirejä sekä kartoittaa haastateltavan mielipidettä yleisesti sähköurakointia koh-

taan. Myös monen muun aihepiirin kysymyksien vastaukset muistuttivat enemmän yleiseltä mie-

lipiteeltä kuin vastaukselta haettuun aihepiiriin. Monilla haastateltavilla kysymys johti muihin 

aihepiireihin koskeviin keskusteluihin. 

 

Mielipide nykyajan urakoinnista oli hyvin jakautunut haastattelijoiden kesken. Tilaajien ja asian-

tuntijoiden kesken asennustehokkuuden koettiin olevan huipussaan, mutta urakoinnin kokonais-

valtaisesti nähdään olevan tehotonta ja kallista. Sähköurakoitsijalta kaivataan enemmän projekti-

osaamista aikatauluhallintaan ja työmaatoiminnan varmistamiseen. Erityisesti eri urakoitsijoiden 

välillä koettiin olevan eroja tehokkuudessa ja laadussa. Kokonaisvaltaisesti kaikkien haastatelta-

vien kohdalla huomattiin alalla olevan turhaa tehottomuutta erityisesti tämän hetken tarjouslas-

kennan ja lisä- ja muutostyöprosessien kohdalla. 

 

Urakoitsijat eivät nähneet tämän hetkistä sähköurakoinnin tilannetta hyvänä. Urakoitsijoiden mie-

lestä sähköurakointi on liian alistettuna rakennusurakoinnin alapuolelle, jolloin yritykset vaikut-

taa hankkeen teknisiin ratkaisuihin tai työmaatoimintaan koetaan turhauttaviksi tai turhiksi. Use-

ammassa haastattelussa tuotiin esille rakennushankkeiden talotekniikka kustannusten olevan nou-

sussa ja rakentamisen aikataulujen kiristyvän, jolloin talotekniikkaurakoitsijan tulisi olla nykyistä 

useammin korkeammalla hankkeen sopimusrakenteessa. Tämän hetkisellä urakoitsijan asemalla 

ja sopimuskulttuurilla urakoisija ei koe saavansa kelvollisia olosuhteita hyvän lopputuloksen to-

teuttamiseen. 

 

Yksi rakennusalan erityispiirre tuli useamman kerran esiin haastatteluissa niin haastattelijan kuin 

haastateltavien puolelta. Rakennusalan koetaan usein olevan riitaisa ja konfliktiherkkä. Tämän 

koetaan johtuvan nykyisestä sopimuskulttuurista ja työmaakulttuurista, joissa eri toimijoiden edut 

ovat ristiriidassa toisiinsa ja monet toimijat tavoittelevat vain maksimaalista voittoa. 
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6.2.2 Sähköurakoitsijan asema 

 

Sähköurakoinnin kilpailullisuus koettiin olevan korkealla kaikkien haastateltavien kesken. Myös 

sähköurakoitsijan urakkatarjousten katteet nähtiin olevan yleisesti alhaiset. Senaatti-kiinteistöjen 

Pasi Hyypän mukaan näin on, koska sähköurakoinnissa keskitytään pelkän nopean bulkin tuotta-

miseen. Hyypän mielestä monet urakointiliikkeet antavat erikoisjärjestelmien, kuten 3G- ja 4G-

verkkojen tukipalvelimien, asennuksien mennä ohi urakkasisällöstä pienille erikoisjärjestelmiin 

keskittyneille yrityksille. Hyypän mielestä sähköurakoitsijan tulisi myös keskittyä katteensa nos-

tamisessa enemmän palveluntuottamiseen, kuten käytönoton ja toiminnan varmistamiseen, ener-

giaoptimointiin sekä lisäarvon tuottamiseen tilaajalle ja käyttäjälle kuin bulkki-asennusten teke-

miseen. Pitäisi ottaa vastuu koko sähköisestä talotekniikasta, kertoo Hyyppä.  

 

Koko sähköisellä talotekniikalla Hyyppä tarkoittaa rakennusautomaation ja muiden sähköisten 

talotekniikan järjestelmien kuulumista sähköurakoitsijan vastuualueelle. Hyypän mielestä erityi-

sesti rakennusautomaatio tulisi sisällyttää sähköurakkaan, koska rakennusautomaation edellytyk-

set ja toiminnan varmistaminen ovat paljolti rinnastettuna sähköurakoitsijan urakan kulkuun ja 

onnistumiseen. 

 

Sähköurakointiliikkeen Amplit Oy:n Jussi Kuuselan näkemys on hyvin samankaltainen: Paino-

piste pitäisi viedä sinne, että saadaan rakennukset toimimaan oikein. Kuuselan mielestä nykyiseen 

tilanteeseen on päädytty sähköurakoitsijan aseman heikkenemisen ja urakoiden useampaan osaan 

jakamisen myötä. Kuusela kertoo tämän johtavan tilanteeseen, jossa jokainen urakoitsija tekee 

omaa työtään laput silmillä välittämättä toimivasta kokonaisuudesta. Tällöin alan laaja osaaminen 

katoaa ja kehittyminen pysähtyy. Kuuselan mielestä talotekniikkaurakoitsijan paikka on lähem-

pänä tilaajaa. Vallitsevassa aliurakkamallissa menetetään talotekniikkaurakoitsijan osaamista, 

kun yhteys tilaajaan on ainoastaan rakennusurakoitsijan kautta. Tällöin talotekniikkaurakoitsijan 

hyvien ideoiden kannattavuus punnitaan ensin rakennusliikkeen kannalta, jolloin loppukäyttäjä 

saa vain suodatettuja ratkaisuja, Kuusela kertoo. 

 

Granlund Oy:n Kari Kalevakin näkee sähköurakoitsijan aseman usein liian alistettuna raken-

nusurakkaan. Kalevan mielestä rakennuksen talotekniikan osuuden noustessa rakennushankkeen 

kokonaiskustannuksien suhteen urakoitsijan suhde tilaajaan pitäisi olla suorempi, rinnan raken-

nusliikkeen kanssa. Kalevan mukaan tilaajienkin pitäisi ymmärtää talotekniikkaurakoitsijan ase-

man vahvistamisen etu. Esimerkiksi aseman vahvistuessa aikaa rakennuksen käyttöönottoon ei 

ongelmatilanteessa puristettaisi pois vaan katsottaisiin, mitä pitäisi tehdä, että rakennus saataisiin 

toimivana käyttöön. 

 

6.2.3 Urakkamuodot 

 

Urakkamuotoja käsiteltäessä kaikki haastateltavat olivat yksimielisesti sitä mieltä, ettei nykyisillä 

malleilla rakentaminen ole kannattavin ratkaisu. Nykyisillä urakkamalleilla eli kiinteähintaisilla 

ja pilkotuilla urakoilla rakentamisen koetaan muuttuvan usein tappeluksi ja oman edun aja-

miseksi. Tällöin innovaatiot sekä ongelmanratkaisukyky kaikkoavat ja työmaalla keskitytään 

enemmän maksimaalisen voiton tavoittelemiseen ja oman selustan juridiseen suojaamiseen. Ylei-

sesti haastateltavien kesken koettiin, että hankkeen osapuolten resursseja käytetään jatkuvasti asi-

oihin, jotka eivät vie hanketta eteenpäin. 
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Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että haastavien hankkeiden toteutusmuodon valitsemi-

sessa pitäisi keskittyä enemmän yhteistyöhön panostaviin urakkamalleihin, kuten tavoitehinta- ja 

projektinjohtourakkaan sekä allianssin eri muotoihin. Senaatti-kiinteistöjen Pasi Hyypän mukaan 

ainoa tapa saada hankkeen osapuolet toimimaan tilaajan ja käyttäjän parhaaksi on istuttaa kaikki 

samaan veneeseen soutamaan samaan suuntaan. Käyttäjän kannalta parhaimpien ratkaisujen ke-

hittäminen edellyttää yhteistoimintamallin, jossa ansaitseminen on sidottu käyttäjän edunmukai-

seen toimintaan. Monen haastateltavan mielestä erillinen palkkiojärjestelmä motivoisi niin yri-

tyksiä kuin yksittäisiä yritysten toimihenkilöitä toimimaan hankkeen parhaaksi, jolloin niin hank-

keeseen liitetyistä henkilöistä kuin yrityksistä saataisiin enemmän irti. 

 

Urakoitsijoiden ja asiantuntijoiden mielestä talotekniikkaurakoitsijalla tulisi olla vahvempi asema 

urakkaketjussa. Urakoitsijoiden ja asiantuntijoiden haastatteluissa oltiin yksimielisesti sitä mieltä, 

että talotekniikkaurakoitsijan paikka esimerkiksi allianssihankkeessa olisi allianssikumppanina 

talotekniikan päätoteuttajan roolissa. Haastateltavien mielestä nykyisiin aliurakointimalleihin on 

päädytty, koska tilaajalle on helpompi olla sopimus- ja neuvottelusuhteessa vain yhteen hankkeen 

toteuttavaan osapuoleen, joka toimii hankkeen päätoteuttajana. Tällöin talotekniikkaurakoitsija 

jää automaattisesti joko aliurakoitsijaksi tai alistetuksi sivu-urakoitsijaksi. Kaikkien haastatelta-

vien mielestä osa urakoitsijan osaamisesta jää etenkin aliurakoitsijana hyödyntämättä. Kiinteä 

hintaisessakin urakassa urakoitsijan olisi hyvä olla mukana viimeisiä työsuunnitelmia tehtäessä, 

jolloin urakoitsijan osaamista teknisistä ratkaisuista ja asennustyöstä voitaisiin hyödyntää. Asian-

tuntijoiden haastatteluissa arveltiin tämän myös lisäävän urakoitsijan ja suunnittelijan yhteistyö-

halukkuutta koko hankkeen ajaksi, koska suunnitelmat koettaisiin myös urakoitsijan omaksi 

työksi eivätkä vain urakkarajoiksi. 

 

Uudenlaiset urakkamuodot vaativat kuitenkin erityisesti urakoitsijoilta uudenlaista suhtautumista 

urakkamaailmaan. Yhteistyöhön panostavat urakkamallit vaativat toimiakseen osapuolien yhteis-

peliä ja avoimuutta niin resurssien kuin urakan talouden kohdalta. Aiemmin yleisen mielipiteen 

osiossa mainittua insinööri- ja projektiosaamista on kehitettävä entistä pidemmälle. Lähes kaik-

kien haastateltavien osapuolien kesken oli myös spekulointia urakoitsijoiden motivaatiosta siirtyä 

kiinteä hintaisista urakoista yhteistyömalleihin. Suurin muutos urakoitsijalle olisi toimihenkilöi-

den sitouttaminen hankkeeseen jo kehitysvaiheessa tai rakennuksen suunnitteluvaiheessa, jossa 

urakka ei tuo liikevaihtoa urakointiliikkeelle. Yhteistyömallit vaativat myös erityisesti henkilö-

kohtaista asennoitumista sekä uudenlaista kykyä ajatella ja toimia hankkeen parhaan hyväksi. Al-

lekirjoittaneen mielestä tällaista hankkeen hyväksi toimimisen asennetta on näkyvissä työmailla, 

mutta se on hyvin yksilöllistä ja katoaa nopeasti vastakkainasettelun myötä.  

 

Niin tilaajien kuin urakoitsijoiden mielestä yhteistyöhön perustuvat urakkamallit ovat ainoa tapa 

saada kaikki toimimaan hankkeen menestyksen eteen. Yhteistyön saavuttamiseksi haastatteluissa 

ilmeni erilaisia ideoita. Urakoitsijapuolen Jussi Kuuselan mielestä yhteistyön saavuttamiseksi 

hankkeen maksuliikenteen tulisi toimia niin, että tilaaja maksaisi urakoitsijalle työnteosta tulleet 

kustannukset ja sovitun palkkion, jonka lisäksi hankkeessa olisi urakan ja hankkeen menestykseen 

sidottu palkkiojärjestelmä. Tällöin urakoitsija ansaitsee tekemänsä työn mukaisesti ja palkkiojär-

jestelmän avulla motivoituu toimimaan hankkeen hyväksi. Myös tilaajapuolen Pasi Hyypän ajatus 

yhteistyöhankkeesta oli hanke, jossa tilaaja maksaa selkeästi hankkeen eteen tehdystä työstä ja 

palkitsee yhteisten päämäärien saavuttamisesta. 

 

Haastateltavien mielestä urakkamuodon valitsemisessa tulee olla hyvin tarkkana. Hankkeelle so-

pimaton urakkamuoto voi hyvin johtaa hankkeen osapuolien välien huonontumiseen ja nykyisten 
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mallien tilanteisiin, jossa osapuolet eivät toimi hankkeen hyväksi. Tällainen voi esimerkiksi il-

mentyä, jos jokin osapuoli ei koe saavansa tasavertaista hyötyä hankkeen menestyksestä. Haasta-

teltavien mielestä yhteistyöhön perustuvia malleja, kuten projektijohtourakka tai allianssi tulisi 

käyttää huomattavasti enemmän. Granlund Oy:n Kari Kaleva toi esille, että allianssiinkin löytyy 

useampia erilaisia malleja, joilla voidaan keventää sen rakennetta ja parantaa soveltuvuutta pie-

nempiin hankkeisiin. Erityisesti haastavissa hankkeissa, joissa on kyseessä hankala saneeraus, 

suuri rakennuskohde tai odotettavissa olevat suunnitelmamuutokset, yhteistyömalli koettiin oike-

aksi ratkaisuksi hankkeelle mallien joustavuuden takia. 

 

Kaikki haastateltavat myös totesivat, että kiinteähintaiselle urakoinnillekin on paikkansa. Kiinteä 

hintaisia urakkamuotoja tulisi käyttää, kun työsuoritteen suunnitelmat ovat selvät, rakennuskohde 

ei ole suuri ja rakennuskohteen jaetut urakkasuoritteet pystytään suorittamaan ilman normaalia 

suurempaa työmaaorganisaatiota. Tällaisia kohteita ovat erityisesti varastohallit, erilaiset kaup-

paketjut ja ketjuravintolat, yksinkertaiset toimistotalot sekä erityisesti asuinrakentaminen. Hel-

singin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan sähkörakennuttamisen tiimipäällikkö Jari Kiuru 

toi myös esille kohteita, kuten päiväkodit ja teknisesti yksinkertaisemmat koulut, joissa projekti-

johtourakalla mahdollisesti saavutetut säästöt eivät kata kyseisen urakkamuodon tuomia hallinto-

kuluja, kuten hankintapakettineuvotteluiden ja konsultin laajentuneen toimenkuvan tuomia ku-

luja. Kiuru myös arvioi, että muutoinkaan urakkamuodossa ei saavuttane sähköjärjestelmän ke-

hittämistavoitteita, kun toteutussuunnittelu viedään loppuun asti luotettavan kustannusarvion, 

hankintapäätöksen ja tarvittavien viranomaispäätösten aikaansaamiseksi. 

 

Asuinrakentamisen erot muusta urakoinnista tulivat monesti esille haastatteluissa. Asuinrakenta-

misen määrä on huomattavasti suurempi kuin muun rakentamisen, jolloin se on jalostunut monilta 

osin muuta rakentamista tehokkaammaksi. Asuinrakentamisen pääpiirteitä ovat samankaltaisten 

työsuoritusten toistuminen useaan kertaan, jolloin työn systematisoiminen helpottuu. Rakennus-

tavat ja -tekniikat toistuvat työmaalta toiselle samojen ihmisten kanssa, jolloin työmaan henkilöi-

den oman roolin ja tehtävän hahmottaminen helpottuu. ”Tehdään bulkkia, joka ei näytä bulkilta” 

kertoi YIT:n asuntorakentamisen talotekniikan suunnittelupäällikkö Aki Pirttijärvi. Pirttijärven 

mukaan asuntorakentamisessakin on vielä kehittämisen varaa: Siirtyminen pelkästään työurakoi-

hin, joissa sähköurakoitsijalle kuuluisi pelkästään asennustyö. Työurakalla tehostettaisiin asumis-

rakentamista entistä pidemmälle, kun työmaalla erillinen logistiikkatiimi jakaisi valmiiksi asen-

nustuotteet työmaalle odottamaan talotekniikka-asentajaa, jolloin asentaja voisi keskittyä oman 

osaamisalueeseensa toteuttamiseen. Tällöin myös pienemmät talotekniikkaurakointiliikkeet il-

man likvidiä pääomaa pystyisivät suorittamaan asuinrakentamisen urakoita. 

 

Suunnittelijoiden mielestä urakkamuodot, joissa suunnittelu tehdään rakentamisen ohella, ovat 

tehokkaampia ja toimivampia malleja hankkeen lopputuloksen kannalta. Malli poikkeaa suunnit-

telijan näkökulmasta huomattavasti perinteisestä rakentamisesta palaverien ja kokouksien lisään-

tymisellä, mutta tällöin itse suunnittelutyö koetaan tehostuvan, kun voidaan jättää erillinen urak-

kalaskentasuunnitelmien teko välistä ja suunnitella suoraan urakoitsijan ehdottamien tuotteiden 

ja ideoiden mukaan. Suunnittelijat toivat myös ilmi, että rakentamisen rinnalla suunnitteleminen 

vaatii vielä opettelua työmaaorganisaatioilta suunnittelun aikataulun kehittämisessä rakentamisen 

aikataulun rinnalle, jotta pystytään ennakoimaan rakennustyömaan suunnitelmien tarve ja suun-

nittelutoimiston tarvittava työmäärä nykyistä paremmin. 
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6.2.4 Urakkasopimukset ja niiden käyttö 

 

Haastateltavien kesken Rakennusalan yleiset sopimusehdot eli YSE koettiin sekä reiluksi, että 

ajastaan jääneeksi. YSE:n kerrottiin olevan hyvä yleisenä sopimuspohjana, jossa on reilut peli-

säännöt sopimuksen molemmille osapuolille. YSE:lla on selvä paikka kiinteähintaisten urakoiden 

sopimusehdoissa, mutta niistä poikkeamisen kerrottiin olevan yleisempää kuin YSE:n käyttö sel-

laisenaan. Haastateltavien mielestä on ymmärrettävää, että sopimusehtoja muokataan rakennus-

kohteen mukaan, mutta usein muokkauksien koetaan vain edistävän hankkeiden riitaisuutta. Tä-

män hetken sopimuskulttuurissa on normaalia, että sopimuksesta löytyy erillinen listaus asioista, 

joissa poiketaan YSE:stä. Tämän katsotaan olevan harmillista, koska YSE on kuitenkin niin ra-

kennuttajien, rakennusliikkeiden kuin urakoitsijoiden yhteinen tuotos rakentamiselle sopivista so-

pimusehdoista. 

 

YSE sai huomattavan määrän negatiivista palautetta. Sen koetaan edustavan edesmennyttä aika-

kautta. YSE:n koetaan olevan kankea ja joustamaton nykyajan rakentamisessa, joka vaikeuttaa 

hankkeen toteutuksen muutoksia rakentamisen ohella. YSE:lla toteutus joudutaan sitomaan pit-

kälti yhteen suunnitelmamalliin, jolloin mahdolliset käyttäjän tarpeet jäävät helposti huomioi-

matta rakennustoiminnan ohella. Haastatteluissa huomattiin myös YSE:stä puuttuvan kokonaan 

yhteistoimintaa tukevat mallit, joka kangistaa suunnitelmien kehittämistä rakennusvaiheessa. 

Muuttuvien palikoiden lisääntyessä sopimusehtojen tulee olla entistä joustavampia, mutta YSE:n 

koetaan olevan jo pohjaltaan niin kankea, että useamman haastateltavan mielestä se pitäisi unoh-

taa ja kirjoittaa uusi tilalle. 

 

Useamman haastateltavan mielestä koko sopimuskulttuuria pitäisi muuttaa. Amplit Oy:n toimi-

tusjohtaja Jussi Kuusela on vahvasti sitä mieltä, että nykyisestä sanktiopolitiikasta pitäisi luopua. 

Kuuselan mukaan sanktioilla uhkailu johtaa työmaatoiminnan halvaantumiseen, kun osapuolet 

huolehtivat vain oman selustansa juridisesta turvaamisesta. Tällöin ongelmakohtiin tartutaan vää-

rillä tavoilla, kuten reklamoinnilla, niiden ratkaisemisen sijaan. Kuuselan mukaan urakkasopi-

muksen hengen tulisi olla se, että kannustetaan osapuolten yhteistyöhön, jossa yhdessä tekemällä 

saadaan haluttu lopputulos aikaseksi, jolloin kaikilla olisi oikeus ansaita. 

 

Senaatti-kiinteistöjen talotekniikkaryhmän päällikkö Pasi Hyypän mielestä rakentaminen on 

muuttunut YSE:n kirjoittamisen ajoista. Rakentamisen tulisi palvella tällä hetkellä käyttäjää ja 

sopimuskulttuurin tulisi olla sen mukainen. ”Käyttäjä on se, joka määrää ja meidän tehtävä on 

tuoda heille erilaisia mahdollisuuksia.”, Hyyppä kertoo.  

 

6.2.5 Valvojien rooli ja käyttäminen rakennushankkeissa 

 

Haastatteluissa valvojien ja erityisesti konsulttien rooli rakentamisessa koettiin hieman outona. 

Heillä on ehdottomasti paikkansa, mutta tarkempi rooli tuntuu olevan henkilöstä ja hankkeesta 

riippuvainen. Usean haastateltavan mielestä konsulttien käytössä tulisi olla tarkkana. Konsulttien 

käyttö hankkeessa herätti pientä ristiriitaisuutta haastatteluissa. Samanaikaisesti konsultti näh-

dään tarpeellisena, mutta konsultin rooli ja hankkeelle tuoma lisäarvo ovat hieman epäselviä. 

Haastatelluille on työuriensa aikana tullut vastaan niin loistavia konsultteja kuin hieman huonom-

piakin. Väärin tilaajan etua ajavan konsultin nähtiin olevan myrkkyä koko hankkeen toiminnalle. 
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Tilaajan oma talotekninen osaaminen nähtiin urakoitsijoiden puolelta suurena etuna. Tällöin koe-

taan välttyvän turhalta ihmettelyltä, kun tilaajaorganisaatio osaa itse tarkasti määrittää tarpeensa 

ja haluamansa lopputuloksen. Ulkopuolisen konsultin käytössä konsultin käsitys hankkeen oleel-

lisista painopisteistä ja rakennuksen henkilökunnan tarpeista koettiin huteraksi. Tämän spekuloi-

tiin johtuvan niin konsultin vääränlaisesta käyttämisestä kuin ylityöllistämisestä. Haastatteluissa 

kerrottiin tämän johtavan tilanteisiin, joissa konsultti puuttuu epäolennaisiin ongelmiin tuodak-

seen esille omaa työntekoaan ja vaikutustaan hankkeen sisällä. Useamman haastateltavan mie-

lestä konsulttivetoisella toiminnalla ei saada rahalle vastinetta, kun kaikkiin ongelmiin puututaan 

samalla painoarvolla ja käyttäjälle suurimmat ongelmat jäävät muiden ongelmien varjoon. Myös 

konsultin vääräaikainen käyttö koettiin ongelmaksi. Tilaajan tai rakennuttajan tulisi useammin 

ottaa konsultti mukaan hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa, jolloin konsultilla on mahdollisuus 

vaikuttaa hankkeen ratkaisuihin. Usein konsultteja kytketään hankkeisiin rakennustöiden alkami-

sen yhteydessä työn laadun valvomista varten. Helsingin kaupungin sähkörakennuttamisen tiimi-

päällikkö Jari Kiuru näkee myös muitakin ongelmia konsulttitoiminnassa. Kiurun kokemuksen 

mukaan konsulttien käyttö johtaa usein tilanteisiin, joissa sekä tilaaja että konsultti joutuvat kä-

sittelemään päätöksiä ja ongelmia, jolloin kokonaistyömäärä vain lisääntyy ja halutut säästöt jää-

vät kyseenalaisiksi. 

 

Granlund Oy:n Kari Kalevan mielestä koko valvonnan filosofia pitäisi uudistaa. Kaleva on sitä 

mieltä, että hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi tehokkain tapa on urakoitsijan suorittaman 

omantyöntarkastuksen laajentaminen ulkopuolisen valvonnan laajennuksen sijasta. Urakoitsijoi-

den ja heidän työntekijöidensä tulisi panostaa entistä enemmän tekemänsä työn laadunvarmista-

miseen työsuorituksen aikana. Tälle prosessille pitäisi antaa enemmän arvoa sekä työmaalla, että 

urakoitsijan valinnassa. Vain tällöin lopputuloksen taso paranee. Kalevan mielestä on hölmöä, 

että valvoja tai suunnittelija tekee työmaalla puutelistan urakoitsijalle korjattavaksi, jonka jälkeen 

vain nämä asiat korjataan ja hanke on valmis. ”Lopputulosta parannetaan parhaiten sillä, että 

omantyöntarkastusprosessi saadaan toimimaan ja sitä kautta nollavirhetulos aikaan.”, Kaleva tii-

vistää. 

 

6.2.6 Hankintojen eriyttäminen urakkasisällöstä 

 

Haastatteluiden alkaessa hankintojen eriyttämisen aihepiiri oli kysymyslistalla kokeiluna, mutta 

aihe keräsi kiitettävästi mielipiteitä ja parannusehdotuksia. Erityisesti urakoitsijoilta löytyi vahvat 

mielipiteet urakkasisällön jakamisesta ja tilaajan omien hankintojen tekemisestä. 

 

YIT:n asuinrakentamisen yksikön talotekniikan suunnittelupäällikön Aki Pirttijärven mielestä 

suuren rakennusliikkeen tekemissä hankinnoissa on paljon hyvää. Jatkuvaa kustannuspainetta 

helpottavien säästöjen lisäksi saadaan yksinkertaistettua koko urakointiketjua ja hankintavaihetta. 

Pirttijärvi jakoi esimerkin, jossa rakennetaan kymmentä asuinrakentamisen hanketta kymmenellä 

eri paikkakunnalla. Jos jokaisen hankkeen tarjouskilpailuvaiheessa jokaisen kohteen esimerkiksi 

keskukset kilpailutettaisiin erikseen, työn kokonaismäärä kaikilta tarjouslaskijoilta ja tarjouksen 

antajilta kasvaisi hyvin suureksi. Pirttijärven mielestä tällöin hankkeiden keskuksien kilpailutus 

ja hankinta ovat huomattavasti viisaampaa toteuttaa rakennusliikkeen toimesta. Rakennusliikkeen 

hankinnoilla päästään myös lähemmäs urakkamuodot-aihepiirin alla käsiteltyä mallia, jossa ra-

kennustyömaalla toimisi erillinen logistiikkatiimi jakamassa asennustuotteet asentajille. 

 

Urakoitsijoiden näkemys urakkasuoritusten pilkkomisesta oli negatiivinen. Koko talotekniikkaa 

edustavien urakoitsijoiden mielestä urakan pilkkomisessa pitäisi olla järki mukana. Pieniin osiin 
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jaetut urakat lisäävät osapuolien välistä organisoinnin määrää ja niiden koetaan johtavan tilantee-

seen, jossa lopullinen kokonaisuus ei toimi millään järkevällä tavalla, koska kaikki urakoitsijat 

keskittyvät vain oman urakkansa suorittamiseen. Urakoiden pilkkomisellekin on toki paikkansa, 

kuten suuremmat kauppakeskushankkeet: Kalasataman Redi ja Pasilan Tripla, mutta pienem-

missä hankkeissa pitäisi miettiä kokonaisuuden toimimista, joka vaatii sopimusten tarkkoja urak-

karajoja ja eri urakoitsijoiden urakkasuoritusten yhteensovittamista. 

 

Urakoitsijoilta löytyi myös kerrottavaa hankintojen eriyttämisestä urakkasisällöstä. Hankintojen 

eriyttämisessä tilaajan motiivina toimii joko hankekustannusten pienentäminen tai hankinnan 

saannin varmistaminen. Kustannusten kohdalla urakoitsijoiden mukaan tilaajalla on vääristynyt 

kuva tällä tavoin saavutettavista säästöistä. Urakoitsijan tekemien hankintojen vastaanoton sekä 

työmaavarastoinnin ja -haalauksen kulut sisältyvät urakoitsijan laskemaan hankinnan katteeseen. 

Tilaajan tekemien urakoitsijan urakkasisältöön kuuluvien hankintojen vastuut hankintojen vas-

taanotosta sekä varastoimisesta ja haalauksesta velvoitetaan usein urakkasopimuksessa urakoitsi-

joille, jolloin tilaajan tekemän hankinnan päälle laskettuun katteeseen tulisi myös olla huomioi-

tuna nämä kuli. Tällöin urakoitsijoiden mukaan urakkatarjouksen tulisi sisältää hankintojen kate 

hankinnan tekijästä riippumatta, koska urakoitsijalta ei ole poistettu velvollisuuksia hankinnan 

osalta. Urakoitsijat kertovat, että näin ei kuitenkaan tehdä ja markkinoiden vääristymä antaa ti-

laajalle väärän kuvan toimintamallin kannattavuudesta urakkasisällön suoritushinnan suuruu-

dessa. ”Jos lasketaan kate hankinnoille, niin ollaan ulkona tarjouskilpailusta.”, kertoo Caverion 

Suomi Oyj:n Samu Mandelin.  

 

6.2.7 Sähköalan työehtosopimus 

 

Sähköalan työehtosopimus nousi haastattelujen aikana yhdeksi pieneksi aihepiiriksi aluksi use-

amman eri osapuolen ottaessaan sen itse esille ja se lopuksi lisättiin kysymyslistaan.  

 

Työehtosopimus koetaan laajalti surkeana. Sen nähdään tehokkaasti estävän alan järkevän kehi-

tyksen ja joustavien ratkaisujen tekemisen. Useampi haastattelija myönsi, että työehtosopimuk-

sesta löytyy laaja paikallisen sopimisen mahdollisuus, mutta sopimisen käyttäminen yrityksen 

sähköasentajien työmaasopimuksissa on täysin kiinni yrityksessä valitun luottamusmiehen asen-

teesta asiaa kohtaan. Haastatteluissa kerrottiin usein suurien yrityksien luottamusmiesten unohta-

van tämän puolen työehtosopimuksesta kokonaan. 

 

Erityisesti asuinrakentamisessa tuotiin esille työehtosopimuksen jäykkyyttä. Erillisten esiasen-

nuksien tai muiden sähköasennuksia vähentävien toimenpiteiden taloudellista kannattavuutta las-

kee vahvasti työehtosopimuksen urakkahinnoittelun asuntohinta, jossa asunnon sähköistyksestä 

maksetaan sähköasentajalle sama minimihinta, riippumatta onko sähköasentajan työurakkaan 

kuuluvia sähköpisteitä 30 vai 60 kappaletta. Asuntorakentamisessa suurin kustannus muodostuu 

asennustyön ympärille, jolloin tämän kaltainen urakkahinnoittelu estää innovoinnin ja kehittämi-

sen kustannusten hyväksi. 

 

6.2.8 Tarjouskilpailu ja -laskenta 

 

Tarjouslaskenta sekä lisä- ja muutostöiden menettelyt nousivat myös yhdeksi aihepiiriksi haas-

tattelujen alun myötä. Lisä- ja muutostöiden käsittely oli haastatteluissa erillisenä aiheena, mutta 

työn kirjoitusvaiheessa nämä muovautuivat saman otsikon alle. 
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Haastateltavat olivat yksimielisiä, että nykyisessä tarjouskilpailussa käytetyssä tarjouslasken-

nassa haaskataan urakoitsijan resursseja prosessiin, joka voitaisiin toteuttaa tehokkaammin. Haas-

tatteluissa tuotiin esille nykyisen laskennan vanhanaikaisuus, kun useampi urakoitsija laskee sa-

man rakennuskohteen suunnitelmien viivoja ja pilkkuja. Jokainen urakoitsija saa hieman eri tu-

loksia kokonaismassoista, joten katteeseen saatetaan   lisätä pieni epävarmuus laskennan tarkkuu-

desta. Haastatteluissa tuli useampaan kertaan ilmi tarjouslaskennan kustannusten kierre: Kun use-

ampi urakoitsija on laskenut ja hinnoitellut urakan, vain yksi urakoitsijoista saa sen suorittaak-

seen, jolloin muiden urakoitsijoiden tarjouslaskennan kustannukset siirtyvät seuraavan urakkatar-

jouksen katteeksi tai itse urakoitsijan tappioksi. Samanaikaisesti tarjouskilpailun voittaneelle ura-

koitsijalle saattaa taas muodostua pelkotila mahdollisuudesta, että heiltä on jäänyt jotain huomi-

oimatta tarjousta tehdessään. 

 

Tarjouskilpailun parantamista varten haastatteluissa löydettiin kaksi erilaista ideaa. Enemmän 

esille tullut idea oli massaluetteloiden käyttö tarjouslaskennassa. Käytännössä tämä tarkoittaisi, 

että tilaaja käyttäisi massaluetteloita tarjouskilpailunasiakirjoissa sähkösuunnitelmien sijaan tai 

rinnalla.  Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että nykypäivän tarjouskilpailu tulisi toteuttaa 

massaluetteloilla. Massaluetteloiden koettiin tehostavan tarjouskilpailuvaihetta huomattavasti ja 

olevan kaikkien osapuolien edunmukaisia. Haastateltavien kesken oli myös paljon keskustelua 

urakoitsijan ja tilaajan uskalluksesta luottaa massaluetteloihin ja vastuun jakamisesta massaluet-

teloiden mahdollisista virheistä. Massaluettelot perustuvat suunnitteluohjelmistojen pitkälle ke-

hittyneeseen kolmiulotteiseen mallintamiseen, josta saataisiin tarkasti laskettua jokaisen asennus-

tarvikkeen määrä. Haastatteluissa kerrottiin idean olevan jo monia vuosia vanha, mutta vasta nyt 

suunnitteluohjelmien mallintaminen on sillä tasolle, että massaluetteloihin voitaisiin luottaa tar-

peeksi tarjouslaskentaa varten. 

 

Toisena ideana haastatteluissa annettiin tarjouskilpailuvaiheen aikaistamista. Tämän hetken tar-

jouskilpailu perustuu lähes jokaisessa tapauksessa toteutuskuviksi rinnastettavien sähkösuunni-

telmiin. Ideana olisi aikaistaa tarjouskilpailu sähkösuunnittelun yleissuunnitteluvaiheeseen, jol-

loin urakoitsijalla olisi käytössään vain järjestelmäkaaviot ja -luettelot sekä mahdollisesti aiem-

min mainitut suuntaa-antavat massaluettelot. Tällöin tilaajan sähkösuunnittelussa pystyttäisiin 

erillisen urakkalaskentasarjan sijaan siirtyä suoraan hankkeen toteutuskuvien tekemiseen urakoit-

sijan avustuksella.  

 

Erillisenä aihepiirinä alkanut lisä- ja muutostöiden käsittely todettiin myös toimimattomaksi ja 

moninaiseksi. Selvien yhdenmukaisten mallien puuttuessa erilaisia käytäntöjä lisä- ja muutostöi-

den laskemiseen löytyy jokaisen hankkeen ja urakoitsijan kohdalla. Lisä- ja muutostöiden käsit-

tely niin muutoksesta toteutukseen koetaan olevan niin hidasta, että urakoitsija joutuu usein to-

teuttamaan lisätyön ennen kuin tarjousta on ehditty käsittelemään. Tarjouksen käsittely aikojen 

venymisessä saattaa urakoitsijoiden mielestä johtua tilaajan pelkotilasta, jossa ajatellaan urakoit-

sijan tarjouksen sisältävän muutokseen kuulumattomia tai liioiteltuja kustannuksia. Urakoitsijoi-

den mielestä käsittelyaikojen venyminen on erityisen harmillista, koska usein päädytään tilantee-

seen, jossa työsuoritus on jo tehty ja joudutaan tinkimään työsuorituksen hinnasta välttääkseen 

täyden tappion syntymisen. Useamman haastateltavan mielestä pitäisi olla yhdenmukainen lä-

pinäkyvä järjestelmä, jonka mukaan urakoitsijan olisi helppo laatia lisä- ja muutostöiden laskelma 

ja tilaajan edustajan olisi helppo tarkistaa laskelma. 
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7 Yhteenveto ja ratkaisut 
 

Tässä luvussa käsitellään haastatteluiden mukaan tehtyä yhteenvetoa ja siihen perustuvia alaa 

koskevia ratkaisuja ja parannusehdotuksia.  

 

7.1 Haastattelutuloksien yhteenveto 
 

Tämän työn yhteydessä tehtyjen haastatteluiden perusteella nykyisessä sähköurakoinnissa on pal-

jon parannettavaa kaikkien osapuolien kesken. Aihepiirien käsittelyssä on huomionarvoista mai-

nita, että haastateltujen mielipiteet olivat usean aihepiirin kohdalla samankaltaisia riippumatta 

haastatellun roolista. 

 

Yleisesti haastatteluissa koettiin, että sähköurakoinnissa ja rakentamisessa keskitytään vääriin asi-

oihin, jotka eivät tuo arvoa hankkeelle tai eivät vie hanketta eteenpäin. Tällaisia asioita löytyi 

lähes jokaisesta urakoinnin vaiheesta tarjouskilpailusta toteutukseen. Haastatteluissa koettiin tä-

män johtuvan itse alasta ja sen käytännöistä. Rakennusala koettiin usein riitaisana ja konflikti-

herkkänä alana, jossa osapuolien oman edun mukainen toiminta estää yhteistyön kehittymisen.  

 

Sähköurakoitsijan asema nähtiin urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden mielestä huonona. Nykyi-

sellä asemalla ei pystytä vaikuttamaan kehittävällä tavalla hankkeen kulkuun ja kehittymiseen. 

Samanaikaisesti haastatteluiden tilaajapuoli ei näe syytä nostaa sähköurakoitsijaa korkeammalle 

hankkeiden sisällä, koska tämän hetken urakointi keskittyy pitkälti vain bulkkisuoritusten nope-

aan toteuttamiseen, jolloin sähköurakoitsijan hankkeelle tuomaa lisäarvoa spekuloidaan. Urakoit-

sijapuolen yrityskohtaisesta motivaatiota saavuttaa korkeampi asema hankkeiden sisällä speku-

loitiin niin urakoitsijoiden kuin tilaajienkin puolelta. 

 

Hankkeen urakkamuodon valitsemisessa tulisi ymmärtää nykyistä paremmin eri urakkamuotojen 

hyödyt. Yhteistyöhön perustuvia urakkamuotoja tulisi käyttää entistä enemmän erityisesti raken-

nustöiden yhteensovittamista tai haastavia teknisiä toteutuksia sisältävissä urakoissa. Oikealla 

urakkamuodolla saavutettavat edut tulisi olla tavoiteltavampia. Samoin myös urakkasopimusten 

sanktiopolitiikasta tulisi luopua ja kehittää ratkaisuja, jotka kehottavat osapuolia hankkeen ongel-

mien ratkaisuun eivätkä niistä reklamoimiseen. 

 

Valvojien ja konsulttien työnkuva, kuten myös koko hankkeen valvonta, tulisi olla alalla yhden-

mukaisempi. Valvojien rooli, hankekohtaiset tavoitteet ja toimintatavat tulisivat olla selkeämpiä. 

Myös omantyöntarkastusprosessi tulisi siirtää työn päättymisestä työn toteuttamiseen, jolloin 

kaikkia virheitä ei korjattaisi urakan päättyessä vaan urakkasuorituksen aikana. 

 

Nykyajan tarjouskilpailu ja etenkin sen kuormittavuus ei palvele mitään osapuolta. Tarjouskilpai-

luun pitäisi kehittää parempia ratkaisuja, jolloin erityisesti urakoitsijan työmäärää pystyttäisiin 

vähentämään. Osapuolten välisessä urakkasisällön lisätöiden käsittelyssä nähdään samankaltaisia 

ongelmia, joissa nykyiset prosessit koetaan hitaina ja epätasa-arvoisina nykypäivän rakentamisen 

nopeudessa. 
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Monen haastatellun mielestä koko alan asenteessa on tällä hetkellä vikaa. Haastatteluissa esiinty-

neiden ilmiöiden, kuten maksimaalisen voiton tuottamisen ja oman selustan juridisen turvaamisen 

sijaan pitäisi usean haastatellun mukaan keskittyä enemmän järkevään ja rakentavaan yhteistyö-

hön. Tämän hetken urakoinnissa käytetyissä toimintamalleissa ja -sopimuksissa tämän ei koeta 

olevan mahdollista. Voidaan siis sanoa, että näitä malleja ja sopimuksia pitäisi pystyä muutta-

maan järkevämmäksi ja toimivammaksi kokonaisuudeksi, joka palvelisi paremmin hanketta. 

 

7.2 Haastatteluihin perustuvat ratkaisut 
 

Haastatteluissa esiintyneitä muutettavia alueita ovat: 

- Tarjouskilpailu ja -laskenta, 

- urakkamuodot ja -sopimukset, 

- lisä- ja muutostöiden prosessointi, 

- sähköurakoitsijan aseman parantaminen, 

- sähköurakoitsijan osaamisen ja roolin muuttaminen, 

- valvojien ja valvontakonsulttien käyttäminen sekä 

- sähköalan työehtosopimus. 

 

Valvojien ja valvontakonsulttien käyttämisestä sekä sähköalan työehtosopimuksen ratkaisuista 

kirjoitetaan vain lyhyesti. Tämän hetken toimintamallien parantaminen koetaan joko niin moni-

mutkaisena tai triviaalisina, että niiden ratkaisut ovat lyhyitä ja ne pystytään käsittelemään seu-

raavissa kappaleissa. 

 

Valvojien ja valvontakonsulttien käyttämisestä rakennushankkeissa on muodostunut haastattelui-

den mukaan joitain ongelmia, kuten valvojan tai valvontakonsultin tuoma kyseenalainen lisäarvo 

hankkeelle tai vääränlainen toiminta hankkeessa. Tämän lisäksi haastatteluissa tuotiin ilmi, että 

valvoja tulisi sisällyttää mukaan hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa ennen toteutusta, jolloin 

valvoja pystyisi vaikuttamaan paremmin hankkeen kulkuun toteutusvaiheen aikana. Näiden on-

gelmien voidaan nähdä johtuvan tilaajan toiminnasta ja vääränlaisesta valvontakonsultin käytöstä 

tai opastuksesta, jotka ovat molemmat liitännäisiä tilaajan osaamiseen niin talotekniikassa kuin 

rakennuttamisessa. Haastatteluissa osaava tilaaja koettiin paremmaksi koko hankkeelle ja tilaajan 

osaamisen voidaan nähdä korreloivan myös valvojan tai valvontakonsultin rooliin hankkeessa. 

 

Sähköalan työehtosopimus todettiin haastatteluissa jäykäksi. Urakoitsijoiden esiintuoma työehto-

sopimuksen laaja paikallisen sopimisen mahdollisuus koettiin tilannekohtaiseksi muodollisuu-

deksi, jonka käyttäminen on täysin yrityksen sähköasentajien valitseman luottamusmiehen pää-

tösvallan alla. Useammassa haastattelussa tuotiin esille tilanteita, joissa innovatiivisen toiminnan 

kehittäminen tai taloudellisten ratkaisujen tekeminen oli estetty työehtosopimuksen mukaisiin 

korvauksiin vedoten tapauksissa, joissa vaadittujen korvauksien suuruudet olisivat ylittäneet to-

dellisen asennusresurssin käyttämisen mukaiset korvaukset. Työehtosopimuksen järkeistäminen 

nykyrakentamisen edunmukaiseksi olisi etu kaikkien sähköurakkamaailman osapuolien kesken. 

Tämä edellyttäisi joko työehtosopimuksen urakkahinnoittelun muuttamista soveltuvammaksi tai 

paikallisen sopimisen yleisempää ja joustavampaa käyttämistä. 

 

Muiden aihepiirien parantamisratkaisuja käsiteltäessä tulee huomata, että ratkaisut ovat konsep-

titasoisia ja vaativat suuria alan muutoksia. Voidaan nähdä, että osa läpikäytävistä muutoksista 

ovat riippuvaisia muiden muutosten toteutumisesta. Esimerkiksi lisä- ja muutostyöprosessien pa-

rantaminen on täysin riippuvainen urakkasopimuksissa käytetystä sopimusmallista ja käytetty 
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urakkamuoto vaikuttaa suoraan sähköurakoitsijan asemaan hankkeen sisällä. Myös jotkin muu-

tettavien alueiden muutokset kumoavat toisen alueen tarpeen kokonaisuudessaan. Muutoksista on 

mahdoton koota yhtä toimivaa ratkaisua alan parantamiseksi, koska rakentamisessa esiintyy 

hanke- ja yrityskohtaisista eroavaisuuksia, jotka tekevät tilannekohtaisesti joistain muutoksista 

kannattamattomia ja turhia. Muutosten käyttämisessä tärkein asia olisi koko urakointiprosessin 

ymmärtäminen ja muutosten idean sisäistäminen, jolloin pystyttäisiin tekemään oikeat hanke- ja 

tapauskohtaiset ratkaisut. 

 

Muutosten tarkoituksena on parantaa nykyajan rakentamista ja erityisesti sähköurakointia järkeis-

tämällä käytettyjä toimintamalleja, uudelleensuuntaamalla resursseja tuottavampaan työhön sekä 

mahdollistamalla uudenlaisen alan kehitystyön tapahtumisen. 

 

7.2.1 Tarjouskilpailu ja -laskenta 

 

Tarjouskilpailussa ja sen nykyisissä käytännöissä on erityisesti sähköurakoinnin osalta paljon te-

hotonta työtä, joka ei tuo lisäarvoa hankkeelle tai sen lopputulokselle. Tarjouskilpailun idea, jossa 

jokainen urakoitsija antaa tarjouksensa urakkasuoritteesta on hyvä ja tarpeellinen hankkeen kus-

tannusten ja laadun hallinnoimisessa, mutta tämän idean toteutus ei tällä hetkellä ole järkevä. 

Tämän hetken tarjouskilpailu kuormittaa erityisesti urakoitsijoita tarpeettoman paljon ja aiheuttaa 

tarpeettomia kuluja niin urakoitsijalle, kuin tilaajapuolellekin. Urakoitsijan toiminta perustuu täy-

sin tilaajapuolen suunnalta tulevaan rahavirtaan, jolloin urakoitsijan tarjouslaskenta päätyy joko 

epäsuorasti tilaajapuolen maksettavaksi urakoitsijan yritystoiminnan varmistavan katteen myötä 

tai urakoitsijan tappioksi laskennassa otetun riskin myötä. 

 

Alalla tulisi olla yhteinen eettinen käytäntö tarjouskilpailussa, jossa määriteltäisiin osapuolten 

reilu ja yhdenmukainen toiminta. Tällöin tarjouskilpailun voitaisiin yleistää toimivan yhdessä so-

vitulla mallilla. Tällainen yhdenmukaisuus on luotu jo kerran rakennusalan osapuolten kesken 

RT-kortin Rakennusalan urakkakilpailun periaatteiden64 laatimisen myötä, mutta kortin käyttö on 

jäänyt hyvin vähäiseksi tämän hetken tarjouskilpailussa. Vaikka kyseinen RT-kortti on melkein 

40 vuotta vanha, siinä määritellylle eettiselle ja yhdenmukaiselle toiminnalle olisi yhä paikka ny-

kyajan tarjouskilpailussa. 

 

7.2.1.1 Massaluetteloiden käyttö 

 

Tarjouslaskennan tapahtuessa nykyisellä tarkkuudella, jossa urakoitsija mekaanisesti massoittaa 

ja hinnoittelee lähes lopullista tarkkuutta vastaavat sähkösuunnitelmat, ei ole optimaalista. Vaikka 

laskennan tarkkuus tuokin lisää varmuutta urakkahintaan, haastatteluiden mukaan nykyisellä tark-

kuudella laskenta on turhan työllistävää suhteessa sen tuottavuuteen ja hyödyllisyyteen.  

 

Haastatteluissa esiintyi vastauksena tähän massaluettelot, joissa urakkasuoritus olisi valmiiksi 

massoitettuna urakoitsijalle. Tällöin urakoitsijan työmäärä urakkahinnan muodostamisen eteen 

laskisi huomattavasti ja urakoitsijan laskennassa tapahtuneen virheen havaitseminen olisi hel-

pompaa. Tämän lisäksi massaluetteloiden käytöstä olisi tilaajallekin huomattavia hyötyjä. Mas-

saluetteloiden käytön yleistyessä urakoitsijat pystyisivät laskemaan entistä tehokkaammin ja kil-

pailun määrän voitaisiin arvioida nousevan. Myös tarjouksien keskenään vertailu helpottuisi, kun 

                                                      
64 Rakennustieto, Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet 
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kaikki saadut tarjoukset perustuisivat yhdenmukaiseen pohjaan. Tällöin tarjouksien mahdollisten 

virheiden määrä laskisi, jolloin tilaajankin on helpompi luottaa tarjouksessa muodostuneeseen 

hintaan ja nähdä selkeämmin tarjouksien eroavuudet.  

 

Massaluetteloiden heikko kohta on niiden laajan käyttämisen aloittaminen. Massaluetteloiden 

käyttämisessä tarjouslaskennassa on ongelmana, että miten massaluettelot saadaan tehokkaasti ja 

selvästi sidottua urakkasuoritusta kuvaaviin sähkösuunnitelmiin ja niiden toteutukseen. Jos tar-

jouspyyntöasiakirjat eivät vastaa toteutusta, niille perustuvan tarjouksen sitovuus on kyseen-

alaista. Urakkasopimus, jonka urakkasumma perustuu massaluetteloihin, mutta urakkasuorite 

sähkösuunnitelmiin, toimii vain hyvin yksinkertaisissa tapauksissa. Haastatteluissa ideoitiin tar-

jousmuodosta, jossa urakkasumman kiinteä osuus muodostuisi massaluetteloilla laskettavaan tar-

joukseen ja tämän lisäksi urakoitsija arvioisi tarvittavan työnjohtoon kuuluvat kustannukset ja 

ilmoittaisi ne tarjouksessa erillisenä hintana. Urakoitsija voisi esimerkiksi hinnoitella, että sovi-

tulla työnjohdon korvauksella saataisiin tietty tuntimäärä työnjohtoa hankkeen käytettäväksi tai 

pystyttäisiin varmistamaan sovittavan järjestelmän käyttöönotto. 

 

Kiinteähintaisen urakan tarjouskilpailun toteuttaminen täysin massaluetteloilla ei ole järkevää 

muissa kuin yksinkertaisissa tapauksissa. Sen sijaan joitain osia, kuten asennusjohtojen kytkemi-

sen määrää voitaisiin massaluetteloilla helpottaa urakoitsijan laskettavaksi. Tällaisia massaluet-

teloitahan löytyy jo tällä hetkellä käytetyistä sähkösuunnitelmista valaisin-, lämmitys- ja muiden 

mahdollisten järjestelmien luetteloiden muodossa. Etenkin yhteistyöhön pyrkivissä urakkamuo-

doissa, kuten tavoitehinta- ja projektijohtourakassa massaluetteloilla voitaisiin huomattavasti yk-

sinkertaistaa tarjouskilpailua sekä mahdollistaa urakoitsijan valitsemisen tarjouskilpailulla ennen 

perinteisten sähkösuunnitelmien valmistumista.  

 

7.2.1.2 Lisä- ja muutostöiden prosessointi 

 

Lisä- ja muutostöiden prosessointi aiheutti paljon keskustelua haastatteluissa. Nykyiset toiminta-

mallit koettiin urakoitsijapuolelta työllistäväksi ja toimimattomaksi tavalla, jonka myötä urakoit-

sijat päätyvät ristiriitaiseen tilanteeseen, jossa urakoitsijat ymmärsivät tilaajan käsittelyajan ja 

mahdollisen pelkotilan muodostumisen lisätyön perusteettomasta tai liioitellusta lisälaskutuk-

sesta. Tällä hetkellä alalla käytetyt toimintatavat lisä- ja muutostöiden käsittelyssä vaihtelevat 

yritysten ja hankkeiden välillä, mutta suurimman osan toimintamalleista on tarkoitus mukailla 

YSE:sta esitettyä mallia, jonka ideana on edetä urakkasisällönmuutoksesta tarjoukseen ja tarjouk-

sen käsittelystä toteutukseen65. Rakennusalalle ominaisen hektisyyden sekä lisä- ja muutostöiden 

käsittelyprosessien hitauden takia todelliset toimintatavat eroavat tästä YSE:n mukaisesta menet-

telystä. Todellisuudessa muutoksiin joudutaan usein reagoimaan ennen niistä annetun tarjouksen 

käsittelyä tai ennen tarjouksen tekoa. On myös huomionarvoista mainita, että etenkin julkisten 

hankintojen hankkeiden urakkasisällön muuttaminen saattaa suurempien muutoksien kohdalla 

olla juridisista syistä haastavaa. 

 

Yksi ratkaisu lisä- ja muutostöiden prosessoinnin muuttamiselle voisi olla hankkeen suunnitteli-

jan roolin laajentaminen. Suunnitelmamuutoksista johtuvat urakkasisällön muutokset voitaisiin 

hankkeen suunnitelmien muutoksien ohella massoitella suunnittelijan toimesta aiemmin tässä lu-

vussa käsitellyn massaluettelon tapaan. Tällöin urakoitsijan työmäärä vähenisi tarjouksen teke-

                                                      
65 Rakennustieto, Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998, luku 6 Suunnitelma- ja hintamuutokset 
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misestä suunnittelijan laatiman massaluettelon tarkistamiseen ja korjaamiseen. Muutosmassaluet-

teloiden korjauksien yhteyksissä tulisi myös olla urakoitsijan selitys korjaukselle. Tämän tarkas-

tamisen ja korjaamisen jälkeen massaluettelo annettaisiin tilaajalle käsiteltäväksi. Ennalta sovi-

tulla läpinäkyvällä hinnoitteluperiaatteella tilaajan on helppo tarkastaa urakoitsijan määräämät 

muutoshinnat, jolloin muutoksella saataisiin pienennettyä sekä tilaajan, että urakoitsijan työmää-

rää, karsimalla turhaa työtä ja siirtämällä osa prosessin työmäärästä suunnittelijalle, joka jo val-

miiksi käsittelee muutoksen suunnitelmapäivityksen ohella. Suunnittelijan toimiessa tilaajan han-

kintana myös tilaajan mahdollinen pelkotila turhien kustannusten muodostumisesta pienenisi ja 

päästäisiin lyhyemmällä muutostyön käsittelyajalla muutosten hankkeeseen tuomisessa.  

 

On huomionarvoista, että tässä ehdotettu malli soveltuisi vain suunnitelmamuutoksista johtuvien 

lisä- ja muutostöiden käsittelyyn, jolloin työmaalla syntyvien ja pikaista reagointia vaativien li-

sätöiden käsittely tai aikataulumuutokset tulisi käsitellä jollain muulla menetelmällä. Tällaisista 

muutoksista tapahtuvat kustannukset ovat hyvin tapauskohtaisia, jolloin menetelmän tulisi olla 

joko yksinkertainen, jolloin sen käyttö olisi helppoa, tai hyvin soveltuva, jolloin sitä pystyttäisiin 

muokkaaman tapauskohtaisesti. Yksi toimiva menetelmä olisi urakkasopimukseen sisällytettävät 

työtunnit, joiden käyttötarkoitus olisi urakkasisällön ulkopuoliset työt. Tällöin urakkasumman jo 

valmiiksi sisältävien urakkasisältöön kuulumattomien työtuntien käyttö ja käytetyiksi kuittaami-

nen työmaalla olisi nopeaa ja toiminta ei vaatisi erillistä urakkasummaan vaikuttavaa urakkasi-

sällön muuttamista ja laskutusta. Tällainen malli on jo käytössä saneeraustyömaiden purku-ura-

kan sisältämissä talotekniikkaurakoissa, joissa urakkasopimukseen on sisällytetty ennalta mää-

rätty määrä työtunteja purkutyötä varten. 

 

7.2.2 Urakkamuodot ja -sopimukset 

 

Etenkin haastavampien hankkeiden kohdalla tämän hetken urakointi koettiin toimimattomaksi 

johtuen urakoitsijoiden keskinäisten etujen sekä tilaajan ja käyttäjän etujen ristiriitaisuuksista. 

Tämän ratkaisu tulisi olla urakkasopimuksen asenteen muuttaminen yhteistyöhön sallivaksi ja 

kehottavaksi. Sallivuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä urakkasopimuksen joustavuutta urakka-

sisällössä sekä urakan velvollisuuksissa ja vastuissa urakan toteutusvaiheessa. Urakkasopimuksen 

yhteistyöhön kehottavuudella tarkoitetaan kykyä muuttua tehokkaasti ja palkita saavutetusta ja 

oikeanlaisesta (esimerkiksi käyttäjän tarpeita huomioivasta) muutoksesta. RT-kortiston sopimus-

ehdot, YSE ja alistamissopimus, tekevät muutoksista hankalia, koska ehdoista puuttuvat täysin 

mallit tai osiot, jossa käsiteltäisiin muutoksien tuomista urakkasopimuksen sisältöön jollain 

muulla tavoin kuin lisä- ja muutostöinä. Lisä- ja muutostöiden urakkasisältöön sisällyttämisen 

vaikeus tuotiin esille monessa eri haastattelussa ja tämän hetkisiä toimintamalleja ei koeta toimi-

viksi. Lisä- ja muutostöillä urakkasisällön muuttaminen ei myöskään palkitse osapuolia yhteisestä 

ongelmanratkaisusta tai innovatiivisesta toiminnasta ja voi parhaillaan pysäyttää hankkeen rat-

kaisujen kehittymisen. 

 

Haastatteluiden perusteella urakkamuodon valinta tulisi tehdä hankekohtaisesti. On selvää, ettei 

tällä hetkellä ole yhtä toimivaa urakkamuotoa, jota käyttämällä pystyttäisiin optimoimaan kaik-

kien rakennushankkeiden toteutusvaihe. Yhteistyötä lisäävien ominaisuuksien, kuten urakan osa-

puolten yhteisen suunnittelun, jatkuvan aikataulutuksen tai läpinäkyvän laskutuksen ylläpitämi-

nen on turhan työllistävää hankkeissa, joiden toteutus on yksinkertainen ja selkeä tai joiden sisältö 

on pieni. Haastatteluissa tuotiin esille esimerkiksi asuinrakentamisen oma maailma, jossa vakioi-

tuneiden urakkasuorituksien määrä on suuri ja suoritukset ovat selkeitä ja yksinkertaisia. Tällai-
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sissa tapauksissa hankkeen kannattavuuden myötä voi olla syytä siirtyä työurakoihin, joissa kes-

kityttäisiin rakentamisen tehostamiseen optimoidulla tehtäväjaolla eri työmaahenkilöiden kesken. 

Haastatteluiden myötä tuli kuitenkin selvästi esille, että yhteistoimintamallien käyttöä pitäisi li-

sätä. Yleisesti hankkeet, joissa on esimerkiksi viikoittaista työvaiheiden yhteensovittamista tai 

riskejä urakkaan sidottujen suunnitelmien toteuttamisessa, tulisi toteuttaa yhteistoimintaa tuke-

valla urakkamallilla, jolloin urakan kulun helpottamisen lisäksi pystyttäisiin myös koko hankkeen 

toteutusta optimoimaan tuottavammaksi kokonaisuudeksi. 

 

Seuraavaksi käydään läpi kaksi ratkaisuehdotusta, jotka ovat jätetty konseptitasolle. Nämä ideat 

ovat urakkasumman maksuperiaatteen muuttaminen ja erillisen palkkiojärjestelmän kehittäminen 

urakkasopimuksen rinnalle. Nämä ideat eivät ole uusia ideoita vaan yhteistyöhön suuntaavista 

urakkamalleista irrotettuja osia, joiden soveltaminen muissa urakkamuodoissa esimerkiksi pie-

nemmäksi skaalatulla mallilla olisi mahdollista. Näiden konseptien perusideana on siirtyä nykyis-

ten sopimusehtojen tuomasta sanktiopolitiikasta kohti porkkanapolitiikkaa, jossa jokaisella hank-

keen toteutukseen oleellisesti osallistuvalla osapuolella olisi mahdollisuus vaikuttaa hankkeen 

kulkuun ja ansaita urakkasopimuksen sisällön ulkopuolella tapahtuvasta hankkeen kehittämis-

työstä. Tällaisten konseptien käyttöönotto nykyisten sopimusehtojen ja käytäntöjen rinnalla olisi 

haastavaa niiden ristiriitaisuuden takia.  

 

Yksinkertaisin tapa muutoksien sisällyttämisestä urakkasisältöön on urakan maksuperiaatteen va-

litseminen. Maksuperiaatteen ideana olisi, että urakan tilaaja maksaa kaikki urakoitsijalle urak-

kasuorituksesta syntyvät kustannukset. Tämä maksuperiaatteen malli on käytössä useammissa 

yhteistoimintamalleissa, kuten projektijohto- ja tavoitehintaurakoinnissa sekä allianssissa, joten 

ratkaisu ei ole uusi tai alalla tuntematon. Urakoitsijan kustannustehokkuuden varmistamiseksi 

maksuperiaate vaatisi rinnalleen palkkiomallin urakoitsijan kustannusten hallinnasta. Tällaisella 

urakkasumman maksuperiaatteella molempien osapuolien urakan taloudellinen menestys sidot-

taisiin toisiinsa, jolloin ilman häiriötilanteita urakoitsija ei jää tappiolle urakassa ja tilaaja ei päädy 

maksamaan ylimääräisiä kustannuksia urakoinnista, joita saattaisi olla urakkasumman ja lopullis-

ten urakoitsijalle muodostuvien kustannusten välillä. Tämän maksuperiaatteen avulla myös mah-

dollistettaisiin urakoitsijan nykyistä aikaisempi osallistuminen hankkeeseen, koska urakkasopi-

mus ei perustu toteutussuunnitelmien mukaiseen urakkasuoritukseen vaan hankkeen menestyk-

sekkääseen läpivientiin. Kyseinen maksuperiaate vaatisi niin uudenlaista laskutuskäytäntöä ura-

koitsijalta kuin taloteknistä osaamista tilaajalta. 

 

Urakoitsijan urakkasuorituksien kustannusten korvaamiselle perustuvalla maksuperiaatteella on 

molempia osapuolia työllistäviä vaikutuksia. Uudenlaisten urakan toimintatapojen ja tarjouskil-

pailumenetelmien oppimisen lisäksi urakoitsijan laskutuskäytäntöjä ja erityisesti tilaajan ja ura-

koitsijan välisiä toimintoja tulisi kehittää vuorovaikutteisemmaksi ja nopeammaksi järjestel-

mäksi. Urakkasuoritusten kustannukset tulee olla läpinäkyviä ja ymmärrettäviä tilaajan suuntaan, 

jolloin suurikokoisen talotekniikkaurakan taloudellisen läpinäkyvyyden ylläpitäminen vie sopi-

musosapuolilta aikaa ja resursseja, kun jokainen yksittäinen urakan eteen muodostunut kustannus 

luovutetaan tilaajan tarkistettavaksi laskukohtaisesti. Tällaisia tilanteita varten voitaisiin tarvitta-

essa kehittää läpinäkyvyyttä keventäviä IT-järjestelmiä tilaajan ja urakoitsijan välille, joissa osa-

puolet voisivat kevyesti esittää ja hyväksyä laskukohtaisia kustannuksia sekä tarpeen tullen vaatia 

lisäselvitystä kustannuksista ja niistä syntyvistä töistä. Maksuperiaatteen käytännön keventyessä 

sen käyttö pienemmissäkin urakoissa saattaisi olla järkevää tarvittavan ylläpitoresurssin pienen-

tyessä. 
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Toinen tapa urakkasopimusten asenteiden muuttamiselle voisi olla maksuperiaatteen käsittelyn 

ohella mainittu palkkiojärjestelmä urakkasopimuksesta erillisenä sopimuksena. Palkkiojärjes-

telmä voisi toimia nykyisen alistamissopimuksen tavoin, jolloin palkkiojärjestelmä perustuisi yh-

teiseen sopimukseen, yhteistyösopimukseen. Sopimuksen ideana olisi sitouttaa hankkeen toteu-

tuksen osapuolet toimimaan yhdessä hankkeen parhaaksi. Yhteistyösopimus olisi hankkeen tilaa-

jan tai rakennuttajan ylläpitämä ja se voisi muistuttaa rakenteeltaan nykyistä alistamissopimusta 

kuvan 1 tapaan. Sopimuksen ideana olisi sitouttaa sopimuksen osapuolet toimimaan hankkeen 

hyväksi palkkiojärjestelmällä, jonka palkkiot olisivat sidottuina hankkeen osapuolien yhteistä on-

nistumista vaativiin tavoitteisiin, kuten hankkeen aikataulussa pysymiseen, järjestelmien asen-

nuslaatuun ja toimivuuteen, onnistuneiden toimintakokeiden järjestämiseen, onnistuneeseen luo-

vutukseen, saavutettuihin kustannussäästöihin sekä käyttäjän lopulliseen rakennuksesta muodos-

tuvaan kokemukseen. Hyvin samankaltaisia tavoitteita löytyy jo joistain nykyisistä urakkasopi-

muksista, kuten Senaatti-kiinteistöjen kärkihankemallista66, mutta tämän kaltainen yhteistyösopi-

mus voisi toimia alistamissopimuksen tapaan urakkasopimuksesta irrallisena ja rinnakkaisena ju-

ridiikkana, jolloin sopimuksen tilaajaosapuolella olisi mahdollisuus sisällyttää sopimukseen osa-

puolia pääurakoitsijan aliurakoitsijoistakin alla olevan kuvan 2 tapaan. Yhteistyösopimus tehtäi-

siin yrityksien kesken, mutta palkkiojärjestelmä voisi mahdollisesti olla henkilökohtainen yrityk-

sen edustajille, jotka ovat hankkeessa osallisena ja vastuuhenkilöinä yrityksen urakkasuorituk-

sesta. Tällöin palkkiojärjestelmän palkkioiden ei tarvitsisi olla suuria suhteessa urakkasummaan 

motivoidakseen hankkeeseen osallistuvia henkilöitä hankkeen kehityksessä ja läpiviennissä. 

 

Tilaaja/rakennuttaja
 

Sivu-urakoitsija
 

Sivu-urakoitsija
 

Sivu-urakoitsija
 

Pääurakoitsija
 

Yhteistyösopimus 

 
Kuva 1 Yhteistyösopimuksen rakenne jaetussa urakassa.  

 

Tilaaja/rakennuttaja
 

Aliurakoitsija
 

Aliurakoitsija
 

Aliurakoitsija
 

Pääurakoitsija
 

Yhteistyösopimus 

 
Kuva 2 Yhteistyösopimuksen rakenne kokonaisurakassa. 

                                                      
66 Karhu J. (2015) Kärkihankemalli & kärkihankeallianssi – Suurien ja vaativien hankkeiden toteutusmalli 
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Kumpaakin esitettyä mainittua konseptia voidaan soveltaa käytettäväksi erillisenä, mutta yhdessä 

ne voidaan nähdä toimivan paremmin. Konseptien mukaisten mallien käyttöä voitaisiin ajatella 

samanlaisena kuin nykyisten sopimusehtojen, YSE:n ja alistamissopimuksen. Hankkeessa, jonka 

toteutus on sopimusrakenteeltaan yksinkertainen, voitaisiin toteuttaa yhteistyöhön soveltuvalla 

urakointimallilla, jonka maksuperiaatteena on urakoitsijalle muodostuvat kustannukset ja johon 

sisältyy erillinen palkkiojärjestelmä urakoitsijan hankkeen edunmukaisesta toiminnasta. Moni-

mutkaisemmissa hankkeissa rakennuttajalla tai tilaajaorganisaatiolla voisi olla tämän rinnalla 

pääurakoitsijan, sivu-urakoitsijan ja mahdollisesti pääurakoitsijan aliurakoitsijan kesken yhteis-

työsopimus, jonka tarkoituksena on saada hankkeen osapuolet toimimaan hankkeen edunmukai-

sesti jakaen tästä tulevat taloudelliset edut hankkeen toteutuksen osapuolien kesken. Tilaajaosa-

puolen halutessa tällaiseen yhteistyösopimukseen voitaisiin ottaa myös osia nykyisestä alistamis-

sopimuksesta, kuten urakoitsijoiden välinen korvausvelvollisuus ja pääurakoitsijan velvollisuu-

det, jolloin yhteistyösopimuksesta tulisi yhteistyöhön kannustava versio alistamissopimuksesta. 

 

Yhteistoimintaan panostavien sopimusehtojen ja eri mallien käyttöönotossa tärkein tekijä on 

hankkeen osapuolien aito halu sitoutua hankkeen kehittämiselle ja menestyksekkäälle läpivien-

nille. Niin tilaajan kuin urakoitsijan tulee sisäistää sopimusten yhteistyön henki ja toimia sen mu-

kaisesti urakan aikana.  

 

7.2.3 Sähköurakoitsijan aseman muuttaminen 

 

Työssä muodostuneista aiheista yksi vaikeimpia on sähköurakoitsijan roolin ja aseman muuttu-

minen. Rakennushankkeiden lopputuloksen kannalta on selvää, että hankkeen niin toteutuksessa 

kuin suunnittelussa olisi tarve talotekniikkaurakoitsijoiden kokemukselle, tietotaidolle ja vaiku-

tusvallalle. Haastatteluissa spekuloitiin samanaikaisesti niin urakoitsijoiden kuin tilaajienkin puo-

lelta urakoitsijoiden aitoa halukkuutta ja taitoa tällaiseen asemaan nousemissa. On selvää, että 

kaikista talotekniikkaurakoitsijoista ei löydy tätä tarvittavaa halua, taitoa tai urakointiliikkeen ko-

koa aseman saavuttamiseksi, jolloin asema jää enemmänkin yrityskohtaiseksi. 

 

Urakoitsijan aseman nostaminen on selvästi riippuvainen hänen velvollisuuksistaan ja vastuualu-

eestaan hankkeessa. Talotekniikkaurakoitsijan paikan nostamiselle urakointiketjussa ja urakoitsi-

jan vallan lisäämiselle lueteltiin haastatteluissa monia hankkeen edunmukaisia puolia, kuten kus-

tannustietoisuuden lisääminen suunnitteluvaiheessa tai aikataulun hallinta toteutusvaiheessa. Ta-

lotekniikkaurakoitsijan aseman vahvistuessa etenkin aikataulun hallinnassa voitaisiin nähdä huo-

mattavia eroja nykyisiin käytäntöihin. Työmaan aikataulumuutoksissa ei koskettaisi rakennuksen 

elinkaaren toimivuuden kannalta olennaisiin talotekniikkajärjestelmien käyttöönottojen aikatau-

luihin vaan yritettäisiin hakea häiriötilanteiden ratkaisua muualta. Aikataulusta johtuvien laadul-

listen epäonnistumisien sijaan keskityttäisiin onnistumaan rakennuksen toimivaksi saamisessa.  

 

Urakoitsijan aseman nostaminen vaatisi ennen kaikkea tilaajan kykyä hahmottaa nykyrakentami-

sen ongelmat ja urakoitsijan nostamisen mahdollistavat edut. Etujen lisäksi tilaajalla on myös 

riskejä urakoitsijan aseman vahvistamisessa. Urakoitsija, joka ei ymmärrä rooliaan hankkeessa 

tai osaa toimia oikein saavuttaakseen hankkeen halutunlaisen lopputuloksen, voi olla hankkeen 

menestyksen kannalta riskitekijä. Tämän välttämiseksi laajempi talotekniikkaurakoitsijan aseman 

vahvistaminen rakennusalalla tulisi tapahtua tapaus- ja urakointiliikekohtaisesti. Talotekniik-

kaurakoitsijan aseman vahvistamisen ohella tilaajan tulisi pystyä rakentamaan olosuhteen ura-

koitsijan onnistumiselle samanlaisella idealla, kuin esimerkiksi alistamissopimuksen rakennutta-

jan myötävaikutusvelvollisuudessa pääurakoitsijaa kohtaan. Tällaista myönteisten olosuhteiden 
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rakentamista olisi urakoitsijan työn helpottaminen esimerkiksi jättämällä urakoitsijan urakkasi-

sällön materiaalihankintojen vastuu kyseisen urakkasuoritteen omaavalle urakoitsijalle tai tarvit-

tavien urakkasuoritusten järkevä pilkkominen välttäen rakennuksen elinkaaren toiminnan kan-

nalta kriittisten järjestelmien jakamista. Tällöin urakoitsijalla olisi mahdollisuus keskittyä ja ke-

hittyä kokonaisten järjestelmien hallinnassa ja koko talotekniikkaurakoinnin alalle muodostuisi 

parempi mahdollisuus kehittää nykyistä talotekniikkaa ja sen osaamista. 

 

Tilaajapuolen olisi hyvä myös nähdä muita urakoitsijan arvon nostamisen myötä tulevia laajem-

pia ja pidempiaikaisempia hyötyjä koko alalle. Talotekniikkaurakoitsijan ollessa asemassa, jossa 

urakoitsijalla on valtaa ja vastuuta työmaatoiminnan ja hankkeen eteenpäin viennissä, uudenlai-

nen alan kehittyminen olisi mahdollista. Talotekniikkaurakoitsijan aseman ollessa rinnatusten ra-

kennusurakoitsijan kanssa mahdollistuisi myös näiden kahden toimijan keskinäinen innovatiivi-

nen yhteistyön synty, joka ei ole mahdollista tämän hetken aliurakointimallissa. Tällöin varmis-

tettaisiin esimerkiksi, että häiriötilanteessa rakennuksen talotekniikan asentamisella ja käyttöön-

otolla pysyisi sille tarvittava aika tai suunnitelmamuutosten kohdalla päästäisiin varmasti par-

haimpaan lopulliseen lopputulokseen osapuolten avoimen keskustelun avulla. 

 

Urakoitsijan aseman nostaminen edellyttäisi urakoitsijoita laajentamaan vastuualueitaan hank-

keen sisällä sekä parantamaan nykyistä projektiosaamista. Urakoitsijan aikatauluun vaikuttami-

sen mahdollisuuden myötä urakoitsijoiden tulisi myös ymmärtää oikeanlainen, hankkeen edun-

mukaisen ja hanketta eteenpäin vievän, aikatauluun vaikuttaminen. Tällainen aikatauluun vaikut-

taminen olisi esimerkiksi aikataulun seuraamista ja vertaamista toteutuneeseen asennukseen sekä 

kyky reagoida tarvittavalla tavalla hankkeen edunmukaisesti. Urakoitsijalla tulisi olla kyky hah-

mottaa ja muuttaa aikataulua sen erkaantuessa toteutuneesta urakkasuorituksesta. Urakoitsijan tu-

lisi myös ottaa vastuu koko hankkeen sähköjärjestelmien toimivuudesta ja yhteensovittamisesta. 

Tähän kuuluisi haastatteluissa esitetty idea rakennusautomaation sisällyttämisestä sähköurakkaan 

niiden toteutusvaiheen työvaiheiden riippuvaisuuksien takia. 

 

Oman työn laadunvalvonta tulisi olla urakoitsijan edunmukaista. Haastatteluissa koettiin tämän 

hetken urakoinnin laadussa olevan parantamisen varaa. Urakointiliikkeiden välisiä eroja tuotiin 

esille haastatteluissa, joiden mukaan urakointiliikkeiden tulisi pystyä parempaan omantyöntar-

kastukseen työsuoritusten ohella. Haastatteluissa tulleen idean tapaan omantyöntarkastuksesta tu-

lisi tehdä systemaattinen osa työntekoa, jolloin laadunvalvonta siirtyisi hankkeen toteutuksen lop-

puvaiheesta urakoitsijan työvaiheisiin. Tällöin pystyttäisiin keventämään rakennusten hektistä 

loppuvaiheen käyttöönottoa varmistamalla pienempien osa-alueiden toimivuutta. Toimiakseen ja 

ollakseen urakoitsijalle kannattavaa omantyön systemaattiselle laadunvalvonnalle tulisi antaa 

huomattavasti suurempi arvo niin tilaajalta kuin asennuksien tekijöiltä. 

 

Urakoitsijan aseman ja arvon vahvistaminen ja nostaminen mahdollistaisi uudenlaisen toiminnan 

synnyn. Tässä luvussa on spekuloitu muutoksen vaikutuksia haastatteluiden ja omien näkemyk-

sien avulla, mutta todelliset muutoksen tuomat edut ja haitat voivat olla hyvinkin erilaisia. Ennen 

aseman yleistymistä urakoitsijan ja tilaajan saamat hyödyt ja haitat olisivat hyvin tapauskohtaisia 

riippuen hankkeesta, urakoitsijan asemasta ja osapuolista. Ennen kaikkea tällainen muutos vaatisi 

asennemuutosta, jossa urakoitsijalla on halu palvella tilaajaa palveluntuottajana ja tilaajalla halu 

käyttää urakoitsijaa palveluntuottajana. Urakoitsijan tulisi siis asennoitua nykyajan urakoinnista 

haastatteluissakin mainittuun palveluntuottajan rooliin ja toimia yhtenä osana hankkeen läpivien-

tiä ja tilaajan tulisi antaa urakoitsijalle mahdollisuus tähän rooliin. 
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8 Loppusanat 
 

Tämän työn ajatusprosessi alkoi vuoden 2017 tammikuussa. Diplomityön alkuperäinen tarkoitus 

oli kehittää keinoja urakoitsijalle oman asemaansa nostamiseen tilaajan silmissä ja samalla jär-

keistää nykyajan sähköurakoinnin urakoitsijan ja tilaajan välisiä toimintatapoja. Oman urakointi-

taustani myötä olin kokenut alan hyvinkin turhauttavaksi ja näin siinä olevan paljon parannetta-

vaa. Työn tilaajapuolen motiiviksi näin erilaisten rakentamisen hintaa alentavien tapojen kehittä-

misen. Alkuhuuman ajatustyön jälkeen totesin, että haastavammissa rakennushankkeissa tällai-

nen hinnan alentaminen on helpointa osapuolten välisellä hyvin toimivalla yhteistyöllä. Työn idea 

muuttui radikaalisesti ensimmäisten haastatteluiden myötä ja tutkimuskysymykset alkoivat muo-

dostumaan nykyisten toimintatapojen muuttamisen ympärille, jolloin muutokset koskisivat konk-

reettisesti koko alan toimintaa. 

 

Ratkaisuehdotusten taustalla on haastatteluiden myötä muodostunut näkökulma tämän hetkisen 

urakoinnin ongelmista. Ehdotuksien ideana on koko rakentamisprosessin, suunnittelusta käyt-

töönottoon, optimoiminen sähköurakoinnin ja samalla myös talotekniikkaurakoinnin osalta. Tätä 

optimoimista on yksinkertaistetusti osapuolten hankkeelle arvoa tuomattoman työn karsiminen ja 

hankkeen yhteistyön lisääminen, jolloin pystyttäisiin paremmin ratkaisemaan rakentamisvaiheen 

ennalta näkemättömiä ongelmia. Työssä esitetyt ratkaisut ovat jätetty hieman naiville konseptita-

solle, jolloin niissä ei ole huomioitu kovinkaan tarkasti yksittäisten osapuolten taloudellisia etuja 

tai vaaroja ratkaisun toteutuksessa tai tarvittavien muutoksien suuruutta ratkaisujen integroi-

miseksi.   

 

Olisi myös naivia ajatella, että vain sähköurakointi pystyisi muuttumaan yhteistyötä tukevaksi 

järjestelmäksi muun rakentamisen pysyessä nykyisissä kuopissaan. Rakentamisen alan tulisi osin 

muuttua käyttäjäkeskittyneemmäksi kokonaisuudeksi, joka pystyisi rakentamisvaiheen ongelma-

ratkaisuun ja optimointiin rakentamisen ohella. Tällaisen yhteistyöhön perustuvan kokonaisuuden 

lisäksi myös perinteille urakoinnille löytyy selvä paikka rakentamisen yksinkertaisissa hank-

keissa. Tämän ristiriitaisuuden takia hankekohtainen toteutusmuodon valinnan ymmärtäminen ja 

sen tuomien etujen sisäistäminen ovat avainasemassa optimaalisen rakennusvaiheen aikaansaa-

miseksi.  

 

Oman kokemukseni mukaan rakennusvaiheen tärkeimpiä asioita aikataulusuunnittelun ja töiden 

yhteensovittamisen jälkeen on rakennustyömaan hyvä yhteistyöhenki ja tahtotaso. Oikeanlaisella 

työmaahengellä pystytään työmaan ruohonjuuritasolla asentajien ja työmiehen kesken saamaan 

aikaiseksi työmaata edistäviä pieniä asioita, kuten joustamaan työnteossa, panostamaan oikealla 

hetkellä ja auttamaan toisia työmaan osapuolia tarpeen mukaan. Tällaisen pienen kommunikaa-

tion ja joustamisen avulla pystytään välttämään pienempien riita-aiheiden nousu suuremmiksi 

reklamoinneiksi ja paperin pyörityksiksi. Tämän terveen työmaahengen saavuttamiseksi pitäisi 

mielestäni tehdä enemmän töitä ja pystyä rakentamaan olosuhteet sen muodostumiselle niin ra-

kennushankkeen ruohonjuuritasolle kuin sitä korkeammallakin. 
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Haastattelut 
 

Olli-Heikki Kyllönen, Sähkö- ja teleurakointiliitto ry:n toimitusjohtaja 

Haastateltu 24.5.2017 

Sähkö ja teleurakointiliitto ry (STUL) toimii sähköalan urakoitsijoiden liittona ke-

hittäen alaa ja sen toimijoita. 

 

Jussi Kuusela, talotekniikkaurakointiliike Amplit Oy:n toimitusjohtaja 

Haastateltu 16.6.2017 

Amplit Oy on 30 vuoden sähköurakointikokemuksen avulla Suomen suurimpien 

sähköurakoitsijoiden joukossa. Amplit työllistää tällä hetkellä yli 220 ihmistä ja 

on vastannut yli 400 urakan valmistumisesta. 

 

Samu Mandelin, talotekniikkaurakointiliike Caverion Suomi Oy:n pääkaupunkiseudun liike- ja 

toimitila sekä infrarakentamisen yksikönpäällikkö 

Haastateltu 20.6.2017 

Caverion on suuri kansainvälinen talotekniikkaan ja teollisuuteen erikoistunut 

konserni, joka on liikevaihdoltaan Suomen suurimpia talotekniikkaurakointiliik-

keitä. 

 

Pasi Hyyppä, Senaatti-kiinteistön talotekniikkaryhmän päällikkö 

Haastateltu 12.7.2017 

Senaatti-kiinteistöt on Suomen valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka 

tuottaa tilapalveluja valtiohallinnon asiakkaille. Asiakkaita ovat mm. valtion viras-

tot, puolustushallinto sekä tutkimus- ja kulttuurilaitokset. 

 

Aki Pirttijärvi, rakennusliike YIT Oyj:n asuinrakentamisen talotekniikan suunnittelupäällikkö 

Haastateltu 11.8.2017 

YIT on Suomen suurin rakennusyhtiö, joka toimii asunto-, toimitila- ja infraraken-

tamisessa.  

 

Kari Kaleva, insinööritoimisto Granlund Oy:n varatoimitusjohtaja 

Haastateltu 17.10.2017 

Granlund on Suomen suurimpia insinööritoimistoja, joka vastaa niin taloteknisten 

ratkaisujen suunnittelusta kuin valvonnasta.  

 

Jari Kiuru, Helsingin kaupungin rakennusviraston sähköasiantuntija 

Jari Hooli, Helsingin kaupungin rakennusviraston sähköasiantuntija 

Haastateltu 23.10.2017 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on yksi Suomen suurimmista rakennutta-

jista, joka vastaa Helsingin kaupungin rakentamisen hallinnoimisesta ja rakennut-

tamisesta. 

 

Jonne Järvinen, sähkösuunnittelutoimisto Stacon Oy:n varatoimitusjohtaja 

Haastateltu 27.10.2017 

Stacon Oy on keskisuuri sähkösuunnittelutoimisto, jonka päätoimialana on talon-

rakentamisen peruskorjauksen ja uudistuotantoon liittyvät sähkö-, tele- ja turva-

teknisten järjestelmien konsultointi- ja suunnittelutehtävät. 


