
Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto
RAKLI ry on vahvistanut nämä ra-
kennusurakan yleiset sopimusehdot,
jotka on valmisteltu yhteistyössä Ra-
kennusteollisuuden Keskusliitto ry:n,
Suomen Maarakentajien Keskusliitto
ry:n ja Suomen Sähkö- ja teleurakoit-
sijaliitto ry:n kanssa.

Luonnos sopimusehdoiksi on ollut
laajalla lausuntokierroksella ja val-
mistelussa on kuultu eri yhteisöjä,
kuten LVI-Urakoitsijat ry:tä, Raken-
nustuoteteollisuus RTT ry:tä ja Te-
räsrakenneyhdistys ry:tä.

Nämä rakennusurakan yleiset sopi-
musehdot korvaavat tähän asti käy-
tössä olleet

ja

.
YSE 1998 ei kuitenkaan korvaa edel-
lä mainittuja ehtoja silloin, kun urak-
kasopimuksessa on viitattu vanhoi-
hin ehtoihin.
Uusissa YSE 1998 -ehtoihin liittyvis-
sä ja viittaavissa sopimusasiakirjojen
malleissa ja lomakkeissa on tunnus:

RT 16-10660
LVI 03-10277
Ratu 417-T
KH 20-00241
ohjetiedosto
maaliskuu 1998
1 (19)

RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT
Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader
General conditions for building contracts
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Käsitteistö

Asiakirja; kirjallinen tai kuvallinen esitys
taikka sellainen sähköisesti tai muulla
vastaavalla tavalla aikaansaatu esitys,
joka on luettavissa, kuunneltavissa tai
muutoin ymmärrettävissä teknisin apu-
välinein.
Lisätyö; urakoitsijan suoritus, joka
urakkasopimuksen mukaan ei alunperin
kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa.
Muutostyö (muutos, lisäys tai vähen-
nys); sopimuksen mukaisten suunnitel-
mien muuttamisesta aiheutuva urakoitsi-
jan suorituksen muutos.
Rakennusaika; aika rakennustyön aloit-
tamisesta siihen hetkeen, jolloin työt on
saatettu loppuun.
Rakennuskohde; fyysinen kokonaisuus,
johon rakennustyö kohdistuu.
Rakennusosa; rakennuksen tai raken-
nelman aineellinen osa, jota voidaan pi-
tää käsitteellisesti itsenäisenä. Raken-
nusosat voivat muodostua useista eri ra-
kennustuotteista. Rakennusosia ovat
esim. välipohja, ikkuna ja tierumpu.
Rakennustavara; rakentamiseen käy-
tettävä aineellinen hyödyke. Rakennus-
tavaroita ovat mm. rakennustuote, käyt-
tötarvike ja rakennusväline.
– Rakennustuote (rakennustarvike);

rakennustavara, joka jää rakennus-
kohteen pysyväksi osaksi. Rakennus-
tuotteita ovat esim. ikkuna, sora, maali,
laite ja koje.

– Käyttötarvike; rakennustavara, joka
kuluu loppuun tai menettää käyttöar-
vonsa rakentamisen aikana. Käyttötar-
vikkeita ovat esim. polttoaine ja muotti-
puutavara.

– Rakennusväline; rakennustavara,
joka ei jää rakennuskohteen pysyväksi
osaksi ja jolla on käyttöarvoa rakenta-
misen jälkeen. Rakennusvälineitä ovat
esim. työkalut, nostolaitteet, koneet ja
telineet.

Rakennustyö (rakennussuoritus); ura-
koitsijan tekemä työ hankintoineen sovi-
tun työntuloksen aikaansaamiseksi.
Rakennuttaja; luonnollinen tai juridinen
henkilö, jonka lukuun rakennustyö teh-
dään ja joka viime kädessä vastaanottaa
työntuloksen.

Sopimusasiakirjat; urakkasopimus sii-
nä noudatettavaksi sovittuine asiakirjoi-
neen sekä niihin rakennus aikana erillisil-
lä sopimuksilla liitetyt asiakirjat.
– Kaupalliset asiakirjat; sopimuksen

taloudellista ja juridista sisältöä koske-
vat asiakirjat, jotka sopimuksessa tai
näissä sopimusehdoissa on lueteltu
kaupallisiksi asiakirjoiksi.

– Tekniset asiakirjat; rakennustyön si-
sältöä, laatua ja suoritusta koskevat
asiakirjat, jotka sopimuksessa tai näis-
sä sopimusehdoissa on lueteltu tekni-
siksi asiakirjoiksi.

– Suunnitelma-asiakirjat; rakennus-
työn sisältöä, laatua, laajuutta ja suo-
ritusta koskevat asiakirjat kuten tekni-
set asiakirjat, määrä- ja mittaluettelot
sekä urakkarajaliite.

Takuuaika; aika, jona urakoitsija sopi-
muksen mukaan vastaa työntuloksessa
ilmenneiden virheiden korjauksesta.
Tilaaja; urakoitsijan sopimuskumppani,
joka on tilannut urakkasuorituksen. Tilaa-
jana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsi-
ja.
Työkohtainen selostus (rakennusse-
lostus, työselostus, työselitys, työkohtai-
nen laatuvaatimus); asiakirja, joka sisäl-
tää rakennuskohdetta, rakennusosia ja
niiden laatua koskevia vaatimuksia sekä
määräyksiä ja ohjeita työtavasta ja työs-
sä käytettävistä rakennustavaroista.
Työmaa-alue (rakennusalue); alue, jol-
la rakennustyötä tehdään ja joka on ura-
koitsijoiden käytettävissä rakennusajan.
Urakka (urakkasuoritus); urakoitsijan
toimenpiteet urakkasopimuksen mukais-
ten velvollisuuksien täyttämiseksi.
Urakka-aika; urakkasopimuksessa mää-
ritelty aika urakan suoritusta varten.
Urakka-alue; sopimusasiakirjoissa mää-
ritelty alue, johon urakoitsijan suoritus
kohdistuu.
Urakkahinta; urakkasopimuksessa tai
muuten sovittu urakoitsijalle maksettava
vastike. Urakkahinnassa on eroteltava
arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero.
Urakkaohjelma (sopimuskohtaiset
urakkaehdot); tarjouspyyntöön liittyvä
sopimusasiakirja, joka sisältää tilaajan ja
urakoitsijan väliset hankekohtaisesti esi-
tetyt kaupalliset ehdot ja keskeiset tiedot.

Urakkarajaliite; asiakirja, joka sisältää
työmaan hallintoa ja yhteisiä toimintoja
sekä eri urakkasuoritusten välisiä urak-
karajoja koskevat säännöt.
Urakkasopimus (urakkasopimusasia-
kirja); tilaajan ja urakoitsijan välinen alle-
kirjoitettu asiakirja tietyn työntuloksen ai-
kaansaamiseksi sovittua hintaa tai veloi-
tusperustetta vastaan.
Urakoitsija; tilaajan sopimuskumppani,
joka on sitoutunut aikaansaamaan sopi-
musasiakirjoissa määritellyn työntulok-
sen.
– Pääurakoitsija; rakennuttajaan sopi-

mussuhteessa oleva urakoitsija, joka
kaupallisissa asiakirjoissa on nimetty
pääurakoitsijaksi ja jolle sopimuksen-
mukaisessa laajuudessa kuuluvat työ-
maan johtovelvollisuudet.

– Sivu-urakoitsija; rakennuttajaan so-
pimussuhteessa oleva, pääurakkaan
kuulumatonta työtä suorittava urakoit-
sija.

– Aliurakoitsija; urakoitsijan tilaukses-
ta työtä suorittava toinen urakoitsija.

Vahingonvaara; vastuu vahingosta,
joka kohtaa suoritusta ilman, että kumpi-
kaan sopijapuoli on tahallisesti, tuotta-
muksellisesti tai laiminlyönnillään sitä ai-
heuttanut.
Valvoja; rakennuttajan puolesta työ-
suoritusta valvova henkilö.
Virhe; työn tuloksessa oleva ominai-
suus, joka ei vastaa sovittua suoritusta.
Virhe voi ilmetä esimerkiksi vauriona,
puutteena ja haittana.
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Luku 1
URAKAN SISÄLTÖ JA LAAJUUS

URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOL-
LISUUS

1 §
Pääsuoritusvelvollisuus
1. Urakoitsija on velvollinen sovittua
urakkahintaa tai muuta maksuperustetta
vastaan tekemään kaikki urakkasopi-
muksen ja siinä noudatettaviksi määrät-
tyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät
työt ja toimenpiteet sekä hankinnat ai-
kaansaadakseen näissä asiakirjoissa
määritetyn työntuloksen ja luovuttamaan
sen sopimusasiakirjojen mukaisesti teh-
tynä valmiina tilaajalle.
2. Urakkaan kuuluvat kaikki suoritukset,
joita sovitun työntuloksen aikaansaami-
nen edellyttää tehtäväksi. Urakoitsija ei
tämän mukaan ole velvollinen toteutta-
maan tilaajan vaatimuksia, jotka eivät pe-
rustu sopimusasiakirjoista ilmeneviin
määräyksiin ja joita huolellinen urakoitsi-
ja ei ole urakkahinnassa voinut raken-
nusalalla yleisesti noudatettavan käytän-
nön perusteella ottaa huomioon.
3. Urakoitsijan tulee suorittaa sopimuk-
senmukainen tehtävänsä ammattitaidol-
la noudattaen voimassa olevia rakenta-
mista koskevia säädöksiä ja hyvää ra-
kentamistapaa.

2 §
Sivuvelvollisuudet
1. Mikäli näiden sopimusehtojen tarkoit-
tamissa kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, jokaisen urakoitsijan urak-
kaan kuuluvat omaa suoritustaan koski-
en myös seuraavat velvollisuudet:
a) urakoitsijan työsuoritukseen liittyvien
lupien hankkiminen;
b) urakassa tarvittavien rakennusvälinei-
den hankkiminen;
c) urakassa tarvittavien mittausten suori-
tus;
d) omaa urakkaansa koskevan aikatau-
lun laadinta;
e) omien tavaroidensa suojauksen lisäk-
si urakkaan kuulumattomien rakennus-
osien ja ympäristön suojaaminen työstä
aiheutuvasta vahingoittumisesta ja tah-
riintumisesta;
f) urakassa syntyvien jätteiden lajittelu ja
poisto niille osoitettuihin paikkoihin ja
urakka-alueen puhtaanapito siten, että
alue puhdistetaan töiden edistyessä ja
luovutetaan urakkaan kuuluvien töiden
jäljiltä puhdistettuna ja siistittynä seuraa-
van vaiheen urakoitsijalle tai tilaajalle;
g) urakkaansa varten tarpeellisten teiden
ja muiden rakenteiden tekeminen ja pur-
kaminen;

h) urakoitsijan hankittavaksi kuuluvien
suunnitelmien ja piirustusten toimittami-
nen riittävän ajoissa tarkastettavaksi;
i) käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittaminen;
j) urakoitsijan työnantaja-asemasta joh-
tuvat velvollisuudet sekä hänen elinkei-
notoiminnastaan aiheutuvat yhteiskun-
nalliset maksuvelvoitteet;
k) urakoitsijan tätä kohdetta koskeviin
muihin sopimuksiinsa perustuvat velvol-
lisuudet.
2. Edellä mainittujen velvollisuuksien li-
säksi urakoitsijalle kuuluvat urakkahin-
taan sisältyvinä sopimusasiakirjoissa
osoitetut muut sivuvelvollisuudet.

3 §
Työmaapalvelut
1. Kaupallisissa asiakirjoissa nimetään
työmaapalveluista vastaava urakoitsija
sekä ne urakat ja hankinnat, joita työ-
maapalvelut koskevat. Ellei työmaapal-
veluista vastaavaa urakoitsijaa ole ni-
metty, kukin urakoitsija vastaa itse tarvit-
semistaan työmaapalveluista
2. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, työmaapalveluihin kuulu-
vat seuraavat velvollisuudet:
a) työmaan yhteiseen käyttöön tarvittavi-
en muissa sopimusasiakirjoissa tarkem-
min määriteltyjen työnaikaisten raken-
nelmien ja asennusten tekeminen sekä
yhteistä tarvetta palvelevien mittojen
asettaminen;
b) työtä varten tarpeellisten yhteisten kul-
kuteiden tekeminen ja kunnossapito
sekä yleisen liikenteen järjestely;
c) katu- ja tiealueen tai muun työnsuori-
tusta varten tarpeellisen alueen vuokraa-
minen ja aitaaminen tarvittaessa;
d) rakennuskohteen vartiointi;
e) rakennuskohteen sekä siihen liittyvien
rakennusosien ja rakennustarvikkeiden
suojaaminen ja hoito sekä ympäristön
suojaaminen vaurioitumiselta;
f) rakennuskohteen lämmittäminen ja
kuivattaminen sekä yleisvalaistus;
g) työmaan sisäisen jätehuollon järjestä-
minen sekä jätteiden poiskuljetus, raken-
nuskohteen ja yhteisten sosiaalitilojen
siivous, puhtaanapito ja lumityöt.
3. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, työmaapalveluihin kuulu-
vat lisäksi seuraavat palvelut muille ura-
koitsijoille:
a) rakennusaputyöt sovitussa määrin
urakkahintaan kuuluvina ja muutoin
omakustannushintaan;
b) tarvittavien varasto-, toimisto- ja työs-
kentelytilojen sekä työntekijöiden sosiaa-
litilojen järjestäminen ja varustaminen
urakoitsijoiden antaman työvoimaennus-
teen ja varastointitarpeen mukaisessa
laajuudessa urakkahintaan kuuluvina;
c) veden sekä valaistukseen, sähkölait-
teiden kokeiluun ja käsityökoneisiin tar-
vittavan sähkön antaminen muille ura-
koitsijoille korvauksetta. Koekäyttöön ja
verkoston huuhteluun tarvittavan ener-
gian ja veden antaminen omakustannus-
hintaan.

4 §
Työmaan johtovelvollisuudet
1. Työmaan johtovelvollisuuksista vas-
taa pääurakoitsija. Nämä velvollisuudet
koskevat kaupallisissa asiakirjoissa ni-
mettyjä urakoita ja hankintoja. Ellei pää-
urakoitsijaa tai muuta työmaan johtovel-
vollisuuksista vastaavaa ole kaupallisis-
sa asiakirjoissa nimetty, näistä velvolli-
suuksista vastaa tilaaja.
2. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, työmaan johtovelvolli-
suuksiin kuuluvat seuraavat velvollisuu-
det:
a) työmaan hallinto, yleisjohto ja vastaa-
van työnjohtajan asettaminen;
b) lainsäädännön tarkoittamat päätoteut-
tajan velvollisuudet kuten 57 § 1. mo-
mentin mukaisten työsuojeluvelvoittei-
den hoitaminen;
c) työmaan työaikataulun laatiminen;
d) työmaan töiden järjestely ja yhteenso-
vitus;
e) työmaan vakuuttaminen 38 §:n mukai-
sesti.

TYÖNTOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA
5 §
Työaikataulu
1. Työmaan johtovelvollisuuksista vas-
taava urakoitsija laatii yhteistyössä mui-
den urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa
työmaan työaikataulun, jossa esitetään
työvaiheiden ja niiden edellyttämien han-
kintojen keskinäinen suoritusjärjestys ja
eteneminen siten, että kaikki urakoitsijat
ja asiantuntijat voivat tahdistaa tehtävän-
sä sen mukaisesti.
2. Urakoitsijan on osallistuttava tilaajan
ja muiden urakoitsijoiden kanssa työai-
kataulun ja työsuunnitelman laatimi-
seen. Aikataulua laadittaessa on otetta-
va huomioon toimintakokeiden ja koe-
käytön vaatima aika sekä urakoitsijan
omien töiden järjestely. Työaikataulu hy-
väksytään yhteisesti noudatettavaksi ja
aikataulun tarkentumista lukuunottamat-
ta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti
sopimalla.

6 §
Työmaajärjestelyt
1. Rakennuskohteen huonetilojen ja alu-
eiden käyttö urakoitsijan suoritusaikana
on sallittua siinä laajuudessa kuin siitä
tilaajan kanssa erikseen sovitaan.
2. Urakoitsijalla on oikeus tilaajan ohjei-
den mukaan pystyttää työtä varten työ-
maa-alueelle tilapäisiä rakennuksia, ra-
kenteita sekä tuoda ja varastoida raken-
nustavaroita ja siirtää maata kuitenkaan
aiheuttamatta tarpeetonta haittaa.
3. Urakoitsija on velvollinen noudatta-
maan tilaajan antamia määräyksiä työ-
maa-alueen käytöstä sekä materiaalin
varastoinnista ja merkitsemisestä. ©
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4. Urakoitsijan on ajoissa selvitettävä tar-
vitsemansa varaukset ja merkinnät. Ne
merkitään varauspiirustuksiin, jotka sopi-
japuolet ja asiantuntijat vahvistavat alle-
kirjoituksellaan. Varausten tekeminen
piirustuksista poiketen tapahtuu muutos-
ta haluavan kustannuksella.
5. Urakoitsijalla on oikeus tilaajan ohjei-
den mukaan pystyttää työmaa-alueelle
liikekilpensä. Tilaaja määrää muuhun
mainontaan soveltuvien tilojen käytöstä.

7 §
Yhteistoiminta
1. Urakoitsijan on tiedottamalla, sopimal-
la ja muulla yhteistoiminnalla tilaajan ja
muiden urakoitsijoiden kanssa varmistet-
tava rakennustyön sujuva ja turvallinen
suoritus sekä järjestettävä ja suoritetta-
va työnsä siten, että ne eivät tarpeetto-
masti häiritse tilaajan tai muiden urakoit-
sijoiden töitä samalla rakennustyömaal-
la. Ellei näistä muista töistä ole ilmoitettu
kaupallisissa asiakirjoissa, niistä tulee
sopia urakoitsijan kanssa erikseen.
2. Urakoitsijan on noudatettava työmaan
johtovelvollisuuksista vastaavan anta-
mia töiden järjestelyä ja yhteensovitusta
koskevia ohjeita sekä 1. momentin mu-
kaisesti sovittuja velvoitteita.
3. Urakoitsijan on esitettävä tilaajan hy-
väksyttäväksi tärkeimmät aliurakoitsijan-
sa ja -hankkijansa riittävän ajoissa ennen
näiden ottamista. Hyväksymisestä kiel-
täytyminen voi tapahtua vain pätevästä
syystä. Pätevänä syynä pidetään mm
aliurakoitsijan 10 § 1. momentin mukai-
sen laadunvarmistuksen puutetta tai ve-
rojen taikka työnantajamaksujen laimin-
lyöntiä.
4. Tilaajan taholta tapahtuva aliurakoitsi-
jan tai -hankkijan hyväksyminen ei vä-
hennä urakoitsijan vastuuta.
5. Urakoitsijan on pyydettäessä annetta-
va tilaajalle ennakkoarvio työvoimasta ja
laskutustarpeesta sekä ennakkotieto
muistakin kuin 3. momentin mukaisista
aliurakoitsijoista ja -hankkijoista.

8 §
Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus
1. Ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toi-
sin sanottu, tilaajan myötävaikutusvel-
vollisuutena rakennuttaja:
a) hankkii viranomaisten luvat rakennus-
kohteen rakentamiseen, purkamiseen tai
muuhun luvanvaraiseen toimenpitee-
seen ja
b) suorittaa kustannukset näistä sekä vi-
ranomaisten toimittamista suunnitel-
miensa tarkastamisista ja mainittujen lu-
pien edellyttämistä viranomaisten katsel-
muksista ja mittauksista.
2. Ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toi-
sin sanottu tilaajan myötävaikutusvel-
vollisuutena on lisäksi:
a) laatia yhteistyössä urakoitsijan kanssa
suunnitelma-aikataulu ja toimittaa sovi-

tussa aikataulussa sopimuksen edellyt-
tämät suunnitelmat ja muut asiakirjat ura-
koitsijalle rakennustyön edistymisen mu-
kaan siten, että urakoitsijalle jää riittävä
aika hankintojen ja valmistavien toimen-
piteiden suorittamiseen;
b) huolehtia siitä, että hänen toimittami-
ensa suunnitelmien yhteensopivuus ja
sisältö on verrattu ja tarkastettu sekä
suunnitelmat päivätty ennen niiden toi-
mittamista urakoitsijalle ja että ne täyttä-
vät viranomaisten, lakien, asetusten, ra-
kentamismääräysten ja muiden vastaa-
vien säännösten sekä hyvän rakennusta-
van vaatimukset;
c) toimittaa ajoissa urakoitsijalle ne ra-
kennustavarat, joiden hankkiminen on
sovittu tilaajan tehtäväksi;
d) huolehtia siitä, että rakennustyön aika-
na tilaajan tekemät tai teettämät muut
työt eivät häiritse tarpeettomasti urakoit-
sijan suoritusta ja että työt edistyvät si-
ten, että urakoitsija voi näiden töiden es-
tämättä täyttää oman suorituksensa.

LAADUNVARMISTUS
9 §
Tilaajan laadunvarmistus
1. Tilaaja varmistaa omin laadunvarmis-
tustoimenpitein hänelle kuuluvien 8 §:n
mukaisten sopimusvelvoitteidensa täyt-
tämisen siten, että urakoitsijalla on niiden
puolesta edellytykset täyttää suoritusvel-
vollisuutensa.
2. Tilaajan valvonta on esitetty 59–62
§:issä.

10 §
Urakoitsijan laadunvarmistus
1. Urakoitsijan on noudatettava sopimus-
asiakirjoissa edellytettyä laadunvarmis-
tusta. Urakoitsijan on viimeistään ennen
työn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti
osoitettava, kuinka hän varmistaa suori-
tuksensa laadun. Urakoitsijan on joka ta-
pauksessa meneteltävä siten, että sopi-
muksen mukainen laatu saavutetaan.
2. Urakoitsijan edellytetään käyttävän ra-
kennustuotteita, joiden takuuaika vastaa
vähintään urakoitsijan takuuaikaa, ellei
kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin mää-
rätty.
3. Tilaajalla on oikeus saada tieto urakoit-
sijan käyttämien tärkeimpien aliurakoitsi-
joiden ja rakennustavaroiden valmistaji-
en laadunvarmistuksesta ennen näiden
7 § 3. momentin mukaista hyväksymistä.

11 §
Urakoitsijan laadunvalvonta
1. Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvel-
vollisuuteensa kuuluvan työn laadun
sekä korjaa mahdolliset puutteet ja vir-
heet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovu-
tusta.
2. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan
edustajalle havaitsemistaan vakavista

virheistä urakkasuorituksessaan ja toi-
menpiteistään niiden korjaamiseksi.
3. Rakennustavaroiden ja rakennusosien
tarkastuksen tulee tapahtua ennen kuin
niitä on alettu käyttää sekä jatkuvasti
työn aikana. Järjestelmien ja laitteistojen
toiminnalliset tarkastukset suoritetaan
käyttökokein ennen käyttöönottoa tai vii-
meistään vastaanottotarkastuksen yh-
teydessä järjestelmän ollessa valmis ja
toiminnassa.
4. Urakoitsija kustantaa sellaiset raken-
nustavaroiden ja rakennusosien sekä
työn laadun toteamiseksi tarpeelliset ko-
keet, jotka on erikseen sopimusasiakir-
joissa mainittu, jotka rakentamista kos-
kevien säännösten ja normien mukaan
säännöllisesti on otettava tai jotka on
katsottava tavanmukaisiksi.
5. Sopimuksen vastaiset rakennustava-
ransa urakoitsijan tulee viipymättä pois-
taa rakennustyömaalta.
6. Tilaajalla on oikeus perustellusta syys-
tä vaatia suoritettavaksi muitakin kuin
edellä tarkoitettuja kokeita sekä laitteis-
tojen ja järjestelmien puolueettomia tes-
tejä. Urakoitsijalla on vastaava oikeus
vaatia puolueettoman testin suorittamis-
ta, jos tilaaja vaatii perusteetta työsuori-
tuksen korjaamista virheellisenä. Näistä
kokeista tai testeistä aiheutuvista kus-
tannuksista vastaa urakoitsija, jos työn
tulos ei ole ollut sopimuksen mukainen,
muussa tapauksessa niistä vastaa tilaa-
ja.

SOPIMUSASIAKIRJAT
12 §
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan
siten, että yhdessäkin asiakirjassa an-
nettu urakkaan liittyvä määräys katso-
taan päteväksi, vaikka se puuttuisi muis-
ta sopimusasiakirjoista.

13 §
Sopimusasiakirjojen keskinäinen
pätevyysjärjestys
1. Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään
ristiriitaisia, on eri asiakirjojen määräys-
ten keskinäinen pätevyysjärjestys, ellei
urakkasopimuksessa ole muuta mainit-
tu, seuraava:
A. Kaupalliset asiakirjat
a) urakkasopimus;
b) urakkaneuvottelupöytäkirja;
c) nämä yleiset sopimusehdot;
d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen an-
tamista annetut kirjalliset lisäselvitykset;
e) urakkaohjelma tai muut sopimuskoh-
taiset urakkaehdot;
f) urakkarajaliite;
g) tarjous;
h) määrä- ja mittaluettelot;
i) muutostöiden yksikköhintaluettelo.©
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B. Tekniset asiakirjat
j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selos-
tukset;
k) sopimuspiirustukset;
l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostuk-
set.
2. Jos jonkin edellä mainitun yksittäisen
sopimusasiakirjan tai -asiakirjaryhmän
määräykset ovat keskenään ristiriitaisia,
pätee viimeksi laadittu samanarvoinen
asiakirja. Ellei pätevyysjärjestys tällä pe-
rusteella ratkea, tilaajalla on urakoitsijaa
kuultuaan oikeus ratkaista, mitä niistä on
noudatettava. Tämänlaatuinen ristiriitai-
suus ei kuitenkaan oikeuta tilaajaa vaati-
maan ilman lisäkorvausta enempää kuin
mitä voidaan katsoa tarpeelliseksi töiden
suorittamiseksi muita töitä vastaavasti.
3. Jos sopimusasiakirjassa on yksilöity
viittaus muussa asiakirjassa olevaan
määräykseen, tämä määräys pätee sa-
moin kuin viittauksen sisältävässä asia-
kirjassa oleva määräys.
4. Jos sopimusasiakirjoihin kuuluu asian-
omaisen urakan suunnitelma-asiakirjo-
jen ohella muita urakoita koskevia suun-
nitelma-asiakirjoja, on asianomaisen
urakan omilla suunnitelma-asiakirjoilla
parempi pätevyys muiden urakoiden
asiakirjoihin nähden.
5. Mikäli urakkaan sisällytetään velvolli-
suuksia, jotka on määritelty muussa kuin
tämän urakan suoritusta koskevassa
asiakirjassa, tällainen velvollisuus on tä-
hän urakkaan kuuluva vain siinä tapauk-
sessa, että asia on osoitettu kaupallisis-
sa asiakirjoissa.
6. Jos sama suoritusosa on määrätty
myös toisen urakoitsijan suoritettavaksi,
on se urakoitsija, jonka suoritusta tällöin
vähennetään, velvollinen hyvittämään ti-
laajalle poisjätettävän suorituksen arvon.
7. Piirustuksissa olevat mittoja osoittavat
merkinnät ovat voimassa ennen piirus-
tuksista mittaamalla saatuja suureita. Pii-
rustuksien ollessa sisällöltään keske-
nään ristiriidassa, noudatetaan mittakaa-
valtaan tarkinta piirustusta.
8. Sopijapuoli, joka huomaa sopimus-
asiakirjoissa määräyksiä, jotka ovat kes-
kenään ristiriitaisia, on velvollinen viipy-
mättä ilmoittamaan tästä toiselle sopija-
puolelle.

14 §
Vaihtoehtoiset velvollisuudet
Mikäli muissa sopimusasiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, on urakoitsija oikeutettu
käyttämään sopimusasiakirjoissa ilmoi-
tetuista vaihtoehdoista tarkoituksenmu-
kaisimmaksi katsomaansa. Jos vaihto-
ehdoista on pyydetty eri hintoja, eikä kau-
pallisissa asiakirjoissa ole sanottu, mikä
vaihtoehdoista sisältyy tarjouksen koko-
naishintaan, urakoitsijan on katsottava
sisällyttäneen kokonaishintaansa hal-
vimman vaihtoehdon. Tilaajan määrätes-
sä jonkun muun näistä vaihtoehdoista
toteutettavaksi on urakoitsija oikeutettu

saamaan vaihtoehtojen välisen hintojen
erotuksen.

15 §
Hyvän rakentamistavan noudattaminen
Jos sopimusasiakirjoissa ei ole mainin-
taa rakennustyölle tai sen osalle asetet-
tavista vaatimuksista, kuten laadun,
määrän tai suoritustavan osalta, urakoit-
sijan on neuvoteltuaan asiasta tilaajan
kanssa noudatettava sopimusasiakirjo-
jen samanlaisista tai rinnastuskelpoisista
suorituksista antamia määräyksiä tai näi-
den puuttuessa vastaavanlaisissa raken-
nustöissä yleensä noudatettavaa menet-
telyä hyvän ja kunnollisen työntuloksen
aikaansaamiseksi.

16 §
Poikkeavat olosuhteet
Mikäli todelliset olosuhteet poikkeavat
sopimusasiakirjoissa ilmoitetuista tie-
doista tai tutkimustuloksista, tulee sen
sopijapuolen, joka katsoo etunsa sitä
vaativan, pyytää kirjallisesti katselmusta,
jossa poikkeama ja sen vaikutus urak-
kaan voidaan todeta. Katselmuksessa
on pyrittävä määrittelemään tämän sei-
kan vaikutus urakkahintaan ja suoritusai-
kaan. Ellei katselmusta pyydetä niin
ajoissa, että tietojen tai tutkimustulosten
poikkeaminen voidaan todeta, on oikeus
vaatimusten tekemiseen edellä mainitul-
la perusteella menetetty.

Luku 2
URAKKA-AIKA

17 §
Suoritusaika
1. Urakkasopimuksessa edellytetty ra-
kennustyö on aloitettava, tehtävä ja lop-
puunsaatettava sopimuksen aikamäärä-
yksiä noudattaen. Ellei sopimuksessa
ole aikamääräyksiä töiden tekemisestä,
työt on aloitettava viipymättä, kuitenkin
viimeistään kahden viikon kuluessa siitä,
kun sopimus on syntynyt, sekä saatetta-
va loppuun sellaisessa ajassa, kuin se
kohtuuden mukaan on mahdollista.
2. Jos työn suoritus edellyttää rakennus-
kohteen muiden töiden edistymistä eikä
edellä 1 momentissa mainittua määräai-
kaa voida noudattaa, tämä työ on aloitet-
tava heti, kun muiden töiden edistyminen
sen sallii, ja tehtävä rinnan näiden töiden
kanssa niitä viivyttämättä sekä loppuun-
saatettava sopimuksen mukaisesti.
3. Eri työvaiheita ja vastaanottomenette-
lyä varten urakoitsijalle on varattava koh-
tuullinen aika joko ennakolta laaditun
työaikataulun mukaisesti tai muuten erik-
seen sovitulla tavalla.

18 §
Viivästyssakko
Jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyt-
täminen myöhästyy urakkasopimukses-
sa sovituista ajankohdista, tilaajalla on
oikeus saada urakoitsijalta viivästyssak-
koa sopimuksen määräysten mukaan.
Ellei urakkasopimuksessa ole muuta
mainittu, viivästyssakko on kultakin työ-
päivältä 0,05 prosenttia, kuitenkin sivu-
ja aliurakassa 0,1 prosenttia, arvonlisä-
verottomasta urakkahinnasta. Viivästys-
sakko lasketaan urakan valmistumisen
osalta enintään 50 työpäivältä ja välita-
voitteineen enintään 75 työpäivältä. Ti-
laajalla ei ole oikeutta muuhun korvauk-
seen, ellei urakoitsija ole menetellyt ta-
hallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.

URAKKA-AJAN PIDENTÄMISEEN
OIKEUTTAVAT TEKIJÄT
19 §
Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden
laiminlyönti
1. Jos tilaaja aiheuttaa menettelyllään
työn viivästymisen, esim. laiminlyömällä
täyttää ajoissa sopimuksen mukaisesti
8 §:ssä mainitut myötävaikutusvelvolli-
suutensa, ja jos urakoitsija näyttää huo-
mauttaneensa asiasta riittävän ajoissa
tilaajalle, urakoitsijalla on oikeus saada
kohtuullinen pidennys urakka-aikaan.
2. Sama oikeus on urakoitsijalla myös,
milloin muu tilaajaan sopimussuhteessa
oleva urakoitsija tai tavarantoimittaja ai-
heuttaa viivästyttävän häiriön. Oikeus ©
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urakka-ajan pidennykseen edellyttää
kuitenkin, että urakoitsija tekee viipymät-
tä huomautuksen tilaajalle ja täyttää
omat velvollisuutensa siinä laajuudessa
kuin se kulloinkin on mahdollista.
3. Tilaajan viivästyksestä johtuva kor-
vausvelvollisuus on määritelty 35 §:ssä.

20 §
Ylivoimainen este
1. Urakoitsijalla on oikeus saada kohtuul-
linen pidennys urakka-aikaan, jos urakan
sopimuksen mukaisessa ajassa valmis-
tumisen esteenä on jokin seuraava syy:
a) puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoi-
tettu poikkeuksellinen olosuhde tai niihin
verrattava seikka, joka aiheuttaa urakoit-
sijalle huomattavia vaikeuksia saada
työntekijöitä ja rakennustavaroita tai
muuten estää urakkasuorituksen;
b) urakoitsijan, tämän aliurakoitsijan tai
tavarantoimittajan taikka sivu-urakoitsi-
jan suoritusta estävä lakko tai saarto tai
työnantajajärjestöjen hyväksymä tai
päättämä työsulku tai muu niihin verrat-
tava suoritusta olennaisesti estävä työ-
taistelutoimenpide;
c) poikkeukselliset urakoitsijan suoritusta
olennaisesti haittaavat sääolosuhteet;
d) muu sopijapuolista riippumaton poik-
keuksellinen seikka, joka huomattavasti
vaikeuttaa urakkasopimuksen velvoitus-
ten täyttämistä ja jota sopijapuoli ei ole
voinut ottaa edeltäpäin huomioon ja jon-
ka tuottamaa haittaa hän ei ole voinut
kohtuudella poistaa.
2. Jos este kohtaa sellaista urakan täyt-
tämiseksi välttämätöntä rakennustava-
roiden hankintaa, jonka urakoitsija voi
urakkasopimuksen edellyttämässä ajas-
sa tehdä muualta ilman sanottavaa lisä-
kustannusta, se ei oikeuta urakka-ajan
pidentämiseen.
3. Sellaisen lakon tai saarron perusteella,
joka on aiheutunut siitä, että urakoitsija
tai tämän aliurakoitsija on jättänyt täyttä-
mättä työntekijöilleen, näiden järjestöille
tai työnantajaliitoille sopimukseen tai la-
kiin perustuvan velvollisuutensa, urakoit-
sija ei saa pidennystä urakka-aikaan.
4. Mikäli este on kohdannut suoritusta
sen ollessa jo viivästynyt urakkasopi-
muksen mukaisesta valmistumisajan-
kohdasta urakoitsijasta johtuvasta syys-
tä, urakoitsijalla ei ole oikeutta urakka-
ajan pidennykseen, jollei pidennykseen
ole erityisiä perusteita.

21 §
Pidennyksen laskeminen
1. Jos useat syyt, jotka oikeuttavat ura-
koitsijan saamaan urakka-ajan piden-
nystä vaikuttavat samanaikaisesti, ura-
koitsijalla ei ole oikeutta saada täyttä pi-
dennystä jokaisen syyn osalta erikseen,
vaan urakka-aikaa voidaan pidentää ai-
noastaan näiden syiden yhteisvaikutuk-
sen perusteella.
2. Urakoitsijalle edellä mainitussa tapa-
uksissa myönnettävää urakka-ajan pi-

dennystä harkittaessa on otettava huo-
mioon myös se aika, jonka urakoitsija
kohtuudella tarvitsee työn pysäyttämi-
seen ja uudelleen käynnistämiseen.

22 §
Viivästyksen rajoittaminen
1. Urakka-ajan pidennyksen ollessa
edellä olevan perusteella aiheellinen ura-
koitsijan tulee, mikäli se ilman huomatta-
via lisäkustannuksia käy päinsä, kaikilta
osiltaan tehdä rakennuskohde valmiiksi
sekä niiltä osin, joihin este aiheuttaa vii-
västystä, ryhtyä kaikkiin vallassaan ole-
viin samoin kuin tilaajan osoittamiin toi-
menpiteisiin viivästymisen estämiseksi,
mikäli tällaiset toimenpiteet eivät ole työ-
lainsäädännön, työsuojelumääräysten
tai työehtosopimusten vastaisia.
2. Siinä tapauksessa, että 1. momentissa
tarkoitetusta toimenpiteestä aiheutuu
urakoitsijalle lisäkustannuksia, urakka-
sopimuksen sopijapuolten on sovittava
toimenpiteiden suorittamisesta ja niistä
aiheutuvista kustannusten korvaamises-
ta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

23 §
Menettelytapamääräyksiä
1. Kun työmaalla syntyy 19–20 §:issä
mainituista syistä johtuva töiden pysäh-
tymisen tai viivästymisen uhka, urakoitsi-
jan on viipymättä ilmoitettava tästä tilaa-
jalle. Mikäli työt pysähtyvät tai ilmaantuu
muu sellainen syy, jonka johdosta ura-
koitsija katsoo, että hänellä on oikeus
saada urakka-aikaan pidennystä tai kus-
tannusten korvausta, hänen tulee välittö-
mästi ilmoittaa tästä tilaajalle kirjallisesti
uhalla, että hän muussa tapauksessa
menettää oikeutensa näihin.
2. Jos este ei näytä aivan lyhytaikaiselta,
urakoitsijan on ehdotettava tilaajalle neu-
vottelua ja muita toimenpiteitä, jotka ovat
tarpeen vahingon määrän vähentämi-
seksi, sen perusteiden selvittämiseksi ja
vahingon suuruuden laskemiseksi.
3. Urakoitsijalla on oikeus 1. momentin
määräyksen estämättä saada urakka-ai-
kaan pidennys, jos urakka-aikana on il-
maantunut useita erillisiä pienehköjä
urakka-ajan pidennykseen oikeuttavia
syitä. Urakoitsijan on esitettävä vaati-
muksensa tästä viimeistään kahta kuu-
kautta ennen urakka-ajan päättymistä.
Kuitenkaan ei sellaisia syitä, jotka ovat
syntyneet kuutta kuukautta ennen lisä-
aikavaatimusten esittämistä, oteta huo-
mioon.
4. Urakoitsijan tulee näyttää toteen vii-
västyksen vaikutus urakkasuoritukseen.
Urakoitsijan on selvitettävä lisäkustan-
nustensa perusteet sekä niiden määrä
tositteilla tai muulla luotettavalla tavalla.
5. Mitä urakkasuorituksen viivästymises-
tä on 19 23 §:issä sanottu sovelletaan
myös sopimuksessa mainittuihin, urakan
välitavoitteita koskeviin aikamääräyksiin.

Luku 3
VASTUU

SOPIJAPUOLTEN VASTUU
24 §
Yleinen vastuu
1. Sopijapuoli vastaa kaikkien urakkaan
kuuluvien velvollisuuksiensa sopimuk-
senmukaisesta täyttämisestä.
2. Sopijapuoli vastaa mm:
a) laatimistaan suunnitelmista;
b) hankkimistaan ja ilmoittamistaan tie-
doista ja tutkimustuloksista;
c) tekemistään töistä ja hankkimistaan
rakennustavaroista sekä rakennusosis-
ta;
d) antamistaan määräyksistä ja ohjeista;
e) toiselle sopijapuolelle toimittamistaan
aineettomista hyödykkeistä, kuten tieto-
teknisessä muodossa olevista järjestel-
mistä ja tiedoista;
f) tarvitsemastaan paikalleenmittaukses-
ta ja asettamistaan mitoista;
g) lakien ja asetusten sekä niihin rinnas-
tettavien julkisoikeudellisten määräysten
noudattamisesta oman suorituksensa
osalta.
3. Sopijapuoli vastaa alaistensa ja asian-
tuntijoidensa sekä urakan täyttämisessä
mahdollisesti käyttämiensä muiden osa-
puolten töistä ja toimenpiteistä, mikäli
näissä yleisissä sopimusehdoissa tai
muissa kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
muuta sanottu.

25 §
Vastuun sisältö
1. Sopijapuolen vastuu käsittää, ellei
urakkasopimuksessa tai näissä yleisissä
sopimusehdoissa muuta määrätä, vel-
vollisuuden korvata toiselle sopijapuolel-
le kaikki ne vahingot, jotka aiheutuvat
siitä, että urakkasopimuksen mukaiset
velvollisuudet jäävät jossain suhteessa
täyttämättä, tai jotka tämä muutoin aihe-
uttaa toiselle sopijapuolelle.
2. Sopijapuoli ei kuitenkaan vastaa va-
hingoista, joita tämä ei ole voinut kaikkea
mahdollista huolellisuutta noudattamal-
lakaan välttää.
3. Vastuuseen viivästyksestä siltä ajalta,
jolta on sovittu erillinen viivästyssakko,
noudatetaan viivästyssakkoa koskevia
määräyksiä.

URAKOITSIJAN VASTUU
26 §
Vastuun laajuus
1. Urakoitsija vastaa oman urakkansa
sopimuksenmukaisesta toteuttamisesta
24–25 §:ien mukaisessa laajuudessa.
2. Urakoitsija vastaa muutos- ja lisätöistä
samalla tavalla kuin muistakin sopimuk-
sen perusteella hänelle kuuluvista vel-
vollisuuksista.©
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3. Urakoitsijan edellytetään tulkitsevan
sopimusasiakirjoissa esitettyjä tietoja ja
tutkimustuloksia alan asiantuntijana.

27 §
Vastuu virheellisestä työntuloksesta
1. Työntulos tai sen osa, joka työn aikana
todetaan sopimuksen mukaisia vaati-
muksia vastaamattomaksi, on urakoitsi-
jan korjattava tai korvattava uudella suo-
rituksella.
2. Jos edellä tarkoitettu virhe on sellai-
nen, että sen oikaiseminen ei ole välttä-
mätöntä ja sen korjaaminen olisi kustan-
nuksiltaan kohtuutonta, urakoitsija on
korjauksen tai uuden suorituksen sijasta
velvollinen hyvittämään arvonalennuk-
sen, jonka suuruus määräytyy sopimus-
asiakirjojen perusteiden mukaan tai nii-
den puuttuessa erikseen sovittavalla ta-
valla.

28 §
Tuotevastuu
1. Urakoitsijalla on tuotevastuulain mu-
kaan tuotevastuu joko tuotteen valmista-
jana tai liikkeelle laskijana.
2. Mikäli tilaaja ei ole voinut ilmoittaa
vahingonkärsijälle kohtuullisessa ajassa
ensisijaista tuotevastuuvelvollista tai
sitä, jolta on tuotteen hankkinut, on tilaaja
oikeutettu saamaan maksamansa korva-
uksen ensisijaisena tuotevastuuvelvolli-
sena olevalta urakoitsijalta 30 §:n mukai-
sen vastuuajan kuluessa.
3. Urakoitsijan on sopimusasiakirjoissa
edellytetyllä tavalla tai vaadittaessa il-
moitettava hankkimansa tuotteen ensisi-
jainen tuotevastuuvelvollinen tai se, jolta
on tuotteen hankkinut.

29 §
Vastuu takuuaikana
1. Urakoitsija vastaa suorituksensa sopi-
muksenmukaisuudesta takuuajan, jonka
pituus on, ellei urakkasopimuksessa ole
muuta määrätty, kaksi vuotta. Urakoitsi-
jan suoritukseen, jota takuu koskee, lue-
taan myös lisä- ja muutostyöt.
2. Urakoitsija on velvollinen kustannuk-
sellaan korjaamaan ne urakkasuorituk-
sessaan takuuaikana ilmenneet virheet,
joita urakoitsija ei näytä hänestä riippu-
mattomasta syystä aiheutuneiksi esimer-
kiksi osoittamalla, että kyseessä on nor-
maali kuluminen tai virheellisen käytön
taikka tilaajan vastuulle kuuluvien huolto-
toimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttama
vaurio. Sellaiset virheet, jotka vaikeutta-
vat työntuloksen käyttöä tai aiheuttavat
vaaraa tahi rappeutumista, on urakoitsi-
jan viipymättä korjattava tai poistettava.
Jos urakoitsija viivyttelee edellä tarkoitet-
tujen töiden tekemisessä, on tilaajalla oi-
keus tehdä työ urakoitsijan kustannuk-
sella ilmoitettuaan asiasta sitä ennen kir-
jallisesti urakoitsijalle.

3. Virheet, jotka eivät olennaisesti haittaa
työntuloksen käyttöä, voidaan sopia hy-
vitettäviksi arvonvähennyksenä.
4. Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin
rakennuskohde tai sen erikseen vas-
taanotettavaksi sovittu osa vastaanotto-
tarkastuksessa hyväksytään vastaan-
otetuksi, tai mikäli vastaanottotarkastus-
ta ei pidetä, sinä päivänä, jolloin raken-
nuskohde otetaan käyttöön.
5. Ennen rakennuskohteen valmistumis-
ta vastaanotetun urakkasuorituksen
osalta takuuaika alkaa urakkasuorituk-
sen 70 §:n mukaisesta tarkastuksesta,
mutta kestää sovitun takuuajan raken-
nuskohteen vastaanotosta lukien. Mikäli
rakennuskohteen vastaanotto viivästyy
tilaajasta tai muusta urakoitsijasta johtu-
vasta syystä, takuuaika pidentyy tämän
johdosta enintään 3 kuukautta.
6. Niissä tapauksissa, joissa urakoitsijan
aliurakoitsijalla tai tavarantoimittajalla on
urakoitsijan takuuaikaa pidempi takuuai-
ka, urakoitsija vapautuu vastuusta ylime-
nevältä ajalta, mikäli tilaaja hyväksyy ali-
urakoitsijan tai tavarantoimittajan si-
toumuksen suorasta vastuusta tilaajalle.

30 §
Vastuu takuuajan jälkeen
Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin
sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää
aiheutuneen urakoitsijan törkeästä lai-
minlyönnistä, täyttämättä jääneestä suo-
rituksesta tai olevan seurausta sovitun
laadunvarmistuksen olennaisesta lai-
minlyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuu-
den mukaan voinut havaita vastaanotto-
tarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästä-
kin vastuustaan urakoitsija on vapaa, kun
kymmenen vuotta on kulunut rakennus-
kohteen vastaanottamisesta tai, mikäli
vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, sii-
tä päivästä, jolloin rakennuskohde on
otettu käyttöön.

31 §
Vastuu kolmannelle henkilölle
Urakan toteuttamisessa kolmannelle
henkilölle sekä tämän omaisuudelle
mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja
haitasta vastaa urakoitsija. Urakoitsija ei
ole kuitenkaan vastuussa vahingosta ja
haitasta, joka on tehtävän toteuttamisen
väistämätöntä seurausta ja jota hän ei
ole voinut kaikkea mahdollista huolelli-
suutta noudattamallakaan välttää. Ura-
koitsija vastaa kuitenkin vahingosta, jos-
ta korvausvelvollisuus lain mukaan syn-
tyy tuottamuksesta riippumatta.

32 §
Vastuu rakennusalueesta hankituista
tiedoista
Urakoitsijan edellytetään ennen tarjouk-
sen antamista hankkineen rakennusalu-
eesta ja siellä työn suorittamiseen vaikut-
tavista olosuhteista sellaiset tiedot, jotka
saadaan tutustumalla paikalla rakennus-

alueeseen. Tämä ei kuitenkaan vähennä
tilaajan oikeutta eikä 34 §:ssä mainittua
vastuuta.

33 §
Huomautuksentekovelvollisuuden
täyttämisen vaikutus vastuuseen
1. Kun urakoitsija havaitsee rakennus-
suorituksessa käytettäväksi määrätyissä
rakennustavaroissa, rakennusosissa tai
tilaajan antamissa määräyksissä virheel-
lisyyksiä, jotka saattavat vaarantaa ra-
kennustyön sopimuksen mukaisen täyt-
tämisen, hänen on tehtävä tästä viipy-
mättä todistettavasti ilmoitus tilaajalle.
Jos tilaaja tästä huolimatta vaatii sopi-
musmääräyksiä noudatettavaksi, ura-
koitsija tehdessään työn sopimuksen
mukaisesti vapautuu vastuusta niihin
seikkoihin nähden, joista hän on sanotul-
la tavalla tehnyt huomautuksen.
2. Jos urakoitsija ei ole havainnut sano-
tunlaisia virheitä, jotka kuitenkin ovat niin
ilmeisiä, että hänen olisi kohtuuden mu-
kaan pitänyt ne havaita ja ilmoittaa niistä
1. momentissa sanotulla tavalla tilaajalle,
urakoitsija vastaa omaa tuottamustaan
vastaavalta osin näistä virheellisyyksis-
tä. Todistamisvelvollisuus vastuun ura-
koitsijalle siirtymisestä on tilaajalla.

TILAAJAN VASTUU

34 §
Vastuun laajuus
1. Tilaaja vastaa oman myötävaikutus-
velvollisuutensa sopimuksenmukaisesta
täyttämisestä 24–25 §:ien mukaisessa
laajuudessa.
2. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, ovat yksikköhintaurakois-
sa ilmoitetut määrät likimääräisiä. Mah-
dollisesta poikkeaman aiheuttamasta
muutoksesta urakkahintaan määrätään
45 §:ssä tarkoitetuin tavoin.

35 §
Vastuu tilaajan aiheuttamasta
viivästyksestä
1. Mikäli urakkasuoritus on tilaajasta ai-
heutuvasta syystä kokonaan tai osittain
keskeytyksissä tai viivästynyt urakkaso-
pimuksessa sovitusta valmistumisajan-
kohdasta taikka takuuaika on mainitusta
syystä pidentynyt, tilaaja on velvollinen
korvaamaan urakoitsijan osoittamat lisä-
kustannukset tai suorittamaan ennalta
sovitun sopimussakon.
2. Elleivät sopijapuolet ole tehneet ura-
koitsijoiden keskinäistä vastuuta koske-
vaa sopimusta töiden yhteensovittami-
seksi, tilaaja vastaa aikataulun noudatta-
misesta 8 § 2. momentin mukaisen myö-
tävaikutusvelvollisuutensa osalta.
3. Tilaaja ei ole vastuussa ylivoimaisen
esteen aiheuttamasta aikataulun viiväs-
tymisestä lukuunottamatta 50 §:n mu-
kaista osallistumista kustannusten kor-
vaamiseen. ©
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Luku 4
VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

VAKUUDET
36 §
Urakoitsijan vakuudet tilaajalle
1. Urakkasopimuksen kaikinpuolisesta
täyttämisestä ja ennakkomaksujen takai-
sinmaksamisesta urakoitsija on velvolli-
nen antamaan tilaajalle vakuuden. Va-
kuuden tulee kattaa myös lisä- ja muu-
tostyöt. Vakuudeksi hyväksytään joko
raha- tai vakuutuslaitoksen antama oma-
velkainen takaus, rahalaitokseen tehty
rahatalletus tai muu tilaajan hyväksymä
vakuus. Talletustodistukseen tai muuhun
irtaimeen panttiin on liitettävä pantinan-
tajan panttaussitoumus ja talletustodis-
tukseen lisäksi pankin sitoumus säilyttää
tilaajalle panttioikeus talletukseen.
2. Mikäli urakkasopimuksessa ei ole toi-
sin sanottu, rakennusajan vakuus on ar-
voltaan 10 % ja takuuajan vakuus 2 %
urakkahinnasta. Vakuudet lasketaan ar-
vonlisäverottomasta urakkahinnasta.
3. Rakennusajan vakuus on annettava
tilaajalle ennenkuin urakoitsijalle suorite-
taan osaakaan urakkahinnasta, kuiten-
kin viimeistään 21 vuorokauden kulues-
sa sopimuksen allekirjoittamisesta. Ta-
kuuajan vakuus on annettava viipymättä,
kun urakoitsijan suoritus tai rakennus-
kohde on 70 tai 71 §:n mukaisesti hyväk-
sytty vastaanotetuksi, kuitenkin ennen
rakennusajan vakuuden voimassaolon
päättymistä.
4. Tilaajan suostumuksella urakoitsija voi
aloittaa omalla vastuullaan työt jo ennen
vakuuden luovuttamista. Jos vakuutta ei
sitten anneta ja sopimus tämän vuoksi
puretaan, tehdyistä töistä aiheutuneet
kustannukset jäävät urakoitsijan vastat-
taviksi. Urakoitsijalle on kuitenkin korvat-
tava tilaajan saama hyöty.

5. Jos urakoitsijalle sopimuksen mukaan
maksetaan urakkahinnasta ennen oman
suorituksensa saattamista vastaavaan
vaiheeseen erityisenä ennakkona mää-
rä, joka ylittää 5 % urakkahinnasta, tästä
ennakon osasta on asetettava vastaava
vakuus. Tämä vakuus on palautettava
sen jälkeen, kun ennakko on vähennetty
maksueristä.
6. Jos annetun vakuuden arvo muuttuu,
tai lisä- ja muutostöiden suorittamisesta
sovitaan siinä määrin, että vakuus ei
enää vastaa sovittua vakuuden määrää,
on vakuutta sopijapuolen esittämästä
vaatimuksesta tarkistettava vastaavasti.
7. Mikäli urakkasuorituksesta on osa vas-
taanotettu, alennetaan rakennusaikaista
vakuutta sopijapuolten sopimalla mää-
rällä edellyttäen, että urakkahintaa on
vielä maksamatta urakoitsijan jäljellä ole-
via velvoitteita vastaavasti.

8. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, tulee rakennusajan vakuu-
den olla voimassa kolme kuukautta yli
urakka-ajan sekä takuuajan vakuuden
kolme kuukautta yli takuuajan. Vakuudet
on palautettava välittömästi sen jälkeen,
kun urakoitsija on täyttänyt vakuuden tar-
koittamat velvoitteensa.

37 §
Tilaajan vakuudenantovelvollisuus
Urakkasopimuksesta johtuvan maksu-
velvollisuutensa täyttämisestä tilaaja on
velvollinen esittämään luotettavan selvi-
tyksen, jonka perusteella urakoitsijalla on
tarvittaessa oikeus vaatia olosuhteiden
edellyttämää vakuutta, jonka urakoitsija
hyväksyy. Selvitys on esitettävä ennen
sopimuksen allekirjoittamista ja tarvitta-
va vakuus asetettava sopimusta allekir-
joitettaessa tai sopimuksessa erikseen
määrättynä aikana. Vakuuden on oltava
10 % arvonlisäverottomasta urakkahin-
nasta, ellei sen määrästä ole muuta so-
vittu.

VAKUUTUKSET
38 §
Rakennuskohteen vakuuttaminen
1. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, työmaan johtovelvolli-
suuksista vastaava urakoitsija on velvol-
linen huolehtimaan kustannuksellaan ra-
kennuskohteen sekä työtä varten hankit-
tujen rakennustuotteiden ja käyttötarvik-
keiden vakuuttamisesta niiden jälleen-
hankinta-arvosta. Vakuutuksen tulee
kattaa myös sivu- ja aliurakat sekä raken-
nuttajan hankinnat ja sopimusasiakirjois-
sa mainitut muut vakuutuskohteet. Mil-
loin kohteessa ei ole työmaan johtovel-
vollisuuksista vastaava urakoitsijaa, ku-
kin urakoitsija vastaa oman suorituksen-
sa vakuuttamisesta.

2. Tilaaja on velvollinen tarjouspyynnös-
sä ilmoittamaan työmaan johtovelvolli-
suuksista vastaavalle urakoitsijalle va-
kuutukseen sisältyvien sivu-urakoiden,
rakennuttajan hankintojen ja muiden va-
kuutuskohteiden arvioidun arvon.

Jos vakuutuskohteen arvo muuttuu
merkittävästi, vakuutusmäärää tarkiste-
taan kohteen arvoa vastaavasti. Vastaa-
va vakuutusmaksun muutos on korvatta-
va tai hyvitettävä sopijapuolelle.
3. Vakuutus otetaan rakennustyövakuu-
tuksena tai muuna vahinkovakuutukse-
na, joka kattaa kohteelle ennalta-arvaa-
mattomasta tapahtumasta kuten tulipa-
losta ja vahingonteosta aiheutuneet va-
hingot purku- ja raivauskustannuksi-
neen. Vakuutuksen tulee olla voimassa
siihen saakka, kunnes koko vakuutettu
rakennuskohde on vastaanotettu siten,
että vakuutus kattaa myös vastaanoton
jälkeen suoritettavista takuutöistä aiheu-
tuvat vahingot. Vastaanoton jälkeen vas-

tuu rakennuskohteen muusta vakuutta-
misesta on rakennuttajalla.
4. Vakuutus on otettava rakennuttajan
nimiin rakennuskohteen sijaintimaassa
yleisesti vakuutustoimintaa harjoittavas-
ta vakavaraisesta vakuutuslaitoksesta.
Vakuutusmäärän tulee joka hetki vastata
vakuutuskohteen täyttä arvoa lisä- ja
muutostöineen. Mikäli kaupallisissa
asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, vakuu-
tuksen omavastuu saa olla korkeintaan
0,5 % vakuuttamisvelvollisen urakoitsi-
jan urakkahinnasta.
5. Vakuutuskirja tai vakuutuslaitoksen
antama todistus voimassa olevasta va-
kuutuksesta on luovutettava rakennutta-
jalle ennen kuin työstä tai hankinnasta
maksettavat erät ovat nostettavissa.
6. Sivu- ja aliurakoitsija on velvollinen
vakuuttamaan rakennuskohteen siinä
laajuudessa, kuin siitä on erikseen sovit-
tu.
7. Kukin urakoitsija vastaa itse rakennus-
välineidensä vakuuttamisesta sekä 9.
momentin tarkoittamissa korjaustöissä
rakennustuotteidensa ja käyttötarvikkei-
densa vakuuttamisesta.
8. Urakoitsijan on noudatettava vakuu-
tusehtoihin liittyviä suojeluohjeita. Va-
kuuttamisvelvollisen urakoitsijan on saa-
tettava vakuutusehtoihin liittyvät suoje-
luohjeet muiden urakoitsijoiden tietoon.
9. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, vanhojen rakenteiden kor-
jaustöissä urakoitsijan vakuutusvelvolli-
suus rakennuskohteen osalta rajoittuu
korjauksen arvoon. Rakennuttajan on il-
moitettava mahdollisesta kiinteistöva-
kuutuksesta urakoitsijalle ja korjaustöis-
tä vakuutusyhtiölle.
10. Työmaalla toimivalla urakoitsijalla tu-
lee olla voimassa oleva toiminnan vas-
tuuvakuutus.

©
Su

om
en

to
im

itil
a-

ja
ra

ke
nn

ut
ta

ja
liit

to
R

AK
LI

ry
ja

R
ak

en
nu

st
ie

to
sä

ät
iö

19
98

9 ohjetiedosto YSE 1998 RT 16-10660



Luku 5
MAKSUVELVOLLISUUS

39 §
Urakkahinta
Urakkahinta on urakkasopimuksessa so-
vittu urakoitsijalle maksettava vastike.
Urakkahinnassa on eroteltava arvonlisä-
veroton hinta ja arvonlisävero.

40 §
Urakkahinnan maksaminen
1. Sopimukseen perustuvat laskut on
maksettava, kun lasku on esitetty tilaajal-
le ja vastaava sopimuksen mukainen työ-
vaihe on todettu tehdyksi tai lasku muu-
ten on todettu maksukelpoiseksi.
2. Ellei sopimuksessa ole maksuerätau-
lukkoa tai muuta määräystä maksujärjes-
telyistä, tilaajan on suoritettava urakoitsi-
jalle urakkahinnasta osamaksuja, joiden
suuruutta määrättäessä on pidettävä pe-
riaatteena, että osamaksut ovat oikeassa
suhteessa urakkahintaan ja toteutettuun
urakkasuoritukseen.
3. Urakkahinnan loppuerä on suoritetta-
va maksuerätaulukon määräysten mu-
kaisena ajankohtana. Ellei maksuerätau-
lukossa tai sopimuksessa toisin määrätä,
tämä erä on suoritettava 70 §:n tai 71 §:n
mukaisen vastaanoton jälkeen kuitenkin
viimeistään silloin, kun jäljempänä olevi-
en määräysten mukainen loppuselvitys
on toimitettu tai sopijapuolten taloudelli-
set välit muuten on selvitetty.
4. Mikäli urakoitsija on työn aikana ilmen-
neestä hänestä riippumattomasta syystä
estynyt pitkähkön ajan jatkamasta suori-
tustaan siihen valmiusasteeseen, jossa
sovittu maksu erääntyy, ja mikäli sovitus-
ta valmiusasteesta ei puutu enempää
kuin 10 %, urakoitsijalla on oikeus veloit-
taa sovittu maksu vähennettynä puuttu-
van suorituksen arvolla.
5. Jos tilaaja urakoitsijan ja takaajien
kanssa asiasta kirjallisesti sovittuaan
suorittaa urakoitsijan puolesta urakka-
suoritusta koskevia maksuja, tilaajalla on
oikeus vähentää nämä maksut seuraa-
vista tällaisen maksun tapahtumisen jäl-
keen suoritettavista maksueristä tai niis-
tä maksueristä, joihin sanotut maksut liit-
tyvät.
6. Urakkasopimuksen mukaisia mak-
sueriä ei voida sopia muutettavaksi 4.
momentissa mainittuja tapauksia ja mui-
ta vähäisiä poikkeamia lukuunottamatta
ilman takaajien kirjallista suostumusta.
7. Muutos- ja lisätöistä urakkahintaan ai-
heutuva lisäys tai vastaavasti hyvitys on
suoritettava toiselle sopijapuolelle sopi-
musasiakirjoissa mainittua maksutapaa
ja -aikaa noudattaen, kun muutos- tai

lisätyö on toteutettu ja lasku esitetty sekä
tilaajan puolesta todettu oikeaksi. Kor-
vaus suurehkosta muutos- ja lisätyöstä
voidaan sopia maksettavaksi useam-
massa erässä töiden edistymisen mu-
kaan.

41 §
Viivästyskorko
Ellei urakkasopimuksessa ole toisin so-
vittu, tilaaja on velvollinen maksamaan
urakoitsijalle korkolain mukaisen vuotui-
sen viivästyskoron, mikäli tilaaja ei täytä
maksuvelvollisuuttaan 14 vuorokauden
kuluessa siitä, kun maksukelpoinen las-
ku on esitetty tilaajalle.

42 §
Pidätykset
1. Tilaaja on edellä olevien ehtojen estä-
mättä kuitenkin oikeutettu pidättämään
maksamattomasta urakkahinnasta:
a) urakoitsijan vastattavaksi kuuluvan
virheen korjaustyötä vastaavan määrän,
kunnes korjaus on suoritettu;
b) viivästyssakon ja muun sopimussa-
kon, jonka tilaaja on oikeutettu urakoitsi-
jalta saamaan;
c) sovittua takuuajan vakuutta vastaavan
määrän kunnes sanottu vakuus on an-
nettu tilaajalle;
d) määrän, jolla urakoitsijan tulee tarkis-
taa vakuuden arvoa 36 § 6. momentin
mukaan;
e) tilaajan kolmannelle osapuolelle suo-
ritettavan vahingonkorvauksen, jos ura-
koitsija lain tai sopimuksen nojalla on
vahingosta vastuussa;
f) tilaajan muun erääntyneen saatavan;
g) aliurakoitsijan riidattomat saatavat hy-
väksytystä työsuorituksesta.
2. Ennenkuin tilaaja käyttää e–g -kohtien
mukaista pidätysoikeutta, hänen on va-
rattava urakoitsijalle mahdollisuus antaa
lausuntonsa pidätyksen perusteista ja
määrästä.

Luku 6
SUUNNITELMA- JA HINTA-
MUUTOKSET

43 §
Muutostyövelvollisuus
1. Urakoitsija on velvollinen toteutta-
maan tilaajan vaatimat muutostyöt, ellei-
vät ne olennaisesti muuta urakkasuori-
tusta toisen luonteiseksi.
2. Muutokset on selvästi osoitettava ura-
koitsijalle. Urakoitsijan on tehtävä ja ti-
laajan on käsiteltävä muutostyötä koske-
va tarjous viipymättä. Muutosta ei saa
ryhtyä toteuttamaan ennenkuin sen si-
sällöstä ja vaikutuksesta urakkaan on
kirjallisesti sovittu.
3. Edellisen momentin estämättä pienis-
tä ja kiireellisistä muutoksista voi ilman
kirjallista sopimusta antaa määräyksen
tilaajan 59 §:n 4. momentissa mainitulla
tavalla asianmukaisesti valtuuttama
henkilö. Määräys on merkittävä työmaa-
päiväkirjaan. Muutoksen vaikutuksesta
urakkahintaan on niin pian kuin mahdol-
lista kirjallisesti sovittava.

44 §
Rakennussuunnitelman muuttami-
sen vaikutus urakkahintaan ja urakka-
aikaan
1. Rakennussuunnitelman muuttamises-
ta, joka ottamalla huomioon toisaalta
muutoksen aiheuttaman urakoitsijan vel-
vollisuuksien lisääntymisen ja toisaalta
näiden vähentymisen johtaa kustannus-
ten nousuun, tulee urakoitsijan saada
urakkahintaan muutosta vastaava lisä-
ys. Jos muutos sitä vastoin johtaa kus-
tannusten vähentymiseen, tulee tilaajan
saada vastaava hyvitys. Mikäli kustan-
nusten vähentyminen johtuu urakoitsijan
tekemästä innovaatiosta, hyvitystä voi-
daan alentaa sopijapuolten sopimalla
määrällä.
2. Urakoitsijan tulee antaa rakennus-
suunnitelmien muutoksen vaikutuksesta
urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty
laskelma. Muutostöissä noudatetaan so-
pimusasiakirjoissa määriteltyjä tai näi-
den puuttuessa vastaavin perustein so-
vittuja hintoja. Jos sopimusasiakirjoista
ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan
määräämisperusteita eikä hinnasta voi-
da muuten sopia, on työ tehtävä oma-
kustannushintaan, ellei tilaaja ota sitä to-
teuttaakseen.
3. Jos rakennussuunnitelman muutos
vaikuttaa urakka-aikaan pidentävästi, on
urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen
pidennys urakka-aikaan. Pidennyksestä
on ennakolta sovittava ja vaatimus urak-
ka-ajan pidentämisestä on tullakseen
huomioonotetuksi esitettävä kirjallisesti
muutostyötarjouksen yhteydessä, kui- ©
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tenkin viimeistään ennen kuin rakennus-
suunnitelman muutosta ryhdytään to-
teuttamaan.

45 §
Yksikköhintaurakan määrämuutokset
1. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, yksikköhintaurakassa
määrämuutokset korvataan tai hyvite-
tään sopimuksen mukaisilla yksikköhin-
noilla ottaen kuitenkin huomioon, mitä
2–4. momenteissa on sanottu.
2. Hinnoitellun määräluettelon yksikkö-
hinnat pätevät määrien muuttuessa sel-
laisenaan, jos urakassa on sovittu kiinte-
ät kustannukset maksettavaksi erikseen.
3. Mikäli kiinteät kustannukset sisältyvät
yksikköhintaan, niin määräluettelon ni-
mikkeen mukaisen määrän lisääntyessä
tai vähentyessä enemmän kuin 25 % so-
pimuksessa olevasta määrästä, nimik-
keen yksikköhintaa tarkistetaan siten,
että nimikkeeseen sisältyvien kiinteiden
kustannusten määrä ei lisäänny tai vä-
henny enempää kuin neljänneksen ni-
mikkeeseen sisältyvien alkuperäisten
kiinteiden kustannusten määrästä. Tar-
kistusta ei suoriteta, jos määrämuutok-
sen aiheuttama nimikkeen kustannus-
muutos on vähemmän kuin 1 % urakka-
hinnasta. Ellei yksikköhintaan sisältyvien
kiinteiden kustannusten määrää ole so-
vittu, niiden osuudeksi oletetaan 12 %
yksikköhinnasta.
4. Mikäli 3. momentin mukaisessa tapa-
uksessa nimikkeen määrä lisääntyy tai
vähentyy enemmän kuin 50 % sopimuk-
sen mukaisesta määrästä ja muutos on
samalla vähintään 5 % urakkahinnasta,
niin sopijapuolella on oikeus vaatia yksik-
köhinnan perusteltua tarkistusta.

46 §
Lisätyöt
Muista kuin 43 § 1. momentin mukaisista
lisäyksistä sekä niiden hinnasta, suori-
tusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan
on sovittava kirjallisesti ennen niihin ryh-
tymistä.

47 §
Omakustannushinta
1. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin mainittu, omakustannushintaan si-
sältyy:
a) välittömän työnjohdon ja työntekijöi-
den palkat lakiin tai työehtosopimuksiin
perustuvine sosiaalikuluineen, matka-
kustannukset ja päivärahat sekä työkalu-
korvaukset;
b) rakennustuotteiden ja käyttötarvikkei-
den hinnat kuljetuskustannuksineen;
c) aliurakoitsijoille tilaajan hyväksymän
sopimuksen perusteella suoritettavat
kustannukset;
d) rakennusvälineiden kustannukset;
e) muut välittömästi työhön kohdistuvat
yksilöidyt kustannukset;

f) 12 %:n yleiskustannuslisä muille kus-
tannuksille paitsi niille, joissa yleiskus-
tannuslisä sisältyy jo käytettyyn veloitus-
hintaan. Sivu- ja aliurakoissa yleiskus-
tannuslisäprosentista on sovittava erik-
seen;
g) arvonlisävero verottomista hinnoista
laskettuna.

2. Urakoitsijan tulee antaa tilaajan vaati-
mat tarpeelliset tiedot omakustannushin-
nan perusteena olevista palkoista, las-
kuista ja muista näihin verrattavista sei-
koista.
3. Työn suorittamisesta vastuussa ole-
van jäljempänä 56 §:n 1. momentissa
mainitun henkilön palkkaus sekä keskus-
konttorin kulut sisältyvät yleiskustannus-
lisään. Mikäli sopimusasiakirjoissa ei ole
työntekijöiden palkoista eikä työvälinei-
den vuokrista sovittu, käytetään senhet-
kistä kyseisen työalan yleistä palkkata-
soa sekä työvälineiden vuokratasoa

48 §
Indeksin vaikutus urakkahintaan
1. Mikäli urakkahinta on urakkasopimuk-
sessa sidottu indeksiin, suoritetaan kukin
maksuerä sopimuksessa mainitun suu-
ruisena, mutta tarkistetaan jälkeenpäin
heti, kun on saatu lasketuksi sen kuukau-
den indeksi, jonka aikana maksuerään
tai sen osaan oikeuttava työ on valmistu-
nut. Tarkistus suoritetaan siten, että
maksuerä suurenee tai pienenee samas-
sa suhteessa, kuin valmistumiskuukau-
den indeksiluku on suurempi tai pienem-
pi sen kuukauden indeksi lukua, johon
urakkahinta on sidottu.
2. Ennakkomaksu tarkistetaan eräänty-
mispäivän kuukauden indeksin mukaan
ja viimeinen maksuerä sen kuukauden
indeksin mukaan, jonka aikana vastaan-
ottotarkastus on toimitettu. Maksuerästä
mahdollisesti vähennettävälle ennakko-
maksun takaisinperintäosalle ei lasketa
indeksihyvitystä. Tarkistuksen perusteel-
la urakoitsijalle tulevalle lisäykselle tai
tilaajan saamalla hyvitykselle ei lasketa
korkoa.
3. Milloin maksuerän tai muun urakoitsi-
jalle tulevan sopimukseen perustuvan
maksun suorittaminen on lykkääntynyt
syistä, joiden johdosta urakoitsijalla ei ole
oikeutta saada urakka-ajan pidennystä,
suoritetaan maksuerän tarkistus sen
kuukauden indeksin mukaan, jona sanot-
tuun maksuerään oikeuttavan urakkavai-
heen olisi katsottava voineen tulla nor-
maalisti suoritetuksi ilman mainittua vii-
västystä, mikäli indeksi viivästymisaika-
na on noussut. Jos sen sijaan indeksi
sanottuna aikana on laskenut, tarkiste-
taan maksuerä työvaiheen valmistumis-
kuukauden indeksin mukaan.
4. Jos indeksin laskemisperusteita urak-
kasopimuksen voimassaoloaikana muu-
tetaan, ryhdytään uutta indeksiä sovelta-
maan heti, kun vanhan indeksin julkaise-
minen on lopetettu, ja indeksiluku, johon

urakkahinta on sidottu, korjataan uusien
laskemisperusteiden mukaisesti.

49 §
Hintojen ja palkkojen muuttamisen
vaikutus urakkahintaan
1. Ellei urakkasopimuksessa nimen-
omaan ole toisin sanottu, hinta- ja palk-
katason muutokset eivät lisää eivätkä
vähennä urakkahintaa.
2. Arvonlisävero lasketaan urakkahin-
taan kulloinkin todellisena maksettavana
verona.
3. Ellei urakkasopimuksessa ole toisin
sanottu muista kuin 2. momentin mukai-
sista valtiovallan lainsäädännöllisistä toi-
menpiteistä (laki, asetus, valtioneuvos-
ton tai ministeriön päätös) johtuvat kus-
tannusmuutokset otetaan huomioon
urakkahintaa lisäävänä tai vähentävänä
tekijänä vain, jos niiden yhteisvaikutus
on vähintään 0,5 % arvonlisäverotto-
masta urakkahinnasta. Muutoksen huo-
mioonottamisen edellytyksenä on lisäk-
si, että
– niiden peruste on syntynyt sopimuk-

seen johtaneen tarjouksen antamisen
tai muissa tapauksissa sopimuksen al-
lekirjoittamisen jälkeen,

– niitä ei ole tarjousta tai vastaavasti so-
pimusta tehtäessä voitu ottaa huomi-
oon ja

– ne ovat sopimuksen käsittämään urak-
kasuoritukseen välittömästi vaikutta-
via.

4. Kustannusmuutoksia koskevat vaati-
mukset on perusteiltaan esitettävä vii-
meistään urakkaa koskevassa 70 tai 71
§:n mukaisessa tarkastuksessa. Urakoit-
sijan on tositteilla tai muulla luotettavalla
tavalla ilmoitettava kustannusmuutoksi-
en laskemiseksi tarvittavat tiedot tilaajal-
le.

5. Oikeutta 3. momentissa mainittuun
urakkahinnan muutokseen ei sanotulla
perusteella kuitenkaan ole kummalla-
kaan sopijapuolella siltä osin, kun se tu-
lee korvatuksi urakkasopimuksen indek-
siehdon perusteella, eikä laajemmalti
kuin kulloinkin voimassa olevat lainsään-
nökset sen sallivat. Jos edellä tarkoitettu
kustannusmuutos tapahtuu urakka-ajan
päätyttyä, ei viivästyksestä vastuussa
olevalla sopijapuolella ole tämän kohdan
määräysten perusteella oikeutta vaatia
hyväkseen urakkahinnan lisäystä tai vä-
hennystä.

50 §
Ylivoimaisen esteen vaikutus urakka-
hintaan
1. Jos urakkasuoritus osittain tai koko-
naan keskeytyy sopijapuolista riippumat-
tomasta 20 §:ssä mainitusta syystä, lu-
kuunottamatta sanotun pykälän 1. mo-
mentin c-kohdassa mainittua syytä ja sii-
tä aiheutuu urakoitsijalle vahinkoa, tilaa-
ja korvaa urakoitsijalle keskeytyksestä
aiheutuneet vartiointikustannukset, läm-
mitys- ja muut energiakustannukset©
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sekä työmaan suojaus-, huolto- ja hoito-
kustannukset.
2. Lisäksi tilaaja osallistuu urakoitsijalle
aiheutuneisiin muihin kustannuksiin kes-
keytysajan työpäivää kohti ensimmäisiltä
5 työpäivältä 2 prosentilla ja sen jälkeisil-
tä työpäiviltä 1 prosentilla urakan keski-
määräisestä päiväkustannuksesta, joka
lasketaan jakamalla arvonlisäveroton
urakkahinta urakka-ajan työpäivien mää-
rällä.
3. Keskeytyksestä aiheutuneita kustan-
nuksia laskettaessa otetaan huomioon
urakka-ajan siirtyminen epäedullisem-
paan tai edullisempaan vuodenaikaan.
4. Urakoitsijalla ei ole oikeutta saada ti-
laajalta muuta korvausta keskeytykses-
tä.

Luku 7
OMISTUSOIKEUS JA VAHINGON-
VAARA

51 §
Maksun vaikutus
Rakennustyömaalla olevat urakoitsijan
yksilöidyt rakennustavarat ja rakennus-
osat siirtyvät tilaajan omistukseen niiltä
osin, kuin niitä vastaava maksu on suori-
tettu.

52 §
Kiinnittämisen vaikutus
Rakennuskohteeseen kiinnitetyt raken-
nustuotteet ovat rakennuskohteen tai
kiinteistön osana rakennuttajan tai muun
kiinteistönomistajan omaisuutta.

53 §
Irrotettavat ainekset, purku- ja
ongelmajäte
1. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, kuuluu urakkasuorituk-
seen tarpeeton, urakka-alueelta irrotetta-
va maa-, kivi- ja puuaines sekä raken-
nuksen, rakenteiden ja rakennelmien
purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroi-
neen ja kaatopaikkamaksuineen urakoit-
sijalle.
2. Sopimusasiakirjoissa rakennustyöhön
käytettäväksi osoitetut tai varastoitavaksi
esitetyt ainesosat säilyvät tilaajan omai-
suutena.
3. Ongelmajäte siirtyy 1. momentin osal-
ta urakoitsijalle vain siltä osin kuin sen
laatu ja määrä ilmenee sopimusasiakir-
joissa tai asiasta sovitaan erikseen kirjal-
lisesti.

54 §
Tekijänoikeus
Kumpikin sopijapuoli säilyttää tekijänoi-
keuden tekemiinsä piirustuksiin ja muihin
suunnitelma-asiakirjoihin eivätkä sopija-
puolet saa käyttää haltuunsa saamiaan
toisen sopijapuolen laatimia suunnitel-
ma-asiakirjoja muissa kohteissa.

55 §
Vahingonvaara
1. Jos rakennuskohde tai sen osa vahin-
goittuu tai tuhoutuu ennen kuin tilaaja on
ottanut sen vastaan, vahinko kohtaa,
luonnonkatastrofiksi katsottavan ylivoi-
maisen tapahtuman aiheuttamaa vahin-
koa lukuunottamatta, urakoitsijaa siitä
riippumatta, onko urakoitsijalle maksettu
urakkahinta osittain tai kokonaan. Tilaa-
jan rakennuskohteeseen toimittaman
urakkasuoritukseen kuulumattoman omai-
suuden osalta vahingonvaara kuuluu ti-
laajalle.

2. Korjaustöissä sekä sivu- ja aliurakois-
sa urakoitsijan vahingonvaara rakennus-
kohteen osalta rajoittuu tämän suorituk-
seen.
3. Tilaajan vastaanotettua 70 tai 71 §:n
mukaisesti urakkasuorituksen vahingon-
vaara siirtyy tilaajalle.
4. Siltä osin kuin vahinko tulee korvatuksi
rakennuttajan nimiin otetulla vakuutuk-
sella, rakennuttaja on velvollinen maksa-
maan urakoitsijalle korvauksen, jolla jo
suoritettu maksamaton urakan osa tulee
korvatuksi. Jos vahingoittunut tai tuhou-
tunut rakennuskohde tai sen osa teh-
dään vakuutussummalla uudelleen, ura-
koitsija saa tästä suorituksestaan mak-
sun suorituksen edistymisen mukaan,
jolloin soveltuvin osin on noudatettava,
mitä urakkahinnan maksamisesta on
alun perin määrätty.
5. Mikäli vahinko kohtaa urakoitsijaa yli-
voimaisen tapahtuman aiheuttamana,
urakoitsija ei kuitenkaan ole vastuussa
siitä, että rakennuskohdetta ei rakennus-
kustannusten nousun vuoksi voida va-
kuutuskorvauksella uudelleen aikaan-
saada.
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Luku 8
ORGANISAATIOT

TYÖNJOHTO
56 §
Urakoitsijan työnjohto
1. Työmaan johtovelvollisuuksista vas-
taavalla urakoitsijalla tulee olla raken-
nustyömaalla vastaava työnjohtaja, joka
johtaa rakennustyötä ja vastaa sen suo-
rittamisesta rakennuslain ja -asetuksen
sekä rakentamismääräysten mukaisesti.
2. Jokaisella urakoitsijalla tulee olla urak-
kasuoritustaan varten riittävä ja ammatti-
taitoinen työnjohto sekä työn toteuttami-
sen ajaksi nimettynä sellainen työn suo-
rittamisesta vastuussa oleva henkilö,
joka hallitsee sopimuksen alaisen tehtä-
vän ja jolle tilaaja tai hänen edustajansa
voi antaa urakkasuoritusta koskevia
määräyksiä yhtä pätevästi, kuin jos mää-
räykset olisi annettu suoraan urakoitsijal-
le. Tehtävään asetetusta henkilöstä on
urakoitsijan viipymättä kirjallisesti ilmoi-
tettava tilaajalle. Urakoitsijan edustajan
tulee olla tilaajan tavoitettavissa ja aina
tarvittaessa työmaalle saatavissa.

57 §
Työsuojelu
1. Työmaan johtovelvollisuuksista vas-
taavan urakoitsijan on nimettävä pätevä
vastuuhenkilö huolehtimaan turvallisuu-
den ja terveyden kannalta tarpeellisesta
työmaan yleisjohdosta ja osapuolten vä-
lisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun jär-
jestämisestä, toimintojen yhteensovitta-
misesta sekä rakennusalueen yleisestä
siisteydestä ja järjestyksestä.
2. Ellei kohteessa ole nimetty työmaan
johtovelvollisuuksista vastaavaa urakoit-
sijaa, 1. momentin velvollisuuksista vas-
taa rakennuttaja tai muu, joka ohjaa ja
valvoo rakennushanketta.
3. Jokaisen urakoitsijan on nimettävä
työnsä johtoa ja valvontaa varten siihen
pätevä ja vastuunalainen henkilö, joka
vastaa työsuojelua koskevien säännös-
ten noudattamisesta.

58 §
Urakoitsijan henkilöstöä koskevat
muut määräykset
1. Urakoitsijalla tulee olla urakkasuoritus-
ta varten riittävä ja ammattitaitoinen hen-
kilöstö.
2. Urakoitsijan tulee vaadittaessa antaa
tilaajalle tiedot rakennustyötä varten
omassa ja aliurakoitsijoidensa palveluk-
sessa olevan henkilöstön määrästä.
3. Kaikilla urakoitsijan palveluksessa työ-
maalla olevilla henkilöillä tulee olla hen-
kilön ja työnantajan yksilöivä tunniste.

4. Mikäli urakoitsijan palveluksessa ole-
va henkilö osoittautuu siinä määrin epä-
päteväksi tai sopimattomaksi, että töiden
suorittaminen siitä kärsii, eikä asia tilaa-
jan kirjallisestakaan huomautuksesta
korjaannu, on tällainen henkilö korvatta-
va toisella henkilöllä.

VALVONTA
59 §
Tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa
1. Tilaajan tulee kirjallisesti ilmoittaa ura-
koitsijalle toimivaltaiset edustajansa
sekä heidän valtuutensa.
2. Urakoitsija voi kääntyä urakkasuori-
tusta koskevissa asioissa tilaajan toimi-
valtaisen edustajan puoleen yhtä päte-
västi, kuin jos asiassa olisi käännytty
suoraan tilaajan puoleen.
3. Rakennussuunnitelmien muuttamista
koskevia tahdonilmaisuja ovat oikeutetut
antamaan vain ne henkilöt, jotka on ni-
menomaan tätä tehtävää varten urakoit-
sijalle ilmoitettu. Tilaajan tai rakennutta-
jan palveluksessa olevalla henkilöllä ei
asemansa perusteella ilman erityistä val-
tuutusta ole oikeutta antaa tällaista mää-
räystä.
4. Pienistä ja kiireellisistä muutoksista voi
ilman kirjallista sopimusta antaa määrä-
yksen tilaajan 1. momentissa mainitulla
tavalla asianmukaisesti valtuuttama hen-
kilö.

60 §
Rakennustyön valvojat
1. Rakennuttajan puolesta urakkasuori-
tusta valvovat rakennuttajan tähän tehtä-
vään asettamat pätevät valvojat. Valvo-
jana ei ilman urakoitsijan suostumusta
saa toimia saman alan urakoitsija tai tä-
män palveluksessa oleva henkilö.
2. Rakennuskohteen suunnittelijat suorit-
tavat laatimiensa suunnitelmien toteutta-
misen yleisvalvontaa sekä suunnitelmia
täydentävien ja täsmentävien ohjeiden
antamista. Heillä ei ole oikeutta määrätä
tai sopia muutoksista urakkaan.

61 §
Valvonnan toteuttaminen
1. Tilaajan edustajalla ja valvojalla on
oikeus milloin tahansa käydä rakennus-
työmaalla ja kohteissa, joissa urakkaan
kuuluvia töitä suoritetaan. Heillä on myös
oikeus suorittaa valvonta- ja tarkastus-
käyntejä urakoitsijan käyttämissä raken-
nustarvikkeiden ja rakennusosien val-
mistuskohteissa.
2. Tilaajan edustajalla ja valvojalla on
myös oikeus valvontaa varten tarpeellis-
ten kokeiden, mittausten ja muiden tä-
män laatuisten tehtävien suorittamiseksi
korvauksetta käyttää urakoitsijalle kuulu-
via tarkastuskohteessa olevia laitteita,
kojeita ja tarvikkeita sekä saada tähän
tarpeellista apua. Muiden kokeiden otta-
misesta on säädetty 11 §:ssä.

3. Tilaajan edustajalla ja valvojalla on
oikeus saada käyttöönsä urakoitsijan
laadunvarmistuksen edellyttämät mit-
taustulokset ja muut laadunvarmistustie-
dot.
4. Jos tilaajan edustaja tai valvoja havait-
see urakkasuorituksessa virheen, hänen
on huomautettava tästä urakoitsijalle,
jonka on korjattava virhe viipymättä.
5. Jos tilaajan edustaja tai valvoja havait-
see urakkasuorituksessa vakavan vir-
heen, jota ei välittömästi korjata ja jonka
korjaamatta jättäminen aiheuttaisi huo-
mattavia lisäkustannuksia, vaaraa tai va-
hinkoa, hänen on työmaapäiväkirjaan tai
työmaakokouksen pöytäkirjaan tehtäväl-
lä merkinnällä taikka muulla tavoin kirjal-
lisesti huomautettava tästä urakoitsijalle.
Jos urakoitsija pitää huomautuksen si-
sältämää vaatimusta sopimuksen vas-
taisena tai epätarkoituksenmukaisena,
hänen on mahdollisimman pian kirjalli-
sesti esitettävä vaatimuksensa tai vasta-
huomautuksensa tilaajalle.
6. Mikäli osoittautuu, että valvoja on siinä
määrin epäpätevä tai sopimaton, että ra-
kennustyön toteuttaminen siitä kärsii,
urakoitsijan tulee kirjallisesti ilmoittaa
tästä tilaajalle. Ellei asiaan tule korjausta,
on tällainen henkilö korvattava toisella
henkilöllä.

62 §
Valvonnan vaikutus vastuuseen
1. Tilaajan taholta tapahtuva valvonta ei
rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopi-
muksenmukaista vastuuta.
2. Mikäli tilaaja ei kuitenkaan ole huo-
mauttanut urakkasuorituksen vakavas-
ta virheestä, joka on ollut niin ilmeinen,
että tilaajan olisi tullut se kohtuuden mu-
kaan havaita ja ilmoittaa siitä urakoitsijal-
le 61 § 5. momentissa sanotulla tavalla,
tilaaja vastaa omaa tuottamustaan vas-
taavalta osin virheen aiheuttamista lisä-
kustannuksista ja vahingoista Vastuu ei
kuitenkaan siirry, jos virhe aiheutuu ura-
koitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyt-
tämättä jääneestä suorituksesta tai on
seurausta sovitun laadunvarmistuksen
olennaisesta laiminlyönnistä. Todista-
misvelvollisuus vastuun siirtymisestä ti-
laajalle on urakoitsijalla.
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Luku 9
YHTEISET KOKOUKSET JA
TOIMITUKSET

KOKOUKSET JA TARKASTUKSET
63 §
Urakkaneuvottelu
Milloin sopijapuolet käyvät ennen sopi-
muksen allekirjoittamista urakkaneuvot-
telun, laaditaan neuvottelusta pöytäkirja,
jonka tilaaja ja urakoitsija allekirjoittavat.

64 §
Suunnitelmakatselmus
Siinä tapauksessa, että jompikumpi sopi-
japuolista haluaa ennen töiden aloitta-
mista saada suunnitelmien sisältöön tai
toimittamiseen liittyvän seikan taikka töi-
den aloittamiseen liittyvän suunnitelma-
valmiuden pätevästi todetuksi, toimite-
taan suunnitelmakatselmus, ellei asia ole
muutoin selvitettävissä. Katselmuksen
osalta noudatetaan muutoin 65 § 2. ja 3.
momentin määräyksiä.

65 §
Urakkasuoritukseen liittyvät
katselmukset
1. Siinä tapauksessa, että jompikumpi
sopijapuolista haluaa joko rakennusaika-
na tai sen jälkeen saada jonkin rakennus-
suoritukseen liittyvän seikan tai olosuh-
teen pätevästi todetuksi, rakennuskoh-
teessa toimitetaan katselmus, ellei asia
ole muutoin selvitettävissä.

2. Katselmus on pidettävä sitä pyytäneen
sopijapuolen ilmoittamana tai yhteisesti
sovittuna aikana. Katselmus voidaan pi-
tää sopijapuolen poissaolosta huolimat-
ta, ellei poissaololle ole pätevää syytä.

3. Katselmuksen pitävät tilaaja ja urakoit-
sija yhdessä. Kummallakin sopijapuolel-
la on oikeus kutsua toimitukseen asian-
tuntijoita. Katselmuksiin nähden on nou-
datettava soveltuvin osin 76 77 §:issä
tarkastuksista annettuja määräyksiä.

66 §
Työmaakokoukset
1. Sopijapuolten yhteisesti pitämistä työ-
maakokouksista pidetään pöytäkirjaa,
jonka tilaaja ja urakoitsija tai heidän
edustajansa allekirjoittavat. Työmaako-
kouksissa toimii tilaaja tai hänen edusta-
jansa puheenjohtajana ja erikseen sovit-
tu henkilö pöytäkirjan pitäjänä.
2. Työmaakokouksessa tehty pöytäkir-
jaan otettu huomautus tai ilmoitus, joka
muutoin olisi tehtävä kirjallisesti, katso-
taan mainitunlaista kirjallista ilmoitusta
vastaavaksi.

67 §
Mittaukset
Määrien selvittämiseksi tai suorituksen
muun sisällön toteamiseksi tarpeelliset
mittaukset on tehtävä molempien sopija-
puolten läsnäollessa, ellei toisin sovita.
Urakoitsijan on riittävän ajoissa ilmoitet-
tava tilaajalle mittauksen tarpeellisuu-
desta. Mikäli jompikumpi sopijapuoli lai-
minlyö osallistua sovittuna ajankohtana
pidettävään mittaustoimitukseen, sitoo
toisen tekemä mittaus, ellei siinä voida
osoittaa ilmeistä virhettä.

68 §
Tarkastustoimitusten lajit
1. Rakennuskohteen tai sen erikseen
vastaanotettavaksi sovitun osan valmis-
tuttua on rakennuskohteessa pidettävä
71 §:n mukainen vastaanottotarkastus,
ellei muunlaisesta vastaanottomenette-
lystä ole sovittu.
2. Urakkasuorituksen tai sen erikseen
vastaanotettavan osan valmistuttua en-
nen rakennuskohteen valmistumista, on
tästä suorituksesta toimitettava 70 §:n
mukainen tarkastus.
3. Takuuajan päättyessä rakennuskoh-
teessa suoritetaan 74 §:n mukainen ta-
kuutarkastus.
4. Edellä mainituissa tarkastuksissa voi-
daan määrätä pidettäväksi jälkitarkas-
tuksia.

69 §
Säädösten edellyttämät tarkastukset
1. Urakoitsija on velvollinen huolehti-
maan siitä, että ne katselmukset ja tar-
kastukset, jotka säädösten tai viran-
omaismääräysten mukaan on toimitetta-
va, tulevat pidetyiksi. Urakoitsija suorit-
taa kustannukset muista paitsi 8 § 1.
momentissa mainituista rakennuttajan
kustannettaviksi kuuluvista toimituksis-
ta.
2. Urakoitsijan on ilmoitettava tarkastuk-
sista tilaajalle. Mikäli tilaajan läsnäolo tar-
kastuksessa on tarpeellinen, ilmoitus tu-
lee tehdä riittävän ajoissa ennen tarkas-
tusta.
3. Viranomaisten suorittama tarkastus ei
rajoita tilaajan urakkasopimukseen pe-
rustuvaa oikeutta.

VASTAANOTTO
70 §
Urakkasuorituksen tarkastus
1. Jos urakkasuoritus tai sen osa on so-
vittu tai sovitaan valmistuvaksi ennen ra-
kennuskohteen vastaanottoa, suorituk-
sen vastaanottamiseksi tilaajalle pide-
tään suorituksen valmistuttua urakka-
suorituksen tarkastus.
2. Tarkastuksen osalta noudatetaan so-
veltuvin osin vastaanottotarkastusta kos-
kevia 71 §:n määräyksiä.

71 §
Rakennuskohteen vastaanotto-
tarkastus
1. Sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla
on oikeus pyytää vastaanottotarkastus
pidettäväksi, kun sopimuksen tarkoitta-
ma rakennuskohde on siinä valmiudes-
sa, että mahdollisesti kesken tai suoritta-
matta olevat työt ehditään suorittaa val-
miiksi ennen vastaanottotarkastusta.

2. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja tar-
kastus on sen jälkeen aloitettava viimeis-
tään 14 vuorokauden kuluessa pyynnön
tiedoksisaamisesta, joko sovittuna tai el-
lei siitä voida sopia rakennuttajan mää-
räämänä päivänä.

3. Urakoitsijan on ennen vastaanottotar-
kastusta itse varmistettava, että raken-
nustyö on valmis ja täyttää sopimuksen
mukaiset vaatimukset.

4. Vastaanottotarkastuksessa on todet-
tava, onko aikaansaatu työntulos sopi-
musasiakirjojen määräysten mukainen.
Suorittamatta olevat vähäiset viimeiste-
lytyöt eivät estä vastaanottoa, jos niistä
ei aiheudu estettä tai haittaa työntulok-
sen käyttöönotolle.

5. Tarkastuspöytäkirjaan on tehtävä
merkinnät siitä, onko urakkaan kuuluvia
velvollisuuksia jätetty suorittamatta tai
missä määrin niitä ei ole suoritettu sopi-
muksen mukaisesti. Lisäksi pöytäkirjaan
on merkittävä ainakin seuraavat seikat:
a) hyväksytäänkö ja missä laajuudessa
työntulos vastaanotettavaksi;
b) jos työntulosta ei hyväksytä vas-
taanotetuksi, hyväksymättä jättämisen
syyt;
c) urakoitsijan vastattavaksi katsottavat
virheet sekä aika, jonka kuluessa ne on
korjattava tai poistettava, sekä rahamää-
rä, joka pidätetään maksamatta olevasta
urakkahinnan osasta, siksi kunnes vir-
heet on korjattu tai poistettu;
d) virheet, joista voidaan sopia arvonvä-
hennys urakkahinnasta;
e) virheet, joiden ei katsota aiheuttavan
seuraamuksia urakoitsijalle, sekä syy tä-
hän;
f) muistutukset, joiden ei katsota vaati-
van välittömiä toimenpiteitä, vaan jotka
on lopullisesti käsiteltävä takuutarkas-
tuksessa;
g) virheet, joihin perustuvia vaatimuksia
ei tarkastuksessa voida täsmentää, sekä
mihin mennessä ja millä tavalla ne selvi-
tetään;
h) tarkastuksessa syntyneet mielipide-
eroavuudet;
i) ajankohta, jolloin urakoitsijoiden otta-
mat sopimuksen edellyttämät vakuutuk-
set saadaan lakkauttaa;
j) ajankohta, josta lukien rakennuttaja
vastaa vastaanotetun rakennuskohteen
hoito- ja käyttökustannuksista;
k) takuuaikojen alkamis- ja päättymis-
ajankohdat;
l) määräykset jälkitarkastuksen toimitta-
misesta sekä siinä tarkastettavista vir-
heistä; ©
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m) urakoitsijan suorituksen mahdollinen
myöhästyminen;
n) selvitys viranomaisten tai säädösten
edellyttämistä tarkastuksista ja niiden
pöytäkirjoista sekä näiden pöytäkirjojen
luovuttamisesta rakennuttajalle;
o) rakennusluvan sekä viranomaisten
käsittelemien piirustusten ja sopimuksen
edellyttämien muiden luovutusasiakirjo-
jen toimittaminen rakennuttajalle;
p) sopijapuolten toisiinsa kohdistamat
muut vaatimukset ja mahdolliset vasti-
neet.
6. Ennen kuin pöytäkirjaan tehdään mer-
kintä virheestä, on urakoitsijalle varatta-
va tilaisuus antaa siitä lausuntonsa, jon-
ka sisältö on otettava pöytäkirjaan.
7. Kummankin sopijapuolen on esitettä-
vä toisiinsa kohdistuvat vaatimuksensa
perusteiltaan yksilöityinä viimeistään
vastaanottotarkastuksessa sillä uhalla,
että oikeus näiden vaatimusten tekemi-
seen on muutoin menetetty. Vastaanot-
totarkastuksessa vain perusteiltaan esi-
tetyt vaatimukset voidaan kuitenkin mää-
riltään ottaa käsiteltäväksi vielä loppusel-
vitystilaisuudessa siten kuin jäljempänä
73 §:ssä on mainittu.

72 §
Tarkastuksen perusteella urakoitsijal-
le jäävät toimenpiteet
Urakoitsijan on sovitussa ajassa tai mah-
dollisimman nopeasti suoritettava ne toi-
menpiteet, jotka tarkastuksessa on to-
dettu urakoitsijan vastattaviksi. Virheet,
joista urakoitsijan ei sopimusasiakirjojen
mukaan ole vastattava, tämän on kuiten-
kin erikseen sovittavaa korvausta vas-
taan korjattava tai poistettava, jos tilaaja
sitä viipymättä vaatii.

73 §
Taloudellinen loppuselvitys
1. Ellei 70 tai 71 §:n mukaisessa tarkas-
tuksessa jo ole lopullisesti selvitetty kaik-
kia sopijapuolten välisiä tilisuhteita ja el-
lei määräajoista muuta sovita, urakoitsi-
jan tulee kahden viikon kuluessa tarkas-
tuspöytäkirjan saatuaan lähettää tilaajal-
le yksilöity lopputilitys kaikista sopija-
puolten välisistä epäselvistä asioista. Ti-
litys ja siihen annettava tilaajan vastine
käsitellään loppuselvityksessä, joka on
pidettävä kuukauden kuluessa tilityksen
luovuttamisesta tilaajalle.
2. Loppuselvityksestä on pidettävä pöy-
täkirjaa, jonka pitäjän samoin kuin tilai-
suuden puheenjohtajankin määräämi-
sessä noudatetaan mitä 76 §:ssä tarkas-
tustoimitusten osalta on määrätty. Pöytä-
kirjasta tulee ilmetä:
a) urakoitsijan laatima lopputilitys ja tilaa-
jan siihen antama vastine;
b) ne tilaajan vaatimusten määrät, jotka
eivät sisälly edellä mainittuun vastinee-
seen;
c) muut mahdolliset tilisuhteisiin vaikutta-
vat asiat.

3. Sopijapuolten on esitettävä toisiinsa
kohdistuvien vaatimustensa määrät pu-
hevaltansa menettämisen uhalla viimeis-
tään loppuselvitystilaisuudessa. Mene-
tysseuraamus ei kuitenkaan koske sellai-
sia vaatimuksia, joista on määrältäänkin
aikaisemmin sovittu.

74 §
Takuutarkastus
1. Ellei toisin sovita, sopijapuolten on toi-
mitettava rakennuskohteessa takuutar-
kastus aikaisintaan kuukautta ennen
vastaanottotarkastuksessa ilmoitettua
takuuajan päättymispäivää ja viimeis-
tään sanottuna päättymispäivänä. Mikäli
jompikumpi sopijapuoli ei ole ajoissa pyy-
tänyt tarkastusta pidettäväksi määräai-
kaan mennessä, jatkuu takuuaika vielä
yhden kuukauden, jonka aikana tilaaja
edelleen on oikeutettu esittämään ura-
koitsijan takuuajan vastuuseen perustu-
vat vaatimuksensa.
2. Takuutarkastukseen nähden on nou-
datettava soveltuvin osin vastaanottotar-
kastuksesta annettuja määräyksiä.

KIRJAUKSET
75 §
Työmaapäiväkirja ja siihen tehtävät
huomautukset
1. Ellei toisin sovita, työmaan johtovelvol-
lisuuksista vastaavan urakoitsijan on
huolehdittava, että työmaalla pidetään
työmaapäiväkirjaa, johon päivittäin mer-
kitään työtä koskevat tiedot ja tapahtu-
mat.

2. Päiväkirjaan on pyydettäessä merkit-
tävä tilaajan, viranomaisen ja kenen ta-
hansa työmaan urakoitsijan, asiantunti-
jan tai tavarantoimittajan esittämä työ-
maata koskeva huomautus.
3. Työmaapäiväkirjan pitäjän on kuittauk-
sella tai muulla tavalla osoitettava, että
jollekin muulle osapuolelle päiväkirjassa
osoitettu huomautus on saatettu tämän
tiedoksi.

4. Työmaapäiväkirja on esitettävä työ-
maan valvojalle, joka kuittauksellaan
osoittaa saaneensa sen tiedoksi.
5. Mikäli asiasta erikseen sovitaan, myös
muut sopijapuolet ovat velvollisia pitä-
mään työmaapäiväkirjaa.

76 §
Tarkastuspöytäkirjat
1. Kaikista tarkastustoimituksista on pi-
dettävä pöytäkirjaa, josta tulee ilmetä ai-
nakin seuraavat tiedot:
a) mikä tarkastus on kysymyksessä ja
tarkastuksen kohde;
b) milloin, missä ja kenen pyynnöstä tar-
kastus pidetään;
c) tarkastuksen sopimuksenmukaisuu-
den toteaminen;
d) tarkastuksessa läsnäolleet sopijapuo-
let, heidän mahdolliset edustajansa ja
asiantuntijansa sekä tarpeen vaatiessa

muutkin tarkastukseen osallistuneet
henkilöt;
e) tarkastuksen tulos;
f) asianomaisten vaatimukset ja vasti-
neet;
g) suoritettaviksi määrätyt toimenpiteet
määräaikoineen;
h) miten pöytäkirja tarkistetaan ja allekir-
joitetaan.
2. Tarkastustoimituksessa toimii pu-
heenjohtajana tilaaja tai tämän edustaja,
elleivät sopijapuolet sovi jäävittömän
henkilön valitsemisesta tähän tehtä-
vään. Pöytäkirjan pitäjän määrää pu-
heenjohtaja.
3. Ennalta sovittu tai ilmoitettu tarkastus
voidaan pitää urakoitsijan poissaolosta
huolimatta.
4. Tarkastuksen sopijapuolen on toimi-
tettava tarkastuspöytäkirja tarpeellisilta
osilta neljäntoista vuorokauden kuluessa
sen saatuaan sellaiselle sopijapuolel-
leen, jonka oikeutta tai velvollisuutta tar-
kastuksen kohteena ollut seikka koskee.

77 §
Pöytäkirjan tarkastaminen
Sopijapuolten vaatimuksesta voidaan
pöytäkirja tarpeellisilta osiltaan tarkistaa
heti tarkastus- tai muussa toimituksessa,
jolloin pöytäkirja annetaan sopijapuolille.
Muuten on tilaajan huolehdittava siitä,
että pöytäkirja viipymättä, kuitenkin vii-
meistään neljäntoista vuorokauden ku-
luessa toimituksen päättymisestä, toimi-
tetaan urakoitsijalle, jonka tulee, jos kat-
soo, ettei pöytäkirja joltakin osalta vastaa
toimituksen kulkua, toimittaa tilaajalle
perusteltu vastalauseensa neljäntoista
vuorokauden kuluessa pöytäkirjan saa-
tuaan.
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Luku 10
SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA
SIIRTÄMINEN

TILAAJAN OIKEUS PURKAA
SOPIMUS

78 §
Urakoitsijan sopimusrikkomus
1. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus:
a) jos urakoitsija ei noudata sovittua työn
alkamisajankohtaa tai jos työtä tehdään
niin hitaasti, ettei se ilmeisesti valmistu
sopimuksen mukaisessa ajassa paitsi
jos tämä aiheutuu syistä, jotka oikeuttai-
sivat urakoitsijan saamaan urakka-ai-
kaan pidennystä;
b) jos rakennustyö muodostuu rakennus-
tavaroiden, rakennusosien tai työn osalta
tahi muuten olennaisesti sopimuksen
vastaiseksi taikka, jos urakoitsija ei muu-
ten noudata sopimusasiakirjoissa olevia
määräyksiä;
c) jos urakoitsija ei ole 21 vuorokauden
kuluessa sopimuksen allekirjoittamises-
ta antanut sovittua vakuutta tai jos ura-
koitsija ei ole antanut 36 §:n 6. momen-
tissa tarkoitettua lisävakuutta tilaajan
määräämässä ajassa.
2. Ennen sopimuksen purkamista tilaa-
jan tulee kirjallisesti huomauttaa urakoit-
sijaa ja ilmoittaa urakkasopimuksen pur-
kamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä tilaa-
jan vaatimassa kohtuullisessa ajassa
korjata.

79 §
Urakoitsijan konkurssi tai suoritusky-
vyttömyys
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos
urakoitsija asetetaan konkurssiin tai ura-
koitsijan muuten havaitaan olevan sellai-
sessa tilassa, ettei voida odottaa hänen
täyttävän sopimuksen mukaisia velvolli-
suuksiaan, eikä jälkimmäisessä tapauk-
sessa luotettavaa selvitystä näiden vel-
voitusten täyttämisestä anneta.

80 §
Ylivoimainen este
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mi-
käli rakennustyö puolustustila- tai val-
miuslaissa tarkoitettujen poikkeuksellis-
ten olojen tai vastaavan ylivoimaisen es-
teen vuoksi on pakko keskeyttää pitkäk-
si, epämääräiseksi ajaksi.

81 §
Urakoitsijan kuolema
Jos urakoitsijana toimiva henkilö kuolee,
on tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Ti-
laajan tulee kuitenkin tarjota urakoitsijan
kuolinpesälle tilaisuus jatkaa töitä, jos
kuolinpesällä katsotaan olevan edelly-
tykset urakkasuorituksen loppunsaatta-
miseen. Kuolinpesän on tällöin viipymät-

tä ja viimeistään kahden viikon kuluessa
ilmoitettava, aikooko kuolinpesä käyttää
hyväkseen tätä tarjousta. Samalla kuo-
linpesän on ilmoitettava se henkilö, joka
kuolinpesän edustajana tulee johtamaan
urakkasuorituksen sopimuksen mukais-
ta täyttämistä ja jonka tilaaja voi kohtuu-
della hyväksyä. Urakoitsijan kuoleman
johdosta aiheutuvat järjestelyt eivät ai-
heuta muutosta sovittuun urakka-aikaan.

82 §
Työmaan haltuunotto sekä tavaran ja
välineiden käytön korvaaminen
1. Jos tilaaja purkaa urakkasopimuksen
edellä 78–81 §:ien tarkoittamissa tapa-
uksissa, on tilaajalla, tai jos urakan jatka-
minen siirtyy urakoitsijan takaajan tehtä-
väksi, takaajalla oikeus välittömästi ottaa
rakennustyömaa haltuunsa kaikkine siel-
lä olevine rakennuksineen ja rakennusta-
varoineen sekä käyttää niitä töiden jatka-
miseen. Urakoitsijalle, hänen oikeuden-
omistajilleen tai konkurssipesälle kuulu-
van omaisuuden käyttämisestä tilaajan
hyväksi on tilaajan tai työtä jatkavan ta-
kaajan suoritettava urakoitsijalle hänen
oikeudenomistajilleen tai konkurssipe-
sälle käypä korvaus joko käytetyn raken-
nustavaran hintana tai vuokrana siltä
osin kuin tämä ei ole sisältynyt urakka-
hintaan tai tullut muulla tavoin huomioon
otetuksi. Tilaajalla on oikeus käyttää
tämä korvaus jäljempänä 83 § 1. momen-
tin tarkoittaman vahingonkorvaussaata-
vansa kuittaamiseen.
2. Tilaajan purettua edellä mainitulla ta-
valla sopimuksen, työmaalla on toimitet-
tava katselmus, johon voivat osallistua
myös työmaan muut urakoitsijat. Katsel-
muksessa todetaan työn valmiusvaihe ja
laaditaan mahdollisuuksien mukaan luet-
telo työmaalla olevista rakennustavarois-
ta ja niiden omistajista. Työmaan töitä
voidaan edellä olevan estämättä jatkaa
ennen katselmusta siltä osin, kuin se on
rakennusteknisistä tai muista syistä vält-
tämätöntä.
3. Jos edellä 1. momentissa mainituista
maksuista ei päästä yksimielisyyteen en-
nen kuin tilaajan tai takaajan toimesta
ryhdytään työtä jatkamaan, ei tämä eri-
mielisyys saa viivyttää työn jatkamista,
vaan tilaajalla tai takaajalla on sanotut
oikeudet riippumatta siitä, päästäänkö
yksimielisyyteen maksukysymyksistä.
4. Jos urakoitsija, hänen oikeudenomis-
tajansa tai konkurssipesä estävät työn
jatkamisen, tilaajalla tai takaajalla on oi-
keus saada tältä korvaus kaikesta siitä,
mitä tilaajan tai takaajan vahinko on kas-
vanut sen vuoksi, että työn jatkaminen on
viivästynyt.
5. Urakoitsija, hänen oikeudenomistajan-
sa tai konkurssipesä ovat lisäksi velvolli-
set myötävaikuttamaan siihen, että tilaa-
ja tai takaaja saa ottaa haltuunsa urakoit-
sijan toimesta laaditut suunnitelmat sekä
urakoitsijan tekemät sopimukset, jotka
koskevat urakkasuoritusta.

83 §
Tilisuhteiden selvittäminen
1. Jos tilaaja edellä 78 79 §:ien ja 81 §:n
tarkoittamissa tapauksissa purkaa sopi-
muksen, on urakoitsija velvollinen kor-
vaamaan tilaajalle kaikki ne sopimuksen
purkamisen johdosta aiheutuvat kustan-
nukset, jotka rakennustyötä loppuun
saatettaessa syntyvät yli sovitun urakka-
hinnan, samoin kuin kaikki muutkin tilaa-
jalle sopimuksen purkamisesta aiheutu-
vat, urakoitsijan tahallisesta tai tuotta-
muksellisesta menettelystä aiheutuvat
vahingot.
2. Urakoitsijan hyväksi on laskettava
suoritettua työtä vastaava korvaus otta-
en kuitenkin huomioon vähennyksenä
työn loppuunsaattamiskustannukset ja
urakkasopimuksen purkamisesta tilaa-
jalle mahdollisesti aiheutuvat vahingot
samoin kuin maksettavat viivästyssakot.
3. Tilaajan ja urakoitsijan tilisuhteet jär-
jestetään lopullisesti rakennustyön val-
mistuttua, jolloin tilaaja antaa selvityk-
sensä siitä, mitä työ kaikkine kustannuk-
sineen ja urakoitsijan vastattavaksi kuu-
luvine vahinkoineen on tullut tilaajalle
maksamaan. Tällaisessa selvittelyssä
noudatetaan soveltuvin osin edellä ole-
via loppuselvitystoimitusta koskevia
määräyksiä. Siihen asti, kunnes näin on
tapahtunut, tilaajalla on oikeus pidättää
edellä mainitun tavoin määrätty urakoit-
sijan osuus urakkahinnasta. Ellei työtä
kuitenkaan saateta loppuun kohtuulli-
sessa ajassa, on kummallakin sopija-
puolella oikeus vaatia, että sopijapuolten
väliset tilisuhteet järjestetään lopullisesti
katselmustoimituksen tulosten ja koh-
tuusnäkökohtien perusteella.

URAKOITSIJAN OIKEUS PURKAA
SOPIMUS
84 §
Tilaajan velvollisuuksien laiminlyönti
1. Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopi-
mus, ellei tilaaja täytä sopimuksen mu-
kaisesti maksuvelvollisuuttaan tai ura-
kan suorittamiseen olennaisesti vaikut-
tavaa muuta velvollisuuttaan taikka jos
tilaaja toimenpiteillään estää urakkasuo-
rituksen täyttämisen sopimuksen mukai-
sesti. Ennen sopimuksen purkamista
urakoitsijan tulee kirjallisesti huomauttaa
tilaajaa ja ilmoittaa urakkasopimuksen
purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä
kohtuullisessa ajassa korjata.
2. Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopi-
mus, jos tilaaja asetetaan konkurssiin tai
jos tilaajan havaitaan olevan sellaisessa
tilassa, ettei hänen voida odottaa asian-
mukaisesti täyttävän sopimuksenmukai-
sia velvollisuuksiaan, eikä luotettavaa li-
sävakuutta tai selvitystä näiden velvoi-
tusten täyttämisestä ole annettu tai an-
neta viikon kuluessa siitä, kun sitä on
kirjallisesti vaadittu.
3. Edellä mainituissa tapauksissa ura-
koitsijalla on purkamisen sijasta oikeus ©
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väliaikaisesti keskeyttää työt, kunnes
nähdään, johtaako este väistämättä so-
pimuksen purkamiseen. Urakoitsijan tu-
lee ilmoittaa asiasta kirjallisesti tilaajalle
ennen töiden keskeyttämistä.

85 §
Ylivoimainen este
Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus,
mikäli puolustustila- tai valmiuslaissa tar-
koitettujen poikkeuksellisten olojen tai
vastaavan ylivoimaisen esteen vuoksi on
pakko keskeyttää rakennustyö pitkäksi
epämääräiseksi ajaksi.

86 §
Urakoitsijan suorittaman purkamisen
tai keskeyttämisen vaikutus
1. Urakoitsijan purettua edellä mainitulla
tavalla sopimuksen on rakennustyö-
maalla toimitettava katselmus, jonka pe-
rusteella todetaan työn valmiusvaihe ja
määrätään sen osuus urakkasopimuk-
sen käsittämästä työstä. Katselmukseen
nähden on noudatettava, mitä 82 §:n 2.
momentissa on määrätty.
2. Jos sopimus puretaan 84–85 §:ien
tarkoittamissa tapauksissa, urakoitsijalla
on oikeus saada urakan suoritettua osaa
vastaava vastike sekä 84 §:n tarkoitta-
massa tapauksessa lisäksi korvaus sopi-
muksen purkamisesta hänelle aiheutu-
neista todistettavista vahingoista, niihin
luettuna myös kohtuullinen korvaus saa-
matta jääneestä voitosta.
3. Siinä tapauksessa, että urakoitsija
edellä 84 §:n 3. momentissa mainitulla
tavalla on keskeyttänyt työt keskeytyk-
sen kuitenkaan johtamatta sopimuksen
purkamiseen, urakoitsijalla on oikeus
saada keskeyttämisen johdosta tarvitta-
va pidennys suoritusaikaansa sekä kor-
vaus keskeyttämisestä aiheutuneista li-
säkustannuksista.

TAKAAJAN OIKEUS
87 §
Urakan saattaminen loppuun takaajan
toimesta
1. Jos tilaaja 78 79 §:issä ja 81 §:ssä
mainituissa tapauksissa purkaa sopi-
muksen, jonka täyttämisestä on asetettu
takausvakuus, takaajalla on ensisijainen
oikeus suorittaa jäljellä oleva rakennus-
työ loppuun, mikäli työ suoritetaan sellai-
sen johdon alaisena, että tilaaja voi sen
kohtuudella hyväksyä. Takaajan on kui-
tenkin tällöin otettava omavelkaisesti ja
mikäli työtä jatkavia takaajia on useam-
pia, kunkin takaajan lisäksi yhteisvas-
tuullisesti vastatakseen kaikista urakoit-
sijan sopimuksenmukaisista, vielä täyttä-
mättä olevista velvollisuuksista. Ellei ti-
laaja viimeistään neljäntoista vuorokau-
den kuluessa siitä, kun tilaaja kirjallisesti
on ilmoittanut sopimuksen purkamisesta
takaajalle tämän ilmoittamalla tai tilaajan
muuten tuntemallaan osoitteella, ole saa-

nut ilmoitusta, että takaaja haluaa näillä
ehdoilla saattaa urakan loppuun, tämä
takaajan oikeus on menetetty.
2. Takaajan edellä mainittu oikeus ei estä
tilaajaa heti sopimuksen purettuaan otta-
masta työtä 82 § 1. momentissa mainitul-
la tavalla haltuunsa.

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
88 §
Sopimuksen siirtäminen
Kummallakaan sopijapuolella ei ole oike-
utta siirtää sopimusta ilman toisen sopi-
japuolen suostumusta.

Luku 11
ERIMIELISYYDET JA NIIDEN
RATKAISEMINEN

89 §
Yleinen periaate
Sopijapuolten välillä syntyvissä erimieli-
syyksissä on ratkaisu pyrittävä löytä-
mään sopimusasiakirjojen määräyksistä
ja niistä ilmenevistä periaatteista silloin-
kin, kun asiakirjoista ei saada suoraa
vastausta syntyneisiin riitakysymyksiin.
Riitaisuudet ja erimielisyydet on pyrittävä
ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin
sitä mukaa, kun niitä ilmenee.

90 §
Riidanalainen suoritus
Jos sopijapuolet eivät pääse yksimieli-
syyteen siitä, kuuluuko jokin suoritus
urakkaan, tai jos he eivät sovi 43 §:n
tarkoittaman muutostyön vaikutuksesta
urakkahintaan, urakoitsijan on tilaajan
vaatimuksesta kuitenkin täytettävä tällai-
set suoritukset oikeaan aikaan. Jos ha-
vaitaan, että riidanalainen suoritus aihe-
uttaa muutoksia urakkahintaan tai -ai-
kaan, määrätään nämä muutokset 44 §:n
mukaisesti. Tilaajan tulee kuitenkin ura-
koitsijan vaatimuksesta suorittaa riidan-
alaisesta suorituksesta välittömästi työn
valmistuttua maksu siltä osalta, jota voi-
daan pitää riidattomana.

91 §
Oikeus urakoitsijan laiminlyönnin
korjaamiseen
1. Jos urakoitsija laiminlyö jonkin hänelle
sopimuksen mukaan kuuluvan velvolli-
suutensa täyttämisen, tilaajalla on oikeus
huolehtia velvoitteen täyttämisestä ura-
koitsijan kustannuksella, ellei urakoitsi-
ja ole sitä tilaajan kehotuksesta tehnyt

asetetun tai sovitun kohtuullisen määrä-
ajan kuluessa. Näin syntyneet kulut tilaa-
ja saa periä urakoitsijalta joko kuittaa-
malla vastaavan määrän urakkahintaa
maksetuksi tai veloittamalla ne erikseen
urakoitsijalta.
2. Laiminlyönnistä johtuva korvausvel-
vollisuus on määritelty 25 §:ssä.

92 §
Riitaisuuksien ratkaiseminen
1. Ellei urakkasopimuksessa ole toisin
määrätty, tämän sopimuksen pätevyyttä,
tulkintaa ja soveltamista sekä muutos- ja
lisätöitä ja niiden kustannuksia koskevat
riitaisuudet, joista asianomaiset eivät
pääse keskenään sopimukseen samoin
kuin sopimuksesta johtuvien saatavien
perimistä koskevat asiat on jätettävä kä-
räjäoikeuden ratkaistavaksi.
2. Jos erimielisyyksien ratkaisemiseksi
on sovittu käytettäväksi välimiesmenet-
telyä, asianosaiset voivat sopia, että vä-
limiesoikeuden muodostaa yksi puolu-
eeton välimies.
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ASIASANAHAKEMISTO

Numeroviittaukset:
pykälännumero ja momentit

Lihavoidut
sanat viittaavat Käsitteistöön.

aikataulu
2 § 1; 5 § 2; 8 § 2; 35 § 2, 3

aitaaminen
3 § 2

alihankkija
7 § 4

aliurakka
18 §; 38 § 1; 47 § 1; 55 § 2

aliurakoitsija
7§ 3-5; 10 § 3; 20 § 1, 3;
29 § 6;38 § 6; 42 § 1; 47 § 1;
58 §

arvonalennus, arvonvähennys
27 § 2; 29 § 3; 71 § 5

arvonlisävero
18 §; 36 § 2; 37 §; 39 §; 47 § 1;
49 § 2-3; 50 § 2

asiakirja

ennakko, ennakkomaksu
7 § 5; 36 § 1, 5; 48 § 2

erimielisyys;

82 § 3; 89 §; 92 § 2

hintataso
49 § 1

huolto-ohjeet;

huomautuksentekovelvollisuus;

33 §
huonetilojen käyttö

6 § 1
hyvitys

40 § 7; 44 § 1; 48 § 2
hyvä rakennustapa

1 § 3; 8 § 2

indeksi
48 § 1-4; 49 § 5

jälkitarkastus
71 § 5; 68 § 4

jälleenhankinta-arvo
38 § 1

jätehuolto;

3 § 2
jätteiden lajittelu

2 § 1;16 §; 64 §

katselmus
8 § 1; 16 §; 64 §; 65 § 1-3;
69 § 1; 82 § 2; 83 § 3; 86 § 1

kaupallinen asiakirja
2 § 1; 3 § 1-3; 4 § 1-2; 7 § 1;
8 § 1-2; 10 § 3; 13 § 1; 14; §
24 § 3; 34 § 2; 36 § 8;
38 § 1, 4, 9; 45 § 1; 47 § 1;
53 § 1

keskeytys, keskeytysaika
50 § 2

kiinteistövakuutus,

38 § 9
kiireellinen muutos;

koe;

11 § 4, 6; 61 § 2
koekäyttö

3 § 3; 5 § 2
kokonaishinta

14 §
konkurssi

79 § 1; 82 § 1, 4-5; 84 § 2
korjaustyö

38 § 7, 9; 42 § 1; 55 § 2
kuolinpesä

81 §
kustannusmuutos

45 § 3; 49 § 3-5
käyttö- ja huolto-ohjeet

2 § 1
käyttökoe

11 § 3
käyttötarvike
käyttöönotto

11 § 3; 71 § 4

laadunvalvonta;

11 §
laadunvarmistus

7 § 3; 9 § 1; 10 § 1, 3; 30 §;
61 § 3; 62 § 2

laatu;

10 § 1; 11 § 1, 4; 15 §; 53 § 3
laatuvaatimus

13 § 1
laiminlyönnin korjaus

91 §
laiminlyönti;

7 § 3; 19 §; 78 § 2; 84 § 1;
91 § 2

lakko;

20 § 1, 3
lasku

40 § 1, 7; 41 §; 47 § 2
lisäaika

23 § 3
lisäkustannus

20 § 2; 22 § 2; 23 § 4
lisätyö

26 § 2; 36 § 6; 38 § 4; 40 § 7;
46 §; 92 § 1

lisäys;
40 § 7; 44 § 1; 46 §; 48 § 2;
49 § 5

loppuselvitys
40 § 3; 71 § 7; 73 § 1-3; 83 § 3

lopputilitys
73 § 1, 2

luovutusasiakirja
71 § 5

lupa; a
2 § 1; 8 § 1; 71 § 5

maksuerä;

36 § 5; 40 § 5, 6; 48 § 1-3
maksuerätaulukko

40 § 2, 3

maksuvelvollisuus
37 §; 41 §; 84 § 1

mielipide-eroavuus
71 § 5

mittaluettelo
13 § 1

mittaus;

2 § 1; 8 § 1; 24 § 2; 61 § 2, 3;
67 §

muutostyö;

13 § 1; 26 § 2; 29 § 1; 36 § 1, 6;
38 § 4; 40 § 7; 43 § 1, 2;
44 § 2, 3; 90 §; 92 § 1

myötävaikutusvelvollisuus
19 § 1; 34 § 1; 35 § 2; 8 § 1, 2

määräluettelo
13 § 1; 45 § 2, 3

omakustannushinta
3 § 3; 44 § 2; 47 § 1, 2

omistusoikeus;

51 §
ongelmajäte

53 § 3

paikalleenmittaus
24 § 2

palkkataso
47 § 3; 49 § 1

pidätys, pidätysoikeus
42 § 2

pieni ja kiireellinen muutos
43 § 3; 59 § 4

piirustus;

2 § 1; 6 § 4; 13 § 1, 7; 54 §;
71 § 5

puhevalta
73 § 3

puhtaanapito
2 § 1; 3 § 2

purkaminen
8 § 1

purkujäte
53 § 1

puute;
11 § 1

pääsuoritusvelvollisuus
1 §

päätoteuttaja
4 § 2

pääurakoitsija
4 § 1

pätevyysjärjestys
13 § 1, 2

pöytäkirja;

13 § 1; 61 § 5; 63 §; 66 § 1, 2;
71 § 5, 6 §; 73 § 1, 2; 76 § 1, 2, 4;
77 §

rakennusaika
rakennusajan vakuus

36 § 2, 3, 7, 8

rakennusalue;

32 §; 57 § 1
rakennusaputyö

3 § 3
rakennuskohde
rakennusosa
rakennussuunnitelmat;

rakennussuunnitelmien muutta-
minen

44 § 1-3; 59 § 3
rakennustavara;

6 § 2; 8 § 2; 10 § 3; 11 § 3-5;
20 § 1, 2; 26 § 2; 33 § 1; 51 §;
78 § 1; 82 § 1, 2

rakennustuote;

10 § 2; 38 § 1, 7; 47 § 1; 52 §
rakennustyö
rakennustyövakuutus;

38 § 3
rakennusväline

2 § 1; 38 § 7; 47 § 1
rakennuttaja
riidanalainen suoritus

90 §
riitaisuuksien ratkaiseminen

92 §
ristiriitaisuus;

13 § 2

sakko;

sivu-urakka
18 §; 38 § 1, 2; 47 § 1; 55 § 2

sivu-urakoitsija
20 § 1; 38 § 6

sivuvelvollisuus
2 § 2

sopijapuolen vastuu
25 § 1

sopimuksen purkaminen
36 § 4; 78 § 1, 2; 79 § 1; 80 §;
81 §; 82 § 1, 2; 83 § 1, 2;
84 § 1-3; 84 § 2, 3; 85 §; 86 §
1-3; 87 § 1, 2

sopimuksen siirtäminen
88 §

sopimus;

sopimusasiakirjat
sopimusrikkomus

78 §
sopimussakko

35 § 1; 42 § 1
sopimusvelvoitteet

9 § 1
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sosiaalitila
3 § 3

suojaaminen
2 § 1; 3 § 2

suojeluohje
38 § 8

suoritusaika;

6 § 1; 16 §; 17 §; 46 §; 86 § 3
suunnitelma-aikataulu

8 § 2
suunnitelma-asiakirja
suunnitelmakatselmus

64 §
suunnittelija

60 § 2
sääolosuhde

20 § 1

takaaja;

40 § 5, 6; 82 § 1, 3-5; 87 § 1, 2
takaajan oikeus

87 § 1
takausvakuus

87 § 1
takuuaika;

10 § 2; 29 § 1, 2, 4-6; 30 §;
35 § 1; 36 § 2, 3, 8; 42 § 1;
68 § 3; 74 § 1

takuuajan vakuus
36 § 2, 3; 42 § 1

takuutarkastus
68 § 3; 74 § 1

tarjous
13 § 1

tarjouspyyntö
13 § 1; 38 § 2

tarkastus;

tarkastuspöytäkirja
71 § 5; 73 § 1; 76 § 4

tarkastustoimitus
76 § 2

tavarantoimittaja
19 § 2

tekijänoikeus
54 §

tekninen asiakirja
13 § 1

tilaaja
tilaajan valvonta

9 § 2
tilaajan vastuu

25 §; 29 § 2; 32 §; 34 § 1;
35 § 1-3; 62 § 2

tilisuhteet
83 § 3

tilisuhteiden selvittäminen
83 §

toimintakoe
5 § 2

tuotevastuu
28 § 1-3

tuottamus
18 §; 31 §; 33 § 2; 62 § 2;
83 § 2

työaikataulu
4 § 2; 5 § 1, 2; 17 § 3

työehtosopimus
22 § 1; 47 § 1

työkohtainen selostus
työmaa-alue;

6 § 3
työmaakokous

66 §
työmaan haltuunotto

82 §
työmaan johtovelvollisuus

4 § 1, 2; 5 § 1; 7 § 2; 38 § 1, 2;
56 § 1; 57 § 1, 2; 75 § 1

työmaapäiväkirja
43 § 3; 75

työmaapalvelu, työmaapalveluis-
ta vastaava urakoitsija

3 § 1-3
työn keskeyttäminen

84 § 3
työnaikainen rakennelma

3 § 2
työnjohto

47 § 1; 56 § 2
työpäivä

18 §; 50 § 2
työselostus

13 § 1
työsuojelu

4 § 2; 57 §
työsuunnitelma

5 § 2
työtaistelutoimenpide;

20 § 1
töiden yhteensovittaminen

35 § 2
törkeä laiminlyönti

30 §

urakka
urakka-aika
urakka-ajan pidennys

20 § 4
urakka-alue
urakkahinta

1 § 1; 39 §
urakkaneuvottelu

13 § 1; 63 §
urakkaohjelma

13 § 1
urakkarajaliite

13 § 1
urakkasopimus
urakkasuorituksen tarkastus

29 § 5; 68 § 2; 70 §
urakoitsija
urakoitsijan edustaja

56 § 2

vahingonkorvaus
42 § 1

vahingonvaara
55 § 1-3

vahinko;

23 § 2; 25 § 1
vahinkovakuutus

38 § 3
vaihtoehto

14 §
vakava virhe

11 § 2; 61 § 5
vakuus;

36 § 1, 4, 5; 37 §; 78 § 1
vakuuttaminen;

4 § 2; 38 § 1, 6, 7
vakuutuksen omavastuu

38 § 4
vakuutus;

38 § 2-5; 55 § 4; 71 § 5
vakuutusehdot

38 § 8
vakuutusmäärä

38 § 2, 4
valmistumisajankohta

20 § 4; 35 § 1
valtiovallan lainsäädännöllinen
toimenpide

49 § 3
valtuutus

43 § 3; 59 § 3
valvoja

60 § 1; 61 § 1-6; 75 § 4
valvonnan vaikutus vastuuseen

62 §
valvonta;

9 § 2; 57 § 3; 61 § 1, 2; 62 § 1
varasto

3 § 3
varaus

6 § 4
vartiointi

3 § 2; 50 § 1
vastaanotto

11 § 3; 17 § 3; 29 § 4, 5;
36 § 3, 7; 38 § 3; 40 § 3;
48 § 2; 55 § 3; 68 § 2;
70 § 1, 4; 68 § 1; 70 § 2;
71 § 1, 3-5, 7; 74 § 1, 2

vastaava työnjohtaja
4 § 2; 56 § 1

vastuu
7 § 4; 25 § 1, 3; 25 § 3;
29 § 2, 6; 30 §; 31 §; 32 §;
33 § 1, 2; 35 § 2, 3; 38 § 3;
62 § 1, 2; 74 § 1

vastuu kolmannelle henkilölle
31 § 1

vastuu takuuajan jälkeen
30 §

vastuun sisältö
25 §

vastuuvakuutus
38 § 10

viivästyminen, viivästys
19 § 1-3; 22 § 1; 23 § 1, 4, 5;
25 § 3; 29 § 5; 35 § 1, 3;
48 § 3; 49 § 5; 82 § 4

viivästykorko
41 §

viivästyssakko,

18 §; 25 § 3; 42 § 1; 83 § 2
viranomaisten luvat

8 § 1; 71 § 5
viranomaisten tarkastus

8 § 1; 69 § 3; 71 § 5
virhe;

11 § 1, 6; 28 § 2; 29 § 2, 3;
30 §; 33 § 1, 2; 42 § 1;
61 § 4, 5; 62 § 2; 67 §; 71 § 5, 6;
72 §

välitavoite
18 §; 23 § 5

yhteiskunnalliset maksuvelvoitteet
2 § 1

yhteistoiminta
7 § 1; 57 § 1

yksikköhintaluettelo
13 § 1

yksikköhintaurakan määrämuutos
45 § 1

yksikköhintaurakka
34 § 2

yleiskustannus, yleiskustannuslisä
47 § 1, 3

yleisvalvonta
60 § 2

ylivoimainen este
20 §; 35 § 3; 50 §; 80 §; 85 §

Numeroviittaukset:
pykälännumero ja momentit

Lihavoidut
sanat viittaavat Käsitteistöön.
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