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Tilaajan velvollisuudet 

• Tiedonantovelvollisuus 
– kaikki urakan kannalta tarpeelliset tiedot 

• esim. maaperätutkimukset, rakennuksen kuntotutkimukset 

• Myötävaikutusvelvollisuus 
– viranomaisluvat 
– suunnitelmien virheettömyys ja yhteensopivuus 
– suunnitelma-aikataulu 
– suunnitelmien oikea-aikainen toimittaminen työmaalle 
– mahdolliset materiaalitoimitukset 
– häiriöiden estäminen 
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Tilaajan velvollisuudet 

• Urakkahinnan maksaminen 
– on maksettava, kun 

• lasku on esitetty 
• työvaihe on todettu tehdyksi 
• lasku muutoin maksukelpoinen 

– viimeinen maksuerä 
• vastaanoton jälkeen/loppuselvitys on toimitettava 

• Maksuerätaulukko 
– 1. erä on enintään vakuuden suuruinen eli 10 % 
– erän tulee sisältää materiaalien lisäksi myös työtä 
– erä on maksukelpoinen, kun valmius yli 90 % 
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Tehtävä 

• Rakennuttaja ja urakoitsija olivat solmineet kokonaisurakkasopimuksen 
uudisrakennuksesta, johon kuului pieni valmistuskeittiö sekä laaja 
ruokalaosasto. Rakennuksen vastaanottotarkastuksessa rakennuttaja esitti 
vaatimuksen urakoitsijalle, että tämän on muutettava keittiön ns. 
rasvakanavien materiaali käytetystä 0,62 mm:stä pellistä 1,2 mm:n peltiin.  

• Rakennuttaja perusteli vaatimustaan Rakentamismääräyskokoelman E7:n 
(Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus) 8.2.1.1 – kohdalla, jonka mukaan: 
”Ammattimaisesti käytetyn keittiön tai grillin poistoilmahormi tulee aina 
tehdä teräslevystä, jonka paksuus on vähintään 1,2 mm.” Kohteen 
piirustuksissa ei ollut esitetty vaatimusta pellin paksuudesta ja LVI-
selostuksessa oli maininta, että ”LVI-selostusta käytetään rinnan LVIRYL92: 
n kanssa.” LVIRYL92:ssa ei ole määräyksiä kanavan materiaalin 
paksuudesta. Myöskään sopimuksessa tai sopimusneuvotteluissa ei oltu 
asiaa käsitelty.  

• Mistä YSE:n asiasta on kyse, kuka on korvausvelvollinen ja kuinka laaja on 
korvausvelvollisuus? 
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Urakoitsijan velvoitteet 

• Pääsuoritusvelvollisuus (YSE 1 §, sopimuksessa 
kirjattu suoritus) 
– urakkaan kuuluvat kaikki suoritukset, joita sovitun 

työntuloksen aikaansaaminen edellyttää tehtäväksi 
– urakoitsija ei velvollinen toteuttamaan tilaajan 

vaatimuksia, jotka eivät perustu sopimusasiakirjoista 
ilmeneviin määräyksiin ja 

– joita huolellinen urakoitsija ei ole urakkahinnassa 
voinut rakennusalalla yleisesti noudatettavan 
käytännön perusteella ottaa huomioon  
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Sopijapuolten vastuu 

• YSE 24 § 1. ja 2. mom: sopijapuoli vastaa 
kaikkien urakkaan kuuluvien velvollisuuksiensa 
täyttämisestä 
– laatimistaan suunnitelmista 
– hankkimistaan ja ilmoittamistaan tiedoista 
– tekemistään töistä ja hankkimistaan tavaroista 
– antamistaan määräyksistä ja ohjeista 
– toimittamistaan aineettomista hyödykkeistä 
– tarvitsemistaan mittauksista 
– lakien ja määräysten noudattamisesta  
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YSE:n vastuujärjestelmä 

• YSE 25 §: yleinen vahingonkorvauspykälä 
– sopijapuolen vastuu käsittää velvollisuuden korvata 

toiselle sopijapuolelle kaikki ne vahingot, jotka 
aiheutuvat siitä, että urakkasopimuksen mukaiset 
velvollisuudet jäävät täyttämättä tai jotka muutoin 
aiheutuvat toiselle sopijapuolelle 

– korvausvastuu kattaa kaikki vahingot 
• välittömät sekä välilliset 
• tuottamusvastuu – vaadittavan huolellisuuden laiminlyönti 
• täyden korvauksen periaate 
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Viivästysvastuu 
• Tilaajan vastuu viivästyksestä 

– ilmenee myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyöntinä 
– täysi, rajoittamaton vastuu 
– kaikki vahingot 

• välittömät ja välilliset 
• Urakoitsijan vastuu viivästyksestä 

– viivästyssakko pääurakassa 0,05 %, sivu- ja aliurakassa 0,1 % 
urakkasummasta 

• poikkeaminen vain urakkasopimuksessa 
• max. 50  ja välitavoitteineen 75 työpäivältä 

– YSE ei määrää välitavoitesakkoa 
• miten välitavoitteen viivästyssakko vaikuttaa valmistumisen 

yhteydessä perittävään viivästyssakkoon? 
– samalla myös korvauskatto 

• tilaajalla ei oikeutta muuhun korvaukseen, ellei urakoitsija ole 
menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti 
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YSE 35 §: tilaajan vastuu aiheuttamastaan 
viivästyksestä 

• Mikäli urakka on tilaajasta johtuvista syistä myöhässä 
– suunnitelmaviiveet ja -virheet 
– omat hankinnat 

• 1. ja 2. vaiheen urakat 
– perustus – ja pohjaolosuhteet 
– lisä- ja muutostöiden osoittamatta jättäminen/tilaamatta 

jättäminen 
– rakennuslupa/ympäristölupa 
– kaikki muu myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti 

• paitsi force majeure 
• Tilaajan on korvattava urakoitsijan osoittamat 

lisäkustannukset 
– täysi, rajoittamaton vastuu 
– kaikki vahingot 

• välittömät ja välilliset 
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Aiheutunut vahinko 

• Urakoitsijan osoittamat lisäkustannukset? 
– kaikki todelliset kustannukset 

• YSE 23.4 §: Urakoitsijan on selvitettävä lisäkustannusten perusteet 
sekä niiden määrä tositteilla tai muulla luotettavalla tavalla. 

– käyttö- ja yhteiskustannukset / 8 & 9 litterat 
• palkat sosiaalikuluineen 
• vuokrakoneet ja -laitteet 
• sähkö, lämpö, vesi 
• suojaus, vartiointi, siivous 
• työmaan toimiston kulut 
• vakuutukset, vakuusmaksut 

– siirtyminen epäedullisempaan vuodenaikaan 
– muu todellinen aiheutunut vahinko 
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Keissi – vastuukuilu urakkasopimuksissa 

• Kokonaishintaisessa maarakennusurakassa, isossa väylähankkeessa pääurakoitsija 
on sopimuksin sitoutunut korvaamaan rakennuttajalle liikenteen keskeytymisestä 
aiheutuneet vahingot, 2000 euroa/alkava 15 minuuttia. 

• Aliurakoitsijana toiminut maarakennusliike kaatoi työmaalla kaivinkoneen sähkötolpan 
päälle, joka aiheutti vaaratilanteen ja sekoitti tunnelissa aamun liikenteen useiden 
tuntien ajan. 

• Tilaaja vaati pääurakoitsijalta 68 000 euron korvausta urakkasopimuksen mukaisesti. 
• Pääurakoitsija siirsi vaatimukset suoraan aliurakoitsijalle, joka ilmoitti, ettei ole 

velvollinen maksamaan mitään 
• Sopimukseen noudatettavien kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleisten ehdot KE 

08 mukaan  
– Yrittäjä vastaa tilaajalle aiheutuneista vahingoista ja haitoista, jotka osoitetaan johtuvan 

yrittäjän huolimattomuudesta, ei kuitenkaan välillisiä vahinkoja ja haittoja. Jos kyseessä on 
tahallisuus tai törkeä tuottamus, yrittäjä vastaa myös tilaajalle aiheutuneista välillisistä 
vahingoista. Yrittäjä vastaa vahingonkorvauslain mukaisesti kolmannelle aiheutuneista 
vahingoista, jotka osoitetaan aiheutuneen yrittäjän huolimattomuudesta. 
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Reklamaatiovelvollisuus 

• Reklamaatio = huomautus, ilmoitus, vaatimus, 
joita asianomainen tekee turvatakseen 
oikeutensa ja asemansa 
– reklamaatiovelvoite voi liittyä mihin tahansa 

sopimukseen, sekä viivästys-, virhe- että 
häiriötilanteisiin  

• Mikäli reklamaatiota ei ole tehty, vastapuoli saa 
olettaa, että epäselvyyksiä ei ole  

• Laiminlyönti johtaa puhevallan menetykseen 
• Ennakkoedellytys töiden keskeyttämiselle tai 

urakkasopimuksen purkamiselle 
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Reklamaatiovelvollisuus 
• Reklamaatiot aina kirjallisesti 

– sähköposti/kirje tilaajalle 
– työmaakokouksen pöytäkirjamerkintä 
– työmaapäiväkirjamerkintä 

• aina kuittaus 

– katselmus 
• Kaksoisreklamaatio 

– ensin huomautus 
– sitten lisäaika- ja kustannusvaatimus 

• Tehtävä välittömästi/viipymättä 
• Takarajana  

– perusteet vastaanottotarkastuksessa 
– euromäärät taloudellisessa loppuselvityksessä 
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Suunnitelmaviive 

• Suunnitelma-aikataulun mukaan suunnitelmien 
tuli saapua työmaalle eilen. Urakoitsijana toteat 
tänään, että  suunnitelmat ovat myöhässä. Miten 
menettelet tilanteessa? Viikon päästä 
suunnitelmat saapuvat työmaalle. Laadi asiassa 
tarvittava(t) reklamaatiot. 
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KKO 4039/1998 

• Rakennusurakassa rakennuttajan urakoitsijalle toimitettavaksi sovitut 
piirustukset ja suunnitelmat olivat myöhästyneet seurauksin, että 
urakoitsijan työt olivat viivästyneet. Työmaakokousten pöytäkirjamerkintöjen 
mukaan urakoitsija oli huomauttanut piirustusten ja suunnitelmien 
puuttumisesta tai myöhästymisestä.  

• KKO katsoi, että urakoitsijan huomautukset työmaakokousten pöytäkirjoissa 
eivät täyttäneet rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1983) 37 § 
2. virkkeen mukaisen reklamaation edellytyksiä, vaan ne katsottiin 
ainoastaan 37 § 1. virkkeen tarkoittamiksi huomautuksiksi ilmoitettujen 
epäkohtien poistamiseksi. 

• Urakoitsijan reklamaatioista, tässä tapauksessa työmaakokousten 
pöytäkirjoihin merkityistä huomautuksista, on ilmettävä, että urakoitsija 
haluaa varata itselleen oikeuden vaatia korvausta rakennuttajan ilmoitetusta 
sopimusrikkomuksesta aiheutuvista lisäkustannuksista. 

• Koska urakoitsija ei ollut pidättänyt itselleen oikeutta korvausten 
vaatimiseen, urakoitsijan reklamaatiot eivät oikeuttaneet vaatimaan 
korvausta rakennuttajalta, vaan urakoitsija menetti oikeutensa 
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YSE 23 §:n reklamaatiomenettely  

• Jos työmaalla syntyy töiden viivästymisen uhka 
– urakoitsijan on viipymättä ilmoitettava tästä tilaajalle 

• Mikäli urakoitsija katsoo, että hänellä on oikeus 
lisäaikaan tai kustannusten korvauksiin 
– on tästä välittömästi ilmoitettava tilaajalle kirjallisesti 
– uhalla, että muussa tapauksessa urakoitsija menettää oikeutensa 

• Vaatimus tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun 
myötävaikutusvelvollisuus on täytetty ja sen rikkominen 
vaikutus urakan viivästymiseen arvioitavissa 
– KKO 2008:19 – urakoitsijalla ei ollut oikeutta lisäaikaan, koska yksilöityä 

vaatimusta ei oltu esitetty viipymättä myötävaikutusvelvollisuuden tultua 
täytetyksi ja viimeistään ennen alkuperäisen urakka-ajan päättymistä  



YSE 1998 
9.10.2015 
Paavo Mattila 
Talonrakennusteollisuus ry 17 

Viivästyksen rajoittaminen 

• YSE 22 §: viivästyksen rajoittaminen 
– urakoitsijan tulee tehdä vallassaan olevat 

toimenpiteet viivästyksen rajoittamiseksi 
• oma viivästys sekä tilaajan aiheuttama viivästys 

– jos tilaajan aiheuttaman viivästyksen 
kiinnikuromisesta aiheutuu kustannuksia 

– on niistä ehdottomasti sovittava etukäteen kirjallisesti! 
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Reklamaatiovelvollisuus 

• YSE 13 § Sopimusasiakirjojen keskinäinen 
pätevyysjärjestys 
– sopijapuoli, joka huomaa sopimusasiakirjoissa 

määräyksiä, jotka ovat keskenään ristiriitaisia, on 
velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä toiselle 
sopijapuolelle 
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YSE 16 § - Poikkeavat olosuhteet 

• Mikäli todelliset olosuhteet poikkeavat 
sopimusasiakirjoissa ilmoitetuista tiedoista tai 
tutkimustuloksista, tulee sen sopijapuolen, joka 
katsoo etunsa sitä vaativan, pyytää kirjallisesti 
katselmusta, jossa poikkeama ja sen vaikutus 
urakkaan voidaan todeta 

• Ellei katselmusta pyydetä niin ajoissa, että 
tietojen tai tutkimustulosten poikkeaminen 
voidaan todeta, on oikeus vaatimusten 
tekemiseen edellä mainitulla perusteella 
menetetty 
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Tehtävä 

• Rakennusten julkisivujen elementtisaumat alkoivat irtoilemaan 4 
vuotta vastaanottotarkastuksen jälkeen. Tilaaja ja urakoitsija pitivät 
kohteessa katselmuksen, jossa avattiin ja tutkittiin joitakin irronneita 
saumoja.  Saumojen tartuntapinnat ennen saumaustyötä eivät olleet 
riittävän puhtaat hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. 
Tartuntapintojen  puhdistustyö  ei sisältynyt urakoitsijan 
saumaustyöhön, vaan kuului tarjouksemme mukaisesti 
pääurakoitsijan velvoitteisiin. Asiasta reklamoitiin suullisesti (ei 
kirjallista dokumenttia) rakennusaikana vastaavalle mestarille, mutta 
hän kieltäytyi puhdistustöistä ja määräsi saumaustyön 
suoritettavaksi kyseisille pinnoille. Nyt tilaaja katsoo irtoamisen 
syynä olevan urakoitsijan työvirhe sillä perusteella, että 
saumaustyön suoritus on tehty epäpuhtauksien päälle. Kyseessä ei 
ole yksittäinen kerrostalo, vaan useamman kerrostalon ryhmä, joten 
kohteessa oleva saumamäärä on huomattava. Kenen on syy ja 
vastuu? 
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Tyypillisiä reklamaatiotilanteita 

• YSE 33 §: urakoitsijan huomautuksenteko-
velvollisuus suunnitelmavirheestä 
– jos urakoitsija huomaa suunnitelmissa 

virheellisyyksiä, jotka voivat vaarantaa suorituksen 
– ilmoitus tilaajalle 
– jos urakoitsija ei ole havainnut ilmeistä virhettä, joka 

hänen olisi pitänyt kohtuuden mukaan havaita, vastuu 
virheestä urakoitsijalle 
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Turun HO 4.7.2001 n:o 1682 S 99/2259  

• Kysymyksessä oli kylpylärakennuksen uima-altaan rakentamista koskeva 
urakkasopimus. Rakennuttaja vaati urakoitsijalta vahingonkorvausta uima-
altaan keraamisessa pohjalaatoituksessa esiintyvistä laattojen irtoamisista. 
Hovioikeus katsoi, että laattojen irtoamisen syinä ovat mm. pintalaatan 
betonin virheellinen laatu ja keraamisen laatoituksen liikuntasaumojen. 

• Pintalaatan betonin laadun ja sen toimittajan oli rakennuttajan edustaja 
määrännyt, joten vastuu betonin laadusta on rakennuttajalla. 

• Keraamisen laatoituksen liikuntasaumoja ei oltu merkitty rakenne-
piirustuksiin, vaikka rakenteen toiminnan kannalta vaadittiinkin. Urakoitsija 
oli huomauttanut rakennuttajaa liikuntasaumojen puuttumisesta, mutta 
rakennuttaja oli kieltänyt urakoitsijaa rakentamasta laattojen välille 
liikuntasaumoja ja edellyttänyt, että laatoitus tehdään laatoitussuunnitelman 
mukaan. Koska urakoitsija oli täyttänyt huomautuksentekovelvollisuuden, 
vastuu on rakennuttajalla.  
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Tyypillisiä reklamaatiotilanteita 
• YSE 62 §: tilaajan valvonta ei rajoita eikä 

vähennä urakoitsijan vastuuta 
– jos tilaaja tai valvoja kuitenkin havaitsee 

urakkasuorituksessa vakavan virheen, tulee tästä heti 
kirjallisesti huomauttaa urakoitsijalle 

– mikäli tilaaja ei huomauta niin ilmeisestä virheestä, 
joka olisi pitänyt havaita, vastaa tilaaja vahingoista 
omaa tuottamustaan vastaavilta osin 

– todistustaakka vastuun siirtymisestä urakoitsijalla 
• vastuu ei myöskään siirry, jos  

– törkeä laiminlyönti 
– täyttämättä jäänyt suoritus 
– laadunvarmistuksen olennainen laiminlyönti 
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Tyypillisiä reklamaatiotilanteita 

• YSE 91 §: oikeus urakoitsijan laiminlyönnin 
korjaamiseen 
– urakoitsijalla on ensisijainen oikeus korjata itse 

suorituksessa oleva virhe 
– tilaaja saa korjata virheen urakoitsijan kustannuksella 

vain, jos urakoitsija kehotuksesta huolimatta laiminlyö 
korjauksen 

• virheitä ei pidä korjailla omin päin 
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Takuuehdot 

• YSE 29 §: vastuu takuuaikana 
– urakoitsija velvollinen korjaamaan virheen, joita urakoitsija ei näytä hänestä riippumattomista 

syistä aiheutuneeksi 
• YSE 30 §: vastuu takuuajan jälkeen 

– urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen 
• urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä 
• täyttämättä jääneestä suorituksesta 
• laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä 
• ja joita tilaaja ei ole kohtuudella voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä 

takuuaikana 
• Näyttö 

– työmaakokousten pöytäkirjat 
– työmaapäiväkirjat 
– reklamaatiot 
– katselmukset ja tarkastukset 
– asiantuntijalausunnot 
– tavarantarkastajat 
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