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TALOTEKNIIKKAURAKOITSIJA 
VASTAA KIINTEISTÖN OMISTAJAN 
TARPEISIIN
• Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen –

talotekniikkaurakoitsija on oman alansa 
asiantuntija ei vain toteuttaja

• Urakoitsijoilta edellytetään uudenlaista 
osaamista
• Toimintatapojen, henkilöstön ja palveluiden 

jatkuva kehittäminen

• Henkilöstön vuorovaikutustaidot korostuvat

• Urakoitsijalla pitää olla hyvä yhteistyöverkosto 
toimittajia sekä alihankkijoita – kaikkea ei voi 
eikä kannata yrittää tehdä itse

• Erilaiset urakkamuodot luovat uusia 
mahdollisuuksia



TALOTEKNIIKKAURAKOITSIJA 
VASTAA KIINTEISTÖN OMISTAJAN 
TARPEISIIN
• Talotekniikan rooli kiinteistössä on 

merkittävä niin rakentamisen kuin käytön 
aikana

• Hankkeen käyttöönottovaiheeseen on 
panostettava, jotta kaikki sujuu kun 
käyttäjät ottavat tilat käyttöön

• Taloteknisten järjestelmien ylläpito myös 
takuuajan päätyttyä => huolto- ja 
ylläpitosopimus

• Mahdolliset pidemmät takuuajat (nyt jo 
esim. valaisimissa 5v takuuaikoja)





UUDET URAKKAMUODOT LUOVAT UUSIA 
MAHDOLLISUUKSIA

• Urakkamuotojen muutoksen taustalla löytyy useita syitä, joita ovat rakennustuotannon muuttuminen:
• Käyttäjälähtöiseksi

• Markkinavetoiseksi

• Nopeammaksi

• Joustavaksi

• Aiemmin oleellista oli, että hinta oli kiinteä ja alhainen (kustannukset tarkkaan tiedossa). Tänä päivänä 
markkinahankkeissa on kiire ja suunnitelmat muuttuvat ja jopa käyttäjät vaihtuvat. Lopullisten ratkaisujen 
”lukkoon lyöminen” halutaan tehdä myöhemmin. Budjetit ovat väljempiä ja tuottovaatimukset ovat kovempia.

• Perinteiset kiinteä hintaiset urakkamuodot perustuvat valmiisiin suunnitelmiin. Malli ei kannusta yhteistyöhön, 
tuotekehitykseen ja prosessi-innovointiin.

• Kaikista edellä mainituista seikoista johtuen uudet avoimet urakkamallit (esim. projektinjohto-urakointi, 
allianssi) ovat vallanneet markkinaa.

• Urakkamuoto sinällään ei ratkaise hankkeen ongelmia tai hankkeen onnistumista mutta luo hankkeen 
onnistumiselle hyvän alustan.



UUDET URAKKAMUODOT LUOVAT UUSIA 
MAHDOLLISUUKSIA

• Hankkeen vastuut ja päätöksentekijät vaihtelevat 
urakkamuodosta riippuen.

• Suunnittele- ja rakenna -muodot sekä 
pääurakkamuodot ovat lähinnä kiinteähintaisia 
urakkamuotoja.

• Projektinjohto- ja yhteisvastuumuodot ovat 
avoimen urakkamallin muotoja.

• Uusissa urakkamuodoissa tilaajan 
vaikuttamismahdollisuudet säilytetään paremmin 
hankkeen loppuvaiheeseen saakka

Lähde: Projektinjohtorakentaminen ja muita palvelumuotoja (Rakennustieto , 2019)



Linnanmaan Yliopistokampus 
(OAMK)
• Rakennuttaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

• Päätoteuttaja NCC Suomi Oy

• Tavoitehintainen projektinjohtourakka

• Veloitusperuste muuttuvat kustannukset + kiinteä 
palkkio

• Tilaajan tavoitteet
• tilankäytön monipuolistaminen, palvelutarjonnan

kattavuus, yhteistyö, monikäyttäjärakennus

• Kohde valmistuu 7 eri vaiheessa
• Kustannuksia on tarkennettu vaiheittain

• Suunnitteluratkaisuja on pystytty tarkentamaan työn 
edistymisen mukaan – tilaajan tavoitteiden 
täyttyminen edellyttää osapuolien hyvää yhteistyötä 
ja suunnitelmien kehittämistä rakentamisen 
edistyessä

• Lisätietoja: www.sykoy.fi

http://www.sykoy.fi/


Tulevaisuuden sairaala OYS 2030
• Rakennuttaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

(PPSHP)

• Tilaajan tavoitteet:
• Maailman älykkäin sairaala – Potilasystävällinen

• Muuntojoustavuus

• Tuottavuuden parantaminen

• Digitalisaatio ja automatisointi

• Urakkamuoto allianssi
• Toteuttajat: NCC Suomi Oy, Aro Systems Oy ja 

Siemens Oy

• Suunnittelijat: A-Insinöörit Oy Rakennuttaminen, A-
Insinöörit Suunnittelu Oy, Granlund Kuopio Oy, 
Granlund Tampere Oy, Tähtiset Oy, UKI Arkkitehdit 
Oy, Lukkaroinen Oy

• Veloitusperuste: muuttuvat kustannukset + palkkio%

• Urakkamuodon joustavuus, toteutusvaiheesta 
takaisin kehitysvaiheeseen ja takaisin

• Lisätietoja: www.oys2030.fi

http://www.oys2030.fi/
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