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YRITYKSEN PALVELUKUVAUS
Construction Engineering Finland Oy Y-tunnus: 2661688-2 YTJ on perinteinen ja palveleva
insinööritoimisto joka on keskittynyt talotekniikan asiantuntijapalveluihin.
Yritys käyttää markkinoinnissa rekisteröityä tuotemerkkiä CARELIA ENGINEERING GROUP
ja Rustic House logoa. Yritys toimii koko Suomen laajuisesti. Yrityksellä on vaihtelevasti
toimeksiantoja myös ulkomailla.

Yrityksen päätoimialat ovat:
1. Saneeraaminen
2. Uudisrakentaminen
3. Teollisuusrakentamin

Yrityksen liikevaihdosta noin puolet tulee saneerauskohteista, muilta osin
uudisrakentaminen ja teollisuusrakentaminen jakautuvat lähes tasan.
Yrityksen liikevaihto kasvaa eniten juuri saneeraus hankkeiden ansiosta, kasvun ennustetaan
jatkuvan niin kauan kuin asuinkohteiden korjausvelka kasvaa.
Carelia Engineering Group henkilökunta on toiminut uransa aikana asentajana, urakoitsijana,
työnjohtajana, sekä insinööri opintojen jälkeen alan asiantuntija ja suunnittelijan tehtävissä.
Henkilökunnalla on poikkeuksellisen laaja ja pitkä aikainen kokemus sekä näkemys
talotekniikan- ja rakennustekniikan eri toimialoista.
Yritys on Suomen Yrittäjien ja SKOL jäsen yritys, lisäksi olemme mukana Tilaajavastuun
luotettava kumppani ohjelmassa. Yrityksellä on RALA – pätevyys ja yritykselle on myönnetty
avainlippu tuotemerkki. Suomen Asiakastieto on myöntänyt yritykselle Suomen Vahvimmat
AA – sertifikaatin.
Suomen suurin kansallisomaisuus on kiinteistöissä joiden korjausvelka kasvaa yhä kiihtyvällä
tahdilla, yrityksemme toimii saneeraushankkeissa tilaajan, isännöitsijän ja kiinteistön
omistajan apuna ja asiantuntijana.

Carelia Engineering Group
Kouvola, Kotka, Lappeenranta

etunimi.sukunimi@ceoy.fi

www.ceoy.fi

Carelia Engineering Group
3 (16)

Voimme tarjota projektinjohtopalveluita ja suunnittelualan asiantuntemusta oli kyseessä
sitten perinteinen asuinrakennuksen saneeraus, uuden kiinteistön rakentaminen tai
teollisuuden erityiskohteet.
Yrityksemme voi tarjota palveluita, jotka on jaettu kahteen kategoriaan:
1. Rakennusalan palvelut:
A.
B.
C.
D.
E.

Kuntotutkimukset, kunnossapidon tarveselvitykset
Energiakatselmukset ja energiatodistukset
Hankesuunnittelu
Kustannusarviot- ja laskelmat
Toteutussuunnittelu

Rakennusalan palvelut ovat niitä perinteisiä insinööritoimiston palveluita, tilaajan
toimeksiantoja joissa selvitetään hankkeen tai projektin kunto, määritellään mitä ja
kuinka rakennetaan. Lopuksi laaditaan asiakirjat ja suunnitelmat, joilla urakat voidaan
kilpailuttaa ja edetä projektinhoitopalveluihin. Apunasi on Carelia Engineering Group
rakennusalan palvelut ja asiantuntijat.

2. Rakennuttamispalvelut:
F.
G.
H.
I.
J.

Urakoiden kilpailuttaminen
Urakkaneuvottelut
Rakennuttaminen
Valvonta ja asiantuntijapalvelut
Turvallisuuskoordinointi

Rakennuttamispalvelut ovat projektinjohto palveluita joilla jatketaan hanketta tai
projektia toteutussuunnittelu vaiheen jälkeen, haetaan rakennuslupaa ja urakat
kilpailutetaan, pidetään urakka-neuvottelut ja hanke etenee työmaa vaiheeseen.
Oli hanke tai projekti minkä kokoinen tahansa, jonkun pitää hallita työmaata ja
turvallisuutta sekä valvoa urakoitsijoiden toimia ja johtaa projektia, toimimalla tilaajan
edustajana. Apunasi on Carelia Engineering Group rakennuttamispalvelut ja
asiantuntijat. Voimme toimia tilaajan suoralla sopimuksella tai isomman organisaation
osana tai alihankkijana.
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1.Rakennusalan palvelut:
A.
B.
C.
D.
E.

Kuntotutkimukset, kunnossapidon tarveselvitykset
Energiakatselmukset ja energiatodistukset
Hankesuunnittelu
Kustannusarviot- ja laskelmat
Toteutussuunnittelu
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A. Kuntotutkimukset, kunnossapidon tarveselvitykset
-

Rakenteiden ja rakennustekniikan kuntotutkimukset
LVIJA – kuntotutkimukset ja mittaukset
Sähkölaitteiden ja sähköturvallisuuden kuntotutkimukset
Lämpökamerakuvaukset, lämpövirran mittaukset
Röntgen kuvaus ja tallentava videokuvaus, esim. putket & viemärit

Yrityksemme käyttää esim. betoni näytteiden analysoinnissa
markkinoilla olevia laboratorioita jotka kilpailutetaan, emme ole sidottu
mihinkään tutkimuslaitokseen tai organisaatioon.
Esim. kuvassa kerrostalo asunnon rakenteiden kuntotutkimuksessa
löytyneen vesivahingon aiheuttaja, rakenteen sisällä vuotava lämmitysverkosto.
Asbestikartoitukset ja sisäilmatutkimukset olemme jättäneet niihin erikoistuneille yrityksille. !!

Malli CASE:
•

KOY Kouvolan Kuntotalo, Suomen Sisäilmakeskus Oy sai tilauksen Kouvolan Kaupungilta kohteen
kuntotutkimuksesta, Carelia Engineering Group on tehnyt Suomen sisäilmakeskuksen kanssa
yhteistyötä, joten yrityksemme laati alihankkijana Sähkö- ja LVIA-kuntotutkimuksen osuudet.

•

KOY Joutsenon Annukka, Wise Group Finland Oy sai tilauksen Lappeenrannan kaupungilta kohteen
kuntotutkimuksesta, Carelia Engineering Group on tehnyt yhteistyötä myös Wise Group Finlandin
kanssa ja laati alihankkijana Sähkö- ja LVIA – kuntotutkimuksen osuudet.

•

Tarjoamme mielellämme isojen ja pientenkohteiden kuntotutkimukset joko suoraan tilaajalle tai
osana hankeryhmää, sekä alihankintana.
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B. Energiakatselmukset ja energiatodistukset
-

Suoritamme MOTIVA mallin mukaisia energiakatselmuksia
Laadimme energiatodistuksen, joka kirjataan energiatodistus rekisteriin
Voimme laatia sekä alemman ja ylemmän tason energiatodistuksia
Energian kulutuksen mittaukset, tutkimukset ja simuloinnit sekä energia PTS
Myös elinkaarilaskelmat ja eri lämmitysmuotojen vertailuna ovat osa palveluitamme
Kaasu ja teollisuusjärjestelmiin sekä lämmitykseen liittyen voimme laskea myös
kuormituksia, esim. kattilalaitoksen tavoite ja vertailupäästöt eri polttoaineella

Malli CASE:
•

Kotkan Puuvenekeskus, Oy Scribo Ab tilasi SKAPAT energialta osana Kotkan Puuvenekeskuksen
energiastrategiaa, kohteen energiakatselmuksen ja energiakulutuksen PTS raportin. Carelia
Engineering Group toimitti SKAPAT Energialle alihankkijana tarpeelliset tiedot ja mittaustulokset,
joiden perusteella SKAPAT Energia laati PTS raportin.

•

Porvoon kaupunki kilpailutti osan kaupungin kiinteistöiden Motiva energiakatselmuksista ja
energiatodistusten laatimisesta. Carelia Engineering Group sai osuuden toimeksiannosta.
Yrityksemme laati asiakirjat 53 kohteeseen, työt tehtiin kahden lämmityskauden aikana.

•

Olemme tehneet lukuisille asiakkaille energiatodistuksia, laatineet erilaisia energian kulutuksen
malleja, simulointeja ja selvityksiä, sekä Motiva mallin mukaisia energiakatselmuksia.
Toimeksiantoja on tehty sekä alihankintana, osana hankeryhmää ja suoraan tilaajalle.
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C. Hankesuunnittelu
-

Kun saneerattavasta kohteesta on laadittu kuntotutkimus, tarveselvitys tai vastaava ja
kiinteistön kunto on selvillä, suosittelemme hankesuunnittelun käynnistämistä.
Hankesuunnittelussa käydään hankkeen korjaustapa, laajuus ja tarpeet läpi, mitä ja miksi,
koska sekä laajuus

-

Hankesuunnittelu on yksi saneeraushankkeen tärkeimmistä vaiheista koska siinä
määritellään hankkeen rajat, nämä vaikuttavat suoraan hankkeen kokonaiskustannuksiin
Hyvä hankesuunnittelu vastaa kysymyksiin:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

mitä tehdään
miten tehdään
missä laajuudessa tehdään
koska tehdään
mitä tämä maksaa
laaditaan kustannusarvio

Malli CASE:
•

Tehtaalla oli tehty investointi ja uusi konehallin laajennus, näihin tiloihin liitettiin myös tehtaan
vanhan osan sosiaalitilat, joita henkilökunta halusi jakaa osiin ja siirtää osan uuden alueen
käyttöön. Tilaajan toimeksiannosta Carelia Engineering Group teki selvityksen asiasta ja laati
hankesuunnitelman sekä kustannusarvion vanhan sosiaalitilan muutoksista, verrattuna kokonaan
uuden sosiaalitilan rakentamiseen. Uuden rakentaminen tuli kokonaisuutena edullisemmaksi.

•

As Oy Kouvolasta oli teettänyt toisella konsultilla kuntotutkimuksen jossa mainittiin että
käyttövesijärjestelmä on teknisesti tiensä päässä ja tulee kiireesti uusia. Tilaajan toimeksiannosta
Carelia Engineering Group laati taloyhtiön hankesuunnitelman, jossa huomioitiin varaukset tuleville
saneerauksille, samassa tutkittiin lisää talotekniikkaa ja todettiin että myös viemärit ja sähköt ovat
heikossa kunnossa ja myös niiden korjaus tulee tehdä muutaman vuoden sisällä.
Hankesuunnittelussa rajattiin mitä, miksi ja koska tehdään sekä laadittiin kustannusarvio,
kustannuksia verrattiin Kouvolan alueen vastaaviin jo toteutuneisiin kohteisiin ja valtakunnallista
indeksiä käyttäen. Taloyhtiö päätti tehdä sekä käyttövesi, sähkö- ja viemärijärjestelmän
saneerauksen samalla kertaa, koska se säästää yhtiön varoja, vaikka on kerta investointina kalliimpi.
Viemäreiden osalta säästettiin noin 50 % viemäri osuuden kustannuksista, kun viemäreitä ei
tarvinnut myöhemmin purkaa ja uusia, vaan ne tässä yhteydessä korjattiin sisäpuolisella
menetelmällä, joka säästää aikaa, vaivaa ja varoja.

•

Olemme tehneet lukuisille asiakkaille hankesuunnittelua, vastanneet kysymyksiin mitä, miksi, koska
ja missä laajuudessa sekä millä hinnalla. Toimeksiantoja on tehty sekä alihankintana, osana
hankeryhmää ja suoraan tilaajalle.
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D. Kustannusarviot- ja laskelmat
-

Voimme laatia hankkeelle tai projektille kustannusarviot ja kustannuslaskelmat
Hyvä vertailu hinta saneerauskohteissa saadaan esim. paikallisesti painotetulla indeksillä
Rakennushankkeen arviot tehdään yleensä Haahtela - hintaindeksillä
Palveluun sisältyy tarvittaessa myös rakennuskustannusten seuranta urakka-aikana

Kun hankesuunnittelu on valmis ja hankkeella on tarkat rajat ja sisältö on tiedossa, voidaan
kustannukset laskea tarkemmin esim. kyseisen hankkeen rahoitusratkaisuja varten.
Carelia Engineering Group pitää yllä omaa kustannustilastoa toteutuneista hankkeista, alueellisten
kustannusten vertailua varten. Rakennusvaiheessa ts. urakka-aikana kustannuksia kannattaa
seurata, ettei lisä- ja muutostyöt yllätä ja nosta kokonaiskustannuksia.

Malli CASE:
•

Ammatour leirikeskus Luumäki laajentaa toimintaa joka vuosi ja rakentaa lisää vuokratiloja, alueen
laajentuessa tilaaja halusi selvityksen mikä on sopiva lämmitysmuoto ja ekologisin vaihtoehto, nyt
ja tulevaisuudessa. Tilaajan toimeksiannosta Carelia Engineering Group teki selvityksen asiasta.
Yrityksemme oli aikaisemmin laatinut mm. alueen kiinteistöjen LVIAJS – suunnitelmia.
Kohteeseen laadittiin vertaileva käyttöbudjetti eri lämmitysmuodoilla, lisäksi laskettiin
päästökuormat eri polttoaineilla. Kohteeseen valikoitui maalämpö järjestelmä mitä tuetaan
kattilalaitoksella, jossa voidaan polttaa ekologisia polttoaineita kuten puu, pelletti ja biokaasu,
järjestelmää voidaan muokata ja laajentaa tulevaisuudessa.

•

Esimerkkinä kannattavuuslaskelmasta olemme laatineet mm. eri kaupunkien kiinteistöpalveluiden
taloyhtiöille poistoilmalämpöpumppu järjestelmän hyötysuhde ja takaisinmaksu aikatauluja mittaus
tulosten perusteella, hyvin usein suurissa investoinneissa useiden kiinteistön osalta tilaajat haluaa
selvityksen luvatusta takaisinmaksuajasta ja investoinnin kannattavuudesta.

•

Olemme tehneet lukuisille asiakkaille erilaisia laskelmia, budjetteja sekä kustannusarvioita.
Toimeksiantoja on tehty sekä alihankintana, osana hankeryhmää ja suoraan tilaajalle.

Carelia Engineering Group
Kouvola, Kotka, Lappeenranta

etunimi.sukunimi@ceoy.fi

www.ceoy.fi

Carelia Engineering Group
9 (16)

E. Toteutussuunnittelu
-

Yrityksemme laatii tarpeen mukaan hankkeen toteutussuunnitelmat ja urakka-asiakirjat,
joilla urakat ja rakentamisen tai saneeraamisen eri osa-alueet voidaan kilpailuttaa
Pääpiirustukset-, Arkkitehti- ja Rakennesuunnitelmat sekä urakka-asiakirjat
LVI – suunnitelmat ja urakka-asiakirjat
Rakennusautomaatio suunnitelmat ja urakka-asiakirjat
Sähkösuunnitelmat ja urakka-asiakirjat
Erilaiset talotekniikan hybridijärjestelmät
ACAD / BIM ohjelmistopohjalta IFC yhteensopiva 3D suunnittelu ja mallinnus

Suunnitelmia ja urakka-asiakirjoja voidaan laatia useampia sarjoja, eri käyttöä varten :
-

Urakkalaskentaa varten
Rakentamista varten, vaiheistettuun työmaakäyttöön
Pääpiirustukset ja erikoispiirustukset rakennuslupaa varten
Erikoispiirustukset, detail ja tarkentavat muutossuunnitelmat
Tarke- ja loppupiirustukset ja arkistoasiakirjat

Malli CASE:
•

As Oy Lappeenrannasta kilpailutti toteutussuunnittelun saneeraushankkeen laajuudessa.
Isännöitsijän pyynnöstä Carelia Engineering Group teki tarjouksen ja sai toimeksiannon kiinteistöjen
LVIAJS – suunnittelusta. Suunnitelmat laadittiin ja toimitettiin tilaajalle sovitussa aikataulussa.

•

Teollisuuslaitos Kotkasta tilasi LVIAS-suunnitelmat tehdas saliin lisättävästä WC - sosiaalitilasta
paineviemäröinnillä, tila suunniteltiin tehtaan arkkitehdin kanssa helposti siirrettäväksi, asiakirjat ja
piirustukset toimitettiin tilaajalle sovitussa aikataulussa alihankintana ko. Arkkitehtitoimistolle.

•

Edellä mainittu teollisuuskohteen toimeksianto tehtiin tuntitöinä hintaan 58 €/h ALV 0%, aikaa
kuluin n. 28 h. Yrityksemme antaa mielellään tarjouksen suunnittelusta ja asiantuntija palveluista.

•

Olemme tehneet lukuisille asiakkaille erilaisia rakennus- ja talotekniikan suunnitelmia.
Toimeksiantoja on tehty sekä alihankintana, osana hankeryhmää ja suoraan tilaajalle. Tarjoamme
palveluita mielellämme joko kiinteällä tarjoushinnalla tai tuntityötarjouksen perusteella.

Carelia Engineering Group
Kouvola, Kotka, Lappeenranta

etunimi.sukunimi@ceoy.fi

www.ceoy.fi

Carelia Engineering Group
10 (16)

2.Rakennuttamispalvelut:
F.
G.
H.
I.
J.

Urakoiden kilpailuttaminen
Urakkaneuvottelut
Rakennuttaminen
Valvonta ja asiantuntijapalvelut
Turvallisuuskoordinointi
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F.

Urakoiden kilpailuttaminen
-

Kun toteutussuunnitelmat ovat valmiina voidaan urakat kilpailuttaa, Carelia Engineering
Group pyytää tilaajan puolesta tarjoukset eri urakoitsijoilta
Tarjoukset pyydetään lähialueen urakoitsijoilta, siinä laajuudessa kuin taloyhtiön hallitus
haluaa urakat kilpailuttaa, tarjoukset pyydetään määräaikaan mennessä
Carelia Engineering Group jakaa urakkalaskenta materiaalit sähköisesti Carelia Drive
projektipankin kautta, tällöin vältetään mm. suuret kopio kustannukset
Tarjoukset pyydetään tarjouskaavakkeella, niin että urakoitsija tarjoaa sitä mitä on kysytty
ja tarjouksia voidaan vertailla, kilpailuttamiseen sisältyy yleensä myös saatujen tarjousten
tarjousvertailu joka luovutetaan tilaajalle, tilaaja voi tämän perusteella esittää urakoitsijaa
tai urakoitsijoita urakkaneuvotteluihin

Malli CASE:
•

Carelia Engineering Group laati taloyhtiön saneeraushankkeen toteutussuunnitelmat As Oy:lle
Kotkasta ja kilpailutti urakat ko. saneeraushankkeen laajuudessa, kilpailutus tehtiin rajattuna
paikallisten ja lähialueen urakoitsijoiden urakoitsijoiden kesken, lähimmän 100 km alueella olevissa
kaupungeissa, isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen pyynnöstä. Tarjouksia pyydettiin noin 30 kpl ja
saatiin noin 12 kpl eri urakoitsijoilta.
Kohteen käyttövesi-, viemäri- ja sähköjärjestelmä saneerataan ja kylpyhuoneet uusitaan. RU, PU,
SU ja VSSU urakan tarjouspyyntö ja laskenta-asiakirjat on saatavilla sähköisesti Carelia Drive
projektipankista. Kukin urakoitsija saa henkilökohtaisen kutsun ja linkin projektipankkiin, urakoitsija
voi ladata sähköisen tarjouspyyntö materiaalin tai tilata paperisarjat sähköpostilla.

•

Edellä mainittu kilpailuttamisen toimeksianto tehtiin tuntitöinä hintaan 58 €/h ALV 0%, aikaa kuluin
12 h. Yrityksemme tekee mielellään tarjouksen rakennuttamispalveluista.

•

Olemme tehneet lukuisille asiakkaille erilaisia rakennus- ja talotekniikan urakoiden tai hankkeiden
kilpailutuksia. Toimeksiantoja on tehty sekä alihankintana, osana hankeryhmää ja suoraan tilaajalle.
Kilpailutuksia on tehty sekä KVR - hankkeille että jaetuille rakennusurakoille ja hankkeille.
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G.

Urakkaneuvottelut
-

Kun urakoitsijat ovat antaneet tarjoukset jotka on vertailtu, tilaaja, hanke ryhmä tai
taloyhtiön hallitus valitsee sopivat urakoitsijat urakkaneuvotteluihin

-

Valittujen urakoitsijoiden kanssa käydään urakkaneuvottelut, joista laaditaan pöytäkirjat,
lisäksi tarkastetaan urakoitsijan taustat ja kyky toteuttaa urakka jota on tarjottu, näitä
tietoja vertaillaan toisiinsa ja valitaan parhaat urakoitsijat

-

Urakkaneuvotteluissa tarkastetaan urakoitsijan taustat, sekä tarjouksen sisältö että voidaan
olla yhtä mieltä siitä mitä on tarjottu, missä laajuudessa ja millä hinnalla

Malli CASE:
•

Carelia Engineering Group pyysi tilaajan pyynnöstä rajatun joukon urakoitsijoita, urakkaneuvotteluihin, kolme edullisinta tarjousta tehneet, PU, RU ja SU urakoisijat tulivat
urakkaneuvotteluihin Carelia Engineering Group Kouvolan toimistoon. Kukin urakkaneuvottelu
pidettiin erikseen ja niistä laadittiin pöytäkirjat.
Kukin urakoitsija ja tilaaja sai YSE mukaiset asiakirjat ja urakkaneuvotteluiden pöytäkirjan
tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi, että tilaaja ja urakoitsija ovat yhtä mieltä siitä mitä
urakkaneuvotteluissa on sovittu ja asiasta on kirjattu.
Esimerkkinä, taloyhtiön hallitus teki päätöksen urakoitsija valinnasta, asiakirjojen ja neuvotteluiden
perusteella ja suosittaa valittuja urakoitsijoita sopimuskumppaniksi. Hankkeen käsittelyä jatkettiin
yhtiökokouksessa, hallitus oli esittänyt tiettyjä urakoitsijoita sopimuskumppaniksi ja yhtiökokous
hyväksyi esitetyt urakoitsijat, tästä jatketaan rakennuttamispalveluihin ja sopimuksiin.

•

Edellä mainittu urakkaneuvotteluiden toimeksianto tehtiin tuntitöinä hintaan 58 €/h ALV 0%, aikaa
kuluin noin 7 h / urakoitsija. Yrityksemme tekee mielellään tarjouksen rakennuttamispalveluista.

•

Olemme pitäneet lukuisille asiakkaille erilaisia rakennus- ja talotekniikan projektien tai hankkeiden
palavereita ja urakkaneuvotteluita. Toimeksiantoja on tehty sekä alihankintana, osana
hankeryhmää ja suoraan tilaajalle.
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H.

Rakennuttaminen
-

Kuten edellä, urakkaneuvotteluiden jälkeen, kun urakoitsijat on valittu, tilaaja ja
taloyhtiöissä taloyhtiön hallitus voi esittää sopivaa urakoitsijaa yhtiökokouksessa joka
yleensä tekee lopullisen päätöksen hallituksen esityksen pohjalta

-

Rakennuttajakonsultti ottaa hankkeen haltuun ja jatkaa hankkeen viemistä eteenpäin.
Valitulle urakoitsijalle laaditaan sopimukset ja rakennuttajakonsultti aloittaa projektin
viemisen työmaavaiheeseen. Hankkeen johtamiseen ja rakennuttamiseen käytetään
yleensä HJR12 tai RT 10-11107 vastaavaa asiakirjaa tai tehtäväluetteloa

-

Rakennuttajakonsultti toimii aina tilaajan edustajana ja projektin johtajana.
Rakennuttajakonsultti hakee viimeistään tässä vaiheessa rakennuslupaa yhdessä pää- ja
erityissuunnittelijoiden kanssa.

-

Hyvä rakennuttajakonsultti on kokenut ja pätevä, erikoistunut rakennus- tai talotekniikkaalan ammattilainen, rakennuttajakonsultiksi suositellaan valitsemaan kokenut henkilö joka
voi toimia myös pää- tai vastaavan suunnittelijan tehtävissä, SKOL luokitus 03-01. Mikäli
rakennuttajakonsultti ei ole pätevä suunnittelijaksi voidaan esittää kysymys kuinka hän voi
johtaa rakennushanketta joka vaatii kokemusta, pätevyyttä ja kykyä lukea suunnitelmia

Malli CASE:
•

Carelia Engineering Group toimi tilaajan pyynnöstä linjasaneeraushankkeen ( RU, SU, PU, VSSU )
rakennuttaja-konsulttina, urakoitsijoille laadittiin urakkasopimukset, aliurakoitsijoille ja sivuurakoitsijoille laadittiin alistamissopimukset. Työmaan perustamisesta pidettiin aloitusmenettely.
Rakennuttajakonsultti huolehtii siitä että työmaa ja urakointi toimii ja urakat lähtee liikkeelle ja
viranomaisasiat on hoidettu kuntoon

•

Rakennuttajakonsultin palvelut ja edellä mainittu linjasaneeraushankkeen toimeksianto tehtiin
tuntitöinä hintaan 58 €/h ALV 0%, aikaa kuluin noin 80 h koko 11 kk työmaa-aikana. Yrityksemme
tekee mielellään tarjouksen rakennuttajakonsultin palveluista.

•

Olemme toimineet lukuisille asiakkaille erilaisten rakennus- ja talotekniikan projektien tai
hankkeiden rakennuttajakonsulttina. Toimeksiantoja on tehty sekä alihankintana, osana
hankeryhmää ja suoraan tilaajalle.
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I.

Valvonta ja asiantuntijapalvelut
-

Työmaan käynnistyessä urakoitsijoiden työn suorituksia tulee tarkistaa, yrityksemme
pätevät asiantuntijat valvovat tilaajan puolesta esim. sähkö-, rakennus- ja putkiurakoitsijoita tarpeen mukaan.

-

Urakoitsijoiden työn suoritusta ja aikatauluja tulee valvoa, valvoja tarkistaa suoritetun työn,
onko työt suoritettu oikein ja onko tulos maksuehtojen mukainen, valvoja vastaa myös työn
maksuperusteista ja valvoo että suoritetut urakat ja työt voidaan maksaa sovittujen
perusteiden mukaisesti.

-

Valvojan tulee olla kokenut ja pätevä, mikäli henkilön kelpoisuus riittää vastaavaksi
suunnittelijaksi, niin ko. henkilö on yleensä pätevä myös valvomaan oman alansa
työnsuorituksia, jos ei kelpaa suunnittelijaksi ei yleensä kelpaa valvojaksi tai
rakennuttajakonsultiksi.

-

Saneerauskohteissa valvoja voi olla myös vastaava suunnittelija joka tuntee parhaiten
suunnitelmien sisällön, tämä on selvä synergia etu.

-

Ulkopuolinen erityisasiantuntija tai erillinen valvoja tulee yleensä kyseeseen isommissa
hankkeissa ja kokonaisuuksissa joissa on useita saman alan suunnittelijoita, jotka vastaa
esim. vain tietystä osasta hanketta, ulkopuolinen asiantuntija ja valvoja kasaa
kokonaisuuden ja valvoo kokonaisuutta, tämä ei poista sitä että myös vastaava suunnittelija
valvoo omalta osaltaan työnsuorituksia ja sitä että ne vastaa suunnitelmia, suuremmissa
kohteissa on näin sekä ulkopuoliset valvojat ja suunnittelija-valvojat.

-

Pienemmissä kohteissa on syytä karsia kustannuksia jolloin vastaava suunnittelija voi hyvin
toimia myös oman erityisalansa valvojana. Pääsuunnittelija voi vastaavasti toimia
rakennuttajakonsulttina.
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Malli CASE:
•

Carelia Engineering Group valvoi tilaajan pyynnöstä 3 – kerroksisen ja 38 asunnon kerrostalokohteen käyttövesijärjestelmän urakointia, työmaalle tehtiin tarkastuskäyntejä urakan aikana ja
työn suoritukset tarkastettiin, valmiit työt otettiin erillisellä katselmuksella vastaa ja tarkastettiin
urakoitsijan laatimat mittauspöytäkirjat. Lopuksi pyydettiin rakennusvalvonta viranomaiset paikan
päälle ja kohteessa tehtiin rakennusvalvonnan lopputarkastus kun tilaaja ja valvojat olivat tätä
ennen hyväksyneet kohteen, rakennusvalvonta viranomaiselle kannattaa esitellä valmista työtä ei
kesken eräisiä kohteita.

•

Edellä mainittu valvonta toimeksianto tehtiin tuntitöinä hintaan 58 €/h ALV 0%, aikaa kuluin noin
45 h. Yrityksemme tekee mielellään tarjouksen RU-, PU-, SU-valvontapalveluista, mutta joskus
tilaaja voi harkita pieniä töitä suoraan tuntilaskutuksella.

•

Olemme pitäneet lukuisille asiakkaille erilaisia rakennus- ja talotekniikan projektien tai hankkeiden
tarkastuksia ja valvontaa. Valvontaan liittyviä toimeksiantoja on tehty sekä alihankintana, osana
hankeryhmää ja suoraan tilaajalle.
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J.

Turvallisuuskoordinointi
-

-

•
•
•

hanketta perustettaessa on yhtä tärkeää ja suositeltavaa valita hankkeelle turvallisuus
koordinaattori kuin valita pääsuunnittelija ja vastaavat suunnittelijat
turvallisuuskoordinaattori vastaa tilaajan puolesta hankkeen turvallisuus-koordinoinnista,
tärkein tehtävä on siirtää turvallisuus vastuu urakan päätoteuttajalle ja huolehtia että
urakoitsijat toimivat sovittujen pelisääntöjen mukaisesti, työ- ja työmaaturvallisuus
huomioituna. Vuonna 2009 voimaan tuli asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa
205/2009) tavoitteena oli selkeyttää rakennuttajan vastuuta työturvallisuusasioiden
koordinoinnissa.
Rakennuttajan ts. tilaajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen
vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori.

Erillisen turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei vähennä päätoteuttajan ja suunnittelijan
vastuuta. Rakennuttajalle ts. tilaajan tehtäväksi jää puolestaan varmistaa, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii hänelle kuuluvista tehtävistä.
Rakennuttajan tulee huolehtia siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys,
asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta
rakennushankkeesta.
Pätevyysvaatimusta ei määritellä asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta tarkemmin. Pätevyyttä
voidaan arvioida maankäyttö- ja rakennuslaissa olevan suunnittelijan pätevyysvaatimusten ja
rakennushankkeen vaativuuden mukaan. Käytännössä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ovat
nimikkeen mukaisesti koordinointitehtäviä. Ne edellyttävät projektinjohdollista osaamista.

Malli CASE:
•

Carelia Engineering Group on toiminut tilaajan pyynnöstä useiden kohteiden turvallisuuskoordinaattorina ja tilaajan edustajana, kerromme mielellämme lisää yrityksemme turvallisuus
koordinointi palveluista
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