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Projektinjohtourakan sopimuksia varten laadittiin RT-malliasiakirjat vuonna 2007. Malliasiakir-
joista huolimatta projektinjohtourakoissa syntyy tilanteita, joissa osapuolten vastuita ei voida suo-
raan tunnistaa sopimusasiakirjoista. Tässä diplomityössä tutkitaan, miten osapuolet tunnistivat 
sopimusasiakirjoissa osoitetut vastuunsa tutkimuksen kohteena olleessa projektinjohtohank-
keessa. Työn tuloksena selvitetään, oliko hankkeen sopimusasiakirjoissa ja RT-malliasiakirjoissa 
ongelmakohtia, ja miltä osin asiakirjoja on mahdollista kehittää. 

Työ jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa koostuu kirjallisuustutkimuksesta, jossa mää-
ritellään projektinjohtourakan teoreettinen kehys. Toisessa osassa esitetään tapaustutkimus tut-
kimushankkeen sopimusasiakirjoista sekä osapuolten vastuiden tunnistamisesta. Tutkimus suo-
ritettiin aineistotriangulaation periaatteella. Tutkimusaineistona käytettiin hankkeen aikana muo-
dostunutta kirjallista aineistoa sekä tutkijan omakohtaisia havaintoja. Lisäksi osana tutkimusta 
suoritettiin haastatteluita, joiden tulokset liitettiin tutkimusaineistoon. 

Tutkimuksessa havaittiin, että projektinjohtourakan malliasiakirjoissa osapuolten vastuut on 
määritetty päällekkäisiksi tarkoituksenmukaisesti. Vastuiden päällekkäisyydellä pyrittiin turvaa-
maan hankkeen häiriötön eteneminen. Päällekkäisyys varmistaa, että ongelmatapauksesta riip-
pumatta usealla osapuolella on vastuu osallistua ongelmanratkaisuun. Päällekkäisyys aiheutti 
tutkimushankkeessa myös ongelmia. Päällekkäisten vastuiden takia tutkimushankkeessa muo-
dostui ”laiminlyöntikehiä”, joista oli vaikea tunnistaa alkuperäisen laiminlyönnin tehnyt osapuoli. 

Tutkimushankkeen sopimusasiakirjat osoittautuivat ristiriitaisiksi. Sopimusasiakirjoissa osa-
puolten vastuut oli määritelty epäselvästi, mikä johtui asiakirjoissa käytetystä epäselvästä termis-
töstä. Etenkin sivu-urakoitsijan vastuut oli määritelty epäselvästi sopimusasiakirjoissa. Tutkimuk-
sessa huomattiin, että kaikkia osapuolten vastuita ei voitu johtaa sopimusasiakirjoista, vaan vas-
tuiden olemassaoloa ja ominaispiirteitä tuli tulkita projektinjohtourakan yleisluonteen kannalta. 
Myös hankkeen vakiintuneet käytännöt osoittautuivat merkittäväksi tekijäksi vastuiden tunnista-
misen kannalta. Vakiintuneet käytännöt olivat voimakkaasti ristiriidassa sopimusasiakirjojen vas-
tuiden kanssa. Käytännöt hyväksyttiin hankkeessa hiljaisesti, eikä niistä laadittu virallisia, sopi-
musasiakirjoja täydentäviä kirjauksia. Koska vakiintuneet käytännöt olivat ristiriidassa sopimus-
asiakirjojen kanssa, osapuolet laiminlöivät sopimusasiakirjoissa osoitettuja vastuitaan. Näistä lai-
minlyönneistä ei kuitenkaan hankkeessa reklamoitu, vaikkakin laiminlyönnit havaittiin. 

Tutkimustulosten pohjalta laadittiin ohjelomake projektinjohtourakan yhteistoiminnan kehittä-
miseksi. Noudattamalla lomakkeen ohjeita ehkäistään tutkimushankkeessa syntyneitä ristiriitoja, 
laiminlyöntitapauksia ja muita ongelmakohtia. Tutkimustuloksina löydettiin myös uusia käsitetar-
peita tai vanhojen käsitteiden määritelmien tarkentamisen tarpeita. Havaittuja jatkotutkimusmah-
dollisuuksia ovat löydetyt käsitetarpeet sekä mainitun laiminlyöntikehän ongelmakohdat. 
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In Finland, a model for project management contract agreement was made in 2007. Despite 
the existence of this model, situations have been recognized in which one is not able to determine 
the responsibilities between different parties based solely on the agreement. In this thesis this 
problem is addressed by doing a research on a diverse project management contract. The pur-
pose of this research is to identify how well different parties were aware of their responsibilities in 
the project. As a result of this research, details of agreement model which have to be improved 
or clarification will be pointed out. 

Thesis is divided into two parts. Part one consists of literature review on topic of project man-
agement contract and the agreement model. In the second part the case study on research pro-
ject’s contract agreement and recognizability of parties’ responsibilities is presented. The re-
search was carried out based on triangulation principle. Three kinds of references were used: 
project’s written material, researcher’s own observations and project’s parties’ opinions on the 
matter which were gathered through interviews. 

The results showed that parties’ responsibilities mentioned on agreement models are overlap-
ping between different parties. Results state that this is done appropriately. Due to overlapping 
responsibilities, it is ensured that when any kind of problem emerges during a project, several 
parties have a responsibility to address it. However, it was noted that this overlapping also caused 
problems in research project. Because of overlapping responsibilities, it was hard to determine 
which party had originally neglected their responsibilities. 

The contract agreement and its appendix documents of the research project were found to 
conflict with each other. Parties’ responsibilities were determined unclearly in agreement docu-
ments. This was due to indefinite concepts used in the documents. Especially the responsibilities 
of subsidiary contractors were determined unclearly. It was found that it is not possible to deter-
mine responsibilities only by analyzing the agreement documents. Some responsibilities had to 
be identified from the general nature of project management contract. In addition, common prac-
tices were established in the project, which were heavily conflicted with the responsibilities ad-
dressed in agreement documents. Problem was that these practices were silently approved be-
tween the parties. No written official documents were made to supplement the agreement docu-
ments. Hence these common practices were the main reason on parties’ neglecting their respon-
sibilities. Also, no complaints were given about the neglected responsibilities, which ensured that 
these common practices grew even stronger, and the neglections continued during the project. 

Based on the results of this study, a form of instructions was made to avoid the problems which 
emerged in the research project. In this checklist-form, actions are listed by which it is possible to 
improve partnership and procedures in the upcoming projects. Also, a few concept definitions in 
the agreement model were found to be in a need of adjustment. Follow-ups and possible next 
research objectives are mentioned in the summary of this thesis. 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

Mallisopimus Projektinjohtourakan mallisopimus RT 103017 Projektinjohtourak-
kasopimuksen laatiminen tavoite- ja kattohinnalla: Talonrakennus-
työ 

Partnering Yhteistoiminta, yhteistyö, engl. ”partnering” tai ”project partnering”. 
Käsitteelle ei suoraa käännöstä Suomen kielessä, käännös riippuu 
kontekstista. Tässä tutkimuksessa viitattaessa vieraskielisissä läh-
teissä mainittuun ”yhteistoimintaan”, käännös on tehty sanasta 
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PJU  Projektinjohtourakoitsija 
PJU-hanke Rakennushanke, jonka toteutusmuotona on projektinjohtourakka 
SuO  Suunnittelun ohjaus 
SuOxx Esim. SuO39. Lyhenteellä tarkoitetaan tutkimushankkeen suunnit-

telun ohjauksen palavereita, esim. SuO39 → Suunnittelun ohjaus-
palaveri nro 39.  

Tehtäväluettelo RT-tehtäväluettelo projektinjohtourakan urakkasopimusta varten, 
RT 103018, Projektinjohtourakan tehtäväluettelo. (2018). Raken-
nustieto Oy, RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS. 

Työmaakokous TMK. Tutkimushankkeen työmaakokouksiin viitataan esim. lyhen-
teellä TMK10 → Työmaakokous numero 10 

YSE  Rakennusalan yleiset sopimusehdot 1998, myös YSE1998, YSE98 
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1. JOHDANTO 

1.1 Aiheen esittely 

Tämä diplomityö on tehty Tampereen yliopistolle. Diplomityössä tutkitaan rakennusalan 

projektinjohtourakan sopimuskäytäntöjä sekä hankkeen eri osapuolten vastuita ja vel-

voitteita monimuotoisessa korjausrakennushankkeessa. 

Projektinjohtourakka on yhteistoimintaan velvoittava urakkamuoto, jossa hankkeen ti-

laaja on sopimussuhteessa projektinjohtourakoitsijan (PJU) kanssa. Tavoite- ja kattohin-

taisten projektinjohtourakoiden suosio on kasvanut 2010-luvun alusta alkaen selvästi. 

Urakkamuotona projektinjohtourakka mahdollistaa toteutussuunnittelun ja rakentamisen 

voimakkaankin limityksen, ja täten hankkeen kokonaisaikaa on mahdollista lyhentää. 

Projektinjohtourakan yksi keskeisimpiä tarkoituksia tilaajan näkökulmasta on saada ly-

hennettyä hankkeen kokonaisaikaa valjastamalla hankkeeseen PJU, joka ammattitaidol-

laan johtaa projektia lähimpänä toteutusta sekä ohjaa suunnittelua kehittääkseen suun-

nitelmia kohti parhainta mahdollista lopputulosta. (Niemistö 2014, s. 3, 7) 

Koska projektinjohtourakka poikkeaa urakkamuotona merkittävästi esimerkiksi perintei-

sestä kokonaisurakkamallista, vaaditaan projektinjohtourakan selkeyttämiseksi sen eri-

tyispiirteet huomioivat urakkasopimukset sekä muut sopimusasiakirjat. Projektinjoh-

tourakoiden yleistyessä huomattiin, että sopimuksia laadittiin vanhojen urakkasopimus-

mallien pohjalta, ja joita yritettiin modifioida tapauskohtaisesti poiketen rakennusalan 

yleisistä sopimusehdoista YSE1998:sta (YSE). (Niemistö 2014, s. 12) 

Vuonna 2007 Rakennusteollisuus RT ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry 

julkaisivat RT-ohjekortteja projektinjohtourakkasopimuksen laatimiseen pyrkimyksenään 

yleistää etenkin sopimusteknisiä käytäntöjä projektinjohtourakassa. Korttien uusin versio 

Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen tavoite- ja kattohinnalla: Talonrakennustyö 

(RT 103017) on julkaistu joulukuussa 2018. Tästä huolimatta projektinjohtourakoissa 

syntyy jatkuvasti tilanteita, joissa eri osapuolten vastuita ja velvoitteita ei voida suoraan 

johtaa sopimusasiakirjoista, vaan toimintatavat muodostuvat omanlaisikseen toteutuk-

sen aikana. Niemistö toteaakin, että malleista huolimatta alalla on havaittavissa selvä 

tarve konkreettisille ohjeille soveltamistilanteita varten. (Niemistö 2014, s. 3, 11–12) 



2 
 

Vakiintuneista käytännöistä sekä sopimusmalleista huolimatta projektinjohtourakan so-

pimustekniikassa ja -käytännöissä on havaittavissa selvää tulkinnanvaraisuutta sekä 

epäselvyyttä eri osapuolten vastuista ja velvoitteista. Tässä diplomityössä tutkitaan, mi-

ten haastavan PJU-hankkeen perusteella eri osapuolet tiedostivat ja tunnistivat vas-

tuunsa ja velvoitteensa. Tutkimuksen pääfokus on suunnittelun ohjauksen ja sen vastui-

den ja velvoitteiden tunnistamisen tutkimisessa. Aihetta tutkittaessa sivutaan myös osa-

puolten muita vastuita, mikäli ne jollain tavalla johtavat suunnittelun ohjauksen aihepiiriin. 

Tutkimus suoritetaan tutkimalla vaativan korjausrakennushankkeen aikana syntynyttä 

aineistoa. Hankkeen urakkamuotona on projektinjohtourakka. Tutkija on työskennellyt 

hankkeessa PJU:n edustajana ja vastannut esimerkiksi suunnittelun ohjauksesta. Tutki-

muksessa pyritään muodostamaan selkeä kokonaiskuva hankkeen suunnittelun ja sen 

ohjauksen kulusta, ja analysoimaan tapauskohtaisesti eri osapuolten vastuiden tunnis-

tamista ja täyttämistä. Tutkimus pyritään suorittamaan ulkopuolisesta ja puolueetto-

masta näkökulmasta. 

Tutkimuksen tuloksena selvitetään, kuinka eri osapuolet tunnistivat ja täyttivät omat vas-

tuunsa tutkimushankkeessa. Ristiriitoja ja epäkohtia havaittaessa pyritään selventä-

mään, pystytäänkö näitä tilanteita ehkäisemään tulevaisuudessa esimerkiksi tarkenta-

malla sopimusasiakirjoja tai -käytäntöjä. Tutkimuksessa ei oteta kantaa suunnittelijoiden 

tai hankkeen muiden osapuolten suorituksen tasoon. Tutkimustulosten pohjalta luodaan 

ohjelomake projektinjohtourakan yhteistoiminnan kehittämiseen (Liite 2). Tutkimuksessa 

esille nousseet ristiriidat ja erityispiirteet antavat mahdollisuuksia jatkotutkimuksiin sekä 

projektinjohtourakkasopimusten kehittämiseen. 

Luku 2 koostuu teoriaosuudesta, jossa hahmotellaan projektinjohtourakan, sen sopimus-

käytäntöjen sekä suunnittelun ohjauksen teoreettista kehystä. Luvussa 3 esitetään tutki-

mushankkeen ominaispiirteet sekä tutkimuksen asetelma ja aineisto. Luvussa 4 esite-

tään tutkimustulokset sekä jatkotutkimuskohteet. Luvussa 5 esitetään tutkimuksen joh-

topäätökset. 

1.2 Tutkimushankkeen ja -aineiston esittely 

Tutkimushankkeen saneerauskohde sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. Kohteessa 

suoritetaan koko kiinteistön peruskorjaus. Kohde on 9-kerroksinen, laajuudeltaan n. 26 

000 kem2. Valmistuttuaan kiinteistön kerrokset 3. – 7. ovat toimistotiloja, ja kerroksissa 

1. – 2. sijaitsee ravintoloita, kahviloita, muita liiketiloja sekä kiinteistön yleisiä tiloja. Näi-

den lisäksi kiinteistössä on 2 kellarikerrosta, jotka koostuvat yleisistä huolto- ja varasto-

tiloista sekä parkkihalleista. Kohteessa on myös 2 eri tason vesikattoa, joiden rakenteet 
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uusitaan. PJU liittyi hankkeeseen mukaan elokuussa 2018. Ensimmäiset tilat luovutettiin 

alkuvuodesta 2020. Tarkemmin hankkeen yksityiskohtia käsitellään luvussa 3.1. 

Hankkeen erityispiirteisiin lukeutuvat sen vaiheittain aloitettavat, rakennettavat ja luovu-

tettavat eri alueet. Eri vaiheissa luovutettavia alueita esiintyy jopa samassa kerroksessa. 

Lisäksi hanke toteutetaan voimakkaalla suunnittelun ja toteutuksen limityksellä. Hank-

keen tarkkaa lopputulosta eri alueilla ei ole ollut tiedossa edes rakentamista aloittaessa, 

mikä tarkoittaa sitä, että myöskään suunnittelijoilla ei ole ollut kaikkia lähtötietoja toteu-

tuksen alkaessa. Lisäten näihin vaativat logistiset olosuhteet Helsingin ydinkeskustassa, 

voidaan hanketta pitää monimuotoisena ja haastavana. 

Tutkimuksen aineisto koostuu urakan sopimusasiakirjoista, erilaisista hankkeen aikana 

syntyneistä asiakirjoista sekä yleisistä sähköpostikeskusteluista hankkeessa. Aineistoa 

ei arkaluontoisuutensa vuoksi sisällytetä sellaisenaan tämän työn liitteisiin. Hankkeen 

aikana syntyneeseen aineistoon kuuluu muun muassa hankkeen suunnittelun ohjauspa-

lavereiden pöytäkirjat sekä isompien erilliskokonaisuuksien suunnittelupalavereiden ja 

työpajojen muistiot. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään jonkin verran työmaakokous-

ten ja urakoitsijapalavereiden sekä muiden työmaan palavereiden pöytäkirjoja. Lisää tut-

kimusainestoa hankitaan haastattelemalla hankkeen toimijoita. Tutkimusaineiston yksi-

tyiskohtaisempi esittely on tehty luvussa 3.3. 

1.3 Tutkimuskysymykset 

Diplomityölle on asetettu yksi päätutkimuskysymys, johon pyritään vastaamaan vastaa-

malla kolmeen alatutkimuskysymykseen. Tutkimuskysymykset on esitetty kuvassa 1. 

Tutkimuksen pääasiallinen tavoite on löytää vastaus päätutkimuskysymykseen ”Kuinka 

eri osapuolet tiedostivat omat velvoitteensa ja vastuunsa suunnittelussa ja sen ohjauk-

sessa monimuotoisen projektinjohtourakkahankkeen perusteella?”.  

Alatutkimuskysymykset on muodostettu siten, että osapuolten vastuiden tunnistamista 

ja täyttymistä voidaan tutkia useasta eri näkökulmasta. Alatutkimuskysymykset ovat kes-

kenään yhdenvertaisia. Ensimmäinen alatutkimuskysymys on ”Kuinka hyvin eri osapuol-

ten vastuut suunnittelun ohjauksessa ja suunnittelussa on tiedostettu sekä mitä kehitys-

kohteita eri osapuolilla on suunnittelun ohjauksessa?”. Seuraava alatutkimuskysymys 

koskee hankkeen vakiintuneita käytäntöjä, eli ”Onko hankkeessa muodostunut vakiintu-

neita käytäntöjä, jotka ovat ristiriidassa sopimusasiakirjoissa osoitettujen vastuiden 

kanssa, ja vaikuttavatko nämä käytännöt vastuiden tunnistamiseen?”. Näkökulmia täy-

dentämään haetaan myös vastaus alatutkimuskysymykseen ”Miten eri osapuolet tulkit-
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sevat projektinjohtourakkasopimuksessa mainitut osapuolten velvoitteet ja vastuut suun-

nittelun ohjauksessa?”. Alatutkimuskysymyksiin vastaamalla muodostetaan kokonais-

valtainen ja laajempi ymmärrys velvollisuuksien täyttymisestä. Tutkimushavaintoja pei-

lataan teoriaosuudessa läpikäytyihin projektinjohtourakan sopimustekniikan ja -käytän-

töjen piirteisiin. Näin tutkimushavaintojen juurisyitä voidaan tunnistaa, ja johtaa ne mah-

dollisesti yksittäisistä muokatuista sopimuksen kohdista verrattuna mallisopimukseen.  

 

Kuva 1. Tutkimuskysymykset 

Aineiston perusteella analysoidaan hankkeen kirjallisen aineiston sekä toteutuneiden 

käytäntöjen välisiä eroja. Osana aineistotutkimusta kartoitetaan myös laaditun projektin-

johtourakkasopimuksen vaikutusta eri osapuolten velvoitteisiin. Epäkohtia havaittaessa 

tutkitaan, johtuvatko epäkohdat puutteellisesta johtamisesta, tai jonkun osapuolen vel-

vollisuuksien selkeästä laiminlyönnistä, vai esimerkiksi sopimuskirjauksien epäselvyy-

destä.  

Lisää tutkimusaineistoa hankitaan haastatteluilla. Haastattelut suoritetaan suullisesti 

muutaman hankkeen avainhenkilön kanssa. Haastatteluaineisto liitetään muuhun tutki-

musaineistoon. Haastatteluaineiston analysoimisessa huomioidaan suullisesta henkilö-

haastattelusta saadun aineiston ominaispiirteet, kuten luotettavuus ja mielipidenäkökul-

mat. Haastatteluilla pyritään hakemaan inhimillistä, avointa toisten osapuolten näkökul-

maa tutkimukseen. Haastatteluihin luodaan myös selkeitä kysymyksiä ja aihealueita, 

mutta haastatteluissa varataan aikaa myös avoimelle keskustelulle hankkeesta. Haas-

tattelujen tärkeimpänä piirteenä on tuoda tutkimukseen uusia näkökulmia. Näin ehkäis-

tään entisestään mahdollista tutkijan yksinäkökulmaisuutta, sillä tutkija on työskennellyt 

hankkeessa PJU:n edustajana. 

Kuinka eri osapuolet tiedostivat omat 
velvoitteensa ja vastuunsa 

suunnittelussa ja sen ohjauksessa 
monimuotoisen 

projektinjohtourakkahankkeen 
perusteella?

Päätutkimuskysymys

Kuinka hyvin eri osapuolten 
vastuut suunnittelun ohjauksessa 
ja suunnittelussa on tiedostettu 

sekä mitä kehityskohteita eri 
osapuolilla on suunnittelun 

ohjauksessa?

Alatutkimuskysymys

Onko hankkeessa muodostunut 
vakiintuneita käytäntöjä jotka ovat 

ristiriidassa sopimusasiakirjoissa 
osoitettujen vastuiden kanssa, ja 

vaikuttavatko nämä käytännöt 
vastuiden tunnistamiseen?

Alatutkimuskysymys

Miten eri osapuolet tulkitsevat 
projektinjohtourakkasopimuksessa 
mainitut osapuolten velvoitteet ja 
vastuut suunnittelun ohjauksessa?

Alatutkimuskysymys
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2. PROJEKTINJOHTOURAKAN TEOREETTINEN 
KEHYS 

2.1 Projektinjohtourakka 

Projektinjohtourakka on urakkamuoto, jossa hankkeen tilaaja on sopimussuhteessa pro-

jektinjohtourakoitsijan (PJU) kanssa. PJU vastaa pääurakoitsijan tapaan rakennustöistä 

tyypillisesti useina alihankintoina. Lisäksi PJU vastaa tilaajan päätännän mukaan erilai-

sista rakennuttamistehtävistä sekä työmaan yleisestä johtovelvollisuudesta. (Niemistö 

2014, s. 9) 

Yleisesti projektinjohtourakka valikoituu urakkamuodoksi muutamasta pääsyystä. Näitä 

ovat esimerkiksi 

• tilaajan halu lyhentää hankkeen kokonaisaikaa limittämällä suunnittelua, hankin-

tatoimea ja toteutusta, 

• tilaajan halu mahdollistaa suunnitelmien muunneltavuus, mikäli esimerkiksi lop-

pukäyttäjä ei ole hanketta aloittaessa tiedossa, 

• suunnitelmien valmiusaste, joka ei mahdollista perinteisen kiinteähintaisen koko-

naisurakkamallin käyttämistä, ja 

• tilaajan halu ulottaa PJU:n ammattitaitoista osaamista sekä vastuuta laajemmalle 

hankkeen toteutukseen, kehittämiseen ja johtamiseen. (Niemistö 2014, s. 9–10) 

Tavallisesti projektinjohtourakassa suunnittelusopimukset tehdään tilaajan nimiin. Täl-

löin suunnittelijat ja PJU eivät siis ole sopimussuhteessa toisiinsa. Tästä huolimatta PJU 

on yleisesti velvoitettu osallistumaan vahvasti suunnittelun ohjaukseen ja suunnitelmien 

kehittämiseen. Muut hankintasopimukset tehdään PJU:n nimiin, mutta tilaajalle varataan 

sopimuksessa yleensä lopullinen oikeus vaikuttaa hankintoihin esimerkiksi urakoitsija-

valinnoissa. Tilaaja voi tehdä myös hankintasopimuksia omiin nimiinsä, mutta tällöin 

sivu-urakan alistamisesta PJU:lle tulee sopia erikseen. (Niemistö 2014, s. 8–10) Tyypil-

listä projektinjohtourakan organisaatiorakennetta, vastuita ja sopimussuhteita on havain-

nollistettu kuvissa 2 ja 3. 
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Kuva 2. Projektinjohtourakan tyypilliset sopimussuhteet ja vastuut (mukaillen RT 
103017) 

 

Kuva 3. Projektinjohtourakan tyypillisen projektiorganisaation sopimussuhteet ha-
vainnollistettuna (mukaillen Niemistö 2014, s. 10) 

Kuvassa 3 on esitetty projektinjohtourakan tyypillinen projektiorganisaatio. Kuvassa 3 

katkoviivalla kuvataan sivu-urakan alistamista projektinjohtourakoitsijalle. 

PROJEKTINJOHTOURAKAN 
SOPIMUSSUHTEET JA VASTUUT

Projektin asettaja

Suunnittelusopimukset

Hankintasopimukset

Työmaan johtovelvollisuus

PJ-tehtävien suorittaja

Sopimuksen kohde

Sopimus, sopimusehdot

Tilaaja

Tilaajan nimiin

PJU:n nimiin

PJU vastaa

PJU

Projektinjohtopalvelu ja 
rakennustyö

Projektinjohtourakkasopimus, 
YSE

Tilaaja

Suunnittelijat

Sivu-urakoitsija

Projektinjohtourakoitsija

AliurakoitsijaAliurakoitsijaAliurakoitsija

Rakennuttajakonsultit
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Projektinjohtourakka vaatii tilaajalta ja PJU:lta tiiviimpää yhteistyötä kuin perinteisessä 

pääurakkamuodossa. Lisäksi pääurakkamuodolle tyypillistä selvää vastakkainasettelua 

näiden kahden sopijaosapuolten välillä pyritään välttämään projektinjohtourakassa. Pro-

jektinjohtourakan korkea yhteistoimintavelvoitteen vaatimustaso on yleensä välttämätön 

edellytys hankkeen onnistumiselle, koska 

• suunnitelmien valmiusaste voi olla hyvinkin alhainen työtä aloittaessa, 

• suunnitelmat kehittyvät ja muuttuvat toteutuksenkin aikana, 

• osasuoritukset koostuvat yleensä lukuisien eri toimijoiden töistä ja useista han-

kinnoista, 

• aikataulu on tyypillisesti kireä, ja 

• edellä mainitut toimintaympäristön ominaisuudet tekevät hankkeesta kokonais-

valtaisesti alttiin erilaisille häiriötekijöille. (Niemistö 2014, s. 11) 

Projektinjohtourakan erityispiirteistä johtuen koettiin, että projektinjohtourakkasopimusta 

laadittaessa ei ole syytä soveltaa muiden urakkamuotojen vanhoja sopimuspohjia. Alalla 

havaittiin tarve laatia projektinjohtourakkaa varten uusi mallisopimuspohja, jotta alan 

käytäntöjä saataisiin yhdenmukaistettua. (Niemistö 2014, s. 12) Uusin projektinjoh-

tourakkaa koskeva mallisopimus RT 103017 on julkaistu vuonna 2018. Mallisopimusta 

täydentämään on laadittu myös RT 103018 projektinjohtourakan tehtäväluettelo (jäljem-

pänä ”tehtäväluettelo”) sekä resurssierittelyä varten laadittu RT 80328 Työmaan johto- 

ja hallintoresurssien korvaustaulukko. (RT 103107; RT 103018) 

Projektinjohtohankkeiden monimuotoisuuden vuoksi PJU:n tai muidenkaan toteuttajien 

toimintaa ei voida hallita täysin asettamalla vain sopimusasiakirjoihin yksityiskohtaisia 

määräyksiä ja vaateita toteuttajan suoritusvaatimuksista ja laatutasosta. PJU:n valinta-

menettelyissä tulee pyrkiä luomaan tilanne, jossa PJU pyrkii oma-aloitteisesti kunkin työ-

suorituksen kohdalla suorittamaan kyseisen työn tilaajalle edullisesti sekä ilman yksityis-

kohtaisia ohjeita ja valvontaa, mikä taas vaatii tiivistä vuorovaikutusta tilaajan ja PJU:n 

välillä. (RT 10-11081) Tällainen tiivis vuorovaikutus on projektinjohtourakalle niin tyypil-

listä, että projektinjohtourakkaa voidaan nimittää jopa yhteistoimintaurakaksi (Niemistö 

2014, s. 11). 
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2.2 Käytännöt projektinjohtourakassa 

2.2.1 Tavoite- ja kattohinta 

Projektinjohtourakat toteutetaan yleensä tavoite- ja kattohintaisena urakkana (Niemistö 

2014, s. 3). Tavoitehinta on projektinjohtourakoitsijan tarjoama hinta, jonka kustannus-

ylitys ja -alitus jaetaan tilaajan ja PJU:n kesken urakkasopimuksessa sovitun mukaisesti. 

Kustannusten jakaminen kannustaa siis molempia osapuolia hankkeen taloudelliseen 

ohjaukseen sekä kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämiseen. Tavoitehinnan lisäksi 

urakkaan määritellään kattohinta, jonka ylityksestä vastaa urakoitsija itse, ellei toisin 

muuta sovita. Lisä- ja muutostyöt voivat kasvattaa tavoite- ja kattohintaa. (Ratu KI-6033) 

Yleensä lisä- ja muutostyöt kasvattavat sekä tavoite- että kattohintaa samalla euromää-

räisellä summalla (Niemistö 2014, s. 57). Mikäli PJU:n toimesta suunnitelmat kehittyvät 

kokonaisvaltaisesti kustannustehokkaammiksi, suunnitelmamuutokset eivät alenna ta-

voite- ja kattohintaa. Kokonaisvaltaisesti kustannustehokkaammissa suunnitelmissa 

kohteen laatu- ja varustetaso tai laajuus ei kärsi, suunnitelmamuutoksista ei aiheudu 

elinkaarikustannusten kohoamista, mutta toteutuvat kustannukset silti alenevat. (RT 

103017) 

Tavoite- ja kattohintaisten urakkasopimusten menestystekijöitä yhteistoimintaurakoissa 

verraten kiinteähintaisiin sopimuksiin on tutkittu maailmalla runsaasti. Esimerkiksi Chan 

et al. (2011) toteavat, että etenkin kiinteän urakkahinnan urakoissa urakotisijoilla on hy-

vin vähän kannustimia tavoitella muuta kuin sopimuksessa asetettuja minimitavoitteita. 

Lisäksi urakan tarjoaminen vähiten tarjoavalle on johtanut useasti heikkotasoiseen pro-

jektinjohtoon sekä projektin vähäiseen tuottoon. Kiinteähintaisissa urakoissa on esiinty-

nyt hyvinkin rajoittunutta luottamusta sopimusosapuolten välillä. (Chan et al. 2011) Tämä 

ei ole projektinjohtourakalle edullista, sillä urakkamuoto perustuu hyvin vahvasti osapuol-

ten väliseen luottamukseen, läpinäkyvyyteen sekä tiiviiseen yhteistyöhön (Niemistö 

2014, s. 10-11). 

Chan et al. (2011) mukaan 3 yleisintä motiivia tavoite- ja kattohintaisten sopimusten 

käyttöön on (1) luoda urakoitsijalle kannustimia kustannustehokkaampaan toimintaan, 

(2) kehittää projektiorganisaation yhteistyökykyä sekä (3) sitoa urakoitsijan ammattitaito 

kehittämään suunnitelmia. Puolestaan 3 yleisintä havaittua hyötyä tavoite- ja kattohin-

taisissa sopimuksissa oli (1) aikainen projektin kokonaiskustannusten suurpiirteinen 

määräytyminen, (2) projektiosapuolten parempi ja sujuvampi yhteistyö sekä (3) mahdol-

lisuus sitoa ammattitaitoinen urakoitsija projektiin jo ennen rakentamisen aloittamista. 

(Chan et al. 2011) Tavoite- ja kattohintaisille urakoille ominainen avoin kustannusseu-

ranta hankkeen aikana kannustaa myös läpinäkyvämpään yhteistyöhön sekä kasvattaa 
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osapuolten välistä luottamusta. Lisäksi tavoite- ja kattohintaiset sopimukset mahdollista-

vat yhteisten tavoitteiden luomisen. (Chan et al. 2007). 

Tavoite- ja kattohintaisten sopimusten ominaispiirteiden sisäistäminen on tärkeää ennen 

kaikkea projektiorganisaation jäsenille. Tulosten avulla jäsenet ymmärtävät tavoite- ja 

kattohintaisten sopimusten mahdolliset hyödyt. Tulosten sisäistäminen auttaa myös kä-

sittämään erilaisten urakkamuotojen hyötyjä sekä kehittämään kokonaisvaltaisesti jä-

senten projektityöskentelyä. (Chan et al. 2011) 

2.2.2 Lisä- ja muutostyöt 

Mikäli sopimuksessa ei toisin todeta, projektinjohtourakassa tavoite- tai kattohintaa voi-

daan muuttaa YSE98:ssa asetettujen lisä- ja muutostyömääräysten mukaisesti (RT 

103017). Käsitteet lisätyö ja muutostyö on määritetty YSE98:ssa seuraavasti: 

• ”Lisätyö; urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin 

kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa”, ja 

• Muutostyö (muutos, lisäys tai vähennys); sopimuksen mukaisten suunnitel-

mien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos” (RT 16-10660). 

Projektinjohtourakkaa käsiteltäessä tulee huomioida, että suunnitelmien täydennykset ja 

täsmennykset kuuluvat projektinjohtourakkaan ja täten projektinjohtourakoitsijan anta-

maan tavoitehintaan. (RT 103017) Projektinjohtourakan luonne huomioon ottaen lisä- tai 

muutostyöksi ei katsota sellaista suunnitelmien täsmentymistä ja täydentymistä, joka 

noudattaa kohteen yleistä laatutasoa tai joka tulee suorittaa sovitun työtuloksen aikaan-

saamiseksi (Niemistö 2014, s. 17). 

Yksi yleisimpiä projektinjohtourakan ongelmia on se, että osapuolet eivät ole samaa 

mieltä suunnitelmamuutoksen tai työsuorituksen luonteesta. Tästä syystä projektissa il-

menee jatkuvaa erimielisyyttä siitä, onko suunnitelmamuutoksessa aihetta tavoite- ja 

kattohinnan korottamiseen, vai ei. Erimielisyystilanteita tulisi ehkäistä tarpeeksi täsmälli-

sillä sopimuskirjauksilla tavoitehinnan muutoksen edellytyksistä. (Niemistö 2014, s. 17) 

Projektinjohtourakan alkaessa suunnitelmien valmiusaste on niin alhainen, että suunni-

telmien eläminen, täsmentyminen ja täydentyminen on luonnollinen oletus. Tämän ole-

tuksen nojalla suunnitelmien tietynasteinen kehittäminen ja täydentyminen sisältyy 

PJU:n tarjoamaan tavoitehintaan. (Niemistö 2014, s. 16) Projektinjohtourakan mallisopi-

muksen kohdassa 14 Tavoite- ja kattohinnan muutokset todetaan suoraan, että ”Tämän 

sopimuksen tavoite- ja kattohinta perustuvat sopimishetken tietoihin ja suunnitelmiin, 

jotka täsmentyvät ja täydentyvät suunnitelmien jatkokehityksen ja rakentamisen aikana. 
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Sopimussuunnitelmien myöhempi täydentyminen ja täsmentyminen on tavoite- ja katto-

hinnassa huomioitu, eikä näitä muuta” (RT 103017). 

Toisin sanoen mainituissa erimielisyystilanteissa on epäselvyyttä, millainen suunnitel-

mamuutos tulkitaan suunnitelmien täsmentymiseksi ja täydentymiseksi. Nämä käsitteet 

määritetään mallisopimuksen käsitteistössä seuraavasti: 

• ”Suunnitelmien täsmentymistä on, kun sopimusasiakirjoissa rakennusosa tai 

talotekninen järjestelmä tai sen osa on esitetty ja suunnittelun kuluessa se täs-

mennetään lopulliseksi suunnitteluratkaisuksi, joka ei poikkea sopimuksen mu-

kaisesta ratkaisusta laajuudeltaan, mitoitukseltaan tai laatutasoltaan. 

• Suunnitelmien täydentymistä ovat vähäiset lisäykset, jotka eivät sopimussuun-

nitelmista niiden yleispiirteisyydestä johtuen ilmene ja jotka sovitun työntuloksen 

aikaansaaminen edellyttää tehtäväksi ja joiden toteuttaminen on sovitunlaisessa 

työssä tavanomaista”. (RT 103017) 

Urakoitsijalle on YSE98:ssa asetettu lähtökohtainen velvollisuus toteuttaa hankkeen ai-

kana ilmenevät muutostyöt. Koska lisätyö on urakkasopimukseen alun perin sisältymä-

tön suoritus, urakoitsija ei ole velvollinen suorittamaan lisätöitä. Lisätöiden menettelyta-

vasta voidaan kuitenkin kirjata urakkasopimukseen, ja jos lisätyöt sovitaan suoritetta-

vaksi PJU:n toimesta, lisätöiden käsittelyissä noudatetaan samoja määräyksiä kuin muu-

tostöidenkin osalta. Kussakin lisä- ja muutostyön tapauksessa tulee verrata suunnitel-

mien täsmentymisen ja täydentymisen käsitteitä lisä- ja muutostöiden käsitteisiin, jotta 

tapaukset voidaan arvioida perusteellisesti ja oikein. Näin ollen joudutaan myös tutki-

maan täydentävän suunnittelun käsitettä. Lähtökohtaisesti lisä- ja muutostöiden käsitte-

lytapauksissa tilannetta verrataan sopimuksentekohetken suunnitelmiin. Vertailussa tut-

kitaan, voidaanko kyseisistä suunnitelmista tunnistaa rakennusosaa, sen materiaalia tai 

laatutasoa. Lisä- ja muutostöiden kustannusvaikutus on mallisopimuksessa määritetty 

laskettavan omakustannehintaan, ilman yleiskustannuslisää ja katetta. Mallisopimus kat-

soo, että yleiskustannuslisä ja kate tulee korvatuksi työmaan johto- ja hallintokorvauk-

sien ja projektinjohtopalkkion kautta. (Niemistö 2014, s. 78-80) 

Niemistö (2014) havainnollistaa kaavion avulla projektinjohtourakan lisä- ja muutostyö-

prosessia kirjansa sivuilla 82-83. Kaikista oikeutetuista tavoitehinnan muutoksen aiheut-

tavista lisä- ja muutostöistä tulee sopia ennakkoon ennen niiden suoritusta. Mallisopi-

muksen mukaan kumpikin sopimusosapuoli on velvollinen ilmoittamaan havaitusta lisä- 

tai muutostyötarpeesta kirjallisesti. Tästä velvoitteesta johtuen molempien osapuolten 

tulee seurata suunnitelmia aktiivisesti. Etenkin PJU:lta odotetaan paljonkin aktiivisuutta 
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suunnitelmamuutosten havaitsemisessa. Heti havaittuaan mahdollisen lisä- ja muutos-

työn, PJU:n tulee ilmoittaa asiasta viipymättä kirjallisesti tilaajalle ja sopia muutoksen 

vaikutuksista. (Niemistö 2014, s. 81-83) Tämä PJU:n aktiivisuuden odote sopii hyvin yh-

teen urakkamuodon perusajatuksista, jossa PJU:n tulee pyrkiä minimoimaan hankkeen 

kustannuksia. Velvollisuus korostuu etenkin suunnittelun ohjauksessa ja hankintatoi-

messa, joissa PJU:n tulee ammattitaidollaan löytää kustannustehokkaampia ja yhteisen 

projektin kannalta parempia ratkaisuja. (Niemistö 2014, s. 92-93) 

Sopimusosapuolten on syytä tarkentaa menettelyä lisä- ja muutostyöprosessissa urak-

kasopimukseen prosessin selkeyttämiseksi.  Mallisopimuksessa suositellaankin laati-

maan sopimusliite ”Tavoitehintaan sisältyvien täydentymisen ja täsmentymisen sekä ta-

voite- ja kattohintaa muuttavien lisä- ja muutostöiden väliset tarkennukset”. (RT 103017) 

Osapuolten on syytä käydä menettelytavat yhteisesti läpi ennen urakan aloitusta. Mah-

dolliset YSE98:sta poikkeavat sovitut menettelytavat on syytä vahvistaa sopimusmuu-

toksilla. (Niemistö 2014, s. 93) 

2.2.3 Riskienhallinta 

Riskienhallintaa projektinjohtohankkeissa suorittaa sekä tilaaja että PJU. Myös suunnit-

telijat on syytä sitouttaa riskienhallintaan ja sen tavoitteisiin. (RT 10-11081) Projektinjoh-

tourakka on jo lähtökohtaisesti toimintaympäristöltään riskialtis hankemuoto. Projektin-

johtourakan mallisopimuksella sekä tehtäväluettelolla ohjataan PJU:n vastuita siten, että 

riskienhallinnan merkitystä korostetaan osana kokonaisvaltaista projektisuunnittelua. 

(Niemistö 2014, s. 76) Projektinjohtomallien riskienhallintaa varten on luotu ohjekortti RT 

10-11081 Projektinjohtototeutuksen riskienhallinta: Ohje projektinjohtohankkeen tilaa-

jalle ja toteuttajalle (2012) sekä ohjetta täydentäväksi apuvälineeksi kortti RT 10-11082 

Projektinjohtototeutuksen riskienhallinta. Riskienhallinnan työkaluja (2012) (RT10-

11081; RT 10-11082). 

Tavoite- ja kattohintaiset projektinjohtourakat mahdollistavat suunnittelun ja toteutuksen 

voimakkaankin limityksen. Tilaajan kannalta etuna on se, että hankkeen kokonaisaikaa 

saadaan lyhennettyä, mutta toisaalta tilaaja ottaa vastuulleen selvempää kustannusris-

kiä, kuin kiinteähintaisessa urakkamuodossa. Mikäli suunnitelmien valmiusaste on töitä 

aloitettaessa alhainen, voi lisä- ja muutostöistä koitua yleensä selviä tavoitehinnan koro-

tuksia. (Niemistö 2014, s. 10) 

Projektinjohtourakkamuodossa piilee useita sopimusriskien juurisyitä, jotka voivat ai-

heuttaa sopimustekniikan osalta tulkinnanvaraisia tilanteita. Juurisyitä ovat esimerkiksi 



12 
 

epäonnistuneet projektihenkilöstön henkilövalinnat ja henkilöiden puuttuvat kompetens-

sit, projektin osapuolten välisen yhteistoiminnan epäonnistuminen sekä projektinjoh-

tourakan erityispiirteiden huomiotta jättäminen tilaajan suunnitteluhankinnoissa. Myös 

rakennus- ja projektisuunnitelmien keskeneräisyys, epäonnistunut hankkeen eri vaihei-

den jaottelu sekä sopimuksentekovaiheen lähtökohdat voivat johtaa sopimusriskien hal-

lintaan. (RT 10-11081)  

Tilaajan riskienhallintaprosessi alkaa jo tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa liike-

toiminta- sekä elinkaaririskien osalta. Tarjouspyyntövaiheessa tilaaja pyytää PJU-ehdok-

kailta alustavaa riskienhallintasuunnitelmaa, jossa esitetään hankkeen keskeisimmät ris-

kienhallintamenettelyt. Myös alustava riskitarkastelu voidaan vaatia, jossa urakoitsijaa 

pyydetään tunnistamaan hankkeen keskeisimmät riskit sekä esittämään riskeille vasta-

toimet vastuuhenkilöineen. Tilaajan on syytä tehdä myös oma hankkeen riskitarkastelu 

jo ennen tarjouspyyntövaihetta. Riskitarkastelu ennen urakkasopimuksen tekoa voi vai-

kuttaa olennaisesti PJU:n valintaprosessiin sekä PJU:n kykyyn hallita koko hanketta. (RT 

10-11081) 

Lisäksi tilaajan tavoitteet hankkeen osalta on olennaista esittää jo tarjouspyyntövai-

heessa. Näin PJU pystyy muodostamaan oman tarjouksensa ja riskienhallintasuunnitel-

mansa siten, että ne palvelevat tilaajan tavoitteiden toteuttamista. Tilaajan projektille 

asettamat tavoitteet on jaoteltu yleensä kustannus-, aikataulu-, laatu- ja turvallisuuspe-

rusteisiksi. Tilaajasta ja hankkeesta riippuen painoarvo näiden eri tavoiteryhmien välillä 

vaihtelee. (RT 10-11081) 

Tavoitteiden lisäksi tilaajan on syytä tiedottaa PJU:ta aktiivisesti esimerkiksi tehdyistä 

käyttäjäsopimuksista ja täten muuttuneista lähtötiedoista. Käyttäjäsopimuksista käy ilmi 

esimerkiksi hankintarajat, erityisvaatimukset, yhteyshenkilöt sekä muut mahdolliset eri-

tysjärjestelyt. Tietoisena näistä PJU:lla on paremmat edellytykset hallita yhteistyöriskejä 

sekä yhteensovittaa eri osapuolten hankinta-, suunnittelu-, rakennus- sekä luovutusai-

kataulut. (RT 10-11081) 

Tilaajan tulee myös sitouttaa omat sopimuskumppaninsa, kuten suunnittelijat, rakennut-

tajakonsultit sekä muut tahot omiin velvoitteisiinsa ja tehtäviinsä. Tilaajan tulee tehdä 

selväksi projektin osapuolille, kuka projektissa tekee mitkäkin päätökset, ja miten ne teh-

dään. Päätöksenteon sujuvuus ja kriittisyys korostuu projekteissa, jossa tilaajatahon 

taustalla on usean eri omistajan kokonaisuus, jolloin projektin keskeiset päätökset voivat 

vaatia koko osakasryhmän päätöstä. Tilaajan tulee huomioida nämä asiat jo esimerkiksi 

suunnittelu- ja konsulttisopimuksia laadittaessa. Muita tilaajan riskienhallinnan kannalta 

olevia keskeisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi 
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• sitouttaa suunnittelijat projektin riskienhallintamenettelyihin, 

• suunnittelijoiden sitouttaminen PJU:n suunnitelma- ja hankintapakettilähtöiseen 

toteutussuunnittelun ohjaukseen, 

• sopia suunnittelun jako eri suunnittelutahojen välillä, 

• yhteensovittaa pääsuunnittelijan ja PJU:n väliset suunnittelun ohjausvastuut 

sekä määrittää suunnitelmia koskeva hyväksyntämenettely, 

• sitouttaa suunnittelijat osallistumaan keskeisiin hankintaneuvotteluihin sekä 

viedä toimittajien kehitysehdotukset toteutussuunnitelmiin, 

• sitouttaa suunnittelijat käyttäjäneuvotteluihin, sekä 

• tiedostaa suunnitelmamuutosten vaikutukset suunnittelusopimuksiin, -resurssei-

hin sekä -kustannuksiin. (RT 10-11081) 

PJU:n osaamisen merkitys hankkeen riskienhallinnassa on suuri. Ennen urakkasopi-

muksen tekoa PJU:n tulee selvittää tilaajan tavoitteet ja vaateet sekä kohteen erityispiir-

teet, ja koota niitä varten pätevä projektiorganisaatio. PJU:n tulee hyödyntää urakkamuo-

toon soveltuvaa riskienhallintajärjestelmää sekä luoda hankkeelle ominainen riskienhal-

lintasuunnitelma. Riskienhallintajärjestelmän on syytä olla osana PJU:n yrityksen toi-

minta- tai laatujärjestelmää. Järjestelmässä esitetään PJU:n menettelytavat riskien hal-

lintaan. Ammattitaitoinen PJU torjuu riskejä, vaikka niiden syyt eivät ole etukäteen tun-

nistettavissa. Lisäksi PJU:n on syytä edellyttää tärkeimmiltä toimittajilta, esimerkiksi tuo-

teosakauppojen urakoitsijoilta, jo tarjousvaiheessa toimittajien omaa riskientarkastelua, 

jossa kyseisen aliurakan riskit tuodaan esille. Näin riskienhallinnassa voidaan hyödyntää 

myös toimittajien erikoisosaamista. (RT 10-11081) 

Tutkimuksissa on havaittu, että projektinjohtourakoissa toteutuu enemmän havaittuja ris-

kejä kuin perinteisissä urakkamuodoissa. Yleisimmät riskien toteutumisien syyt ovat eri 

osapuolien yhteistyön epäonnistuminen, osaamis- tai resurssivaje sekä heikot taloudel-

liset lähtökohdat. Nämä syyt juontavat osaltaan puutteellisesta ymmärryksestä projek-

tinjohtourakan luonteesta. (Niemistö 2014, s. 77) Keskeisimmät riskientorjuntatoimenpi-

teet projektinjohtohankkeessa perustuvat yleisiin laatu- ja toimintajärjestelmän mukaisiin 

selvityksiin, suunnitelmiin sekä valvontatoimenpiteisiin. Riskejä eliminoidaan ja lievenne-

tään suunnittelun ohjauksen, kustannusseurauksen, aikatauluohjauksen sekä hankin-

nan keinoilla. Projektiorganisaation henkilöstö ja sen jäsenten ammattitaito ja yhteistoi-

mintakyky ovat avainasemassa riskienhallinnan onnistumisessa. Onnistuminen edellyt-

tää tilaajan, suunnittelijoiden sekä PJU:n aktiivista osallistumista riskienhallintaan sekä 
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osapuolten velvollisuuksien ja vastuualueiden selkeää määrittelyä. Riskienhallinnan toi-

minta tulee olla johdonmukaista, ennaltaehkäisevää yhteistoimintaa koko hankkeen 

ajan. (RT 10-11081) 

2.3 Projektinjohtourakan mallisopimus ja tehtäväluettelo 

Projektinjohtourakan mallisopimuksella RT 103017 pyritään yhtenäistämään ja järkevöit-

tämään sopimuskäytäntöjä projektinjohtourakoissa. Mallisopimuksen alussa todetaan, 

että urakan sopimusehtoina käytetään YSE-ehtoja. YSE-ehtojen noudattaminen on olen-

naista, sillä rakennusalan toimijat tuntevat YSE-ehdot hyvin. YSE:n pohjalta mallisopi-

muksen räätälöinti on toimijoille yleensä luontaista sekä järkevämpää kuin yrittää kirjoit-

taa kaikki ehdot uusiksi soveltumaan haluttuun urakkamuotoon. (Niemistö 2014, s. 3, 14) 

Mallisopimuksen alussa määritetään myös hankkeessa käytettävä tuote- ja tuotanto-

nimikkeistö. Mallissa huomautetaan, että esimerkiksi Talo 80- ja Talo 90 -nimikkeistöt 

eivät palvele projektinjohtourakalle tyypillistä suunnittelupakettimuotoista suunnitte-

lunohjausta eivätkä hankinnoista muodostettavaa tavoitebudjetin laadintaa, ellei nimik-

keistöjä erikseen räätälöidä hankkeeseen sopivaksi. (RT 103017) 

Projektinjohtourakkaa käsiteltäessä puhutaan paljon erilaisista käsitteistä, kuten ”ohjaa-

misesta” tai ”koordinoimisesta”. Mallisopimuksessa täsmennetään muutamia projektin-

johtourakkaan liittyviä käsitteitä. Käsitteet tulee sisäistää ja tarkentaa urakkasopimuk-

seen, jotta osapuolet ymmärtävät vastuunsa ja velvoitteensa hankkeessa. Esimerkiksi 

neljä ydinkäsitettä määritetään mallisopimuspohjassa seuraavasti: 

• ”Ohjauksella tarkoitetaan tietojen ja ohjeiden antamista toiselle osapuolelle niin, 

että ne auttavat tätä suorittamaan tehtävänsä sopimuksensa puitteissa. 

• Valvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla tavoitteiden saavuttamisen vaaran-

tuminen havaitaan, kirjataan ja tiedotetaan sekä poikkeamiin puututaan. 

• Koordinoinnilla tarkoitetaan osapuolten toimenpiteiden, tehtävien tai suunnitel-

mien yhteensovittamista ja niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien havaitsemista ja 

korjaavista toimenpiteistä huolehtimista. 

• Huolehtimisella tarkoitetaan tehtävän suorittamista itse tai sen antamista jonkun 

suoritettavaksi ja sen ohjaamista sekä valvomista.” (RT 103017) 

Näiden lisäksi mallisopimuksessa avataan muutakin avainkäsitteistöä. Esimerkiksi suun-

nittelun ohjauksen käsitettä avataan tarkemmin kokonaan omassa alakohdassaan. On 

huomionarvoista, että käsitteiden ja termien omatoimiseen tarkentamiseen ja kuvauksiin 
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tulee kiinnittää huomiota urakkasopimusta laatiessa. Termien kuvauksien sisältö, sana-

muodot ja niiden ristiriitaisuudet saattavat saada jopa juridista painoarvoa erimielisyysti-

lanteissa tai osapuolten velvoitteiden täyttämistä arvioitaessa. Tällaisten tilanteiden vält-

tämiseksi on suositeltavaa käyttää sanatarkasti samoja käsitteiden määritelmiä ja ter-

mistöä myös muissa hankkeen asiakirjoissa, kuten urakkaohjelmassa. (Niemistö 2014, 

s. 15–16) 

Mallisopimukseen on poikkeuksellisesti sisällytetty myös johdanto, jonka tarkoitus on 

”auttaa osaltaan sopimuksen ymmärtämisessä ja mahdollisissa tulkintatilanteissa”. Joh-

danto siis vain täydentää, mutta ei kumoa varsinaiseen sopimusosioon kirjattuja mää-

räyksiä. (RT 103017) Johdannolla yritetään kuvata projektinjohtourakan yleistä toimintaa 

sekä hankkeen tavoitetilaa. Johdannon kirjaukset voivat saada painoarvoa riitatilan-

teissa. Johdantotekstiin tulee siis suhtautua yhtä vakavasti, kuin varsinaiseen sopimus-

tekstiin. (Niemistö 2014, s. 19) 

Johdannossa tarkennetaan projektinjohtourakan luonnetta, suunnittelun käytäntöjä, kus-

tannus-, laatu- ja aikataulutavoitteiden kiinteyttä, riskien hallintaa sekä rakennusprojektin 

tavoitteita. Projektin tavoitteisiin ei kirjata yksityiskohtaisia kaupallisia ja teknisiä vaati-

muksia, vaan ne esitetään jäljempänä sopimuksessa. Tavoitteisiin voidaan kirjata esi-

merkiksi hankkeen laatutasoa, toiminnallisuutta tai taloudellisuutta koskevia tavoitteita. 

PJU:n laajan suoritusvelvollisuuden vuoksi PJU:lla on oleellinen mahdollisuus vaikuttaa 

projektin toteutusratkaisuihin ja lopputulokseen. Tästä syystä on oleellista kirjata sopi-

muksen johdantoon keskeisimmät tavoitteet, jotka eivät käy muusta sopimustekstistä 

suoranaisesti ilmi. (RT 103017) 

 

Kuva 4. Mallisopimuksen sisällysluettelo pääotsikkotasolla (mukaillen RT 103017) 

Kokonaisuudessaan mallisopimuksen sisällysluettelo pääotsikoineen on esitetty ku-

vassa 4. Tutkittaessa osapuolten vastuiden ja velvoitteiden tunnistamista ja täyttymistä 
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PJU-hankkeen suunnittelun ohjauksessa, olennaisimmat osat sopimuksesta ovat eten-

kin luvut 4, 6, 7, sekä 14. Jotta urakkasopimuksen sisältö on mahdollista sisäistää oikein, 

on tehtäväluetteloon RT 103018 perehtyminen ja sen laatiminen sopimuksen liitteeksi 

välttämätöntä (Niemistö 2014, s. 16). Tehtäväluettelossa määritellään sanatarkasti sekä 

tilaajan että PJU:n velvollisuuksia hankkeessa. Tehtäväluetteloa voidaan muokata ja tar-

kentaa sopimusta laadittaessa. Tehtäväluettelossa määritellään seuraavien osakokonai-

suuksien lukuisat alatehtävät: 

A. Projektinjohtotehtävät 

1. Projektisuunnittelu 

2. Projektin ohjaus ja raportointi 

3. Toteutussuunnittelun ohjaus 

4. Hankintatoimi 

5. Rakennustöiden johtaminen 

B. Työmaan johtotehtävät 

C. Vastaanotto- ja käyttöönottotehtävät 

D. Takuuajan tehtävät. (RT 103018) 

 

Tehtäväluettelolla tarkennetaan siis hyvinkin yksityiskohtaisesti osapuolten velvollisuuk-

sia hankkeessa. Mikäli kuitenkin projektinjohtourakkasopimuksessa ja sen liitteeksi laa-

ditussa tehtäväluettelossa on ristiriitoja esimerkiksi eri käytäntöjen osalta, on urakkaso-

pimuksen kirjaus määräävämpi (RT 103018). Ristiriitojen välttämiseksi on olennaista, 

että sopijapuolet käyvät läpi yhteistyössä sopimukseen kirjattavat velvoitteet ja niiden 

tarkennukset, jotta kirjauksista luodaan sekä molempia osapuolia että hanketta palve-

leva. Hankkeen onnistumiselle on olennaista esimerkiksi se, että PJU tietää milloin ja 

miten toimia täyttääkseen tilaajan odotukset ja sopimuksen mukaiset velvoitteet. Läpi-

käynnin täsmennyskirjaukset voidaan viedä esimerkiksi urakkaohjelmaan tai urakkaneu-

vottelun pöytäkirjaan. (Niemistö 2014, s. 16) 

On olennaista huomata, että projektinjohtourakkaa koskevat RT-asiakirjat, kuten malli-

sopimus ja tehtäväluettelo, ovat vain malliasiakirjoja. Sopijapuolilla on täysi oikeus muo-

kata malliasiakirjoja sopimusta laadittaessa. Malliasiakirjojen muokkaaminen jossain 

määrin on yleensä tarpeen ja jopa suositeltavaa. Muokkaamisessa tulee kuitenkin nou-

dattaa ehdotonta huolellisuutta. Tyypillistä on, että molemmat sopijapuolet pyrkivät pois-

tamaan tai lieventämään malliasiakirjoissa mainittuja velvoitteita. Ongelmaksi tässä 

muodostuu se, että eri velvoiteviittauksia on mallisopimuksessa hyvin monessa koh-

dassa. Lisäksi tiettyjen velvoitteiden poistamisen vaikutus mallisopimuksen kokonaisuu-

teen täytyy huomioida; kummankaan sopijapuolen etu ei ole se, että sopimuksessa jää 



17 
 

avoimeksi joidenkin velvoitteiden vastuuosapuolet. Muokkaamisessa tulee siis aina vä-

hintään nimetä velvoitteen uusi vastaaja, sekä tarkastaa onko menettelytavat kuvattu 

riittävän yksityiskohtaisesti. (Niemistö 2014, s. 75) 

2.3.1 Projektinjohtourakoitsijan suoritusvelvollisuus 

RT-mallisopimuksen lisäksi PJU:n suoritusvelvollisuutta tarkennetaan mallisopimuksen 

liitteeksi laaditussa Projektinjohtourakan tehtäväluettelossa RT 103018. Suoritusvelvol-

lisuus muotoutuu aina omanlaisekseen hankekohtaisesti laadittujen asiakirjojen mu-

kaan. 

Yleisesti PJU:n suoritusvelvollisuus on moniulotteinen käsite jo siitäkin syystä, että 

PJU:n koordinointivastuu yltää kaikkien hankkeen toimijoiden toimintaan (Niemistö 2014, 

s. 20). Esimerkiksi jo mallisopimuksen käsitteistöstä käy ilmi, että mallisopimuksessa ko-

rostetaan etenkin projektisuunnittelun ja aktiivisen seurannan merkitystä osana PJU:n 

tehtäviä. Ohjaus, valvonta, koordinointi sekä huolehtiminen ovat ovat määritelmineen 

kattavia käsitteitä. Esimerkkinä, tehtäväluettelossa RT 103018 PJU:n toteutussuunnitte-

lun ohjaustehtäviin on kirjattu kohta A 3.6.5, jossa todetaan, että PJU ”koordinoi suun-

nittelua siten, että hankintoja palveleva suunnittelu on yhteensovitettu muuhun suunnit-

teluun ja että hankinnat voidaan suorittaa aikataulun mukaisesti” (RT 103018). Sovellet-

taessa mallisopimuksen käsitteistöä tämä PJU:n koordinointivelvollisuus käytännössä 

edellyttää, että PJU tarkistaa suunnitelmien yhteensopivuuden. Ristiriitaisuuksia havait-

taessa PJU huolehtii, että korjaavia toimenpiteitä tehdään. Huolehtiminen tapahtuu oh-

jaamalla suunnittelijoita oikeaan suuntaan sekä valvomalla uusien suunnitelmien luo-

mista. Esimerkki kuvaa hyvin, kuinka mallisopimuksen käsitteistöä käsiteltäessä ajaudu-

taan helposti toistoon sekä kehäpäätelmiin, joiden pyörittely voi Niemistön mukaan tun-

tua työmaalla liialliselta. (Niemistö 2014, s. 15) Esimerkin pointtina on kuitenkin se, 

kuinka laaja käsite PJU:n suoritusvelvollisuus on. PJU:n kaikkien edustajien tulee tiedos-

taa tämän velvollisuuden laajuus, myös työmaalla. Kärjistettynä, esimerkin perusteella 

pelkästään yhden käsitteen käyttäminen voi vaikuttaa usealla välittömällä ja välillisellä 

tavalla suunnittelun ohjauksen vastuisiin ja niiden tulkintaan. 

Mallisopimuksen kohdassa 4 Projektinjohtourakoitsijan suoritusvelvollisuus käsitellään 

kaikkiaan 11 alakohtaa, jotka ovat: 

4.1 Urakan kohde 

4.2 Pääsuoritusvelvollisuus 

4.3 Sivuvelvollisuudet 

4.4 Projektinjohtourakan johtamistehtävät 
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4.5 Projektisuunnitelma 

4.6 Työmaan johtovelvollisuudet 

4.7 Työmaapalvelut 

4.8 Yhteistoimintavelvoite 

4.9 Suunnittelun ohjaus 

4.10 Kustannusohjaus, -seuranta ja -raportointi 

4.11 Aikatauluohjaus. (RT 103017) 

 

Kussakin alakohdassa todetaan PJU:lle osoitetut kyseiseen alakohtaan liittyvät velvoit-

teet. Yleisestikin PJU:n suoritusvelvollisuutta täydennetään tehtäväluettelolla RT 

103018, mutta etenkin kohtien 4.4, 4.5, 4.6 ja 4.9 tarkentamisessa tehtäväluettelon 

käyttö on tarpeen. (Niemistö 2014, s. 24–30) 

Projektinjohtourakan johtamistehtävät käsittävät rakennustöiden lisäksi projektinjoh-

tourakan yleisen johtamisvelvollisuuden. Johtamistehtäviin kuuluu tehtäväluettelossa 

mainitut kohdat A–D, eli projektinjohtotehtävät (projektisuunnittelu, projektin ohjaus ja 

raportointi, toteutussuunnittelun ohjaus, hankintatoimi, rakennustöiden johtaminen), työ-

maan johtotehtävät, vastaanotto- ja käyttöönottotehtävät sekä takuuajan tehtävät. (Nie-

mistö 2014, s. 25; RT 103018) 

Projektisuunnitelman laatiminen ja ylläpitäminen on yksi keskeinen osa PJU:n suori-

tusvelvollisuutta. Projektisuunnitelma on tärkein yksittäinen hankkeen asiakirja, joka oh-

jaa käytännön yhteistoimintaa. Yleensä alustava projektisuunnitelma vaaditaan jo tar-

jouspyyntövaiheessa. Projektisuunnitelmaa täydennetään sopimuksen syntyessä kus-

tannus-, aika- ja laatutasotavoitteiden osalta. Projektisuunnitelma tulee olla toteutuskel-

poinen koko projektin ajan, ja tarvittaessa sitä päivitetään hankkeen edetessä. Myös teh-

täväluettelossa painotetaan projektisuunnitelman tärkeyttä. Projektisuunnittelutehtä-

vissä painotetaan etenkin riskienhallintaa, raportointia, työturvallisuutta sekä hankintoi-

hin ja aikatauluun liittyvää suunnittelua. (Niemistö 2014, s. 26) Tehtäväluettelossa pro-

jektisuunnittelulle on omistettu kokonaan oma alakohta A1 (RT 103018). 

Yhteistoimintavelvoitteella pyritään tarkentamaan projektiosapuolten välisen yhteistoi-

minnan velvollisuuksia siten, että limitetyn suunnittelun ja toteutuksen PJU-hanke voi 

onnistua. Tarkentamalla velvollisuuksia pyritään yhteistoiminnan sujuvuuteen ja suunni-

telmallisuuteen. Mallisopimuksessa todetaan, että PJU:n vastuulla on perehdyttää pro-

jektin kaikki osapuolet projektin tavoitteista ja niiden seurannasta. PJU:n tulee myös tie-

dottaa tilaajan lisäksi kaikkia projektiosapuolia hankkeen tavanomaisesta etenemisestä. 

Tavoitteiden ollessa uhattuna PJU:n tulee tiedottaa tästä kaikille projektiosapuolille. Li-

säksi PJU:n tulee esittää toimenpide-ehdotuksia uhasta informoimisen yhteydessä. PJU 
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määrittää myös yleiset hankkeen tiedonhallinta- ja tiedonvälitysmenettelyt ja hyväksyttää 

ne tilaajalla. Tiedotus- ja muut yhteistoimintakäytännöt on kuitenkin suositeltavaa käydä 

läpi projektin osapuolten kesken (esim. tilaaja, PJU, pääsuunnittelija), jotta käytännöt 

muodostuvat kaikille osapuolille mieluisiksi. (Niemistö 2014, s. 27–28) 

Yhteistoimintavelvoitteessa todetaan myös, että velvollisuutenaan PJU ”tekee perustel-

lun esityksen kaikista niistä suoritukseensa liittyvistä asioista, jotka projektin läpivien-

nissä vaativat tilaajan päätöstä” (RT 103017). Tämä kirjaus on olennaisesti sidoksissa 

tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden täyttämisen tulkitsemiseen. Perustellusta esityk-

sestä tulee käydä ilmi mitä toimenpiteitä ja kuinka nopeasti tilaajalta vaaditaan, jotta 

mahdollinen häiriötilanne projektin etenemisen kannalta on mahdollista ratkaista. (Nie-

mistö 2014, s. 28) Esitys tulee laatia niin ajoissa, että ”esityksen sisältö ja asian kiireelli-

syysaste huomioiden tilaajalle jää kohtuullinen aika päätöksenteon perusteisiin perehty-

miseen ja päätöksen harkintaa varten” (RT 103017). Yleisesti kirjauksella pyritään var-

mistamaan, että PJU kokoaa tarvittavan päätöksentekoaineiston sitä vaativissa tilan-

teissa. Tilaajan ei tule kuitenkaan välttää päätöksentekovastuutaan pelkästään tämän 

kirjauksen nojalla, vaan tilaajan tulee ratkoa tavanomaiset hankkeen etenemisen kan-

nalta välttämättömät päätöksentilanteet itse. (Niemistö 2014, s. 28) 

Tilaajan vastuista ja urakkamuodosta huolimatta PJU on velvollinen reklamoimaan tilaa-

jaa YSE:n mukaisesti. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti on yksi yleisim-

mistä reklamaatioiden aiheista myös projektinjohtourakassa. Normaalista urakasta poik-

keavaa on se, että projektinjohtourakassa voidaan katsoa reklamointivelvollisuuden ulot-

tuvan myös tahoihin, joihin PJU ei ole sopimussuhteessa. On siis mahdollista, että esi-

merkiksi suunnitelmaviiveen sattuessa reklamaatio osoitetaan tilaajan lisäksi kyseiselle 

viiveessä olevalle suunnittelijataholle. Näin PJU täyttää myös omaa suoritusvelvollisuut-

taan. (Niemistö 2014, s. 34)  

Vuosien aikana projektinhallinta ja sopimustekniikka ovat muodostuneet entistä hieno-

varaisimmaksi ja yksityiskohtaisemmaksi. Etenkin suuret yritykset hyödyntävät sopimuk-

sissaan monimutkaista ja tarkkaa sopimusteknistä osaamistaan luodakseen sijoituksil-

leen maksimaalisen arvon sekä minimoimaan sijoituksiin liittyvät riskit. Yleisesti urakoit-

sijoiden henkilöstön osaaminen keskittyy lähinnä rakentamisen ammattitaidon sekä ylei-

sen projektinhallinnan osaamisen hallintaan, mutta sopimustekniikan osaamisessa on 

suuresti parannettavaa. Useasti projektihenkilöstön jäsenillä on tekniikan koulutustausta. 

Yhä useammin projekteissa henkilöstö törmää työteknisten haasteiden lisäksi sopimus-

teknisiin haasteisiin sekä tilaajan että aliurakoitsijoiden kanssa. Etenkin monimuotoisissa 

hankkeissa sopimusteknisten haasteiden kohtaaminen on odotettavaa. Tällaiset haas-
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teet tulisi osata käsitellä sopimustekniikan puitteissa oikein ja tehokkaasti. Projektihen-

kilöstön on siis syytä olla perehtynyt vähintään sopimustekniikan perusteisiin sekä kes-

keisimpiin käytettyihin sopimusmalleihin ja -ehtoihin. (Van der Puil & Van Weele 2013)  

2.3.2 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 

Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden tarkentamisella sopimuksessa pyritään ennen 

kaikkea sitouttamaan tilaaja hankkeeseen siten, että projektinjohtourakan sujuva etene-

minen on mahdollista (RT 103017). Mallisopimuksessa ei kumota YSE 8§:ää tilaajan 

myötävaikutusvelvollisuudesta, vaan mallisopimuksen kohdat ovat edelleen YSE:ä täy-

dentäviä. Ainoa selkeä ero YSE 8§:ään on, että YSE 8.2 § b:ssä todettua tilaajan vas-

tuuta suunnitelmien yhteensopivuudesta tulkitaan PJU:n suunnittelunohjausvelvoitteen 

näkökulmasta. Tilaaja vastaa siis viime kädessä suunnitelmien yhteensopivuudesta, 

mutta suunnittelun ohjausta, suunnitelmien tarkastamista sekä yhteensovittamista edel-

lytetään edelleen PJU:lta. (Niemistö 2014, s. 34) Mallisopimuksen mukaan tilaaja vastaa 

myös siitä, että suunnitelmat toimitetaan erikseen vahvistetun suunnitelma-aikataulun 

mukaisesti ajallaan suunnitelmapaketteina (RT 103017). 

Myötävaikutusvelvollisuus edellyttää tilaajan ripeään päätöksentekoon sitä vaativissa ti-

lanteissa. Vaikkakin PJU:lta edellytetään perusteltua esitystä päätöksentekotilanteissa, 

tilaajan ei tule välttää päätöksentekovastuuta tavanomaisissa hankkeen päätöksenteko-

tilanteissa. Myötävaikutusvelvollisuuden mukaan tilaajan tulee tiedottaa PJU:ta aktiivi-

sesti suoritukseen vaikuttavista lähtötietojen muutoksista. Tämä todetaan myös YSE 43 

§ 2:ssa momentissa (YSE 1998). Normaalissa urakkakäytännössä tämä pykälä jää tilaa-

jalta syystä tai toisesta monesti täyttämättä. Projektinjohtourakassa tilaajalta vaaditaan 

aitoa oma-aloitteisuutta myös muutosten osoittamisessa. (Niemistö 2014, s. 28, 34) 

Vaikkakin PJU:lle osoitettaisiin vastuu perehdyttää kaikki projektin osapuolet projektin 

tavoitteisiin, tilaajan myötävaikutusvelvollisuus määrää tilaajan sitouttamaan omat sopi-

muskumppaninsa toimimaan tavoitteiden mukaisesti sekä edesauttamaan hankkeen su-

juvaa toteutusta. Tilaaja siis vastaa sopimuskumppaniensa, esimerkiksi suunnittelijoiden 

toiminnasta. PJU:n suunnittelunohjausvelvollisuus ei poista tilaajan lopullista vastuuta 

laadituista suunnitelmista. (Niemistö 2014, s. 34–35) 

Niemistön (2014, s. 117) mukaan perinteisissä urakkamuodoissa tilaajaa ja urakoitsijaa 

pidetään keskenään tasavertaisina osapuolina. Projektinjohtourakassa lähtökohtaisesti 

oletetaan, että sekä tilaaja että urakoitsija omaavat vahvan oman alan asiantuntemuksen 

tai vaihtoehtoisesti hankkivat käyttöönsä resursseja, jotka pystyvät hankkeen vaatimaan 
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yhteistoimintaan. Sopijapuolten tulisi täyttää moniulotteiset velvoitteensa toisen osapuo-

len edut huomioon ottaen. Osapuolten välinen lojaliteettivelvollisuus korostaa sekä sopi-

muksen yhteistoimintaluonnetta että osapuolten yhdenvertaisuutta, myös osapuolten tie-

dollista tasavertaisuutta. (Niemistö 2014, s. 117) 

Niemistö toteaa, että projektinjohtourakkasopimuksen yksityiskohtaisella vastuiden 

määrittelyllä pyritään melko selvästi tiukentamaan vaadittua PJU:n vastuutasoa sekä 

ammattitaitoa. Mallisopimus asettaa PJU:lle lähtökohtaisesti korkean osaamisvaatimuk-

sen. Mallisopimus asettaa kuitenkin korkean myötävaikutusvelvollisuuden myös tilaa-

jalle, jonka tulisi pyrkiä tehokkaaseen päätöksentekoon sekä etenkin sitouttaa sopimus-

kumppaninsa hankkeen yhteistoimintaan. PJU:n tulisi siis pystyä luottamaan tilaajan am-

mattitaitoon yhtä lailla kuin tilaaja luottaa PJU:n ammattimaisuuteen. Huomionarvoista 

on myös se, että tilaajan myötävaikutusvelvollisuus on pitkälti tarvelähtöistä, eli tilaajan 

tulee vastata PJU:n päätöstarpeeseen ripeästi ja tehokkaasti tarpeiden ilmetessä. (Nie-

mistö 2014, s. 118) 

2.4 Yhteistoiminta ja lojaliteetti 

Rakennusprojektien yhteistoimintaa (engl. ”project partnering”) käsitteleviä tutkimuksia 

esiintyy kirjallisuudessa paljon. Yhteistoiminnan käsite on yleisesti tunnettu, vaikkei sille 

olekaan eksaktia määritelmää. Børve et al. (2017) uusi määritelmä on, että yhteistoiminta 

on ihmissuhdestrategia, jossa projektin tilaaja integroi urakoitsijat ja muut olennaiset pro-

jektin osapuolet osaksi projektia. (Børve et al. 2017) Esimerkiksi Chen et al. (2011) tun-

nistivat tutkimuksessaan yhteistoimintaurakan 3:ksi kriittisimmäksi menestystekijäksi 

projektiosapuolten välisen syvän luottamuksen, yhteistoiminnan aloittamisen hankkeen 

varhaisessa vaiheessa sekä omistautumisen sille ajatukselle, että molemmat osapuolet 

hyötyvät yhteistoiminnasta (ns. ’win–win mentaliteetti’). (Chen et al. 2011) Win–win men-

taliteetin mahdollistaminen onnistuu esimerkiksi yhteisten tavoitteiden avulla sekä luo-

malla osapuolten välille toisiaan tukevan, kannustavan yhteistyösuhteen, vastakkain 

asettelevan tilaaja–asiakas -suhteen sijaan. (Berg et al. 2018) 

Nevstad et al. mukaan kirjallisuudessa useimmin mainitut yhteistoiminnan menestyste-

kijät ovat luottamus, kommunikaatio, sitoutuminen, ongelmanratkaisu yhteistyössä sekä 

osapuolten yhteiset tavoitteet. Nevstad et al. määrittelivät tutkimuksessaan myös har-

vemmin kirjallisuudessa mainittuja yhteistoiminnan onnistumisen edellytyksiä. Esimer-

kiksi kokonaisvaltainen, monen näkökulman ymmärrys projektista on tärkeää; osapuol-

ten on syytä tajuta toistensa työnkuvat, ja osata mielessään asettua toistensa asemaan. 

(Nevstad et al. 2018) Myös yhteistoimintasuhteen laajuus tulisi määritellä sopimuksiin 
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selkeästi. Yhteistoiminta on syytä aloittaa projektin hyvin varhaisessa vaiheessa. (Drex-

ler Jr & Larson 2000) Lisäksi yrityksen sisäinen yhteistoiminta on tärkeää. Hyvässä si-

säisessä yhteistoiminnassa yritys valmistaa projektitiimiään projektin toimintatapoihin ja 

tavoitteisiin, sekä valistaa jäseniä yhteistoiminnan tärkeistä piirteistä. Sisäisen yhteistoi-

mintaprosessin tuloksena on projektitiimi, joka on valmis työskentelemään osana isom-

paa projektitiimiä. (McGeorge & Zou 2012) 

Vaikka rakennushankkeet vaativat paljon osapuolten seurantaa ja valvontaa, on merkit-

tävää, että Chen et al. (2011) mukaan yhteistoimintaprosessin jatkuva valvonta koettiin 

merkityksettömimmäksi tekijäksi projektissa (Chen et al. 2011). Cheng & Li (2002) puo-

lestaan tunnistivat 4 tärkeintä tekijää yhteistoimintaprosessin onnistumiseksi, jotka ovat 

ylemmän johdon tuki, avoin kommunikaatio osapuolten välillä, tehokas yhteistyösuhteen 

koordinointi sekä molemminpuolinen luottamus (Cheng & Li 2002). 

Yhteistoimintaa vaativissa urakoissa perustavanlaatuiseksi ongelmaksi voi muodostua 

klassinen tilaajan sekä urakoitsijan vastakkainasettelu. Ongelmat juontuvat yleensä eri 

osapuolten täysin päinvastaisista tavoitteista. Esimerkiksi tilaaja haluaa maksaa hank-

keesta mahdollisimman vähän, kun taas urakoitsija haluaa saada tuloja työstään mah-

dollisimman paljon. (Van der Puil & Van Weele 2013) 

Yksi ratkaisu tämän klassisen vastakkainasettelun välttämiseksi on parantaa projektin 

osapuolten välistä kommunikaatiota. Kommunikaation tulisi olla tehokasta siten, että kai-

killa osapuolilla on käytössään hankkeen tärkeät tiedot, joiden mukaan osapuolet voivat 

toimia järkevästi. Kommunikaation tehokkuus ja informointi vähentää myös tilanteita, 

joissa eri osapuolilla on mahdollisuus huijaukseen tai petokseen. Tehostetun kommuni-

kaation ideana on se, että kaikkia hankkeen osapuolia tiedotetaan aktiivisesti hankkeen 

etenemisestä suunnittelun, kustannusseurannan ja lähtötietojen tilanteesta. Näin kaikilla 

osapuolilla on edellytykset järkevään sekä läpinäkyvään päätöksentekoon. Tehostettu 

kommunikaatio parantaa myös projektiorganisaation jäsenten välistä yhteisymmärrystä. 

(Van der Puil & Van Weele 2013) 

Toinen keino välttää vastakkainasettelua on asettaa projektiorganisaation eri tahoille so-

pimuksessa sellaiset intressit ja tavoitteet, että saadaan muodostettua osapuolille yhtei-

siä tavoitteita. Tällaiset yhteiset tavoitteet voivat koskea esimerkiksi turvallisuutta, laatua 

ja aika- tai kustannussäästöjä. Näin työskentely ja tavoitteiden tavoittelu karsii automaat-

tisesti vastakkainasettelua pois, sillä kaikille osapuolille on kannattavaa tavoitella yhtei-

siä tavoitteita. (Van der Puil & Van Weele 2013) 
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Projektinjohtourakoissa syntyy jatkuvasti tilanteita, joissa osapuolten velvollisuuksia on 

vaikea johtaa suoraan sopimusasiakirjoista. Yhteistoimintasopimuksissa näiden velvolli-

suuksien tulkintaan voi vaikuttaa voimakkaasti sopimusoikeudellinen lojaliteettiperiaate. 

(Niemistö 2014, s. 11) Lojaliteettiperiaate kuuluu sopimusoikeuden peruskäsitteistöön, 

mutta sen sisällöstä esiintyy eriäviä näkökantoja. Sopijapuolilla voi olla toisiaan kohtaan 

myös velvollisuuksia, jotka eivät käy suoranaisesti ilmi sopimuskirjauksista. Perinteisen 

lojaliteetin määritelmän mukaan sopijaosapuolet eivät saa ajaa sopimussuhteessa pel-

kästään omaa etuaan, vaan he ovat velvollisia ottamaan huomioon vastapuolen edut 

kohtuullisissa määrin ilman omien oikeuksien merkittävää vaarantamista. Sopijaosapuol-

ten tulee siis toimia mahdollisuuksien mukaan omia oikeuksiaan loukkaamatta siten, 

ettei vastapuolelle aiheudu vahinkoa. (Niemistö 2014, s. 113) 

Lojaliteettivelvollisuus voidaan nähdä yleensä kahdesta eri näkökulmasta; negatiivisena 

eli toisen osapuolen etujen vahingoittamisen välttämisenä, tai positiivisena eli osapuol-

ten velvollisuutena ottaa huomioon toisen osapuolen edut omassa toiminnassaan. Li-

säksi lojaliteettivelvollisuuden sisältö voidaan ymmärtää kahdella eri tavalla. Toisaalta 

lojaliteettivelvoitetta voidaan pitää yleisnimityksenä niille velvollisuuksille, joita sopijapuo-

lilla on toisiaan kohtaan. Toisaalta lojaliteettivelvollisuus voidaan nimenomaan erottaa 

näistä sopimuskirjauksiin perustuvista velvollisuuksista olemaan voimassa omana ylei-

senä periaatteenaan. (Niemistö 2014, s. 114) 

Yleensä pitkäkestoisten, yhteistoimintaa vaativien sopimussuhteiden sopimukseen lisä-

tään vaatimuksia korostuneesta lojaliteetista. Lojaliteettivelvollisuuden juurisyynä pide-

tään yleisesti juuri sopimuksen yhteistoimintaluonnetta. Kun sopimuksenmukaiset suo-

ritteet edellyttävät erityistä yhteistoimintaa ja lojaliteettiperiaate korostuu, hankkeen jat-

kuvuuden turvaaminen, joustavuus ja konfliktien välttäminen muodostuvat molemmille 

osapuolille tärkeämmiksi kuin välitön oman edun ajaminen. (Niemistö 2014, s. 114) 

Rakentamisessa myötävaikutusvelvollisuuksien katsotaan olevan erityisen korostuneita, 

koska ne vaikuttavat olennaisesti mahdollisuuteen onnistua rakennushankkeessa. Ra-

kennushankkeissa lojaliteettivelvollisuuden katsotaan tarkoittavan esimerkiksi sitä, että 

toisen osapuolen erehdystä ei saa tietoisesti ylläpitää. Lojaliteetti nousee esiin myös ylei-

sissä tiedonanto-, reklamaatio- ja myötävaikutusvelvoitteissa. Näitä velvoitteita on 

yleensä sopimuksissa nimenomaisesti määritelty, mutta lojaliteettivelvoite vaikuttaa vain 

teoreettisemmalla tasolla. Esimerkiksi tapauksessa, jossa osapuolen laiminlyönnistä joh-

tuen toinen osapuoli kärsii vahinkoa, mutta ei ilmoita tästä vahingosta vastaavalle osa-

puolelle, vahingon kärsijän voidaan katsoa laiminlyövän ilmoitusvelvollisuuttaan, ja va-
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hingosta vastaavan osapuolen vastuu vähenee. Velvoitteiden laiminlyöntitapauksissa lo-

jaliteetti vaikuttaa siis korkeintaan laiminlyöneen osapuolen vastuun vähenemiseen, 

mutta ei kuitenkaan poista sitä. (Niemistö 2014, s. 115-116) 

Lojaliteetilla argumentointi juridisissa prosesseissa on kuitenkin vähäistä, ja siihen suh-

taudutaan varauksellisesti. Oikeuskirjallisuudesta ei löydy yksiselitteistä päätöstä siitä, 

onko lojaliteettivelvoitteen rikkominen sopimusrikkomus vai ei. Toisaalta katsotaan, että 

lojaliteetti ei ole sopimusvelvoite, ja toisaalta taas yhteistoimintasopimuksissa lojaliteetti 

voidaan katsoa sopimusvelvoitteeksi. Vuoteen 2014 mennessä Niemistön mukaan loja-

liteettiperiaatetta on sovellettu oikeudessa vain kahdessa korkeimman oikeuden tapauk-

sessa. (Niemistö 2014, s. 116) Lojaliteettiperiaatteeseen voi kyllä vedota oikeudessa, 

mutta yksinään sillä ei ole tehokasta argumentoivaa vaikutusta (Lukander 2012). Lojali-

teettivelvollisuus ei siis ole erillinen oikeudellinen ilmiö, mutta toisaalta sen voidaan kat-

soa olevan osa johtavia oikeusperiaatteita, kuten kunniallisuutta ja hyvän tavan vastai-

suutta. Lojaliteettivelvollisuuden vahvuus vaihtelee kuitenkin sopimustyypeittäin. Pitkien, 

yhteistoimintaa vaativien sopimuksien lisäksi lojaliteettivelvollisuutta pidetään tärkeänä 

esimerkiksi toimeksiantosopimuksissa, sopimuksen kestosta riippumatta. (Pesonen 

2012). 

2.5 Suunnittelun ohjaus PJU-hankkeessa 

Projektinjohtourakan mallisopimuksen RT 103017 yksi keskeisimpiä tavoitteita on val-

jastaa PJU:n ammattitaitoinen osaaminen hankkeen suunnittelun ohjaukseen (Niemistö 

2014, s. 21). Suunnitelmien puutteellisuus, virheellisyys ja myöhäinen toimitus on yleinen 

ongelma rakennushankkeissa. Projektinjohtohankkeissa on tärkeää mahdollistaa suun-

nitelmien joustavuus ja kehittyminen toteutuksenkin aikana. Yleensä joustavuuden tarve 

juontaa käyttäjien tulevista tilaratkaisuista, tilojen varustuksesta sekä talotekniikasta. 

Näiden ratkaisujen tarve selviää vasta hankkeen aikana, monesti jopa hankkeen hyvin 

myöhäisessä vaiheessa. (Kruus et al. 2006, s. 5). Korjausrakentamisen suunnittelun joh-

taminen on erilaista kuin uudishankkeessa. Korjausrakentamisessa suunnitelmat näh-

däänkin yleensä eräänlaisena ”aatteellisena mallina”, joka kuvaa tulevaisuuden tavoite-

tilaa vain näkemyksen tasolla. Korjaushankkeen alkuvaiheessa tästä tulevaisuuden ta-

voitetilasta on olemassa harvoin varmaa tietoa. (RT 13-11120) 

Vuonna 2006 Kruus et al. julkaisivat teoksen, joissa esitellään SUKE-malli eli malli suun-

nittelun ohjaukseen projektinjohtohankkeissa. Tätä seurasi vuonna 2007 Kiiras et al. toi-

mesta julkaistu teos, jossa esitellään SUKE-mallin toimintaa talotekniikan suunnittelun ja 

hankintojen ohjauksessa projektinjohtohankkeissa (kts. Kiiras et al. 2007). SUKE-mallilla 

pyritään tarjoamaan kehitystyökaluja suunnittelun, toteutuksen ja hankinnan välisten 
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osapuolten aikataulutukseen, tiedonsiirtoon ja ymmärrykseen. Suunnittelijat eivät välttä-

mättä ole perehtyneet projektinjohtourakan luonteeseen, johon olennaisesti kuuluu 

suunnitelmien edistäminen yhdessä hankinnan ja toteutuksen kanssa. Tällöin kaikkia 

suunnitelmia ei tulisi yrittääkään laatia kerralla täysin valmiiksi. SUKE-malli esittää suun-

nitelmapakettijaon, joka tehostaa hankinnan ja suunnittelun välistä kommunikaatiota. 

SUKE-mallissa esitetään käsite avoin rakentaminen edistämään projektinjohtohankkeen 

toimintaa. Avoimen rakentamisen periaatteen mukaan hanke tulisi suunnitella ja toteut-

taa eritellen se kiinteään perusosaan ja muuntuviin tilaosiin. (Kruus et al. 2006, s. 5) 

Nämä käsitteet on määritelty seuraavasti: 

• Rakennuksen kiinteä perusosa on muuntojoustavuuden ja halutun jaon mu-

kaan määritetty rakennuksen osa tai tila, joka toteutetaan yhtenäisenä perusra-

kennuksena. 

• Muuntuva tilaosa on muuntojoustavuuden ja halutun jaon mukaan määritetty 

rakennuksen osa tai tila, jonka suunnittelu, hankinnat ja rakennustyöt tehdään 

vasta sitten, kun päätös tilan loppuratkaisusta on tehty. (Kruus et al. 2006, s. 5-

6) 

SUKE:n periaatteiden lähtökohtana on jakaa projektinjohtohanke limitettyihin vaiheisiin 

siten, että eri vaiheiden tarvittavat päätökset voidaan tehdä silloin, kun päätökset ovat 

valmiita. Suunnittelu jaetaan yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheeseen. Suunnittelu tulisi 

vaiheistaa siten, että yleissuunnittelusta laaditaan pakettina sopimus, ja toteutussuunnit-

telu ostetaan palveluna, joka jatkuu rakentamisen ajan. Suunnitelmat tulee jakaa kiinte-

ään ja muuntuvaan osaan. Näiden osien väliset rajaukset määritetään tavoiteltavan 

muuntojoustavuuden perusteella. Toteutussuunnittelussa muuntuvien tilojen suunnitel-

mat laaditaan tila-alueittain eli osastoittain. (Kruus et al. 2006, s. 7-8) 

Jotta rakennuksesta saadaan halutulla tavalla muuntojoustava, tulee hankkeen tavoittei-

den asetannassa huomioida muutamia seikkoja. Ensinnäkin muuntuvien tilaosien laa-

juudet ja ominaisuudet tulee määritellä. Muuntuviksi tilaosiksi määritetään ne rakennuk-

sen osat, joiden käyttötarkoituksen muutoksiin varaudutaan. Toisekseen kiinteä perus-

osa ja sen rajapinnat muuttuvan osan kanssa tulee määrittää. Lisäksi rakennuskustan-

nusten budjetti tulee eritellä kiinteän perusosan sekä muuntuvien tilaosien välillä. Kiin-

teän perusosan määrittelemiseksi tulee ensin määritellä muuntuvien tilaosien ominai-

suuksien vaihteluvälit. (Kruus et al. 2006, s. 24) Muuntojoustavuus kuvaa siis rakennuk-

sen kykyä mukautua tulevaisuudessa tapahtuviin käyttötarkoituksen muutoksiin. Muun-

tojoustavan toteutustavan valinnalla halutaan myös säilyttää tilaajan vapaus tehdä tila-

päätökset mahdollisimman myöhään. (Kiiras et al. 2007, s. 18) 
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Talotekniikan osalta periaate suunnitelmajaossa on jotakuinkin vastaava. Myös talotek-

niikan osalta rakennus jaetaan kiinteään perusosaan sekä muuntuvaan tilaosaan. TATE-

järjestelmät mitoitetaan siten, että ne ottavat huomioon joustavien tila-alueiden eri kon-

septit. Lisäksi mitoituksessa huomioidaan tilajärjestelmien ja -laitteiden käytön samanai-

kaisuus. Talotekniikan suunnittelussa huomioidaan siis perusosan ja muuntuvien tila-

osien muunneltavuusvaatimukset, näiden rajapintojen yhteensovitusta unohtamatta. 

(Kiiras et al. 2007, s. 5-6) 

Suunnitelma-aikataulu laaditaan suunnitelmapakettikohtaisesti. Kiireellisissä tapauk-

sissa rakenteiden toteutussuunnittelu voidaan aloittaa jo yleissuunnitteluvaiheessa. 

Etenkin maanrakennus- ja perustushankintoja tehdessä toteutussuunnitelmat ovat olen-

nainen osa tarjouspyyntöaineistoa, ja niiden tulee olla valmiita rakentamispäätöksen yh-

teydessä. Suunnitelmapaketteja valvotaan ja ohjataan suunnitelmakatselmuksilla. Kat-

selmuksissa tarkistetaan suunnitelmapaketin sisällön ristiriidattomuus ja toteutuskelpoi-

suus sekä soveltuvuus hankintaan. Katselmuksissa tulee tarkentaa suunnittelijoille han-

kintapakettien suunnitelmien laajuus, sisältö ja toimitusaika. (Kruus et al. 2006, s. 8) 

SUKE:ssa esitetään toteutussuunnittelun ohjauksen työntö-imumalli. Tällä mallilla tarkoi-

tetaan sitä, että suunnitelmapakettien katselmukseen asti suunnittelun ohjausta käsitel-

lään työntöohjauksena, jossa suunnittelijat ja projektinjohto aikatauluttaa suunnitelma-

paketit ja ohjeistaa niiden sisällön. Projektinjohto myös edellyttää suunnittelijoiden nou-

dattavan laadittua aikataulua. Suunnitelmapakettien katselmusten jälkeen työmaan johto 

määrittää tarvittavien hankintojen tarjouspyyntösuunnitelmien sisällön ja aikatauluttaa 

niiden tarpeen. (Kruus et al. 2006, s. 34) 

Projektinjohtourakan aihepiirissä tutut termit ”hankintapaketti” ja ”suunnitelmapaketti” 

ovat eri asia. Tyypillisesti PJU-hankkeissa suunnitelma-aikataulu tehdään hankintapa-

keteittain. Tämä on kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi, sillä hankintapaketit soveltu-

vat huonosti sellaisenaan suunnittelun ohjaukseen. Esimerkiksi pikaisesti vaadittaessa 

yksittäisen hankintapaketin suunnitelmia, suunnittelijoiden tulee ensin ratkaista laajempi 

kokonaisuus, johon kyseinen hankintapaketti kuuluu. Suunnittelua tulisi tehdä erillisten 

kokonaisuuksien kautta, jotka kuitenkin riippuvat toisistaan ja täten pakottavat ratkaisui-

hin samanaikaisesti. SUKE:ssa näitä kokonaisuuksia kutsutaan suunnitelmapaketeiksi. 

Suunnitelmapakettijakoa ei tarvitse laatia siis siten, että hankintajako selviää niistä suo-

raan. PJU määrittää itse kunkin hankinnan sisällön suunnitelmapaketin valmistuttua. 

(Kruus et al. 2006, s. 34-35) SUKE:ssa esitetään myös käsite koordinointipaketti, joka 

tarkoittaa rakennustekniikan ja talotekniikan suunnitelmapakettien yhdistelmää. Koordi-

nointipakettien katselmuksissa varmistetaan rakennusteknisten ja taloteknisten suunni-

telmien yhteensopivuus. (Kiiras et al. 2007, s. 8) 
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2.6 Suunnittelun ohjauksen vastuualueet 

2.6.1 Tilaaja 

Projektinjohtourakan mallisopimuksen johdannossa on myös oma alaluku suunnittelulle. 

Sopimuksessa todetaan, että tilaaja johtaa suunnittelua ja määrittelee hankkeelta vaadi-

tut toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet. Lisäksi tilaaja hyväksyy suunnitelmat ennen nii-

den toteutusta. (RT 103017) 

Suunnittelun ohjauksen vastuita tarkennetaan urakkasopimuksen liitteeksi laadittavassa 

tehtäväluettelossa. Luettelossa alakohta A3 käsittelee toteutussuunnittelun ohjausta. Ti-

laajan osalta määritetyt velvoitteet tehtäväluettelon kohdassa A3 Toteutussuunnittelun 

ohjaus on esitetty kuvassa 5. (RT 103018) 

 

Kuva 5. Tilaajan tehtävät toteutussuunnittelun ohjauksessa tehtäväluettelon mu-
kaan (mukaillen RT 103018) 

Lisäksi mallisopimuksen kohdassa 6 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus todetaan ne toi-

menpiteet, joilla tilaaja luo edellytykset toteutussuunnittelun etenemiselle sekä mahdol-

listaa PJU:n suunnittelunohjausvelvoitteiden täyttämisen. Näitä velvoitteita on avattu tut-

kimuksen luvussa 2.3.2. PJU:n rooli ja vastuut suunnittelun ohjauksessa eivät poista ti-

laajan lopullista vastuuta laadituttamistaan suunnitelmista sekä antamistaan lähtötie-

doista, määräyksistä ja hyväksynnöistä. (Niemistö 2014, s. 35) 

Sisällysluettelo

Projektinjohtourakan tehtäväluettelo RT 103018

A 3 Toteutussuunnittelun ohjaus

Toteutussuunnittelun ohjauksessa tilaaja

A 3.15

A 3.16

A 3.17

A 3.18

A 3.19 huolehtii

A 3.19.1 yhdessä suunnittelijoiden ja PJU:n kanssa, että suunnittelussa 

on huomioitu rakennustyön ja rakennuksen käytön ja huollon 

työturvallisuus

A 3.19.2 suunnitelmien hyväksyttämisestä viranomaisilla ja käyttäjillä ja 

viranomaispäätösten hankkimisesta

A 3.19.3 suunnitteluun liittyvien rakenteellisen turvallisuuden ja 

kosteuden hallinnan varmistusmenettelyistä

A 3.19.4 suunnittelijoiden suoritusvastuulle kuuluvista 

rakennustuotteiden kelpoisuusvaatimusten selvityksistä

A 3.20 hyväksyy toteutussuunnitelmat

A 3.21 käsittelee ja tilaa lisä- ja muutossuunnitelmat.

päättää valittavista suunnitteluratkaisuista ja projektissa sovellettavasta 

tietomallikäytännöstä

järjestää toteutussuunnitteluvaiheen aloitustilaisuuden

antaa valtuudet viranomaislupien hankkimiseksi

järjestää ja johtaa käyttäjäyhteistyön ja –neuvottelut
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Mallisopimuksessa siis todetaan, että tilaaja johtaa hankkeen suunnittelua (RT 103017). 

Suunnittelun johtamisesta on olemassa runsaasti kirjallisuutta. Näistä mainitaan RT-oh-

jekortit RT 13-10860 Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa (2005) ja tutkimus-

hankkeen kannalta relevantimpana RT 13-11120 Suunnittelun johtaminen korjaushank-

keessa (2013). Näitä RT-ohjekortteja ei kuitenkaan mallisopimuksessa nimenomaisesti 

mainita, eikä niitä ole asetettu esimerkiksi mallisopimuksen sopimusliitteiksi. Olennainen 

osa suunnittelun johtamista on sen organisointi, johon kuuluu riittävien suunnittelijare-

surssien kokoaminen hankkeeseen (RT 13-0860). Korjaushankkeissa korostetaan aktii-

vista vuorovaikutusta ja toimivaa viestintää suunnitteluorganisaation sisällä (RT 13-

11120). 

2.6.2 PJU 

PJU:n suunnittelun ohjauksen velvollisuuksia tarkennetaan urakkasopimuksen liitteeksi 

laadittavassa tehtäväluettelossa. Tehtäväluettelon mallissa kohdassa A3 käsitellään esi-

merkiksi yleisiä ohjausvelvoitteita, suunnitelmien taloudellisuutta, lisä- ja muutostöitä 

sekä suunnitelmapakettimenettelyä (kuva 6). (RT 103018) 

Vaikka suunnittelusopimukset on solmittu tilaajan nimiin, mallisopimuksen yksi keskei-

simpiä tarkoituksia on valjastaa PJU:n ammattitaito mukaan suunnittelun ohjaukseen. 

Suunnitteluyhteistyö etenee käytännössä PJU:n järjestämillä suunnittelukokouksilla, 

joita PJU johtaa yhdessä pääsuunnittelijan kanssa, ja joissa on suunnitteluorganisaation 

lisäksi läsnä tilaajan päätösvaltainen edustaja. Yleisesti oletetaan, että tilaajalta tarvitta-

vien hyväksymispäätösten hankkiminen on PJU:n vastuulla. (Niemistö 2014, s. 106) 

Mallisopimuksen kohdassa 4.9 Projektinjohtourakoitsijan suoritusvelvollisuus, alakohta 

Suunnittelun ohjaus todetaan, että ”PJU ohjaa toteutussuunnittelua aikatauluhallinnan, 

hankintatoimen ja rakentamisen sekä rakennustyön työturvallisuuden asiantuntijana” 

(RT 103017). Suunnitelmien tavoitteiden mukaisuudesta sekä yhteensovittamisesta vas-

taavat osaltaan suunnittelijat, jotka ovat nimenomaisesti suunnittelun ammattilaisia. 

PJU:n tulee liittää suunnitteluprosessiin oma ammattitaitoinen näkemyksensä hankkeen 

aikatauluhallinnasta sekä rakentamisesta. Nämä osaamiset yhdistettäessä pyritään luo-

maan ja kehittämään kustannustehokkaita suunnitelmaratkaisuja. (Niemistö 2014, s. 

106) 
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Kuva 6. PJU:n tehtävät toteutussuunnittelun ohjauksessa tehtäväluettelon mu-
kaan (mukaillen RT 103018) 

Mallisopimuksessa todetaan, että PJU:n tulee tarkistaa suunnitelmien sopivuus aika-, 

kustannus- ja laatutavoitteisiin. Lisäksi PJU:n tulee tarkistaa suunnitelmien rakennetta-

vuus, soveltuminen hankintaan, sekä ennen kaikkea tehdä ennakoivasti ammattitai-

toonsa pohjautuen ehdotuksia, jotka kehittävät suunnitelmia kohti projektin tavoitteita. 

Suunnittelijat puolestaan laativat toteutussuunnitelmat näiden ehdotusten pohjalta, ja 

suunnitelmien yhteensopivuudesta vastaa pääsuunnittelija. PJU hyväksyttää laaditut to-

teutussuunnitelmat tilaajalla. Olennaisena osana ohjausvelvollisuuttaan PJU järjestää 

suunnitelmakatselmuksia, joissa todetaan suunnitelmien oikeellisuus, valmiustaso sekä 

Sisällysluettelo

Projektinjohtourakan tehtäväluettelo RT 103018

A 3 Toteutussuunnittelun ohjaus

Toteutussuunnittelun ohjauksessa PJU

A 3.1 A 3.7 suunnitelmia koskien huolehtii että

A 3.2 A 3.7.1 suunnittelussa otetaan huomioon 

rakennustyön työturvallisuus

A 3.3 A 3.7.2 työmaalla on aina työn etenemistä varten 

riittävät suunnitelmat ja pyytää ajoissa 

tarvittavat lisäsuunnitelmat

A 3.4 A 3.8 hankintoja koskien

A 3.4.1 ohjaa suunnitteluratkaisujen taloudellisuutta ja     toteutuskelpoisuutta A 3.8.1 suorittaa suunnitelmakatselmuksen 

hankintakohtaisesti ennen 

hankintasopimuksen laadintaa

A 3.4.2 laatii ammattimaisia suunnitelmien kehitysehdotuksia A 3.8.2 toimittaa tarjouksien suunnitelma-asiat 

kommentoitaviksi suunnittelijoille

A 3.4.3 antaa suunnittelussa tarvittavaa kustannustietoa ja laati 

toteutusvaihtoehtojen vertailulaskelmat, ottaen huomioon laskelmissa 

myös mahdollisen lisä- ja muutossuunnittelutarpeen kustannus- ja 

aikatauluvaikutukset

A 3.8.3 huolehtii että hankintasopimuksissa 

alihankkijat toimittavat suorituksiinsa 

kuuluvat suunnitelmat tai suunnitelmien 

lähtötiedot suunnittelijoille

A 3.5 muutos- ja lisätöihin liittyen

A 3.8.4 toimittaa tilaajalle, pääsuunnittelijalle ja 

muille suunnittelijoille 

hankintamenettelyistä tulevat 

suunnitelmien muutosehdotukset 

siirrettäväksi suunnitelmiin

A 3.5.1 huolehtii, että muutos- ja/tai lisäsuunnittelutarpeet tulevat hoidetuksi
A 3.9 talotekniikkaa koskien

A 3.5.2 ilmoittaa suunnitelmapakettien katselmuksissa, mikäli katsoo että 

suunnitelmat ovat muuttuneet sopimusasiakirjoihin nähden siten, että 

muutokset saattavat vaikuttaa tavoitehintaan, ja/tai urakka-aikaan

A 3.9.1 noudattaa suunnitelmapakettimenettelyä 

kaikille suunnittelutoimialoille 

samanaikaisesti

A 3.5.2 laatii kustannuslaskelmat ja esittää lisä- ja muutossuunnitelmien 

kustannusvaikutukset ennen niistä päättämistä ja toteutusta

A 3.9.2 järjestää rakennusosien risteilykokoukset 

työmaalla ennen asennusten aloitusta

A 3.6

A 3.6.1 määrittää ja ajoittaa suunnitelmapaketit ja hankintojen suunnitelmilta 

edellyttämät valmiusasteet sekä hyväksyttää nämä tilaajalla

A 3.6.2 huolehtii, että toteutussuunnittelussa ja suunnitelma-asiakirjoissa on 

otettu huomioon suunnitelmapakettijako

A 3.6.3 tarkistaa suunnitelmien tavoitteenmukaisuuden 

suunnitelmapaketeittain kustannustavoitteisiin verrattuna

A 3.6.4 pitää suunnitelmakatselmukset kaikille suunnittelutoimialoille 

suunnitelmapaketeittain samanaikaisesti yhdessä suunnittelijoiden

kanssa

A 3.6.5 koordinoi suunnittelua siten, että hankintoja palveleva suunnittelu on 

yhteensovitettu muuhun suunnitteluun ja että hankinnat

voidaan suorittaa aikataulun mukaisesti

A 3.6.6 ohjeistaa hankintapakettien suunnitelmien sisällön ja toimituksen

täsmentää yhdessä tilaajan ja tämän suunnittelijoiden kanssa projektin 

tietomallintamiskäytännöt

käynnistää suunnittelijoiden yhteistyön käyttö- ja huolto-ohjeen laatimiseksi

suunnitelmien taloudellisuutta koskien

järjestää ja johtaa suunnittelukokoukset yhdessä pääsuunnittelijan kanssa

suunnitelmapakettimenettelyä koskien
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tarkennetaan hankinnoissa vaadittuja suunnitelma-asiakirjojen sisältöä. Näissä katsel-

muksissa voidaan myös todeta, mikäli suunnitelmat ovat muuttuneet siten, että PJU:n ja 

tilaajan välisen urakkasopimuksen tavoite- ja kattohintaa tai urakka-aikaa tulee muuttaa. 

Lisäksi PJU:n tulee ilmoittaa tilaajalle välittömästi, mikäli suunnittelu vaarantaa hankkeen 

tavoitteiden saavuttamisen. Ilmoituksen yhteydessä PJU:n tulee myös ehdottaa korjaa-

via toimenpiteitä ongelman korjaamiseksi. PJU:n ohjausvelvollisuuden painottamisesta 

riippumatta PJU:n ohjaus ei vähennä suunnittelijoiden lakisääteisiä vastuita tai tilaajan 

vastuuta suunnittelijoiden suorituksista. (RT 103017) 

 

Kuva 7. PJU:n suunnittelunohjausvelvollisuuden neljä pääulottuvuutta (Niemistö 
2014, s. 107-109) 

Niemistö (2014) tiivistää PJU:n suunnittelunohjausvelvollisuuden neljään pääkohtaan: 

(1) teknisiä ratkaisuja koskevaan ohjaukseen, (2) suunnitelmien toteutettavuuden arvi-

1. Teknisten ratkaisujen ohjaus

- Tarkastaa suunnitelmien tavoitteen-
mukaisuuden

- Ilmoittaa tilaajalle välittömästi vaarantuneista 
tavoitteista

- Antaa ammattimaisia ehdotuksia 
suunnitelmien kehittämiseksi

- Määrittää ja ajoittaa suunnitelmapaketit

- Järjestää suunnitelmapakettien 
suunnitelmakatselmukset

2. Suunnitelmien 
toteutettavuuden arviointi

- Arvioi ammattimaisuudellaan suunnitelmien 
toteuttamiskelpoisuutta

- Vertailee suunnitelmaratkaisujen 
vaihtoehtojen kustannuksia, rakennettavuutta 
ja aikataulua

- Huolehtii suunnitelmien käyttökelpoisuudesta 
hankinnassa

- Huomioi rakentamisen työturvallisuuden 
suunnitelmia kehitettäessä

3. Suunnitelmien 
aikatauluvaikutusten huomiointi

- Huomioi suunnitelmaratkaisujen vaikutukset 
aikatauluun

- Valvoo suunnitelmien toimitusaikataulua siten, 
että työn häiriötön eteneminen on mahdollista

- Laatii aikataulut mallikatselmuksille ja valvoo 
sen toteutumista

4. Kustannushallinnan 
huomioiminen suunnitelmien 
kehittämisessä

- Ohjaa suunnittelua myös taloudellisesta 
näkökulmasta

- Arvioi suunnitelmien yhteensopivuutta 
kustannustavoitteisiin

- Antaa kustannustavoitteita palvelevia 
kehitysehdotuksia

- Antaa suunnittelijoille kustannustietoa sekä 
laatii eri suunnitelmavaihtoehtojen 
vertailulaskelmat

Projektinjohtourakoitsijan 
SuO-velvollisuus
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ointiin, (3) suunnitelmien aikatauluvaikutusten huomiointiin sekä (4) kustannustehokkuu-

den ja -hallinnan huomioimiseen suunnitelmien kehittämisessä. Nämä pääkohdat on esi-

tetty kuvassa 7. 

Etenkin suunnitelmien toteutettavuuden arvioinnissa esiintyy nykyisillä mallisopimuksien 

kirjauksilla ongelmakohtia. Etenkin tehtäväluettelon kohtien A 3.6.5 ja A 3.7.2 (kuva 6) 

kirjausten johdosta PJU:n ohjausvelvollisuuden ja tilaajan suunnitteluvastuun välille 

muodostuu epäselvä rajapinta. Tilaajalla on kuitenkin myös selvästi osoitettu vastuu huo-

lehtia siitä, että suunnitelmat toimitetaan riittävän ajoissa ja oikean sisältöisinä työmaalle. 

Suunnitelmien aikataulutus tulisi tapahtua erikseen laaditun suunnitelma-aikataulun mu-

kaisesti. Mikäli suunnitelma-aikataulua ei ole hankkeessa laadittu, YSE 8.2 § mukaan 

suunnitelmia tulee toimittaa työmaalle sitä mukaa, kun niitä tarvitaan töiden edetessä. 

Toisaalta on PJU:n velvollisuutena huomauttaa aktiivisesti työmaan suunnitelmatar-

peista, mutta tämä ei saa vähentää tilaajan vastuuta suunnitelmien toimittamisesta. Vaik-

kakin tehtäviä määritellään eri osapuolten tehtäväluetteloissa hyvinkin yksityiskohtai-

sesti, käytännön vastuurajoissa ei saisi ilmetä ristiriitoja esimerkiksi PJU:n, rakennutta-

jakonsultin, pääsuunnittelijan ja tilaajan välillä. (Niemistö 2014, s. 108) 

2.7 SuO-velvoitteiden ja suunnitteluvastuun rajapinta 

Yleisesti rakentamisessa ja YSE98:ssa oletetaan, että suunnitteluvastuu kuuluu tilaajalle 

ja toteutusvastuu urakoitsijalle. Tämä oletus juontuu siitä, että hankkeen käynnistäminen 

vaatii lähtötietoja, niiden hankkimista sekä tavoitteenasetantaa, mitkä ovat luontevimpia 

rakennuskohteen omistajalle ja/tai tilaajalle. Tavoitteenasetannan ja lähtötietojen poh-

jalta laaditaan suunnitelmat rakennustyötä varten. Yleisesti tunnettua on myös se, että 

valtaosa rakennushankkeen kustannuksista sekä toteutuksen aikaisista ongelmista 

määritetään jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Hankkeen häiriöttömän etenemisen yksi 

perusedellytyksiä on perusteellinen suunnittelutyön organisointi. (Niemistö 2014, s. 105-

106) 

Suunnitteluvastuuta käsiteltäessä tarkastellaan suunnitelmien toiminnallisuuden käsi-

tettä. Suunnitelmien tulisi palvella niitä tavoitteita, jotka hankkeen valmiustasolle on ase-

tettu. YSE 24 §:n 2 ja 3 momenteissa todetaan, että tilaajan solmiessa suunnittelusopi-

mukset nimiinsä, se vastaa yksiselitteisesti toteuttamistaan suunnitelmista. Koska suun-

nitteluorganisaation tulisi koostua nimenomaisesti suunnittelun ammattilaisista, perus-

oletus on, että urakoitsijan ei tule kyseenalaistaa suunnitelmien oikeellisuutta jatkuvasti. 

Kyseenalaistaminen on tarpeen vasta tilanteissa, joissa PJU:n ammattitaitoisen näke-

myksen mukaan suunnitelmaratkaisu johtaisi lopputulokseen, joka ei noudata tilaajan 

tavoitteita, hyvää rakennustapaa tai yleisiä määräyksiä. (Niemistö 2014, s. 106) 
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Suunnitteluvastuun ja SuO-velvoitteiden rajapinta herätti erityistä keskustelua mallisopi-

musta laadittaessa. Tilaajaorganisaatioiden edustajat olivat paikoitellen sitä mieltä, että 

vastuu suunnitelmien sisällöstä siirtyy ainakin jossain määrin PJU:lle tämän annettua 

kehitysehdotuksia suunnitelmiin täyttäessään SuO-velvoitettaan. Mallisopimuksessa to-

detaan kuitenkin yksiselitteisesti, että tilaaja vastaa toteuttamistaan suunnitelmista, ja 

täten suunnitteluvastuu on puhtaasti tilaajalla. Tämä käy ilmi myös mallisopimuksen koh-

dassa tilaajan myötävaikutusvelvollisuus, jossa todetaan selkeästi, että tilaaja hyväksyy 

suunnitelmat ennen toteutusta. (Niemistö 2014, s. 110)  

2.8 Suunnitelmaviiveet ja -puutteet 

Projektinjohtourakan mallisopimus on laadittu siinä perusoletuksessa, että suunnittelu-

sopimukset tehdään tilaajan nimiin. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnit, 

kuten sopimusasiakirjojen puutteet tai tilaajan tahon tiedonantohäiriöt johtavat useasti 

suunnitelmaviiveisiin. Monesti suunnitelmaviiveistä johtuen hankkeen toteutuksen häi-

riötön eteneminen vaarantuu. (Niemistö 2014, s. 95) 

YSE 8.2 §:n mukaan tilaajan tulee toimittaa sopimuksen edellyttämät suunnitelmat ja 

muut asiakirjat urakoitsijalle yhteisesti sovitun aikataulun puitteissa toteutuksen ede-

tessä siten, että urakoitsijalla on riittävä aika suorittaa hankinnat sekä muut valmistavat 

toimenpiteet. Tilaajan tulee saattaa rakennustyössä tarvittavat suunnitelmat ja muut 

asiakirjat urakoitsijan käyttöön riittävän ajoissa rakentamisen edistymisen kannalta. Toi-

mitettuja suunnitelmia tulee pystyä käyttämään toteutussuunnitelmina rakentamisessa 

ja hankinnassa. Tilaajan tulee huolehtia myös suunnitelmien yhteensopivuudesta sekä 

sisällön tarkastamisesta. (Niemistö 2014, s. 96) 

Vaikka projektinjohtourakassa suunnittelu ja toteutus on voimakkaastikin limitetty, tilaa-

jan tulee täyttää suunnitelmien toimitusvelvollisuus siten, että työmaalle saapuu suunni-

telmia etupainotteisesti ja hyvissä ajoin. Suunnitelmien myöhästyminen tai niiden sisäl-

lön puutteellisuus aiheuttavat urakoitsijalle odottelua ja ylimääräisiä kustannuksia ja hei-

jastuvat täten hankkeen kokonaisaikataulun pitävyyteen. Suunnitelmien etupainottei-

suus mahdollistaa PJU:n ammattimaisen osaamisen hyödyntämisen suunnitelmien ke-

hittämisessä, sekä hankinnoissa ja työnsuunnittelussa. (Niemistö 2014, s. 96) 

PJU:n tulee puolestaan ilmoittaa tilaajalle viipymättä havaittuaan tämän antamissa mää-

räyksissä epäkohtia, jotka voivat vaarantaa töiden sopimuksenmukaisen etenemisen ja 

täyttämisen. Mikäli tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnistä johtuen työ-

maalla havaitaan töiden viivästymisen tai pysähtymisen uhka, tulee PJU:n ilmoittaa tästä 
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viipymättä tilaajalle. Tällaisissa tilanteissa ilman välitöntä PJU:n kirjallista ilmoitusta tilaa-

jalle PJU saattaa menettää oikeutensa mahdolliseen urakka-ajan pidennykseen tai kus-

tannusten korvaukseen. Kirjalliseksi ilmoitukseksi lasketaan myös työmaakokousten 

pöytäkirjaan kirjattu huomautus tai ilmoitus. (Niemistö 2014, s. 96) 

Täyttääkseen koordinointi- ja suunnittelunohjausvelvoitettaan PJU:n tulee huolehtia 

suunnitteluaikataulun laatimisesta käyttökelpoiseksi yhteistyössä pääsuunnittelijan ja ti-

laajan kanssa. Toteutuksen aikana suunnitelmat tulee toimittaa PJU:n käyttöön suunnit-

teluaikataulun mukaisesti. Suunnittelunohjausvelvoitettaan täyttäessä PJU:n tulee il-

moittaa tilaajalle mahdollisimman ajoissa tulevista suunnitelmatarpeista ja tarpeiden yk-

sityiskohtaisuuden tasosta. Tämä ilmoitus on syytä tehdä esimerkiksi suunnittelupalave-

reissa suoraan suunnittelijoille tilaajan läsnä ollessa. Ohjausvelvoitteen täyttämiseksi ei 

riitä pelkkä PJU:n reklamaatio suunnitelmatarpeesta, vaan tarpeita tulee myös ohjata ja 

suunnitelmille tulee esittää korjausehdotuksia. (Niemistö 2014, s. 96-97) 

YSE 34 § ja 35 § mukaan, jos suunnitelmien oikea-aikainen toimitus ja niiden sisältö 

poikkeaa sovitusta, voidaan tilaajan katsoa laiminlyöneen myötävaikutusvelvoitettaan, 

jolloin PJU on oikeutettu urakka-ajan pidennykseen sekä tästä aiheutuneiden kustan-

nusten täyteen korvaukseen. Toisaalta lojaliteettivelvollisuuden nojalla PJU:n tulee koh-

tuullisin toimin pyrkiä minimoimaan tämä viivästys. Mikäli myöhästyneet suunnitelmat 

kasaantuvat, joudutaan suunnitelmatarpeita vertailemaan, ja tarpeissa edetään sitä reit-

tiä, mikä aiheuttaa hankkeelle pienintä mahdollista vahinkoa. Joskus työt määrätään to-

teutettaviksi luonnostasoisilla suunnitelmilla, vaikkakin myöhemmin jouduttaisiin suorit-

tamaan korjaustoimenpiteitä, joilla lopullinen tuote saadaan viimeisteltyjen suunnitelmien 

määräämään tasoon. Tällöin on täysin perusteltua odottaa tilaajan korvaavan mainituista 

korjaustoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset. Tällaiset tapaukset on syytä käsitellä 

lisä- ja muutostyöprosessin kautta, koska tapauksissa tilaajan laiminlyönnistä aiheutuu 

lisäkustannuksia sekä aikataulun pidennystä. (Niemistö 2014, s. 96-97) 
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3. TUTKIMUKSEN OMINAISPIIRTEET 

3.1 Tutkimushanke 

3.1.1 Tutkimushanke yleisesti 

Tässä luvussa selostetaan tutkimushankkeen ominaispiirteet tarkasti. Jotta tutkimustu-

loksia voidaan ymmärtää ja käsitellä oikein, on välttämätöntä ymmärtää tarkkojakin yk-

sityiskohtia hankkeen ominaisuuksista. 

Tutkimushankkeen kohde on Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva, vuonna 1977 valmis-

tunut liike- ja toimitilarakennus. Kohteen peruskorjausta on tehty vähitellen vuodesta 

2012. Valmistuttua kohteen laajuus on kerrosalaltaan noin 26 000 m2 (kem2) ja brutto-

alaltaan noin 34 000 m2 (brm2). 

Kiinteistössä on yhteensä 10 kerrosta, 2 kellarikerrosta sekä 8 maanpäällistä kerrosta. 

Kellarikerroksista käytetään tässä tutkimuksissa nimiä alakellari (AK, alin kellarikerros) 

ja yläkellari (YK, ylempi kellarikerros). Kiinteistössä on 4 porrashuonetta (A, B, C ja D), 

joista jokaisessa on vähintään yksi hissi. Kiinteistö sijaitsee myös loivassa rinteessä si-

ten, että osassa rakennusta kerros 1 on maantasossa, ja osassa kerros 2 on maanta-

sossa. Kerroksesta 3 ylöspäin rakennus on keskeltä avonainen siten, että 3. kerrokseen 

muodostuu vesikatolle sisäpiha. Taulukossa 1 on eritelty kerroskohtaisesti kiinteistön ti-

lojen käyttötarkoituksia saneerauksen jälkeen. 

Taulukko 1. Tutkimushankkeen kerrosten käyttötarkoituksia peruskorjauksen jälkeen 

Kerros Käyttötarkoitus, tilat, tehtävät toimenpiteet 

AK Huolto- ja varastotiloja, parkkihalli, sosiaalitiloja, teknisiä tiloja 

YK Muuntamo, pieni IV-konehuone, huolto- ja varastotiloja, parkkihalli 

1. Pääaula, ravintoloita, lastaus- ja jätetila, katutason julkisivu uusitaan 

2. Ravintoloita ja muita liiketiloja katutasossa, katutason julkisivu uusitaan 

3. – 7. Toimistokerroksia, 3. kerroksen vesikatto sisäpihalla 

8. Vesikatto, IV-konehuone, huolto- ja varastotiloja, muita teknisiä tiloja 

 

Tilaajan näkökulmasta peruskorjaus on jaettu kahteen vaiheeseen; vaihe 1 2012–2015, 

ja vaihe 2 2016–nykypäivä. Korjauksen arvioitu lopullinen valmistuminen sijoittuu loppu-

vuoteen 2020. Korjauksen vaiheessa 1 suoritettiin erilaisia pieniä yksittäisten tilojen sa-

neerauksia sekä kuntokartoituksia. Vaiheen 2 aluksi suoritettiin laajamittainen, lähes 
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koko kiinteistön laajuinen purku-urakka, jonka jälkeen suoritettiin varsinainen peruskor-

jaus. Tämä tutkimus keskittyy mainittuun peruskorjaukseen ja vuosiin 2018–2020. PJU 

liittyi hankkeeseen syksyllä 2018 erillisen purku-urakan valmistuttua. Peruskorjauksen 

käynnistyessä lähes koko kiinteistö oli tyhjänä ja vuokraamattomana, lukuun ottamatta 

muutamaa liiketilaa 2. kerroksen katutasossa.  

Syksyllä 2018 tilaaja ja PJU laativat urakkasopimuksen kohteen peruskorjauksen pro-

jektinjohtourakasta. Suunnittelusopimukset oli tehty tilaajan nimiin. Rakennus oli jaettu 

SUKE-mallin mukaisesti kiinteisiin perusosiin sekä muuntuviin tilaosiin. Taloteknisten töi-

den urakoitsijan urakkaan sisällytettiin koko korjaushankkeen LVI- ja S-työt. Taloteknis-

ten töiden urakka alistettiin PJU:lle sivu-urakkana. Käytännössä koko kiinteistön talotek-

niikka tuli uusia urakassa. Vaiheen 2 peruskorjauksen toteutus jaettiin 3:een eri vaihee-

seen, joista PJU antoi tilaajalle kustannusarviot vaihe kerrallaan. Olennainen yksityis-

kohta hankkeen kannalta on, että kiinteistön tiloja ei oltu vielä vuokrattu aloitettaessa 

PJU:n 1. urakkavaihetta. Tilojen loppukäyttäjää ei ollut siis tiedossa 1. urakkavaihetta 

aloitettaessa. Tätä urakkavaihetta 1 nimitetään tässä tutkimuksessa perusurakaksi. 

Urakkavaihetta 2 nimitetään erillisurakaksi ja urakkavaiheesta 3 käytetään nimeä 

vuokralaismuutokset. 

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto ja tehdyt havainnot on kerätty hankkeen perus- ja 

erillisurakan osalta. Tutkimuksen kannalta tämä ei ole ongelma, sillä hankkeen haasta-

vimmat pääkohdat sopimuskäytäntöjen sekä suunnittelun ohjauksen näkökulmasta ajoit-

tuvat juuri perus- ja erillisurakan osille. 

Tilaaja, suunnittelijat sekä tilaajan rakennuttajakonsultit pysyivät muuttumattomina kaik-

kien urakkavaiheiden ajan, lukuun ottamatta yksittäisiä henkilöstön muutoksia. PJU:n 

työmaalla työskentelevä projektitiimi puolestaan eli vahvasti hankkeen aikana, eri urak-

kavaiheiden työllistäessä eri määrän henkilöitä. Seuraavissa luvuissa esitellään hank-

keen eri urakkavaiheet sekä PJU:n projektitiimi kussakin urakkavaiheessa. Yhteenveto 

tutkimushankkeen eri urakkavaiheiden toimenpiteistä sekä tutkimuksessa käytettävästä 

termistöstä on esitetty luvun 3.1.4 lopussa taulukossa 2. 

3.1.2 Perusurakka – urakkavaihe 1 

Perusurakan työt aloitettiin syyskuussa 2018. Perusurakan valmistuspäivämäärän tuli 

olla 30.11.2019. Perusurakan osalta tilaajan tahtotasona oli saattaa muuntuvat tilaosat 

eli toimistokerrokset (3.–7.) sellaiseen tilaan, josta ne olisi helpointa saattaa täysin val-

miiksi, kun tilat saadaan vuokrattua. Tahtotilana oli myös tarjota tuleville vuokralaisille 
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mahdollisimman laajat mahdollisuudet teettää vuokrattavista tiloista sellaisia, kuin vuok-

ralaiset haluavat. Perusurakassa tuli myös uusia rakennuksen kiinteät perusosat, kuten 

porrashuoneet, vesikatot ja yleiset tilat esimerkiksi kellarikerroksissa. Kiinteisiin perus-

osiin luetaan myös huolto- ja varastotilat, vesikatot, muuntamot, IV-konehuoneet, sekä 

hissit. Lisäksi ylimmälle 8. kerroksen vesikatolle toteutettiin kokonaan uusi IV-kone-

huone. Hissiurakoitsija oli tilaajan kanssa sopimussuhteessa, ja hissiurakka alistettiin 

PJU:lle sivu-urakkana. Perusurakan yhtenä erillisosiona toteutettiin myös mallitoimisto, 

jota käytettiin esimerkiksi tulevien tilojen markkinoinnissa ja mallintamisessa. Mallitoi-

misto oli ainoa tila, mikä saatettiin täysin valmiiksi perusurakan aikana. 

Perusurakassa toimistokerrokset tuli saattaa PJU:n osalta purku-urakan jäljiltä siistityille, 

puhtaille betonipinnoille. Tämä tarkoitti katto- ja seinäpintojen siistimistä ja maalaamista, 

lattioiden tasoittamista sekä ikkunoiden uusimista. Lisäksi kerrosten WC-linjat ja -kopit 

tehtiin valmiiksi. Kerroksiin tehtiin myös tietty määrä valmiita, tulevien toimistojen lasisei-

nien otsarakenteita sekä alakattokenttiä. Talotekniikan osalta toimistokerrokset oli tar-

koitus saattaa mahdollisimman valmiiksi siten, että loppukäyttäjän selvitessä taloteknii-

kan muutokset olisivat mahdollisimman pieniä. 

Tällä perustasolla pyrittiin mahdollistamaan mahdollisimman joustavat ratkaisut loppu-

käyttäjälle. Perustasosta tilojen saattaminen valmiiksi vaatii minimissään väliseinien 

teon, lattiamateriaalin valitsemisen ja muut yleiset pintatyöt sekä talotekniikan osalta 

etenkin tarkan sähkön kalustamisen. Parhaassa tapauksessa ilmanvaihdon, veden ja 

viemäröinnin osalta työt jäisivät hyvin minimiin perusurakan jälkeen. Perustasoon raken-

nettu toimistokerros toimii siis SUKE-mallin mukaisesti muuntuvana tilaosana, joka suun-

nitellaan ja toteutetaan vasta, kun loppukäyttäjä on selvillä (kts. Kruus et al. 2006, s. 7). 

Perustaso asetti myös tilaajan kannalta selkeän kustannustason; tulevalle vuokralaiselle 

on asetettu perustaso, johon on helppo valita halutut materiaalit, joiden kustannukset 

ovat kohtuullisen helposti määriteltävissä. Mikäli vuokralainen haluaisi ehdottomasti pur-

kaa jotain perusurakassa jo tehtyä, esimerkiksi siirtää WC-ryhmiä, nämä muutoskustan-

nukset osoitettaisiin vuokralaiselle. Muutoksien kustannuksiin vaikuttaa myös muutok-

sen vaikutus muihin toimistokerroksiin. Esimerkiksi WC-ryhmän siirto aiheuttaa töitä 

myös muissa kerroksissa. 

Perusurakan aikana PJU:n työmaalla työskentelevään projektitiimiin kuului projektikoor-

dinaattori, työmaainsinööri, vastaava työnjohtaja sekä yksi työnjohtaja. Lisäksi PJU:n 

hankintoja teki erillinen hankintainsinööri etänä toiselta paikkakunnalta. Hankintainsinöö-

rin katsottiin kuitenkin kuuluvan ydinprojektitiimiin. PJU:n projektitiimin organisaatiokaa-

vio urakkavaiheessa 1 on esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 8. PJU:n projektitiimi perusurakan aikana 

3.1.3 Erillisurakka – urakkavaihe 2 

Perusurakkaan sisällytettiin myös kustannusvaraus tulevaisuudessa tehtävästä eril-

lisurakasta. Erillisurakan osalta lopulliset käyttötarkoitukset ja suunnitelmat olivat kuiten-

kin niin alhaisella tasolla, että erillisurakka päätettiin aloittaa myöhemmin kuin perus-

urakka. Alkujaan erillisurakan työt sisältyivät perusurakkaan, mutta alkuperäiset suunni-

telmat kokivat niin mittavia muutoksia, että katsottiin järkeväksi nimetä erillisurakka ko-

konaan omaksi urakkavaiheekseen. 

Erillisurakassa oli tarkoitus toteuttaa kiinteistön 1. kerrokseen uusi kiinteistön pääaula 

sekä uusia katutason 1. ja 2. kerroksissa sijaitsevat tyhjennetyt liiketilat. Pääaula, yleiset 

tilat sekä julkisivut luetaan erillisurakassa kiinteäksi perusosaksi. Muutama, pääaulasta 

selvästi erillään sijaitseva yksittäinen liiketila ei kuitenkaan kuulunut erillisurakkaan, vaan 

ne jatkoivat toimintaansa normaalisti saneerauksen ohessa. Erillisurakassa uusittiin 

myös 1. – 2. kerrosten katutason julkisivun sokkeli- ja lasiseinärakenteet täysin. Eril-

lisurakan purku- ja rakennustyöt olivat siinä mielessä mittavat, että rakennusta laajen-

nettiin uuden pääaulan verran vanhaan ulkotilaan. 

Erillisurakan työt käynnistyivät 1.4.2019. Erillisurakan oli määrä olla valmis 31.1.2020. 

Alustavissa suunnitelmissa erillisurakan urakka-alueelle kuuluivat uusi pääaula ja yleiset 

tilat sekä ravintolat 1, 2 ja 3, sekä yksi kahvila/liiketila. Näistä tiloista huhtikuun 2019 

alussa lopullinen käyttötarkoitus oli tiedossa vain pääaulan, yleisten tilojen sekä ravintola 

1 (jäljempänä Ravintola) osalta. Tilaaja laati Ravintolan vuokralaisen kanssa vuokraso-

pimuksen maaliskuussa 2019. Ravintolan vuokralaisesta tuli kiinteistön saneerattavien 

tilojen ensimmäinen uusi vuokralainen. Tästä huolimatta Ravintolan vuokralaista käsitel-

lään tässä tutkimuksessa osana erillisurakkaa eikä vuokralaismuutoksia, koska vuokra-

laismuutoksilla tarkoitetaan 3. – 7. toimistokerroksen vuokralaisia. 

Projektikoordinaattori

Vastaava työnjohtaja Työnjohtaja 1

Hankintainsinööri Työmaainsinööri
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Koska erillisurakka käynnistyi perusurakan ollessa vielä kesken, PJU lisäsi projektitii-

minsä henkilöresursseja. Aikaisempaan projektitiimiin liittyi huhti-toukokuussa 2019 yksi 

uusi työnjohtaja sekä yksi projekti-insinööri (tämän tutkimuksen tutkija). Jako hankkeen 

työnjohtajien välillä oli selkeä; aiemmin projektissa mukana ollut jatkoi työnjohdon tehtä-

vissä perusurakan parissa, kun taas uusi työnjohtaja sai tehtäväkseen erillisurakan työn-

johdon. Uuden projekti-insinöörin tehtäväksi muodostui tiivis yhteistyö projektikoordi-

naattorin kanssa, mikä sisälsi yleistä projektinhallintaa, tuotannonohjausta sekä vastuun 

suunnittelun ohjauksesta. Lisäksi projekti-insinööri toimi tiiviissä yhteistyössä erillisura-

kan työnjohtajan kanssa, ja keskittyi tuotannonohjauksessa pääosin erillisurakan toimin-

taan. Toukokuusta 2019 eteenpäin toiminut PJU:n projektitiimin organisaatiokaavio on 

esitetty kuvassa 9. 

Kuva 9. PJU:n projektitiimi erillisurakan aikana 

Erillisurakan vuokrattaville tiloille määritettiin tilaajan toimesta niin ikään oma perustaso 

tilaohjelmien pohjalta, samalla tavalla kuin perusurakassa. Vuokrattavat tilat olivat alus-

tavissa yleissuunnitelmissa kaavailtu ravintoloiksi tai kahviloiksi. Koska 1. – 2. kerrosten 

vuokrattavat tilat olivat huomattavasti moniulotteisempia kuin ylempien kerrosten toimis-

totilat, perustason määrittely ei ollut yhtä selkeää. Pääaulan, yleisten tilojen sekä Ravin-

tolan alueiden rajapinnat olivat häilyvät, ja tästä syytä ne suunniteltiin ja rakennettiin 

omana tila-alueenaan, yhtenä kokonaisuutena. Vaikkakin SUKE-mallin mukaisesti tila-

alue palvelee yleensä yhtä käyttäjää, tässä tapauksessa tiloilla oli selkeästi useampi eri 

käyttäjä (Kruus et al. 2006, s. 7). 

Erillisurakan aikana hankkeeseen liittyi myös uusi suunnittelutaho. Tilaajaorganisaation 

ylimmän johdon toiveesta hankkeeseen palkattiin erillinen sisustussuunnittelija, joka vas-

taisi erillisurakan 1. – 2. kerrosten pääaulan sekä yleisten tilojen sisustussuunnittelusta. 

Tutkijan käsityksen mukaan tilaajaorganisaation tahtona oli taata sisustussuunnittelijan 

avulla uuden kiinteistön yleisten tilojen näyttävä sekä korkealaatuinen lopputulos. 

Projektikoordinaattori

Työnjohtaja 1 Vastaava työnjohtaja
Projekti-insinööri 

(tutkija)

Työnjohtaja 2

Hankintainsinööri Työmaainsinööri
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Erillisurakan purkutyöt käynnistyivät huhtikuussa 2019. Suurimmat purkutyöt jatkuivat 

kesäkuun loppuun. Suunnittelun ohjauspalaverissa numero 21 (SuO21) 12.6.2019 kir-

jattiin, että Ravintolan alustavien suunnitelmien oli määrä tarkentua valmiiksi toteutus-

suunnitelmiksi 28.6.2019 mennessä. Ravintola oli tarkoitus luovuttaa käyttäjälle 

31.1.2020. Muilta osin erillisurakan tarkat luovutuspäivämäärät eivät olleet töitä aloitet-

taessa selvillä, koska muita tiloja ei oltu vielä vuokrattu. Koska Ravintolasta oli suora 

näkö- ja kulkuyhteys uuteen pääaulaan ja muihin julkisiin tiloihin, oletettiin että yleisten 

tilojen tulisi valmistua samaan aikaan Ravintolan kanssa. 

Ravintolan vuokralaisen hankittavaksi kuului kaikki keittiön kalusteet ja laitteet, huuvat, 

sekä kaikki ravintolan muut kalusteet. PJU:n urakkaan kuului siis vain tilojen saattaminen 

täysin valmiiksi pintojen sekä WC:iden kalusteiden ja varusteiden osalta. Ravintolan hal-

linnanluovutus pidettiin aikataulussa 31.1.2020. Tämän tutkimuksen aikajänne katsotaan 

päättyväksi samalla päivämäärällä. Vielä tammikuussa 2020 muut erillisurakan vuokrat-

tavat tilat olivat vuokraamatta. 

3.1.4 Vuokralaismuutokset – urakkavaihe 3 

Vuokralaismuutosten työsuoritukset ja suunnittelun ohjaus eivät itsessään kuulu enää 

tutkimuksen piiriin, sillä vuokralaismuutosten työt aloitettiin vasta tammi-helmikuussa 

2020. Vuokralaismuutokset kuitenkin työllistivät tilaajaa, rakennuttajakonsulttia sekä eri-

tyisesti suunnittelijoita huomattavissa määrin jo loppukesästä 2019 alkaen. Näin vuokra-

laismuutosten vaikutus koko hankkeen etenemiseen on huomattava. Erityisesti vuokra-

laismuutokset työllistivät perusurakan parissa työskenteleviä, sillä vuokralaismuutokset 

koskivat juuri toimistokerrosten tulevia vuokralaisia. 

Vielä kesäkuun 2019 lopussa Ravintola oli kiinteistön ainoa uusi vuokralainen. Kesälo-

mien eli heinä-elokuun 2019 aikana tilaaja solmi useita vuokrasopimuksia 3. – 7. kerrok-

siin. Tiloista saatiin tuolloin vuokrattua noin 80 %. Uusien vuokralaisten tilojen hallinnan-

luovutukset ajoittuivat maaliskuun ja kesäkuun 2020 välille. Elokuusta 2019 alkaen vuok-

ralaismuutosten suunnittelun ohjausta tehtiin tilaajan rakennuttajakonsultin johdolla, eikä 

työmaa ollut vielä suunnittelun ohjauksessa mukana. Syksyllä 2019 oli tarkoitus tuottaa 

tarkemmat suunnitelmat varsinaista urakkalaskentaa varten. PJU:n ja TATE-urakoitsijan 

tuli laatia suunnitelmien perusteella tavoitehinnat vuokralaiskohtaisesti. Ennen tätä työ-

maalle ei kuulunut luovuttaa alustaviakaan suunnitelmia vuokralaisten tiloista, vaan työ-

maan tuli saattaa edelleen perusurakka valmiiksi sen määrätyssä tasossa marraskuun 

2019 loppuun mennessä. 
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Vuokralaismuutoksia ei itsessään käsitellä tämän enempää tutkimuksessa. Tutkimusta 

luettaessa tulee kuitenkin tiedostaa se, kuinka paljon vuokralaismuutokset työllistivät 

suunnittelijoita ja tilaajaorganisaatiota vielä perus- ja erillisurakan ollessa käynnissä. Tä-

hän seikkaan viitataan seuraavissa luvuissa, mikäli havaitaan että vuokralaismuutokset 

ovat taustalla vaikuttaneet hankkeen muuhun etenemiseen ja sen ongelmakohtiin. 

Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto tutkimushankkeen eri urakkavaiheista sekä niitä ku-

vaavista termeistä. Taulukossa 2 on esitetty myös muuta hankkeeseen yleisesti liittyvää 

sanastoa, jota tutkimuksessa käytetään tästä eteenpäin. 

Taulukko 2. Tutkimushankkeen termistöä 

Tutkimushankkeen termistöä 

Termi Selite 

Perusurakka Alkuperäinen sopimus kiinteistön projektinjohtourakasta. Töinä 3. – 7. 
kerrosten saattaminen ’puhtaille betonipinnoille’ sekä rakennuksen 
kiinteiden perusosien uusiminen. Sisälsi kustannusvarauksen tulevai-
suudessa tehtävästä erillisurakasta.  
Aloitus 9/2018, luovutus 11/2019. 
 

Toimistokerrokset Kiinteistön kerrokset 3. – 7., kerrokset varattu tulevia toimistotiloja var-
ten 
 

Erillisurakka Sisälsi kiinteistön 1. – 2. kerrosten ravintoloiden, liiketilojen sekä uu-
den pääaulan ja julkisten tilojen uusimisen. Myös katutason julkisivun 
lasiseinät uusittiin. 1/2020 tiloista ei vuokrattu muuta kuin ravintola 1. 
Aloitus 4/2019, luovutus 1/2020. 
 

Ravintola Erillisurakan töihin kuuluvan ravintola 1:n vuokralainen 
 

Aula, pääaula Erillisurakan töihin kuuluva uuden kiinteistön pääaula 
 

Lastaustila Erillisurakan urakka-alueella sijaitseva lastaus-/jätetila. Tilasta suora 
yhteys Ravintolan keittiöön. 

Vuokralaismuutokset Urakkavaihe, johon kuului toimistokerrosten saattaminen täysin val-
miiksi niiden uusia vuokralaisia varten. Urakan työvaiheet eivät kuulu 
itsessään tutkimuksen piiriin. Työt alkoivat 1/2020. SuO käynnistynyt 
jo 8/2020 tilaajan rakennuttajakonsultin toimesta. 
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3.2 Tutkimushankkeen projektiorganisaatio ja sopimussuhteet 

Tutkimushankkeen projektiorganisaatio ja sopimussuhteet olivat projektinjohtourakalle 

tavanomaiset. Tilaaja ja PJU olivat sopimussuhteessa keskenään. Suunnittelusopimuk-

set oli tehty tilaajan nimiin. Tilaaja hyödynsi hankkeessa myös rakennuttajakonsulttia. 

Taloteknisten töiden urakoitsija oli sopimussuhteessa tilaajan kanssa, ja urakka oli alis-

tettu PJU:lle sivu-urakkana. Tavanomaisesta projektiorganisaatiosta poikkeaa kuitenkin 

muutama asia. Esimerkiksi TATE-sivu-urakoitsijan rooli hankkeessa oli poikkeukselli-

nen. Lisäksi mainitut tilaajan erikoissuunnittelijat, kuten uuden pääaulan ja julkisten tilo-

jen suunnittelusta vastaavat sisustussuunnittelijat toivat organisaation hallintaan erilaisia 

haasteita. Kuvassa 10 esitetään tutkimushankkeen organisaatiokaavio erillisurakan ai-

kana. 

Kuva 10. Tutkimushankkeen organisaatiokaavio 

Vaikkakin TATE-urakoitsijan alistamista PJU:n sivu-urakoitsijaksi voitaneen pitää taval-

lisena toimenpiteenä projektinjohtohankkeissa, tutkimushankkeessa osapuolten roolit 

muotoutuivat jokseenkin poikkeuksellisiksi. Myös TATE-urakoitsijan ja tilaajan välinen 

urakkasopimus oli laadittu projektinjohtourakan mallisopimuksen pohjalta. Tilaajan tar-

koituksena oli, että sopimusasiakirjojen mukaan TATE-urakoitsijaa käsiteltäisiin yhtä 

lailla projektinjohtourakoitsijana, kuin PJU:ta. Tästä poisluettuna tietysti se seikka, että 

PJU oli nimetty myös hankkeen päätoteuttajaksi ja pääurakoitsijaksi, jolloin TATE-ura-

koitsijan vastuulle ei kuulu sopimusasiakirjoissa osoitettuja päätoteuttajan velvoitteita. 

TilaajaSuunnittelijat

Sisustussuunnittelija

(erillisurakka)

TATE-sivu-
urakoitsija

PJU

Aliurakoitsija AliurakoitsijaAliurakoitsija

Rakennuttajakonsultit

Käyttäjät, 
vuokralaiset

Käyttäjien 
sisustussuunnittelijat
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Lisäksi TATE-urakoitsijan urakkasopimuksen liitteinä toimi täysin samat urakkaohjelmat 

sekä urakkarajaliitteet kuin PJU:n urakkasopimuksessa. TATE-urakoitsijan rooli hank-

keessa oli siis toimia eräänlaisena ”sivu-PJU:na”, tai yksinkertaisemmin ”taloteknisten 

töiden projektinjohtourakoitsijana”. Tästä syystä TATE-urakoitsijan rooli oli sekä hank-

keessa että tässä tutkimuksessa merkittävä. Tämä seikka poikkeaa merkittävästi tutki-

muksen teoriaosuudesta, sillä kirjallisuudessa tutkimushankkeen kaltaisesta käytän-

nöstä on esitetty vähän esimerkkejä. 

Muutoin ominaispiirteeltään tutkimushanke vastasi suhteellisen hyvin kirjallisuudessa 

esitettyä projektinjohtourakan mallia. Kiinteistö jaettiin kiinteään perusosaan sekä muun-

tuviin tilaosiin SUKE-mallin mukaisesti. Suunnittelu jaettiin yleis- ja toteutussuunnitte-

luun. Urakkasopimukset laadittiin RT-mallisopimuksen pohjalle. Urakkaohjelman ja urak-

karajaliitteen laatimisessa käytettiin paljon esimerkiksi mallisopimuksen tai tehtäväluet-

telon kirjauksia. 

3.3 Tutkimusaineisto 

3.3.1 Sopimusasiakirjat ja hankkeen muu aineisto 

Tutkimuksessa käytettiin aineistona hankkeen sopimusasiakirjoja, hankkeen aikana 

muodostunutta kirjallista aineistoa, ja tutkijan omia havaintoja. Sopimusasiakirjoihin lu-

keutuvat urakkasopimus ja sen liitteet, kuten urakkaohjelma, urakkarajaliite ja projektin-

johtourakan tehtäväluettelo. Hankkeen kirjallisiin aineistoihin luetaan muun muassa eri 

kokouksien ja palavereiden muistiot ja pöytäkirjat. Näistä merkittävimpinä ovat suunnit-

telun ohjauspalavereiden ja erillisten suunnittelupajojen muistiot, sekä työmaakokousten 

että urakoitsijapalavereiden pöytäkirjat. Lisäksi kirjallisena aineistona käytetään tarvitta-

essa sähköpostikeskusteluja. Kirjallisen aineiston avulla muodostettiin jälkikäteinen kuva 

hankkeen etenemisestä ja ongelmakohdista jopa yksityiskohtaisesti. 

Sopimusasiakirjoista ilmeneviä PJU:n, tilaajan sekä TATE-urakoitsijan vastuita ja vel-

voitteita tutkittiin ja peilattiin niitä teoriaosuudessa käsiteltyyn mallisopimukseen RT 

103017 ja tehtäväluetteloon RT 103018. Lisäksi tutkittiin, mitä kohtia sopimusasiakir-

joissa on muutettu verrattuna mallisopimukseen, sekä analysoitiin miten muutokset vai-

kuttavat sopimuksen luonteeseen sekä osapuolten vastuisiin ja velvoitteisiin. Urakkaso-

pimus on laadittu siten, että siinä viitataan monessa kohdin urakkaohjelmaan, jossa vas-

tuita ja velvoitteita on lueteltu tarkemmalla tasolla. 

On huomionarvoista, että urakkasopimus laadittiin syyskuussa 2018. Tutkimuksen teo-

riaosuudessa käsitellyt RT-kortit projektinjohtourakan mallisopimus RT 103017 sekä pro-

jektinjohtourakan tehtäväluettelo 103018 päivitettiin tässä tutkimuksessa käsiteltyyn 
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muotoonsa vasta joulukuussa 2018. Korttien aikaisemmat versiot RT 16-10906 (malliso-

pimus) sekä RT 10-10907 (tehtäväluettelo) julkaistiin vuonna 2007. Vaikkakin vuonna 

2007 julkaistut RT-kortit olivat pitkäjänteisen kehitystyön tuloksia ja ne olivat alalla käy-

tössä yli 11 vuotta, havaittiin selkeästi tarve päivittää ohjekortteja ajan tasalle. Urakka-

sopimuksen laatimisen ajankohta on mielenkiintoinen, sillä sopimus on laadittu juuri en-

nen päivitettyjen ohjekorttien julkaisua. Kun havaittiin urakka-asiakirjoissa ristiriitaisuuk-

sia, tutkittiin myös, onko ristiriitaisuuksilla tekemistä juuri RT-korttien päivitettyjen asia-

kohtien kanssa. 

3.3.2 Haastattelut 

Lisää tutkimusaineistoa hankittiin haastattelemalla hankkeen keskeisiä toimijoita. Yksit-

täin hankkeen aineistoa tutkimalla ei ole mahdollista muodostaa selkeää kuvaa siitä, mi-

ten hankkeen eri osapuolet tunnistivat vastuunsa suunnittelussa ja sen ohjauksessa. 

Tästä syystä tutkimukseen liitettiin haastatteluosio. Haastatteluilla haettiin uusia ja mah-

dollisesti eriäviä näkökulmia PJU:ta edustaneen tutkijan sekä hankkeen aineistojen tar-

joamien näkökulmien lisäksi. Näin tutkimus suoritettiin aineistotriangulaation periaat-

teella, usean eri aineiston pohjalta (kts. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006: Tri-

angulaatio). 

Haastattelu tuo parhaiten lisäarvoa tutkimukselle silloin, kun haastateltavien vastaukset 

ovat rehellisiä, eikä haastateltava pelkää todeta todellisia mielipiteitään. Tästä syystä 

haastattelu toteutettiin pitämällä haastattelun pääpaino pohdintaosiossa. Pohtivassa 

keskustelussa osapuolet rentoutuivat helpommin ja antoivat täten rehellisiä vastauksia. 

Mikäli haastattelua varten olisi laadittu suoria kysymyksiä, haastateltavat olisivat toden-

näköisesti harjoitelleet näihin vastaamista etukäteen. Haastattelua varten laadittiin lyhyt 

lomake, joka toimitettiin haastateltaville osapuolille ennen haastattelua. Lomake on ko-

konaisuudessaan nähtävissä tämän tutkimuksen liitteenä (Liite 1). 

Haastattelulomakkeeseen listattiin tutkimuksen kannalta olennaisia tutkimushankkee-

seen liittyviä aihepiirejä, joita pohdittiin yhdessä haastateltavan kanssa. Aihepiirit pyrittiin 

listaamaan neutraalisti siten, että ne eivät johdattele haastateltavaa haluttuihin vastauk-

siin. Aihepiirien tarkoitus oli enneminkin ruokkia haastateltavan pohdintaa siten, että 

haastattelu tuottaisi tutkimukseen lisää avoimia ja rehellisiä näkökulmia. 

Haastatteluun tutkimusmenetelmänä liittyy aina etuja sekä haittoja. Haastattelun vas-

tauksia ei tule pitää absoluuttisen realistisina, vaan esimerkiksi haastattelijasta ja haas-

tateltavasta juontuvat virhelähteet tulee huomioida. Haastattelu ei myöskään aina ole 
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validi tiedonkeruutapa, vaan sen käytännöllisyys riippuu tutkimuksen luonteesta. Haas-

tattelun tarkoituksena on kerätä tutkimusaineistoa, jota analysoimalla saadaan tutkimus-

tuloksia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006: Haastattelu) Tämän tutkimuksen 

kannalta haastattelut ovat hyvinkin sopiva tapa kerätä lisää tutkimusaineistoa. Koska 

tutkimuksen keskeisimpiä tarkoituksia oli selvittää, kuinka hyvin eri osapuolet tunnisti-

vat vastuitaan PJU-hankkeessa, tarjoavat henkilöhaastattelut inhimillistä tutkimusaineis-

toa käytännön kokemuksista ja tapauksista hankkeessa. Eri osapuolten vastuita ja vel-

voitteita on vaikea tunnistaa pelkästään kirjallisesta aineistosta; kirjallisen tuotoksen pe-

rusteella selviää kyllä, mitä velvoitteita on jäänyt suorittamatta, mutta juurisyyt suoritta-

mattomuuden takana löydetään paremmin aineistotriangulaation avulla. 

3.4 Tutkimusmetodit 

Tutkimustuloksia löydettiin yhdistämällä hankkeen kirjallinen aineisto, haastattelut, tutki-

jan omat havainnot sekä yleinen kirjallisuudesta löytyvä projektinjohtourakan teoria. Pe-

rehtymällä aiheen kirjallisuuden teoriaan tiedostettiin tutkimusaiheen tausta, lähtökohdat 

sekä yleiset käytännöt. Tutkijan omakohtaisten havaintojen mukaan tutkimushank-

keessa ilmeni sellaisia käytäntöjä, jotka poikkeavat tutkimusaiheen yleisistä piirteistä ja 

teoriasta. Tutkimalla tapauskohtaisesti havaittuja poikkeamia pyrittiin tunnistamaan, 

mistä poikkeama johtuu. Poikkeama voi johtua esimerkiksi hankekohtaisista sopimus-

asiakirjoista tai vakiintuneista käytännöistä. 
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4. TUTKIMUSTULOKSET JA POHDINTA 

4.1 Tutkimus ja urakka-asiakirjat yleisesti 

Tutkija toimi tutkimushankkeessa PJU:n edustajana. Tutkimuksessa analysoitiin kohteen 

sopimusasiakirjoja ja muuta tutkimushankkeen kirjallista aineistoa. Lisäksi tutkija teki tut-

kimushankkeen aikana omakohtaisia havaintoja. Tutkimusaineistoon liitettiin myös haas-

tatteluosion aineisto. Haastatteluissa haastateltiin kolmea eri henkilöä tutkimushank-

keesta: tilaajan projektipäällikköä, hankkeen pääsuunnittelijaa, sekä rakennuttajakon-

sulttia. Tutkimusaineiston analysoinnin tuloksia verrattiin aiheen kirjallisuuteen aihepii-

reittäin.  

Tutkimushankkeen urakka-asiakirjat oli laadittu selkeästi tilaajan tai tässä tapauksessa 

tilaajan rakennuttajakonsultin toimesta. Urakka-asiakirjojen asiakohdat painottuvat hyvin 

vahvasti toistamaan PJU:n ja muiden urakoitsijoiden vastuita ja velvoitteita. Voidaan to-

deta, että esimerkiksi tilaajan vastuut ja velvollisuudet on jätetty yleisten sopimusehtojen 

varaan, koska niitä ei ole urakka-asiakirjoissa tarkennettu. Esimerkiksi urakkasopimuk-

sessa ei ole muutettu yhtäkään kohtaa koskien tilaajan myötävaikutusvelvollisuutta tai 

muita velvoitteita verrattaessa sopimusta projektinjohtourakan mallisopimukseen. Kuten 

Niemistö (2014, s. 75) toteaa, malliasiakirjoja tulee aina muokata hankekohtaisesti, 

mutta muokkauksessa tulee olla varovainen. Niemistön (2014, s. 75) mukaan, koska eri 

velvoitteiden viittauksia on malliasiakirjoissa monissa kohtaa, niiden poistaminen tai 

muokkaaminen tulee tehdä huolellisesti, ettei eri osapuolten velvoitteissa synny ristirii-

toja, päällekkäisyyksiä tai puutteita. 

 

Kuva 11. Tutkimushankkeen kaupallisten urakka-asiakirjojen pätevyysjärjestys 

 

Tutkimushankkeen urakka-asiakirjat

Pätevyysjärjestys

1. Projektinjohtourakkasopimus

2. Liite 1: Sivu-urakoiden alistamissopimus (purku-urakka ja 

taloteknisten töiden urakka)

3. Liite 2: Urakkaneuvottelupöytäkirjat 5.6.2018 ja 28.5.2018

4. Liite 3: Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut 

kirjalliset lisäselvitykset:

 Puuttuneet suunnitelmat ja lastaustilan muutokset 15.5.2018

 Redevelopment-päivitys 23.4.2018

 Lisäkirje 1 7.2.2018

 Tarjouspyyntö 18.1.2018

5. Liite 4: Urakkaohjelma 4.6.2018

6. Liite 5: Rakennuttajan turvallisuusasiakirja 3.10.2017

7. Liite 6: Urakkarajaliite 4.6.2018

8. Liite 7: Projektinjohtourakan tehtäväluettelo RT 10-10907

9. Liite 8: Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

10. Liite 9: PJU:n tarjoukset (viimeisin ensin)

11. Liite 10: Kiinteän kustannuskorvauksen maksuerätaulukko 15.8.2018



46 
 

Tutkimushankkeen kaupallisten urakka-asiakirjojen pätevyysjärjestys esitetään urakka-

sopimuksessa. Urakka-asiakirjojen pätevyysjärjestys on osoitettu kuvassa 11. Teknisten 

asiakirjojen pätevyysjärjestys ei ole tutkimuksen kannalta relevantti, koska kaupalliset 

asiakirjat ovat pätevyysjärjestyksessä määräävämpiä kuin tekniset asiakirjat. Tutkimuk-

sessa keskitytään siis kaupallisiin asiakirjoihin. Kaupallisten asiakirjojen pätevyysjärjes-

tys poikkeaa YSE 13 §:n mukaisesta järjestyksestä. Esimerkiksi YSE98 pätevyys on tut-

kimushankkeessa vasta 9. pätevin asiakirja. YSE:ssä esitetyssä pätevyysjärjestyksessä 

YSE98 on 3. pätevin kaupallinen asiakirja urakkasopimuksen ja urakkaneuvottelupöytä-

kirjan jälkeen (RT 16-10660). Pätevyysjärjestyksen poikkeamisesta on huomautettu 

urakkasopimuksessa. 

4.2 Osapuolten vastuut suunnittelun ohjauksessa 

4.2.1 Suunnitelmapuute vs. suunnitelmien kehittäminen 

Haastatteluissa nousi esille se, että tilaaja ja tilaajan rakennuttajakonsultti eivät olleet 

paikoittain tyytyväisiä projektinjohtourakoitsijan toimintaan suunnitelmien kehitysehdo-

tuksien antamisessa. Tämä nousi esille etenkin TATE-urakoitsijan toimintaa analy-

soidessa. Tilaaja koki, että TATE-urakoitsija ei monesti täyttänyt omia projektinjohtoura-

koitsijan velvoitteitaan suunnitelmien kehittämisessä, joissa tilaajan näkökulman mukaan 

PJU:n tulisi tarjota toimenpide-ehdotuksia. PJU:n vastuita suunnitelmapuutetapauksissa 

käsitellään seuraavassa alaluvussa. Tutkittiin kuitenkin ensin, miten hankkeessa tosiasi-

assa käsitettiin ja tunnistettiin termi ”suunnitelmapuute”, ja mikä sen suhde on termiin 

”suunnitelmien kehittäminen”. Haastatteluissa ei käsitelty tapauskohtaisia esimerkkejä 

siitä, milloin tilaaja koki, että PJU laiminlyö velvoitettaan tarjota suunnitelmien kehityseh-

dotuksia. Tutkimusta tehdessä näitä tapauksia etsittiin tutkimusaineistosta. 

Projektinjohtourakan ominaispiirteisiin lukeutuu se, että suunnitelmia kehitetään hank-

keen aikana (RT 103017). Tutkimushankkeen urakkaohjelmassa todetaan, että projek-

tinjohtourakoitsijan tulee huomioida tämä suunnitelmien kehittyminen urakkatarjoukses-

saan. Tehtäväluettelossa todetaan, että PJU:n tulee antaa ammattimaisia ehdotuksia 

suunnitelmien kehittämiseksi (RT 10-10907). Urakkaohjelman mukaan projektinjoh-

tourakkaan kuuluu toteutussuunnitteluun osallistuminen ja sen ohjaus. Urakkaohjelman 

mukaan ohjaus kohdistuu teknisiin suunnitteluratkaisuihin, niiden toteutukseen, työtur-

vallisuuteen, suunnitelma-asiakirjojen sisältöön ja niiden ajoitukseen. Kirjauksia PJU:n 

velvoitteista suunnitelmien kehittämisessä on monissa asiakirjoissa useita, ja se käy ilmi 

projektinjohtourakan luonteestakin. Ei ole siis epäselvää, että PJU:n odotetaan osallis-

tuvan suunnitelmien kehittämiseen. 
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Haastatteluissa nousi esille tilaajan tyytymättömyys PJU:n toimintaan suunnitelmapuu-

tetapauksissa. Haastatteluissa ei kuitenkaan käsitelty tätä tyytymättömyyttä tapauskoh-

taisesti. Tutkijan omien havaintojen mukaan on mahdollista, että osa tämän tyytymättö-

myyden aiheista saattoi juontua sellaisista tapauksista, joissa suunnitelmat ovat ennem-

minkin selvästi puutteelliset, eikä vailla pelkästään vain PJU:n ammattitaitosta kehitystä. 

Suunnitelmapuutteella ja suunnitelmalla, joka vaatii vain PJU:n ammattimaisia kehitys-

ehdotuksia täydentyäkseen, tulisi olla selvä ero sekä käytännössä että sopimusasiakir-

joissa.  

Suunnitelmapuute on selvä rakennusosan tai -kokonaisuuden puute suunnitelmapiirus-

tuksesta. Kehitystä vaativassa suunnitelmassa on puolestaan esitetty rakennusosa- tai 

kokonaisuus siten, että se on havaittavissa, vaikkei sitä tarkkaan olisikaan määritelty. 

Nämä käsitteiden tulkinnat juontuvat lisä- ja muutostyön käsitteistä sekä suunnitelmien 

täsmentymisen ja täydentymisen käsitteistä. Seuraavilla esimerkeillä havainnollistetaan 

kyseisiä suunnitelmapuutetapauksia sekä sitä, miksi PJU ei ole antanut suunnitelmille 

kehitysehdotuksia. Esimerkit ovat otteita todellisista tapahtumista tutkimushankkeessa. 

• Esimerkki 1.1: Pääaulan vastaanottotiskin päälle on suunnitelmassa esitetty va-

laisinjärjestelmä, joka koostuu yli 300:sta roikkuvasta puikkovalaisimesta. Suun-

nitelmassa on esitetty valaisinpuikkojen määrä. Suunnitelmassa on esitetty myös 

yhdessä leikkauksessa aaltomuoto, jonka mukaan puikot halutaan ripustettavan. 

Suunnitelmassa ei ole kuitenkaan esitetty muodon tai valaisinkentän mittoja mi-

hinkään suuntaan. Suunnitelmassa ei ole myöskään esitetty, mistä valaisinpuikot 

roikkuvat. Tällä kohdalla on suunnitelmissa metallinen verkkoalakatto. Alakatto-

kuvassa puikkovalaisimet näkyvät vain noin 300:na pisteenä verkon seassa. PJU 

ja TATE-urakoitsija ovat useaan otteeseen kysyneet, miten valaisinjärjestelmä 

ylipäätään toteutetaan. 

• Esimerkki 2.1: Ravintolan pääsisäänkäynti on piirretty uusittavaan lasijulkisi-

vuun. Sisäänkäynnin rajapintoina toimivat sisäpuolella uusi sokkeli kynnyksenä 

ja ulkopuolella vanha katutaso. Suunnitelmissa tälle kohdalle on piirretty vain ovi-

aukko ja sisäänkäynti. Vanha katukorko ja uuden sokkelin korko eivät kuitenkaan 

täsmää. PJU on huomauttanut asiasta ja kysynyt, miten sisäänkäynti halutaan 

toteutettavan. 

Nämä esimerkit ovat tapauksia nimenomaisesti suunnitelmapuutteesta. Tapaukset eivät 

ole esimerkkejä suunnitelmista, jotka vaativat vain täsmentymistä tai kehitysideoita, jotta 

ne voidaan toteuttaa halutulla tavalla. Tutkimushankkeessa PJU huomautti näistä suun-
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nitelmapuutteista, mutta ei esittänyt toimenpide-ehdotuksia. Nämä ovat siis myös esi-

merkkitapauksia siitä, milloin tilaaja odotti PJU:lta suunnitelmien kehitysehdotuksia. 

Suunnitelmaa tarkastelevalle ei liene kuitenkaan epäselvää, että suunnitelma on kes-

keneräinen tai puutteellinen. Tämän tiedostaa varmasti myös suunnitelman laatinut 

suunnittelija. 

Tässä valmiusasteessa oleva suunnitelma on ollut mahdollista tulkita sellaiseksi, jota 

suunnittelija ei ole vielä edes yrittänyt työstää. PJU on voinut tulkita asian esimerkiksi 

siten, että suunnittelijalla ei ole ollut käytettävissään vielä tarvittavia lähtötietoja asian 

ratkaisemiseksi. PJU on kuitenkin kokenut täyttävänsä suoritusvelvollisuuttaan ilmoitta-

malla puutteellisesta suunnitelmasta. PJU on nostanut ilmoituksessaan puutteen lähinnä 

esille, muttei ole ottanut syvemmin kantaa mahdollisiin toteutusvaihtoehtoihin. PJU on 

kokenut asian niin, että suunnitelma on ollut niin alkeellisella tasolla, ettei kehitysehdo-

tuksia ole edes kannattanut yrittää antaa asiaan tarkemmin perehtymättä. Vaihtoehtoi-

sesti PJU on voinut tulkita tapaukset niin, että suunnitelman työstö on ollut vasta työn 

alla. Monesti koetaan, ettei keskeneräiseen työhön kannata puuttua tai sen tilaa ei kan-

nata ennen valmistumista arvostella, jottei työn suoritus häiriinny. 

Kun asia on nostettu esille, suunnittelija saattaa tarttua heti mahdollisuuteen kysyä toi-

menpide-ehdotuksia puutteellisen suunnitelman osalta. Tällaisissa tapauksissa PJU to-

tesi hankkeessa monesti, että PJU:n velvoitteena ei ole laatia suunnitelmia, vaan tämä 

tulee tapahtua suunnittelijoiden toimesta. Voidaan päätellä, että tilaajan tyytymättömyys 

PJU:n toimintaan on syntynyt tämänkaltaisista tapauksista. Seuraavaksi havainnolliste-

taan, milloin kyseisten esimerkkien suunnitelmat olisivat olleet sellaisia, joihin PJU:lta 

selkeästi vaaditaan kehitysehdotuksia: 

• Esimerkki 1.2: Valaisinjärjestelmän suunnitelmassa on esitetty esimerkiksi ha-

lutun aaltokuvion aallon ylin ja alin korko. Suunnitelmassa on lisäksi esitetty levy-

rakenne, johon valaisinpuikot ripustetaan. Suunnitelmassa on lisäksi esitetty rii-

putus- tai muu tukirakenne, jolla levyrakenne riiputetaan n. 2 metriä ylempänä 

olevasta ylemmän kerroksen holvista. Suunnitelmassa ei ole kuitenkaan määri-

tetty tarkkaa levy- tai tukirakenteen järjestelmää tai materiaalia. Suunnitelmissa 

ei välttämättä ole edes esitetty valaisinkentän äärimittoja. 

• Esimerkki 2.2: Kadun ja sisäänkäynnin korkoero on selkeästi osoitettu suunni-

telmissa. Sisäänkäynnin kohta on esimerkiksi rasterissa tai muutospilvessä. 

Vaihtoehtoisesti sisäänkäynnille on piirretty porrasaskelmia tai luiskia. Ei olla kui-

tenkaan esitetty portaiden tai luiskien mittoja. 
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Tällaisissa tapauksissa suunnitelman antama mielikuva on selkeämpi. PJU voi havaita 

kylläkin kuvasta sen, että suunnitelma on vajavainen, mutta ymmärtää myös vastuunsa 

ottaa kantaa loppuihin detaljitason ratkaisuihin. Tällöin PJU aloittaa keskustelun suunni-

telmasta nostamalla suunnitelmapuutteen esille. Suunnittelija vastaa ilmoitukseen to-

dennäköisesti tiedustelemalla mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja esimerkiksi valaisimien 

ripustusrakenteiden osalta. Tällaisiin tarkempiin ratkaisuvaihtoehtotiedusteluihin ammat-

titaitoisen urakoitsijan tulisi pyrkiä vastaamaan. 

Edellinen havainnollisti siis lyhyesti, miten suunnitelman taso voi vaikuttaa PJU:n asen-

teeseen ja suunnitelman tulkintaan. Voidaan todeta, että käsitteet ”toiminta suunnitelma-

puutetapauksissa” ja ”suunnitelmien kehittäminen” eivät välttämättä kuulu aina samaan 

asiayhteyteen. Tarkkaa rajapintaa näiden suunnitelmatapausten välille ei kuitenkaan 

pystytä määrittelemään. Ei siis voida tarkasti määrittää, milloin suunnitelma on tarpeeksi 

pitkällä, että PJU:n tulisi siihen antaa kehitysehdotuksia. Rajapintaa voisi yrittää kuiten-

kin selventää osana hankkeen osapuolten yhteistoimintaa esimerkiksi käytännön esi-

merkkien kautta.  Rajapinnan määrittelyssä tulisi muistaa tietty kohtuus osapuolten vas-

tuiden välillä. Tulee muistaa, että suunnittelijoiden pääasiallinen tehtävä on laatia suun-

nitelmat. PJU:n pääasiallinen tehtävä on puolestaan ohjata suunnittelua siten, että hank-

keelle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. 

4.2.2 Toiminta suunnitelmapuutetapauksessa 

Edellä havainnollistettiin lyhyesti suunnitelmapuutteiden ja suunnitelmatäsmennysten 

eroja. Seuraavaksi tutkittiin tarkemmin, mitkä tosiasiassa ovat PJU:n vastuut suunnitel-

mapuutetapauksissa sopimusasiakirjojen mukaan. Tilaajan mukaan hankkeessa kävi 

jatkuvasti ilmi, että etenkin TATE-urakoitsija ei täyttänyt projektinjohtourakoitsijan velvol-

lisuuksiaan esimerkiksi suunnitelmapuutteita kohdatessa. Paikoittain myös PJU sai kri-

tiikkiä siitä, että suunnitelmapuutetapauksissa toimenpide-ehdotuksia olisi voitu antaa 

useammin. Suunnitelmapuutetilanteissa urakoitsijat kylläkin oma-aloitteisesti havaitsivat 

suunnitelmapuutteen ja lisäksi ilmoittivat siitä, mutta useasti ilmoituksesta puuttui kehi-

tysehdotus tai korvaava toimenpide suunnitelmapuutteen osalta. Voidaan siis olettaa, 

että tilaaja tarkoittaa näillä halutuilla ”kehitysehdotuksilla” sitä, että urakoitsijan tulisi an-

taa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia asian ratkaisemiseksi, joiden pohjalta suunnit-

telijat laativat suunnitelmat. Kyseenalaista on, onko ammattimaisten suunnitelmien kehi-

tysehdotusten antamatta jättäminen suunnitelmapuutetapauksessa selkeä PJU:n velvol-

lisuuksien ja odotusten laiminlyönti, ja onko tilaajan tyytymättömyys täten aiheellista.  
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Osapuolten velvollisuuksia tutkiessa yksinkertainen vastaus tähän on se, että suunnitte-

lijoiden tulee laatia suunnitelmat tapauksesta huolimatta. Projektinjohtourakan yhteistoi-

mintaluonne huomioon ottaen voidaan olettaa, että myös PJU:lla on vastuunsa suunni-

telmapuutetapauksissa. Projektinjohtourakan tehtäväluettelossa todetaan, että PJU:n 

tulee huolehtia siitä, että työmaalla on aina työn etenemistä varten riittävät suunnitelmat 

(RT 103018, kohta A 3.7.2). Tämän velvoitteen mukaan suunnitelmapuutetapauksia ei 

tulisi edes ilmetä työmaalla.  Tosin Niemistö (2014, s. 108) toteaa, että tämä nimenomai-

nen kirjaus on kyseenalainen ja aiheuttaa ristiriidan tilaajan ja PJU:n velvoitteiden välille. 

Tarkoitus ei ollut kuitenkaan tutkia sitä, kenen vastuulla yksittäinen suunnitelmapuute on, 

vaan mitä PJU:lta odotetaan suunnitelmapuutetapauksissa urakka-asiakirjojen mukaan. 

Sopimusasiakirjoja tutkiessa on käynyt selväksi, että kokonaiskuvan hahmottamiseksi 

on tärkeää perehtyä kaikkien asiakirjojen sisältöön, sillä asiakirjat täydentävät toisiaan 

paljolti. Yhdessä asiakirjassa ei välttämättä esitetä kaikkia velvoitteita yksityiskohtaisesti. 

Oleellista on tutkia, millä tavalla sopimusasiakirjoissa todetaan se, että projektinjohtoura-

koitsijalta odotetaan suunnitelmien kehitysehdotuksia suunnitelmapuutetapauksissa. 

Projektinjohtourakan tehtäväluetteloa voidaan pitää asiakirjana, jossa kuvataan osapuol-

ten vastuut toteutussuunnittelun ohjauksessa kaikista yksityiskohtaisimmin. Tehtäväluet-

telon kohdassa A 3 Toteutussuunnittelun ohjaus kuitenkin ainoa suunnitelmien ”kehitys-

ehdotuksia” koskeva kohta on A 3.4, jossa mainitaan että ”suunnitelmien taloudellisuutta 

koskien PJU laatii ammattimaisia suunnitelmien kehitysehdotuksia”. Tarkalleen tulkitta-

essa pykälän voidaan katsoa koskevan vain tilanteita, joissa suunnitelmia on mahdollista 

kehittää taloudellisemmiksi; esimerkiksi puhtaasti suunnitelmien saattaminen toteutus-

kelpoiseen muotoon ei kuuluisi PJU:n ohjausvelvoitteisiin. 

Toisaalta taas urakkaohjelman kohdassa 3.1.7 Toteutussuunnittelun ohjaus todetaan 

että ”PJU:n velvollisuutena on tehdä projektin tavoitteiden mukaisia ammattimaisia eh-

dotuksia suunnitelmien kehittämiseksi” (RT 10-10907). Kirjaus voi ensi kädessä tuntua 

selkeältä, mutta toisaalta kirjauksen tarkoitusta tulee tarkastella myös muiden, toisiaan 

täydentävien urakka-asiakirjojen kanssa. Urakkaohjelman kirjaus ”suunnitelmien kehit-

tämisestä” voidaan katsoa koskevan myös suunnitelmien teknisten ratkaisujen kehittä-

mistä. Toisaalta monesti tehtäväluettelon katsotaan nimenomaan täydentävän muissa 

urakka-asiakirjoissa todettuja yleisiä velvoitteita. Tällöin tehtäväluettelon kirjaus tarken-

taisi urakkaohjelman kirjausta siten, että ammattimaisten ehdotusten tulee koskea ni-

menomaisesti suunnitelmien kehittämistä taloudellisimmiksi; puhtaassa suunnitelma-

puutetapauksessa toimenpide-ehdotuksia ei edes vaadittaisi. 

PJU:n velvoitteisiin kuuluvan ”teknisten suunnitelmaratkaisujen ohjauksen” voidaan nä-

kökulmasta riippuen katsoa kattavan myös sen, että suunnitelmapuutetapauksessa PJU 
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antaa konkreettisia, teknisiä suunnitelmaratkaisuvaihtoehtoja puutteen korvaamiseksi. 

Niemistö (2014, s. 107) on nimennyt teknisten ratkaisujen ohjauksen yhdeksi PJU:n 

SuO-velvollisuuden osa-alueeksi (kuva 7). Toisaalta Niemistökään (2014, s. 107) ei kä-

sitettä avatessaan ota kantaa siihen, miten suunnitelmapuutetapauksessa PJU:n tulisi 

toimia. Huomioitavaa on, että tässä tutkimuksessa käsiteltyä kirjaansa laatiessa Niemis-

töllä on ollut käytettävissä mainitut vanhemmat versiot nykyisistä RT-malliasiakirjoista. 

Vuoden 2007 RT-tehtäväluettelossa todetaan, että PJU:n ”ohjaus kohdistuu teknisiin 

suunnitteluratkaisuihin, niiden toteutuksen työturvallisuuteen sekä suunnitelma-asiakir-

jojen sisältöön ja ajoitukseen” (RT 10-10907). Tämä kyseinen kirjaus on esitetty myös 

urakkaohjelmassa. Merkittävää on se, että päivitetystä vuoden 2018 tehtäväluettelosta 

tämä nimenomainen kirjaus on poistettu kokonaan (vertaa RT 10-10907 vs. RT 

103018, molemmissa kohta 3 Toteutussuunnittelun ohjaus, johdantoteksti). Vuoden 

2018 tehtäväluettelossa ei oteta sanallakaan kantaa teknisiin suunnitelmaratkaisuihin. 

Syytä kyseisen kirjauksen poistamiseen ei tiedetä, mutta voidaan olettaa, että teknisistä 

suunnitelmaratkaisuista puhuminen tehtäväluettelossa on osoittautunut ongelmalliseksi. 

Tämän perusteella ei voida tehdä kuitenkaan johtopäätöstä siitä, onko kyseinen ongel-

mallisuus ilmennyt juuri käsitellyllä tavalla suunnitelmapuutetilanteissa. 

Koska urakka-asiakirjoista ei löydy yksiselitteistä vastausta, yksi tapa tulkita osapuolten 

vastuita ja velvoitteita suunnitelmapuutetapauksissa on katsoa tapausta siltä kantilta, ke-

nen vastuulla suunnitelmapuutos on. Tähän näkökulmaan urakka-asiakirjatkin näyttäisi-

vät nojautuvan. Tulkinnanvaraista on, pyritäänkö urakka-asiakirjojen puutteellisilla vel-

voitteilla siirtämään suunnitelmapuutetapauksessa vastuu suoraan sille osapuolelle, ke-

nellä on vastuu huolehtia siitä, että suunnitelmapuutetapauksia ei ensi kädessä edes 

synny. Tässä tapauksessa voidaan olettaa, että tilaaja on urakka-asiakirjoja laatiessaan 

halunnut siirrättää vastuuta PJU:lle, jolle kuuluu vastuu huolehtia suunnitelmien aikatau-

luttamisesta ja velvollisuus huolehtia siitä, että aikataulua noudatetaan. Nämä velvolli-

suudet todetaan esimerkiksi tehtäväluettelossa (kts. esim. RT 103018 kohdat A 2.4.3, A 

3.6.5, A 3.7.2). Muistetaan, että Niemistökin (2014, s. 108) on huomauttanut tehtäväluet-

telon kohdan A 3.7.2 velvoitekirjauksen ristiriitaisuudesta tilaajan vastuiden kanssa. Ti-

laaja vastaa loppukädessä suunnittelusta, eikä tätä vastuuta saa vähentää PJU:n laaja 

koordinointivelvoite (Niemistö 2014, s. 108). Suunnitelmapuutetapaukset tulisi siis ana-

lysoida tapauskohtaisesti, jotta voitaisiin määrittää, kenen vastuulla puutteen syntyminen 

on ollut. Osapuolten velvoitteet ovat kuitenkin niin laajat, että vain yhtä osapuolta tuskin 

voidaan syyttää yksittäisestä suunnitelmapuutteesta. 

Oikeudenmukainen ratkaisu ongelmaan ei ole kuitenkaan selvittää sitä, kenen syy suun-

nitelmapuutos on ollut. Tämän sijaan urakka-asiakirjoissa tulisi selkeästi osoittaa, miten 
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suunnitelmapuutetapauksissa toimitaan. PJU-hankkeen häiriöttömän etenemisen kan-

nalta lähtökohtaisesti kaikissa ongelmatapauksissa olisi syytä keskittyä siihen, miten on-

gelma ratkaistaan, sen sijaan että jokaiseen ongelmaan etsitään ensin syyllistä. Tämän 

periaatteen voidaan koeta pätevän kaikissa rakennushankkeissa urakkamuodosta riip-

pumatta. 

Sopimusasiakirjoissa ei yksiselitteisesti käsitellä osapuolten vastuita ja velvoitteita suun-

nitelmapuutetapauksissa, mikä on ilmiselvä ongelmakohta asiakirjoissa. Lähtökohtai-

sesti on tietysti toivottavaa, että hankkeessa ei esiinny työn etenemistä häiritseviä suun-

nitelmapuutteita. Sopimusasiakirjojen velvoitteilla pyritään pikemminkin ehkäisemään 

suunnitelmapuutteiden syntymistä. On kuitenkin realistista olettaa, että monimuotoi-

sessa PJU-hankkeessa törmätään myös satunnaisesti suunnitelmapuutetapauksiin, 

jotka haittaavat töiden etenemistä. Tästä syystä sopimusasiakirjoissa tulisi määritellä 

osapuolten velvoitteet myös suunnitelmapuutetapauksissa selkeästi. Ei voida siis väit-

tää, että tällä asiakirjasisällöllä osapuolten toimintavelvoitteet suunnitelmapuutetapauk-

sessa olisivat selvät.  

Koska selkeitä ja yksiselitteisiä vastauksia ei sopimusasiakirjoista löydy, asiaa tulee tar-

kastella projektinjohtourakan luonteen näkökulmasta. Loogisesti ajatellen ei ole ollen-

kaan väärin odottaa PJU:lta toimenpide-ehdotuksia suunnitelmapuutetapauksissa. PJU 

on valjastettu hankkeeseen ammattitaitonsa ja -näkemyksensä vuoksi, minkä avulla py-

ritään mahdollistamaan hankkeen kaikin puolin sujuva eteneminen. Voidaan myös odot-

taa, että PJU:lta löytyy ongelmanratkaisukykyä monissa erilaisissa puutetapauksissa tä-

män ollessa hankkeen rakentamisen asiantuntija 

Mikäli PJU selkeästä avunpyynnöstä huolimatta jättää ottamatta kantaa korjaaviin toi-

menpiteisiin, rikkoo PJU selkeästi useita velvoitteitaan. Suora kieltäytyminen on vastoin 

urakkamuodon yhteistoimintaluonnetta. Lisäksi lojaliteettiin voidaan nojata tapauksessa, 

jossa hanke vaarantuu ja täten tilaajan etu kärsii, koska PJU on suoraan tai passiivisesti 

kieltäytynyt suunnitelmien kehitystarpeesta, vaikka suunnitelmapuute on selkeästi tuotu 

esille. Puutteen esille tuomisen voidaan katsoa riittävän siihen, että PJU:lla on velvolli-

suus tarjota ammattitaitoinen näkemyksensä suunnitelmien laatimisen avuksi. Avun-

pyyntö ei siis tarvitse olla suora, vaan pelkkä yhteinen puutteen toteaminen tai omakoh-

tainen puutteen havaitseminen tulisi johtaa PJU:n toimenpide-ehdotuksiin. 

Urakkamuodon luonteen perusteella PJU:n tulisi siis tarjota toimenpide-ehdotuksia 

suunnitelmapuutetapauksissa. Vaikka tämä onkin PJU:n velvollisuus, tulee huomata, 

että PJU ei välttämättä ole vastuussa suunnitelmapuutteen aiheuttamasta töiden viiväs-
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tyksestä. Vastuu juontuu ainoastaan siitä, mikäli PJU:lla on mahdollisuus ratkaista jon-

kun toisen osapuolen ongelma, tämä tulee tehdä. Tapaus kuvastaa hyvin projektinjoh-

tourakan yhteistoimintaluonnetta. Korostunut lojaliteetti aiheuttaa sen, että toisen osa-

puolen etua tulee ajatella hanketta edistäessä. Tämä velvollisuus pätee yhtä lailla tilaa-

jaan ja muihin osapuoliin. 

Projektinjohtourakassa tulisi unohtaa tietynlainen ’insinöörimäinen’ lähestymistapa sopi-

muksiin. Sopimuksia ei siis tule tulkita suoranaisesti niin, että jos jotain seikkaa ei osa-

puolen kohdalla sopimuksessa mainita, sitä ei osapuolen tarvitse tehdä. Tämä ei ole 

suositeltava käytäntö. Kuten osoitettiin, tietynlaisia vastuita voidaan johtaa esimerkiksi 

urakkamuodon luonteesta, vaikkei asiaa sopimusasiakirjoissa nimenomaisesti käsitellä. 

Sopimusasiakirjojen käsitteistö, etenkin yhteistoimintavelvollisuus ja lojaliteetti varmista-

vat sen, että osapuolten vastuut ovat hyvin laajat, vaikkakin monitulkintaiset. 

Jos esimerkiksi suunnitelmapuutetilanne on niin haastava, että PJU ei pysty tätä ratkai-

semaan, PJU täyttää yhteistoimintavelvoitettaan myöntämällä tämän. Esimerkiksi PJU 

voi avoimesti esittää, että ongelman ratkaisemiseksi tulisi konsultoida jotain muuta ulko-

puolista asiantuntijaa. Tällöin PJU on ehdottanut korvaavaa toimenpidettä asian ratkai-

semiseksi, ja huolehtii asian ratkaisemisesta suoritusvelvoitteensa mukaisesti. Keinoja 

suunnitelmapuutetapausten ratkaisemiseksi on siis useita. 

Edellisestä pohdinnasta voitaisiin päätellä, että mikäli PJU pystyy suunnitelmapuuteta-

pauksen estämään tai ratkaisemaan, ongelman ratkaisuvastuu on PJU:lla. Tulee kuiten-

kin muistaa, millaisen pohdinnan kautta ratkaisuvastuu siirtyy PJU:lle. Siirtyminen tapah-

tui yhteistoimintavelvoitteen ja korostuneen lojaliteetin nojalla. Sama lojaliteetti ja yhteis-

toimintavelvoite pätee kuitenkin yhtä lailla myös hankkeen muihin osapuoliin. Mikäli siis 

muilla osapuolilla on ollut mahdollisuus välttää suunnitelmapuute tai ratkaista se ennen 

PJU:n tietämystä asiasta, yhtä lailla muilla osapuolilla on velvollisuus tarjota ratkaisua.  

Tällaisessa tapauksessa PJU voi ymmärrettävästi tuntea olevansa vastuussa sellaisista 

asioista, jotka eivät kuulu urakoitsijan ratkaistavaksi. PJU:n edustajien tulee kuitenkin 

muistaa, että tämä on projektinjohtourakan luonteenpiirteiden vuoksi normaalia, ja jos-

kus odotettavaakin. PJU:n suoritusvelvollisuus on hyvin laaja. Asiaa ei pidä kuitenkaan 

nähdä niin, että PJU olisi ”vastuussa” jokaisen ongelmatapauksen ratkaisusta. ”Vastuu” 

tulisi pikemminkin nähdä niin, että PJU:lla on mahdollisuus vaikuttaa ammattitaidollaan 

monen ongelman ratkaisuun, ja tästä syystä tilaaja on valjastanut PJU:n hankkeeseen. 

PJU:n tulee myös tiedostaa, että suunnitelmapuutetapauksessa on kohtuutonta vedota 

siihen, että tilaajalla on viimekädessä vastuu suunnittelijoiden toiminnasta. Jos siis suun-

nittelija ei saa suunnitelmaa laadittua, tilaajakaan ei voi laatia suunnitelmaa suunnittelijan 
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puolesta. Tällöin parhaat edellytykset ongelman ratkaisemiseen on PJU:lla, jonka on 

mahdollista antaa systemaattisesti jatkuvia kehitysehdotuksia, jotka avittavat suunnitte-

lijan työtä. 

Päätelmänä voidaan todeta, että projektinjohtourakassa osapuolten vastuut ja velvoitteet 

ovat joskus paljoltikin päällekkäisiä. Esimerkiksi yksittäisessä suunnitelmapuutetapauk-

sessa monet osapuolet pystyvät ja ovat osittain velvollisiakin ratkaisemaan ongelman. 

Voidaan olettaa, että projektinjohtourakan luonne ja sopimustekniikka on rakennettu täl-

laiseksi tarkoituksella. Näin ongelmatapauksen ratkaisuketjun varrella on useita tahoja, 

jotka voivat vaikuttaa ongelmanratkaisuun.  Tämä on hankkeen häiriöttömän etenemisen 

kannalta turvallista. 

Tulee silti muistaa, että eri osapuolilla on määrätyt, omaan ammattialaan perustuvat roo-

linsa hankkeessa. Tästä syystä edellä käsiteltyjen ongelmatapausten ratkaisuketjuja olisi 

siis syytä valvoa hankkeessa. Etenkin tilaajan on syytä tietää, mikäli näistä ratkaisuket-

juista käy jatkuvasti ilmi, että jokin osapuoli ei pysty suorittamaan alkujaan tälle asetettuja 

velvoitteitaan. Mikäli koetaan, että tämä on vaaraksi hankkeen etenemiselle, tulee tilaa-

jan pystyä tekemään toimenpiteitä uhkan eliminoimiseksi. Valvomalla ratkaisuketjuja 

pystytään myös kartoittamaan projektiorganisaation kuormitustilannetta. Ehkä kuitenkin 

tärkeämpänä tilaajan on syytä tiedostaa, kuka tällaiset ongelmatapaukset useimmiten 

ratkaisee. Tällä osapuolella on todennäköisesti suurikin vaikutus hankkeen lopputulok-

seen niin laadun, aikataulun kuin kustannustenkin osalta. Tilaajan tulee tällöin tarkastaa 

oma tavoitteenasetanta ja pohtia, onko tavoitteeseen pääseminen mahdollista kyseisen 

osapuolen ”johdolla”. 

4.2.3 Nimitysongelma – TATE-urakoitsija 

Edellä käsiteltiin sitä, miten PJU:n tulisi toimia suunnitelmien kehittämisessä sekä suun-

nitelmapuutetapauksissa. Haastatteluissa nousi esille tilaajan tyytymättömyys etenkin 

TATE-urakoitsijan toimintaan, jonka olisi pitänyt toimia hankkeessa projektinjohtourakoit-

sijana. Tilaajan ilmoituksen mukaan TATE-urakoitsijan urakkasopimus on laadittu pro-

jektinjohtourakan mallisopimuksen pohjalle, ja sopimuksen liitteinä toimii samat urakka-

ohjelmat ja urakkarajaliitteet, kuin PJU:n sopimuksessa. Tutkijan näkökulmasta hank-

keessa oli kuitenkin epäselvää, mikä TATE-urakoitsijan rooli hankkeessa tosiasiassa oli. 

Ongelman ratkaisemiseksi tutkittiin sopimusasiakirjojen ja tutkijan havaintojen pohjalta 

sitä, miten TATE-urakoitsijan rooli projektinjohtourakoitsijana oli tosiasiassa määritetty. 
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Tämän tutkimusosion kannalta ongelmallista on se, että tutkija ei ole saanut käytettäväk-

seen nimenomaisesti TATE-urakoitsijan sopimusasiakirjoja. Tilaajan edustaja on kuiten-

kin vakuuttanut, että esimerkiksi urakkaohjelma ja urakkarajaliite ovat sisällöltään täysin 

samat, kuin mitä PJU:n sopimuksen liitteeksi on toimitettu. Mikäli asia on tosiasiassa 

näin, tämä tutkimus on pätevä. 

Mikäli katsotaan pelkkää urakkasopimusta, voidaan TATE-urakoitsijan katsoa olevan 

selvästi projektinjohtourakoitsija, sillä sopimus on laadittu projektinjohtourakkasopimuk-

sen mallipohjalle. Urakkasopimuksen kirjaukset ja vastuukuvaukset on kuitenkin jätetty 

vähäisiksi. Sen sijaan useassa urakkasopimuksen kohdassa viitataan urakkaohjelmaan 

(kuva 12). 

 

Kuva 12. Esimerkki urakkasopimuksen kirjaustyylistä 

Ongelman ratkaisemiseksi tuli siis tutkia urakkaohjelmaa ja urakkarajaliitettä. Näistä 

urakkaohjelma on pätevyysjärjestykseltään ensimmäinen niistä sopimusasiakirjoista, 

joissa käsitellään osapuolten vastuita yksityiskohtaisesti. Ensimmäiseksi urakkarajaliit-

teessä esitetään käytettävät termit ja lyhenteet urakoitsijoista (kuva 13). Nämä samat 

nimitykset esitetään myös urakkaohjelman alussa luvussa 2.1 Suoritusvelvollisuuden 

laajuus. 

 

Kuva 13. Urakkarajaliitteen alussa kirjatut lyhenteet ja käsitteet 

Urakkaohjelman kohdan 1.1 kirjaus voidaan todeta ongelmalliseksi, sillä urakoitsijoita 

nimettäessä vain pääurakoitsijasta eli rakennusteknisten töiden urakoitsijasta käytetään 
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nimeä PJU. Lisäksi tässä todetaan selkeästi, että alistetusta sivu-urakoitsijasta käyte-

tään nimeä LVI-urakoitsija. Termistö ei viittaa millään tavalla siihen, että LVI-urakoitsijalle 

osoitettaisiin projektinjohtourakoitsijan mukaisia velvoitteita. Termistö selkeästi eriyttää 

rakennusurakoitsijan (PJU) sekä LVI-urakoitsijan vastuut. 

Tätä eriyttämistä ilmenee myös urakkarajaliitteen seuraavassa luvussa 1.2 Informaa-

tiovelvollisuudet ja vastuu (kuva 14). Selkeä eriyttäminen ilmenee myös urakkaohjelman 

kohdassa 2.2 Maksuperuste (kuva 15). Kuvissa kirjausten ongelmakohdat on korostettu 

punaisella viivalla. 

 

Kuva 14. Urakkarajaliitteen kohdan 1.2 Informaatiovelvollisuus eriyttäviä kirjauksia 

Kuvan 14 tapauksessa puhutaan selkeästi erikseen ”projektinjohtourakoitsijasta” sekä 

”muista urakoitsijoista”. Puolestaan kuvan 15 tapaus eriyttää jopa eri urakoiden 

maksuperusteet. Kuvan 15 kirjaus vie vastuiden eriyttämisen jo pitkälle. Nämä havainnot 

on poimittu esimerkeiksi sopimusasiakirjoista, ja ne ilmenevät jo asiakirjojen 

ensimmäisillä sivuilla. Vastaava kirjoitusasu ja terminologia jatkuvat läpi asiakirjojen. 

 

Kuva 15. Urakkaohjelman kohdan 2.2 Maksuperuste eriyttävä kirjaus eri urakoiden 
maksuperusteista 

Epäselvyyttä aiheuttavaksi tekijäksi voidaan osoittaa myös kuvissa 14 ja 15 näkyvä 

seikka siitä, että projektinjohtourakoitsijasta puhutaan yksikössä eikä monikossa. Sopi-

musasiakirjoissa ei tutkijan havaintojen mukaan esiinny kertaakaan projektinjohtoura-

koitsijoita monikossa. Tämäkin seikka antaa selvästi ymmärtää, että hankkeessa ei ole 
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olemassa kahta eri projektinjohtourakoitsijaa. Toisaalta tulee muistaa, että vaikka pro-

jektinjohtourakoitsijoita onkin hankkeessa kaksi, tulee näiden kahden urakoitsijan vas-

tuut jossain määrin eritellä. Esimerkiksi rakennusteknisten töiden urakoitsija on sopimus-

asiakirjoissa osoitettu myös YSE:n mukaiseksi pääurakoitsijaksi. Toisaalta siis monikko-

muodon käyttäminen sopimusasiakirjoissa olisi voinut osoittautua myös ongelmalliseksi. 

Nykyisellään käsitteet ovat kuitenkin yhtä lailla ongelmallisia. Sopimusasiakirjojen sel-

keyden kannalta olisi järkevää, jos TATE-urakoitsijaa nimitettäisiin esimerkiksi ”sivu-

PJU:ksi”. 

Nämä osoitetut epäselvyydet puhuvat siis sen puolesta, että on mahdollista tehdä tul-

kinta siitä, ettei TATE-urakoitsijalle olisi sopimusasiakirjoissa osoitettu projektinjohtoura-

koitsijan mukaisia vastuita. Vastapainoksi tutkittiin kuitenkin myös sitä, miten voitaisiin 

tulkita niin, että TATE-urakoitsijalle kuuluu tavanomaiset projektinjohtourakoitsijan vel-

voitteet. 

Tämän tulkinnan kannalta urakkasopimuksessa on 2 tärkeää kohtaa. Urakkasopimus on 

laadittu projektinjohtourakan mallisopimuksen pohjalle (1). Tilaajan edustajan ilmoituk-

sen mukaan TATE-urakoitsijan urakkasopimuksen kohdassa 1 Projektinjohtourakoitsi-

jan suoritusvelvollisuus todetaan, että urakan kohde käsittää ”koko (tutkimushankkeen) 

rakennuskohteen projektinjohtourakan johtamistehtävät sekä taloteknisten töiden ura-

kan työt tämän sopimuksen ja muiden urakka-asiakirjojen mukaisesti” (2). Vaikkakin 

tästä eteenpäin sopimus noudattaa urakkaohjelman ja -rajaliitteen epäselväksi todettua 

terminologiaa, nämä kohdat ovat selkeitä ja vahvoja kirjauksia. Lisäksi ei voida kylliksi 

painottaa sopimus- ja urakkaneuvotteluiden painoarvoa tätä ristiriitaa tutkittaessa. Tutki-

muksessa ei ole käytettävänä TATE-urakoitsijan ja tilaajan välisten urakkaneuvottelui-

den pöytäkirjoja. Silti on perusteltua olettaa, että projektinjohtourakan luonne ja johta-

mistehtävät on neuvotteluissa käsitelty hyvinkin selkeästi. Urakkaneuvotteluiden pöytä-

kirjat ovat sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestyksessä korkeammalla kuin urakkaoh-

jelma ja urakkarajaliite. Vaikkakin unohdettaisiin asiakirjojen pätevyysjärjestys, ja asiaa 

ajatellaan inhimillisesti, neuvotteluissa suullisesti esille tuotu ja keskusteltu projektinjoh-

tourakan luonne ja sen johtamistehtävät eivät varmasti ole jääneet huomaamatta neu-

vottelun osapuolilla. Kyseessä on selkeä lojaliteettiperiaatteen rikkomus, mikäli edellä 

olevan lisäksi urakoitsija on havainnut sopimusasiakirjojen ristiriitaisuuden, ajattelee 

hyötyvänsä tästä eikä huomauta asiakirjojen ristiriitaisuudesta. Sopimusasiakirjojen ris-

tiriitaisuudesta tulee ilmoittaa YSE 13 §:n 8. momentin mukaisesti (RT 16-10660). 

Nimitetään tätä havaittua sopimusasiakirjojen epäselvää terminologiaa TATE-urakoitsi-

jan osalta nimitysongelmaksi. Voidaan todeta, että etenkin urakkaohjelmassa käytetyt 
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termit osoittautuvat merkittävän ongelmallisiksi tutkittaessa sitä, mitä projektinjohtoura-

koitsijan vastuita TATE-urakoitsijalle tosiasiassa sopimusasiakirjojen mukaan kuuluu. 

Tämän tutkimushavainnon vahvistamiseksi tarkasteltiin havaintoa sellaisen osapuolen 

näkökulmasta, joka haluaisi kiistää tutkimushavainnon olemassaolon. Lisäksi käsiteltiin 

muutamia tästä pohdintaketjusta mahdollisesti esiin nousevia väitteitä, joiden tavoitteena 

on kiistää sopimusasiakirjojen epäselvyys.  

Asiaa voitaisiin tulkita niin, että vaikkakin sopimusasiakirjoissa esiintyy epäselvyyttä, am-

mattitaitoinen urakoitsijan työmaalla työskentelevä henkilö vähintäänkin kyseenalaistaisi 

tämän epäselvyyden sopimusasiakirjoihin perehtyessään. Tuomalla tämän epäselvyy-

den esille, asiaan voitaisiin puuttua ajoissa niin kyseisen urakoitsijan ylimmän johdon, 

kuin muiden hankkeen osapuolten puolesta. Toisaalta ei ole poikkeuksellista, että työ-

maan henkilöstö perehtyy tarkemmin vain urakkaohjelmaan ja urakkarajaliitteeseen. 

Varsinaista urakkasopimusta ei välttämättä tulkita yhtä tarkasti. Urakkaohjelma ja urak-

karajaliite ovat työmaan henkilöstön päivittäisessä tekemisessä jopa hyvin olennaisia 

asiakirjoja, ja yleensä näihin perehdytäänkin oma-aloitteisesti. Tällöin asiakirjoja tutkiva 

henkilö saa hyvinkin yksityiskohtaisen kuvan siitä, että hankkeessa on vain yksi projek-

tinjohtourakoitsija ja tälle sivu-urakoitsijaksi alistettu TATE-urakoitsija. 

Esitetyn perusteella voitaisiin nähdä, että tätä käsiteltyä sopimusasiakirjojen ristiriitaa ei 

ole olemassa. Sopimusasiakirjojen rakenne osoittaa TATE-urakoitsijan projektinjohto-

velvollisuuden vastuut; tämähän havaitaan jo urakkasopimuksen kirjauksista (kuva 12), 

jossa urakkasopimus viittaa PJU:n pääsuoritusvelvollisuuden löytyvän urakkaohjel-

masta. Jos siis PJU-sopimuksessa viitataan suoritusvelvollisuuden kohdassa urakkaoh-

jelmaan, huolimatta urakkaohjelman epäselvästä terminologiasta, on mahdollista tehdä 

johtopäätös siitä, että urakkaohjelmassa esitetyt PJU:n vastuut kuuluvat myös sopimuk-

sen mukaisesti TATE-urakoitsijalle. Tässä tulkinnassa ongelma on kuitenkin siinä, että 

sopimuksessa viitataan urakkaohjelmaan hyvin monessa kohtaa. Näin toimitaan esimer-

kiksi viitatessa työmaan johtovelvollisuuksiin, työmaapalveluihin, sekä PJU:n velvolli-

suuksiin koordinoida alistettujen sivu-urakoitsijoiden toimintaa (kuva 16). 

Nämä kuvan 16 nimenomaiset velvoitteet eivät kuulu TATE-urakoitsijalle, sillä ne kuu-

luvat vain hankkeen pääurakoitsijan eli PJU:n velvoitteisiin. Edellä mainittu tulkinta tutki-

muksen pohdinnan virheellisyydestä ei siis enää tietyissä sopimuspykälissä enää päde-

kään. Täten edellinen tulkinta pohdinnasta olisi hyvinkin ristiriitainen. Tämän tulkinnan 

mukaan sopimusasiakirjoja lukevan tulisi tietää, mikä ”PJU”-viittaus koskee vain pääura-

koitsijaa, ja mikä viittaus koskee molempia urakoitsijoita. Vielä viimeisenä oljenkortena 

voitaisiin vedota siihen, että urakkaohjelman kohdassa 3.1.4 (kuva 16) kirjataan, että 

PJU:n johtovelvollisuudet ovat YSE 4 §:n mukaiset. Voitaisiin väittää, että tämä viittaus 
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YSE:en selventää mainittua poikkeustapausta. Tämä YSE 4 § toteaa yksiselitteisesti, 

että ”työmaan johtovelvollisuuksista vastaa pääurakoitsija” (RT 16-10660). Puolestaan 

tähän vasta-argumenttina, kohdassa 3.1.5 Työmaapalvelut viitataan YSE 3 §:en, jossa 

ei puolestaan oteta kantaa siihen, onko työmaapalvelut pääurakoitsijan vastuulla. Tällöin 

siis YSE-kirjauksiin vetoaminen on myös ristiriitainen argumentti. 

 

Kuva 16. Urakkaohjelmassa tarkennettuja PJU:n vastuita, joihin on urakkasopimuk-
sessa viitattu samannimisissä alakohdissa 

Vastuut eivät välttämättä tunnu epäselviltä niiden henkilöiden näkökulmasta, jotka ovat 

nimenomaisesti olleet läsnä esimerkiksi urakkaneuvottelussa tai urakkasopimuksen ja 

sopimusasiakirjojen laatimisessa. Oletettiin, että esimerkiksi urakkaneuvottelussa on 

käyty puheen tasolla hyvinkin selvästi läpi se, että TATE-urakoitsijalta tosiasiassa odo-

tetaan lähes täysimääräistä projektinjohtourakoitsijan toimintaa hankkeessa. Tietysti so-

pimusneuvotteluissa läsnä olleilla on velvollisuus perehdyttää oma työmaan henkilös-

tönsä täysin tietoisiksi sopimuksessa asetetuista tavoitteista. Ei ole kuitenkaan perus-

teetonta väittää, etteikö tämä perehdytys tapahtuisi rakennusalalla useasti siten, että 

työmaahenkilöstö määrätään perehtymään itsenäisesti sopimusasiakirjoihin. Tässä vai-

heessa ristiriitojen havaitseminen riippuu hyvin vahvasti itsenäisestä perehtyjästä. Mikäli 

henkilö perehtyy tarkemmin vain urakkaohjelmaan ja urakkarajaliitteeseen, ei sopimus-

asiakirjojen ristiriitoja havaita. 

On kyseenalaista, onko tällä sopimusasiakirjojen epäselvyydellä tarpeeksi juridista pai-

noarvoa mahdollisen riitatilanteen ratkaisemiseksi urakoitsijan eduksi. Epäselvyydellä 

saisi riitatilanteen kuitenkin aikaiseksi. Lopullisena päätelmänä kuitenkin todetaan, että 

sopimusasiakirjat on laadittu siten, että TATE-urakoitsijan velvoitteet projektinjohtoura-

koitsijana on osoitettu vain muutamalla, mutta sitäkin painavimmilla kirjauksilla. Lisäksi 
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mikäli urakkaneuvottelut on pidetty oikein, ei osapuolilla tulisi olla epäselvyyttä vastuis-

taan. Tässä tutkimuksessa ei oteta kuitenkaan kantaa sopimusasiakirjojen juridiseen tul-

kintaan. Tarkoituksena on ennemminkin löytää kehityskohteita, joiden selventämisestä 

ja kehittämisestä hankkeen kaikki osapuolet hyötyvät. 

Haastatteluissa on noussut esille osapuolten mielikuva siitä, että tyypillisesti rakennus-

alalla talotekniikkaurakoitsijoilla ei välttämättä ole kovin laajaa kokemusta tai osaamista 

projektinjohtourakoinnista. Tällöin kokemattoman urakoitsijan edustajan voi olla vaikea 

tunnistaa niitä hankkeen päivittäisiä käytäntöjä, jotka kokeneiden osapuolten mielestä 

implikoivat selvästi sitä, että TATE-urakoitsija olisi projektinjohtourakoitsija. Tunnista-

mista vaikeuttaa myös se, että hankkeessa on olemassa myös päinvastaisia käytäntöjä, 

jotka eivät implikoi TATE-urakoitsijan projektinjohtovelvoitteista. Mikäli rakennushank-

keeseen ryhtyvällä on tiedossaan tällainen TATE-urakoitsijoiden kokemattomuus, voi-

daan olettaa, että tällöin ammattitaitoinen tilaaja on erityisesti painottanut projektinjoh-

tourakan luonnetta ja vastuita esimerkiksi urakkaneuvotteluissa tai tarjouspyynnöissään. 

Tämä oletus lisää siis sen oletuksen vahvuutta, että sopimusneuvotteluissa läsnä olleet 

TATE-urakoitsijan edustajat ovat tietoisia heille osoitetuista projektinjohtourakoitsijan 

velvoitteista. Tämä oletus ei kuitenkaan varmista sitä, että vastuut olisivat tiedossa myös 

työmaan henkilöstöllä. 

Tällä pohdinnalla siis havainnollistettiin, miltä TATE-urakoitsijan rooli näyttää ulkopuoli-

sin tai asiaan tarkemmin perehtymättömän osapuolen silmin tarkastellessa sopimusasia-

kirjoja. Pohdintaan on myös liitetty tutkijan omakohtaisia havaintoja hankkeen päivittäi-

sistä käytännöistä, jotka eivät myöskään implikoi kovin vahvasti sitä, että TATE-urakoit-

sija olisi myös projektinjohtourakoitsija. Näin havainnollistettiin sitä, miten sopimusasia-

kirjojen velvoitteet jalkautuvat käytännössä työmaalle. Mikäli sopimuksissa osoitettuja 

vastuita ei pystytä työmaan tietoon selkeästi saattamaan, voidaan myös odottaa, että 

hankkeessa esiintyy vastuiden laiminlyöntejä. 

4.2.4 Vakiintuneiden käytäntöjen ja sopimusasiakirjojen ristirii-
dat 

TATE-urakoitsijan projektinjohtourakoitsijan vastuiden osoittamisessa on havaittavissa 

selkeää problematiikkaa, ja vastaukset moniin tilaajan odotuksiin voidaan löytää esimer-

kiksi vasta projektinjohtourakan yleisluonteen tuntemisesta. Inhimillisesti ajateltuna on 

ymmärrettävää, että urakka-asiakirjoissa osoitettuja vastuita voidaan tulkita väärin tai eri 

tavoin. Väärinymmärryksen mahdollisuus lisääntyy myös huomattavasti, mikäli hank-

keen vakiintuneet käytännöt ovat muodostuneet poikkeaviksi urakka-asiakirjoissa tode-
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tusta, tai siitä mitä urakka-asiakirjoilla on ainakin pyritty toteamaan. Seuraavaksi esite-

tään, miten hankkeen vakiintuneet käytännöt vaikuttavat TATE-urakoitsijan projektinjoh-

tourakoitsijan vastuiden tiedostamiseen ja tunnistamiseen. 

Voitaisiin väittää, että jälkeenpäin tarkasteltuna hankkeen vakiintuneet käytännöt sel-

västi implikoivat, että hankkeen eri toimijat katsovat TATE-urakoitsijan olevan projektin-

johtourakoitsija. Käsitellään esimerkkinä 3:a käytäntöä: (1) TATE-urakoitsijan on odo-

tettu osallistuvan aktiivisesti suunnittelun ohjauspalavereihin, (2) TATE-urakoitsija on 

oma-aloitteisesti havainnut talotekniikan suunnitelmissa puutteita ja huomauttanut niistä, 

(3) TATE-urakoitsijalta on tilaajan toimesta pyydetty kustannusarvioita eri toteutusratkai-

suista. Väitös voisi jatkua niin, että nämä ovat tyypillisiä projektinjohtourakoitsijan vas-

tuita ja käytäntöjä hankkeissa; urakoitsijan tulisi siis selkeästi tiedostaa olevansa projek-

tinjohtourakoitsija. 

Vakiintuneiden käytäntöjen tulkinta ei ole yksiselitteinen asia. Tulee tiedostaa, että eri 

osapuolet kokevat asiat eri tavalla. Tällöin vakiintuneiden käytäntöjen vaikutuksia tulee 

tutkia monesta eri näkökulmasta. Ongelman havainnollistamiseksi esitetään tarkemmin 

näitä vakiintuneita käytäntöjä ja niiden taustaa. Lisäksi tarkastellaan implikoivatko käy-

tännöt tosiaan tavanomaisista projektinjohtourakoitsijan velvollisuuksista. Näiden käy-

täntöjen voidaan tulkita syntyneen urakkaohjelman kohdan 14.1 Urakoitsijan organisaa-

tio ja valtuudet kirjauksesta (kuva 17). 

 

Kuva 17. Urakkaohjelman kohdan ”14.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet” kir-
jaus sivu-urakoitsijan velvollisuudesta osallistua työmaan kokouksiin. 

Periaatteessa yllä listatut vakiintuneet käytännöt voidaan johtaa suoraan kuvan 17 urak-

kaohjelman kirjauksesta. PJU osoitti TATE-urakoitsijalle reklamaation hankkeen varhai-

sessa vaiheessa. Reklamaatio tehtiin 14.12.2018. Reklamaation aiheena oli juuri kuvan 

17 urakkaohjelman kirjauksen laiminlyönti, sillä hankkeen alkuvaiheessa TATE-urakoit-

sijan työnjohdon resurssit olivat selkeästi puutteelliset. TATE-urakoitsija vastauksessa 

reklamaatioon ei kiistetty PJU:n väitettä resurssien puutteesta. Reklamaatiovastauk-

sessa ilmoitettiin, että TATE-urakoitsija lisää työnjohdon resursseja. Reklamaatio sekä 

sen vastaus saatettiin myös tilaajan tietoon. 

Ensinnäkin huomioitavaa on, että urakkaohjelman kirjaus ei väitä laisinkaan, että nämä 

sivu-urakoitsijan velvoitteet olisivat projektinjohtourakoitsijan velvoitteita. Päinvastoin 
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nämä sivu-urakoitsijan velvoitteet on nimenomaisesti eriytetty PJU:n velvollisuuksista, 

kuten sopimusasiakirjoissa yleensäkin. Täten myöskään reklamaatiossa ei oteta kantaa 

siihen, että kyseessä on projektinjohtourakoitsijan velvollisuuksien laiminlyönti. Näin siis 

tässä kirjallisessa aineistossa ei oteta kantaa siihen, onko TATE-urakoitsija projektinjoh-

tourakoitsija. Koska mainitut vakiintuneet käytännöt pohjautuvat tähän kirjalliseen aineis-

toon, eivät myöskään käytännöt implikoi projektinjohtourakoitsijan vastuista kovin selke-

ästi. 

Tarkastelemalla vielä itse käytäntöjä havaittiin, että TATE-urakoitsijan oli vaikeaa tunnis-

taa projektinjohtourakoitsijan vastuunsa käytäntöjen perusteella. Käytännön (1) TATE-

urakoitsija täytti viimeistään reklamaation jälkeen, mutta käytäntö itsessään ei anna vält-

tämättä ymmärtää, että kyseessä on projektinjohtourakoitsijan velvoitteesta juontuva 

suoritus. Käytäntö (2) toteutettiin myös reklamaation kirjauksen mukaan; urakoitsija otti 

useastikin kantaa palaverissa käsiteltyihin aiheisiin kommentoimalla esimerkiksi suunni-

telmien puutteita tai ristiriitaisuuksia. Tämä kannanottaminen on enneminkin perusoletus 

kenen tahansa työntekijän kohdalla, joka osallistuu erilaisiin palavereihin. Lisäksi käy-

täntö (2) ei myöskään ole sellainen, mistä voisi tulkita heti kyseessä olevan projektinjoh-

tourakoitsijan velvoite. Suunnitelmapuute voi olla uhka töiden pysähtymiselle, jolloin siitä 

tulee ilmoittaa. Käytäntö (2) on normaalia toimintaa rakennushankkeissa, sillä ilmoitus-

velvollisuus havaitusta töiden pysähtymisen uhasta todetaan jo YSE 23 §:ssa (RT 16-

10660).  

Ainoastaan käytännön (3) voidaan kokea viittaavaan projektinjohtourakkaan, koska pro-

jektinjohtourakalle on tyypillistä se, että kustannusarvioita pyydetään ammattitaitoiselta 

PJU:lta. Ei ole kuitenkaan poikkeuksellista, että tätä tapahtuisi esimerkiksi perinteisessä 

urakkamuodossa. Urakoitsijan vastuu vastata eräänlaiseen kustannustietokyselyyn on 

esitetty myös YSE 7 §:n 5. momentissa (RT 16-10660). Käytäntö (3) on kuitenkin itse-

näisesti hyvin heikko osoittamaan TATE-urakoitsijalle sen, että kyseessä on projektin-

johtourakka; etenkin jos urakoitsija ei ole täysin tietoinen projektinjohtourakan yleisluon-

teesta. Voidaan siis todeta, että osoitettu argumentti TATE-urakoitsijan selkeästi havait-

tavissa olevista projektinjohtourakoitsijan vastuista ei ole pätevä. 

Kuten edellisen luvun päätelmänä todettiin, TATE-urakoitsijan ylimmän johdon tulisi olla 

tietoinen projektinjohtovelvoitteestaan, etenkin mikäli urakkaneuvottelut on käyty oikein. 

Tässä tutkimuksessa uskottiin siihen, että osapuolet eivät jätä velvoitteitaan täyttämättä 

tahallisesti, vaan laiminlyönnin syynä on mieluummin epätietoisuus omien vastuiden ja 

velvoitteiden laajuudesta. Voidaan olettaa, että tutkimushankkeen tapauksessa oli kyse 

siitä, että TATE-urakoitsijan työmaan henkilöstö ei ollut täysin tietoinen TATE-urakoitsi-

jalle osoitetuista projektinjohtourakoitsijan velvoitteiden sisällöstä.  
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Tämä oletus perustuu siis siihen uskomukseen, että tutkija ei usko kenenkään osapuolen 

laiminlyöneen velvoitteitaan tahallisesti. Laiminlyönti tapahtui ennemmin vastuiden tie-

dostamattomuuden takia. Tällaisen uskomuksen asettaminen tutkimusosakohteen läh-

töoletukseksi ei ole tieteellisen tutkimuksen periaatteiden valossa oikein. Tutkittiin siis 

mahdollisuutta sille, että TATE-urakoitsijan työmaan henkilöstö ei ollut tietoinen sopi-

musasiakirjoissa osoitetuista vastuistaan. 

Tähän mahdollisuuden toteutuminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että TATE-urakoitsijan 

työmaahenkilöstö ei ollut perehtynyt riittävällä tarkkuudella sopimusasiakirjojen sisäl-

töön. Edellisessä luvussa esitetty sopimusasiakirjojen ristiriitaisuus olisi niihin perehty-

mällä ollut helposti tunnistettavissa ja täten kyseenalaistettavissa. Toisaalta työmaahen-

kilöstön puutteellinen tietämys sopimusasiakirjojen sisällöstä ei liene mahdoton ajatus. 

Etenkin jos työmaahenkilöstöllä on suuri vaihtuvuus, henkilöstö tuskin perehtyy ensim-

mäisinä päivinään työmaalla yksityiskohtaisesti urakka-asiakirjoihin, vaikka tämä olisikin 

suositeltavaa. Henkilöstön liittyessä hankkeeseen tukeudutaan ennemminkin päivittäi-

sessä tekemisessä ilmeneviin hankkeen vakiintuneisiin käytäntöihin, joiden monesti us-

kotaan näyttävän yksittäisten henkilöiden rooli suuressa hankkeessa. 

Jo käsiteltyjen vakiintuneiden käytäntöjen lisäksi tulee huomata, että hankkeessa ei 

muodostunut selkeäksi käytännöksi se, että TATE-urakoitsijaa kutsuttaisiin suullisesti tai 

esimerkiksi kokousmuistioissa ”sivu-PJU:ksi” tai ”TATE-PJU:ksi”. Esimerkiksi tutkija 

kuuli tämän sanallisen viittauksen ensimmäisen kerran vasta hankkeen harjannostajai-

sissa tammikuussa 2020, kun tilaajan edustaja viittasi TATE-urakoitsijaan ”taloteknisten 

töiden projektinjohtourakoitsijana”. Tämä nimitysongelma ei siis rajoittunut hankkeessa 

ainoastaan sopimusasiakirjoihin. Ei voida tietää varmaksi, juontaako tämä suullisen ta-

son nimitysongelma juurensa juuri sopimusasiakirjojen terminologiasta, mutta tämä on 

hyvinkin mahdollista. Asiaa voisi ainakin tulkita niin päin, että mikäli sopimusasiakirjat 

olisivat säännöllisesti käyttäneet nimitystä ”sivu-PJU”, olisi nimitys siirtynyt mahdollisesti 

esimerkiksi työmaakokousten pöytäkirjoihin, ja siitä eteenpäin suulliseen keskusteluun. 

Koska merkittävä osa työmaan kommunikaatiosta tapahtui suullisen keskustelun lisäksi 

lukuisten palavereiden pöytäkirjojen välityksellä, tämä nimittämättömyys on voinut olla 

suuressakin roolissa siinä, että osapuolet eivät tiedostaneet tarkkoja velvoitteitaan. Voi-

daan siis todeta, että edellisen luvun nimitysongelma on täten siirtynyt myös vahvasti 

hankkeen vakiintuneisiin päivittäisiin käytäntöihin. 

Edellisessä luvussa käsitellyn nimitysongelman lisäksi on huomioitava hankkeen muut 

päivittäiset käytännöt. Käytäntöihin sisältyy tilaajan epätyytymättömyyskohde, eli se että 

suunnitelmapuutetapauksissa TATE-urakoitsija ei lähtökohtaisesti tarjonnut kehityseh-
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dotuksia tai korjaavia toimenpiteitä. Sen sijaan että kehitysehdotuksia olisi annettu, ve-

dottiin vain siihen, että töitä ei voi tehdä ilman suunnitelmia, ja suunnitelmien laatiminen 

kuuluu suunnittelijoille eikä urakoitsijalle. Tapaus toisensa jälkeen edettiin näin, ja lopulta 

suunnittelu ja toteutus kulkivat käsi kädessä, ja lopulta valmis tuote saatiin aikaan. Työ-

maahenkilöstö tottui vakiintuneeseen käytäntöön, eikä välttämättä tiedostanut toimi-

neensa itse väärin. Työmaahenkilöstön näkökulmasta suunnitteluprosessi näytti toimi-

van näinkin, vaikkakin tiedostettujen vaikeuksien kautta. Henkilöstön näkökulmasta pro-

sessissa ainoa epäpätevä osapuoli oli suunnittelijat, jotka eivät osanneet laatia toteutus-

kelpoisia suunnitelmia. Tätä koko inhimillistä väärinymmärrysskenaariota on havainnol-

listettu kuvassa 18. 

 

Kuva 18. Havainnollistettu skenaario prosessista, jonka seurauksena työmaahenki-
löstö ei tiedosta urakka-asiakirjoissa osoitettuja vastuita. 

Sen lisäksi, että TATE-urakoitsija ei tarjonnut kehitysehdotuksia, prosessista puuttui 

myös toinen olennainen osa: muiden osapuolten toimesta tehty ilmoitus ja reklamointi 

TATE-urakoitsijan laiminlyönneistä. Koska ilmoituksia virheellisestä toiminnasta ei tullut, 

on täysin ymmärrettävää, että urakoitsijan henkilöstö jatkoi puutteellista toimintaansa. 

Tällöin voidaan myös olettaa, että ilman reklamaatioita ja huomiota herättäviä nimityksiä 

TATE-urakoitsijan henkilöstölle ei ilmennyt tarvetta perehtyä tarkemmin urakka-asiakir-

joihin, koska vakiintuneet käytännöt veivät hanketta eteenpäin jatkuvasti. On siis tosiasi-

assa olemassa mahdollisuus sille, että TATE-urakoitsijan henkilöstö ei todella tiedosta-

1.

TATE-urakoitsijan 
työmaahenkilöstöön liittyy uusi 
työnjohtaja (TJ). Lähin esimies 

siirrättää TJ:n vanhasta hankkeesta 
uuteen kohteeseen. TJ:lle kerrotaan 

että kohde on laaja ja 
toteutusmuotona 

projektinjohtourakka.

2.

Ensi töikseen jäsen lukee työmaalla 
urakkaohjelmaa. Urakkaohjelma 

alkaa sanoilla "Hankkeen 
urakkamuoto on jaettu urakka". 

Urakkaohjelmassa pääurakoitsijaan 
viitataan PJU:na ja TJ:n yritykseen 

LVI-urakoitsijana.

3.

Ensimmäisellä viikolla jäsen osallistuu 
yhteen suunnittelun 

ohjauspalaveriin, yhteen 
työmaakatselmukseen 

suunnittelijoiden kanssa, sekä yhteen 
aikataulun seurantapalaveriin

4.

Palavereissa TATE-urakoitsijaa 
nimitetään niin suullisesti kuin 

kirjallisesti vain yrityksen nimellä tai 
LVI-urakoitsijana. Pääurakoitsijaa 

kutsutaan nimellä "PJU".

5.

TJ havaitsee viikon aikana useita 
ristiriitoja suunnitelmissa putkitöiden 

osalta. TJ tekee näistä 
suunnitelmapuutelistauksen ja 
luettelee sen SuO-palaverissa.

6.

Kuluu viikko, ja seuraavassa SuO-
palaverissa TJ:n antamasta 
puutelistasta on korjattu 

suunnitelmia. Puolet näistä voi 
toteuttaa, ja puolet ovat edelleen 

toteutuskelvottomia. TJ huomauttaa 
tästä ja listaa kaksi 

suunnitelmapuutetta lisää. 

7.

TJ saa edistettyä töitään sitä mukaa, 
kun toteutuskelpoisia suunnitelmia 

vihdoin saapuu työmaalle. Työt 
valmistuvat kiireessä, mutta 

valmistuvat kuitenkin.

8.

Koska TJ:n toiminnasta ei 
huomauteta tai reklamoida, TJ ei 

koe toimineensa väärin. 

"Työthän etenevät ja valmistuvat ja 
lisäksi toimintatavoista ei 

kenelläkään ole huomautettavaa."

9.

Tästä prosessista muodostuu 
hankkeeseen vakiintunut käytäntö, 

joka on ristiriidassa osapuolten 
sopimusteknisten vastuiden ja 

velvoitteiden kanssa.
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nut omia vastuita ja velvoitteita hankkeessa. Kyseenalaista on, kenen vastuulla hank-

keen organisaatiossa oli se, että hankkeen keskeinen sivu-urakoitsija ei tiedostanut täy-

sin velvollisuuttaan suunnittelun ohjauksessa, ja onko tällä vastuulla mitään merkitystä. 

Tutkimushankkeessa tilaaja vastasi sopimusasiakirjojen laadinnasta. Hypoteettisesti 

ajatellen, jos koko hankkeen ajan TATE-urakoitsijaan olisi sopimusasiakirjoissa, muisti-

oissa, sekä puheessa viitattu esimerkiksi sanoilla ”TATE-PJU”, voidaan olettaa, että ni-

mitys olisi vähintäänkin saanut TATE-urakoitsijan henkilöstön kyseenalaistamaan roo-

linsa hankkeessa. Parhaassa tapauksessa tämä kyseenalaistaminen olisi jo hankkeen 

varhaisessa vaiheessa johtanut siihen, että TATE-urakoitsijan henkilöstö olisi alkanut 

tutkimaan tarkemmin sopimusasiakirjoja vastuiden ja velvoitteiden osalta. Näin sopimus-

asiakirjojen ristiriitaisuus olisi mahdollisesti havaittu. Lisäksi henkilöstö olisi myös toden-

näköisesti tuonut selkeämmin esille tietämättömyyttään projektinjohtourakan luonteesta. 

Havainnollistetaan tätä kyseisen ongelman ratkaisumahdollisuutta sopimusasiakirjojen 

tarkemman terminologian avulla kuvassa 19. 

 

Kuva 19. Sopimusasiakirjojen terminologian vaikutus työmaan henkilöstön vastui-
den tiedostamiseen. (vihreät ruudut, kts. seuraava kappale). Hankkeen sopi-

musasiakirjoissa ei ole käytetty kuvan mukaista termistöä. 

Tämän oletuksen mukaan tilaaja olisi voinut ehkäistä vastuiden tunnistamattomuuden 

lähes kokonaan jo hanketta käynnistäessään selkeyttämällä sopimusasiakirjoja. Toteu-

tuksen alkaessa tämä sopimusasiakirjojen terminologian virhe on jo kuitenkin tapahtu-

nut, ja siihen oli vaikeaa toteutuksen aikana enää puuttua. Ongelmaan olisi ollut kuiten-

kin mahdollista puuttua myös toteutuksen aikana. Selkein ratkaisutapa olisi varmasti ollut 

Sopimusasiakirjojen 
terminologia

- Käytetään säännöllisesti 
termejä Tate-PJU tai sivu-PJU

Sopimusasiakirjoissa käytetty 
termistö siirtyy esim. 
työmaakokouksien 

pöytäkirjoihin.

- "Tate-PJU esittää 
lisätyötarjouksen..."

Työmaakokouksen termistö 
siirtyy hankkeen muuhun 

kirjalliseen aineistoon.

- SuO-palaverien pöytäkirjat

- Urakoitsijapalaverien 
pöytäkirjat

Hankkeen muuta aineistoa 
luetaan monesti myös ääneen 

esim. juuri palavereissa.

- "sivu-PJU merkkaa purettavat 
viemärilinjat, pää-PJU hoitaa 

purun"

Termistä "tate-PJU" tai "sivu-
PJU" alkaa muodostumaan 
hankkeeseen vakiintunut 

käytäntö myös puheen tasolla.

Termistö on vahvasti läsnä 
päivittäisessä tekemisessä. 

TATE-urakoitsija alkaa 
kyseenalaistamaan 

velvoitteitaan.

Urakoitsijan edustaja ottaa 
yhteyttä yrityksensä johtoon / 

tilaajaan / pää-PJU:hun.

- "Miksi meitä kutsutaan PJU:ksi, 
mehän olemme sivu-

urakoitsija?"

Urakoitsijan työmaahenkilöstölle 
selvennetään yhteistyössä, että 
TATE-urakoitsija on yhtä lailla 
projektinjohtourakoitsija, kuin 

pää-PJU, pl. pääurakoitsijan 
velvoitteet 

TATE-urakoitsijan työmaan 
henkilöstön epätietoisuus 

vastuista häviää hankkeen hyvin 
varhaisessa vaiheessa 
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se, että tilaaja olisi huomauttanut selkeästi tyytymättömyydestään TATE-urakoitsijan toi-

mintaan. Toisin sanoen tilaajan olisi pitänyt ilmoittaa tyytymättömyydestään suoraan 

TATE-urakoitsijan edustajalle. Tehokkaimpana keinona tilaajan olisi pitänyt osoittaa rek-

lamaation suoraan TATE-urakoitsijan ylemmälle johdolle. Tällä tilaajan ilmoituksella eli 

reklamaatiolla olisi päästy ongelman ratkaisussa suoraan kuvan 19 vihreisiin ruutuihin. 

Myös näin ongelma olisi ollut ratkaistavissa hyvin varhaisessa vaiheessa hanketta. 

Tutkijan tiedossa ei ole kuitenkaan tiedossa muita TATE-urakoitsijalle osoitettuja kirjalli-

sia reklamaatioita, kuin mainittu PJU:n laatima reklamaatio työnjohtoresurssien vajavai-

suudesta. Kuten edellä osoitettiin, tätäkään reklamaatioita ei suoranaisesti voitu rinnas-

taa projektinjohtourakoitsijan velvoitteiden laiminlyöntiin. Tutkijan omien havaintojen mu-

kaan suullisia reklamaatioita hankkeessa kylläkin esiintyi. Etenkin rakennuttajakonsultti 

totesi useasti esimerkiksi SuO-palavereissa, että olisi toivottavaa jos TATE-urakoitsijan 

edustajat esittäisivät kehitysideoita puutteellisiin suunnitelmiin niiden kehittämiseksi. Toi-

saalta tässäkin on 2 ongelmaa; (1) suullinen huomautus on esitetty vain työmaahenki-

löstölle, ja (2) työmaahenkilöstö on juuri se taho, joka ei näyttänyt tunnistavan projektin-

johtourakoitsijan vastuita helposti. Nämä suulliset ilmoitukset olivat kuitenkin auttamatta 

liian pehmeitä ilmaisuja, sillä ne eivät ole herättäneet TATE-urakoitsijan tietoisuutta vas-

tuistaan. Tutkija havaintojen mukaan suullisen keskustelun tasolla ei vedottu kertaakaan 

olemassa oleviin projektinjohtourakoitsijan velvoitteisiin. Kirjallisten, yrityksen ylimmälle 

johdolle osoitettujen reklamaatioiden puutteellisuus näyttää monen eri pohdinnan koh-

dalla osoittautuvan kriittiseksi tekijäksi. Huomioitavaa on, että ilmoittamatta jättämisestä 

koituu se, että tilaaja vähitellen menettää puheoikeuttaan vedota urakoitsijan velvoittei-

den laiminlyöntiin. 

Reklamaatioiden puutteellisuudessa on kuitenkin myös syynsä. Tämä oli ilmeisesti osa 

tilaajan tapaa johtaa hanketta. Ehkäpä tilaaja tiedosti, että reklamaatioissa olisi myös 

omat riskinsä. Tilaaja on voinut huomata, että sopimusasiakirjoissa on tosiasiassa ole-

massa ristiriitoja, joiden syvempi tarkastelu voisi aikaansaada riitatilanteen. Tämä riitati-

lanne olisi voinut vaarantaa hankkeen etenemisen selvästi. Kuten todettu, laiminlyön-

neistä riippumatta hanke kuitenkin eteni. Urakan ensimmäisenä valmistunut alue eli Ra-

vintola valmistui aikataulussa. Täten tilaaja on voinut päätellä, että reklamaation antami-

nen olisi suurempi riski hankkeen onnistumiselle kuin se, että TATE-urakoitsija jossakin 

määrin laiminlyö velvoitteitaan. Tästä mahdollisuudesta ei kuitenkaan keskusteltu haas-

tatteluissa. Oli tilaajan päätös olla reklamoimatta tietoinen tai ei, jälkeenpäin tarkastel-

tuna ratkaisu näyttää myös tietyssä valossa oikealta. 

Toisaalta projektinjohtourakan mallisopimuksen kohdassa Yhteistoimintavelvoite tode-

taan, että PJU:n velvoitteisiin kuuluu huolehtia siitä, että sivu-urakoitsijat ovat tietoisia 
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projektin tavoitteista sekä toimintavelvoitteistaan (RT 103017). Tämä sama kirjaus on 

siirretty myös tutkimushankkeen urakkaohjelmaan. Pikaisesti kirjauksesta voitaisiin tul-

kita niin, että TATE-urakoitsijan epätietoisuus vastuistaan on selkeästi PJU:n vastuulla. 

Tässä ongelmatapauksessa on myös havaittavissa kuitenkin se, että myöskään PJU ei 

tarkkaan tiedostanut TATE-urakoitsijan roolia tai vastuita hankkeessa. Ensinnäkään PJU 

ei reklamaatiossaan vedonnut siihen, että TATE-urakoitsija ei ole täyttänyt projektinjoh-

tourakoitsijan velvoitteitaan. Toiseksi PJU:n työmaan henkilöstö oli osana samoja päivit-

täisiä vakiintuneita käytäntöjä, mitä tutkimuksessa on esitetty. Yhtä lailla myöskään PJU 

ei vakiintuneiden käytäntöjen takia tunnistanut TATE-urakoitsijan tarkkoja vastuita. Kol-

manneksi tutkija myöntää olleensa myös epätietoinen TATE-urakoitsijan tarkasta roo-

lista hankkeessa. Tämä epätietoisuus on ollut yhtenä lähtöajatuksen tutkimuksen teke-

miselle. Myös muut PJU:n työmaahenkilöstön edustajat totesivat hankkeen aikana, että 

TATE-urakoitsijan roolin määrityksessä on havaittavissa epäselvyyttä. 

Voidaan siis todeta, että mallisopimuksen ja urakkaohjelman kirjaus PJU:n velvoitteesta 

huolehtia siitä, että sivu-urakoitsijat ovat tietoisia velvoitteistaan on tässä ongelmata-

pauksessa epäpätevä. Kirjaus on siirretty urakkaohjelmaan suoraan mallisopimuksesta. 

Ei voida vetää johtopäätöstä siitä, että mallisopimusta laadittaessa on ajateltu kirjauk-

sella tarkoitettavan edellä käsitellyn kaltaista ongelmatapausta. Toisaalta juridisesta nä-

kökulmasta tarkasteltuna tällaisella väitteellä tuskin olisi painoarvoa. Sopimuskirjaus on 

kuitenkin selkeä kirjaus, eivätkä kirjauksen laatimisen taustat tuskin vaikuta tapauskoh-

taiseen tulkintaan kirjauksen mukaisten vastuiden täyttämisestä. Voidaan silti todeta, 

että vastuu valvoa urakoitsijan vastuiden tunnistamista ja täyttämistä on kyseisen ura-

koitsijan sopimuskumppanilla, eli tyypillisesti tilaajalla. 

Perimmäinen vastuu vastuiden laiminlyönneistä on nimenomaisesti laiminlyöneellä osa-

puolella. Syvällisellä pohdinnalla ei saa vierittää vastuuta pois alkuperäisen laiminlyönnin 

tehneeltä osapuolelta. Kuten osoitettu, TATE-urakoitsijan ylimmän johdon tietoisuus työ-

maan ongelmista olisi auttanut myös ongelman ratkaisuun. Ylimmältä johdolta olisi vaa-

dittu lisäksi tarkempaa työmaahenkilöstön perehdyttämistä hankkeen ominaispiirteistä. 

Tätä aihiota sivuttiin myös tutkimuksen luvussa 2.4 Yhteistoiminta ja lojaliteetti; sujuvan 

yhteistoiminnan kannalta McGeorge & Zou (2012) painottivat yrityksen sisäisen yhteis-

toiminnan tärkeyttä, ja Cheng & Li (2002) nostivat esille yrityksen ylemmän johdon tuen 

tärkeyden. Yhdeksi hankkeen perustavanlaatuiseksi ongelmaksi reklamaation puutteel-

lisuuden lisäksi voitaneen siis nimetä urakoitsijoiden yritysten sisäinen kommunikaatio, 

joka on näyttänyt olevan hankkeessa heikolla tasolla. 

Haastatteluissa pohdittiin myös, miten voitaisiin ehkäistä sellaisten vakiintuneiden käy-

täntöjen syntymistä, jotka ovat selkeästi ristiriidassa sopimusasiakirjojen kanssa. Yksi 
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mielenkiintoinen tapa löydettiin. Hankkeessa oli alkujaan mukana eräs tilaajaa edusta-

van rakennuttajakonsultin projektipäällikkö. Tämän henkilön pääsääntöinen vastaus ura-

koitsijoiden kysymyksiin oli toteamus ”Lukekaa urakkaohjelmasta” tai ”Asia selvennetään 

kyllä urakkarajaliitteessä”. Mikäli sopimusasiakirjoissa ei esiinny ristiriitaisuuksia tai epä-

selvyyksiä, on tämä kehotus oiva tapa ehkäistä vääränlaisten käytäntöjen syntymistä 

hankkeeseen. Se myös osaltaan velvoittaa urakoitsijoita tutustumaan sopimusasiakirjoi-

hin. Kääntöpuolena asiassa on tosin se, että tällainen hankkeen toimijan ulosanti ei ole 

sujuvan yhteistoiminnan kannalta kovin edullista. 

Urakoitsijoiden kannustaminen tutustumaan sopimusasiakirjoihin on kuitenkin oiva työ-

kalu esimerkiksi tilaajan käytettäväksi hankkeen johtamisen tueksi. Yhteistoiminnan ke-

hittämisen kannalta olisi tehokasta pitää jopa satunnaisia palavereita, joissa käydään 

yhteisesti läpi sopimusasiakirjoissa osoitettuja osapuolten vastuita ja velvoitteita. Tilaa-

jan tulee kuitenkin valvoa sopimuskumppaniensa toimintaa. Valvonnalla havaitut epä-

kohdat voitaisiin hyvässä yhteishengessä nostaa näissä yhteistoimintapalavereissa 

esiin, ja niihin voitaisiin puuttua ajoissa. Valvonnassa tulee muistaa, että mikäli esimer-

kiksi tilaaja kokee vastuiden olevan hyvinkin selkeästi määritelty, tämä johtaa helposti 

tilaajan sokaistumiseen. Sokaistuminen johtaa puolestaan siihen, että vastuiden määri-

telmien tulkinnassa ei osata helposti asettua toisen osapuolen asemaan. Juuri eri osa-

puolten näkökulmasta tarkastelu on tässä asiassa ehdottoman tärkeää. Kuten osoitettiin, 

sopimusasiakirjojen ja vakiintuneiden käytäntöjen tulkinta vaihtelee huomattavasti eri nä-

kökulmien välillä. 

On huomionarvoista, että vakiintuneet käytännöt eivät välttämättä ole huono asia, eikä 

niitä pelkästään tule pyrkiä ehkäisemään. Yleensä vakiintuneiksi käytännöiksi muodos-

tuvat sellaiset käytännöt, jotka koetaan tehokkaiksi tavoiksi hankkeen edistämisen kan-

nalta. Vakiintuneet käytännöt voidaan siis hyväksyä osaksi hankkeen toimintaa, kunhan 

hyväksyntä tehdään kaikkien asianomaisten osapuolten kesken. Hyväksyntä ei kuiten-

kaan saa tapahtua vain hiljaisesti, vaan hyväksynnästä tulee laatia kirjallinen asiakirja 

kaikkien asianomaisten kesken. Asiakirjasta tulee käydä ilmi, mikäli käytäntö on ristirii-

dassa sopimusasiakirjojen kanssa. Asiakirjassa olisi syytä eritellä yksityiskohtaisesti, 

miltä osin käytäntö poikkeaa sopimusasiakirjoista. Asiakirja tulee liittää hankkeen kirjal-

liseen aineistoon siten, että se katsotaan sopimusasiakirjoja täydentäväksi aineistoksi. 

Reklamaatioilla olisi voitu ratkaista useat eri epäselvyydet ja ongelmat hankkeen varhai-

sessa vaiheessa. Sana ”reklamaatio” koetaan usein negatiivisena asiana. Kankainen (s. 

433) toteaa, että reklamaatiota käytetään vasta äärimmäisenä keinona, koska halutaan 

uskoa toisen osapuolen toimintaan hyvätahtoisesti. Kankaisen (s. 433) mukaan rekla-
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maatio on tehokas keino ongelmien ratkaisuun. Mikäli sana ”reklamaatio” koetaan on-

gelmalliseksi käyttää, projektinjohtourakan aihepiirissä olisi luonnollisempaa käyttää ter-

miä ”ilmoitusvelvollisuus”. Ilmoitusvelvollisuus kumpuaa jo useasta eri sopimusasiakirjo-

jen kohdasta, joissa osapuolia vedotaan ilmoittamaan esimerkiksi havaitusta häiriöstä tai 

puutteellisuudesta (kts. esim. mallisopimus RT 103017, tehtäväluettelo RT 103018). Il-

moitusvelvollisuuden nojalla tilaajan olisi syytä ilmoittaa havaituista vastuiden laiminlyön-

neistä.  

Luvussa 4.2 nousi useasti esille se, kuinka moniulotteisia osapuolten vastuut ovat pro-

jektinjohtourakassa. Vastuut ovat monesti päällekkäisiä jo malliasiakirjoista lähtien. Tällä 

päällekkäisyydellä varmistetaan se, että ongelmatapauksissa ratkaisumahdollisuus ja 

osittain jopa -velvollisuus on monella eri taholla. Tästä huolimatta tulee muistaa, että 

laajat ratkaisumahdollisuudet ja -vastuut eivät kuitenkaan poista muiden osapuolten vas-

tuita. Asiaa ei tule nähdä niin, että osapuolet voivat huoletta välillä laiminlyödä vastuitaan 

turvautuen siihen, että aina jokin toinen osapuoli korjaa virheet ja puutteet. Sopimuksissa 

osoitettujen velvollisuuksien osittainen päällekkäisyys tarjoaa kuitenkin tähän väärinkäyt-

töön mahdollisuuden. 

4.3 Avoimet ongelmat ja jatkotutkimuskohteet 

4.3.1 Sopimustekninen osaaminen 

Ongelmakohtia käsiteltäessä todettiin, että työmaan henkilöstön olisi syytä olla tietoi-

sempi sopimusasiakirjojen sopimusteknisestä sisällöstä. Ongelmallista on se, että liialli-

nen sopimustekninen valistaminen saattaa olla myös kyseenalaista muutaman tästä 

mahdollisesti juontuvan ongelman vuoksi. 

Sopimustekninen tietotaito ei koostu pelkästään sopimustekniikan ja -käytäntöjen tunte-

misesta ja hallitsemisesta, vaan siihen liittyy olennaisesti myös vastuita. Vastuut koske-

vat esimerkiksi perinpohjaisen sopimustekniikan tuntemisen tuomia mahdollisuuksia 

käyttää sopimuspykäliä ja -tekniikkaa hyväksi joko yritys- tai henkilökohtaisesti. Liiallinen 

sopimustekninen osaaminen sellaisen henkilön käsissä, joka ei esimerkiksi ymmärrä tai 

arvosta aikeidensa kokonaiskuvaa, voi aiheuttaa suurta ja laajamittaista vahinkoa koko 

hankkeelle tavoitellessa omaa tai edustamansa tahon etua sopimustekniikan hyödyntä-

misellä. Kaikkien työmaalla työskentelevien henkilöiden sivistys- ja koulutustaso sekä 

kokonaisvaltainen ajattelutapa ei ole sellaisella tasolla, etteikö tämä ongelma olisi realis-

tinen. 

Ongelmaksi tässä muodostuu se, missä määrin hankkeen eri osapuolten henkilöstölle 

tulisi tarjota sopimusteknistä koulutusta ja osaamista. Rakennushankkeissa osapuolten 
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eduksi olisi kuitenkin lähtökohtaisesti välttää konflikteja. Liiallinen sopimustekniikan 

osaamisen tarjoaminen voi kannustaa yksilöitä ajattelemaan liialti omaa etuaan ja ha-

keutumaan tilanteisiin, joissa voidaan hankkia omaa etua sopimustekniikan nojalla, va-

hingoittamalla vastapuolta tarpeettomasti. Ensinnäkin kyseinen ongelma voi aiheuttaa 

mittavia haittoja PJU-hankkeille, jossa osapuolten sujuvan yhteistoiminnan toimiminen 

on hankkeen onnistumisen kannalta edellytys. Toisekseen sopimustekninen osaaminen 

ei kuulu jokaisen työmaahenkilön työn toimenkuvaan eikä vastuualueeseen. Yritysten 

organisaatioissa on erikseen ne nimetyt henkilöt, joiden työnkuvana on työskennellä 

hankkeiden sopimusteknisten ongelmien parissa. 

Toisaalta nämä henkilöt eivät välttämättä saa tietoonsa hankkeissa ilmeneviä sopimus-

tekniikan ongelmia, mikäli työmaan henkilöstön sopimustekninen osaaminen ei ole riit-

tävällä tasolla. Työmaan henkilöstön tulisi siis olla sopimusasiakirjojen sisällöstä tietoi-

nen siten, että ilmeneviä epäkohtia pystytään havaitsemaan ja näistä osataan ilmoittaa 

asianomaisille henkilöille. Samalla henkilöstö tulisi kuitenkin perehdyttää tietoiseksi 

niistä vastuista, mitä sopimustekninen tietotaito tuo mukanaan. Avainasemassa tässä 

ongelmassa on yrityksen sisäinen yhteistoiminta. Yrityksen sisällä tulisi sopia tapaus-

kohtaiset pelisäännöt sopimusteknisiä ongelmatapauksia varten. Tämän tutkimuksen 

pohjalta ei voida kuitenkaan esittää tarkkoja pelisääntöehdotuksia tai toimintamallia on-

gelman ratkaisemiseksi.  

4.3.2 Alkuperäinen laiminlyönti 

Tuloksia käsiteltäessä osoitettiin, että projektinjohtourakassa osapuolten vastuut on ra-

kennettu siten, että usealla eri osapuolella on jonkin asteinen velvollisuus ratkaista on-

gelma. Mainittiin myös, että laajoista vastuista huolimatta vastuuta laiminlyönnistä ei saa 

vierittää pois alkuperäisen laiminlyönnin tehneen osapuolen harteilta. Kyseenalaiseksi 

jää, mikä tosiasiassa on ”alkuperäinen laiminlyönti” projektinjohtourakassa, ja kuka sen 

on tehnyt. Tässä ongelmatapauksessa avainkäsitteenä on myös ”vastuun siirtyminen”. 

Seuraavalla esimerkillä havainnollistetaan sitä, miten esimerkiksi käsitellyssä tapauk-

sessa TATE-urakoitsijan vastuiden tunnistamisessa vastuut siirtyvät osapuolten välillä. 

Havainnollistus esitetään kuvassa 20.  
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Kuva 20. Esimerkki laiminlyöntikehästä, josta on vaikea tunnistaa alkuperäinen lai-
minlyönti 

Kuvassa 20 on esitetty ”laiminlyöntikehä” liittyen tapaukseen, jossa TATE-urakoitsijan 

työmaan henkilöstö ei tiedosta vastuitaan hankkeessa. Kuvassa kunkin vaiheen kohdalla 

on esitetty, kenen vastuulla kyseisen vaiheen laiminlyönti on (TATE, PJU, TILAAJA). 

Näkökulmasta riippuen vastuullisia osapuolia voi vaiheissa olla useita. 

Tilaajan vastuulla on vahvasti se, millainen hankkeesta tulee. Valtaosa hankkeen kus-

tannuksista, laadusta ja etenemisestä lyödään lukkoon jo silloin, kun tilaaja valitsee 

hankkeen toimijat. Lisäksi hankkeen kulkuun ja lopputulokseen vaikuttaa se, miten tilaaja 

määrittelee roolit ja tehtäväkentät näiden osapuolten välillä. On myös merkittävää, mil-

laiset puitteet tilaaja tarjoaa eri osapuolille toteuttaa hanke halutulla tavalla. 

Tilaaja voi esimerkiksi säästää huomattavasti suunnittelukustannuksissa valitsemalla 

hankkeeseen pätemättömiä suunnittelijoita. Vaihtoehtoisesti tilaaja voi varata suunnitte-

luun liian vähän budjettia ja aikaa. Tilaaja voi tehdä näin sillä oletuksella, että tilaaja 

odottaa PJU:n osaamisen kompensoivan liian vähäistä suunnittelua. Toisin sanoen ti-

laaja voi valita kallistavansa ”Suunnittelijat–PJU” -akselin vastuut vahvasti PJU:n suun-

taan. Tämä toimintamalli voi kuitenkin tehdä PJU:n päivittäisestä työskentelystä hyvinkin 

haastavaa hankkeessa. Lisäksi jos tilaaja ei käsittele hankkeen toimintamallia urakka-

neuvotteluissa riittävän yksityiskohtaisesti, PJU ei osaa huomioida toimintamallin vaiku-

tusta työmaan henkilöstöön ja tarvittavan osaamisen tasoon. Täten vaikutus jää myös 

huomioimatta PJU:n tarjoushinnassa. 

TATE-urakoitsija 
laiminlyö 

vastuitaan, koska 
työmaan henkilöstö 

ei tunnista niitä.
PJU:n vastuulla on 
huolehtia siitä, että 

sivu-urakoitsijat 
tiedostavat 

toimintavelvoitteensa.

Sopimusasiakirjat on 
laadittu ristiriitaisiksi. 

Sopimusasiakirjoista ei 
selkeästi käy ilmi, mikä 
TATE-urakoitsijan rooli 

hankkeessa on.

PJU ei tiedosta tarkkaa TATE-
urakoitsijan roolia 

hankkeessa. Täten PJU ei 
havaitse TATE-urakoitsijan 

laiminlyöntiä, eikä täten 
reklamoi laiminlyönnistä.

Tilaaja havaitsee, 
että vastuita 

laiminlyödään. 
Tilaaja ei kuitenkaan 

reklamoi tästä.

Reklamaatioiden 
puutteellisuudesta 

aiheutuu se, että TATE-
urakoitsijan ylin johto ei 
ole tietoinen työmaan 
ongelmatapauksista.

TATE-urakoitsijan ylin 
johto ei perehdytä 

työmaan henkilöstöä 
tietoiseksi vastuistaan.

TATE, 
PJU, 

TILAAJA? 

TATE, 
TILAAJA? 

TATE?, 
TILAAJA 

TILAAJA 

PJU, 
TILAAJA? 

TILAAJA 

PJU 
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Tällaisessa tapauksessa PJU ei ole välttämättä varannut hankkeeseen tarpeeksi resurs-

seja joko määrällisesti tai osaamisen tasolla. Jos tästä syystä PJU epäonnistuu tehtävis-

sään, kyseenalaista on, onko epäonnistuminen PJU:n täysin vastuulla. Ongelmana on 

myös se, missä määrin tilaajan valitsema toimintamalli vaikuttaa vastuiden ja laiminlyön-

tien tulkintaan. On epäselvää, tulkitaanko alkuperäiseksi ja painavimmaksi laiminlyön-

niksi se laiminlyönti tai virhe, mikä on tehty ensimmäisenä. Tällöin esimerkiksi kuvan 20 

tapauksessa oletettavasti alkuperäinen virhe olisi sopimusasiakirjojen ristiriitaisuus. Toi-

saalta kuvan 20 laiminlyöntikehästä voi myös poistaa ristiriitaiset sopimukset, ja kehä voi 

silti päteä. 

Epäselvää on, miten käsite ”alkuperäinen laiminlyönti” määritetään esitettyjen esimerkin 

tapauksessa, ja kuka sen on tehnyt. Avoimeksi ongelmaksi voidaan todeta myös, mikä 

on tämän alkuperäisen laiminlyönnin merkitys vastuiden juridisessa tulkinnassa. Projek-

tinjohtourakan osapuolten päällekkäisistä vastuista johtuen voidaan olettaa, että laimin-

lyöntitapauksissa on usein mahdollista löytää muita laiminlyöntejä, joiden vuoksi ensinnä 

havaittu laiminlyönti on tapahtunut. Voidaan todeta, että käsitteillä ”alkuperäinen laimin-

lyönti” ja ”ensimmäisenä havaittu laiminlyönti” tulisi olla eroa. Tämän tutkimuksen perus-

teella tarkkaa rajapintaa käsitteiden välille ei voida antaa. Määrittelemättä jää myös se, 

millaisen painoarvon kumpainenkin käsite saa riitatilanteiden juridisessa käsittelyssä, ja 

kumpi näistä on määräävämpi. Ongelma on mahdollinen jatkotutkimuskohde, sillä voi-

daan olettaa, että tutkimushankkeen tapaus päällekkäisistä ja epäselvistä vastuista ei 

ole ainutkertainen. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Vastuiden tunnistaminen 

Tutkimushankkeen osapuolet eivät täysin tunnistaneet tai tiedostaneet sopimusasiakir-

joissa osoitettuja vastuitaan. Tutkimushankkeessa vastuiden tunnistamisessa oli merkit-

täviä eroja osapuolten välillä. Osapuolet eivät myöskään tunnistaneet toistensa vastuita 

tarkasti. Tämä havaittiin tutkimalla sopimusasiakirjoja sekä vakiintuneita käytäntöjä eri 

osapuolten näkökulmista. Sopimusasiakirjojen ristiriitaisuus, reklamaatioiden puutteelli-

suus sekä muodostuneet vakiintuneet käytännöt vaikuttivat merkittävästi vastuiden tun-

nistamiseen. 

Eritoten vakiintuneet käytännöt vaikuttivat haitallisesti siihen, miten työmaan henkilöstö 

tunnisti vastuunsa. Hankkeessa olisi pitänyt tunnistaa tehokkaammin niitä vakiintuneita 

käytäntöjä, jotka ovat ristiriidassa sopimusasiakirjoissa osoitettujen velvoitteiden kanssa. 

Tällaisten käytäntöjen tunnistamiseksi osapuolten vastuut olisi pitänyt määritellä selke-

ämmin. Lisäksi olisi pitänyt valvoa vastuiden tunnistamista ja toteutumista, muistuttaa 

vastuiden olemassaolosta säännöllisillä yhteistoimintakokouksilla, sekä ilmoittaa selke-

ästi vastuiden laiminlyönnistä. Havaintojen perusteella todettiin, että mikäli vakiintunut 

käytäntö koetaan toimivaksi, tulee käytäntö hyväksyttää hankkeen kaikilla osapuolilla. 

Hyväksyntä tulee laatia kirjallisena ja liittää hankkeen sopimusasiakirjoihin niitä täyden-

tävänä asiakirjana. 

Ongelmana vastuiden tunnistamisessa on myös luvussa 4.5.1 avoimeksi ongelmaksi ni-

metty työmaahenkilöstön sopimustekninen osaaminen. Tutkimuksen perusteella ei voitu 

osoittaa tarkkaa toimintamallia sille, millä tasolla työmaahenkilöstön sopimustekninen 

osaaminen tulisi olla. Periaatteen tasolla todettiin, että työmaan henkilöstöllä on määrätyt 

tehtävänsä hankkeen edistämisen kannalta, ja yrityksen ylempien toimihenkilöiden tulisi 

olla vastuussa sopimustekniikan parissa työskentelystä. Ongelmana on kuitenkin se, 

että mikäli työmaan henkilöstö ei omaa tarpeeksi tietämystä hankkeen sopimusteknii-

kasta, on ongelmakohtien saattaminen ylempien toimihenkilöiden tietoon vaikeaa. 

5.2 Vastuiden päällekkäisyys 

Tutkimushankkeen käytännöt ja sopimusasiakirjat olivat erittäin monitulkintaisia. Sopi-

musasiakirjoissa osoitetut vastuut olivat monessa kohtaa päällekkäisiä eri osapuolten 

välillä. Sopimusasiakirjat oli tarkoituksenmukaisesti laadittu niin, että niissä osoitetut vas-
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tuut olivat päällekkäisiä. Osittain päällekkäiset vastuut varmistavat sen, että ongelmati-

lanteesta huolimatta usealla osapuolella on jonkinasteinen vastuu vaikuttaa ongelman 

ratkaisemiseen. Tämä on projektinjohtohankkeen häiriöttömän etenemisen kannalta 

edullista. 

Päällekkäisyydessä havaittiin myös ongelmakohtia. Tilaajan ei tule tulkita vastuiden 

päällekkäisyyden tarkoittavan sopimusasiakirjojen täydellisyyttä. Osapuolet eivät saa 

turvautua toiminnan vastuullisuudessaan siihen, että sopimusasiakirjojen vastuut ovat 

päällekkäisiä. Päällekkäisyydestä huolimatta tutkimushankkeen sopimusasiakirjat osoi-

tettiin ristiriitaisiksi. Vastuiden päällekkäisyys voi luoda osapuolille ajatustavan siitä, että 

yksittäiset vastuun laiminlyönnit eivät olisi merkityksellisiä hankkeen edistymisen kan-

nalta. 

Vastuiden päällekkäisyydestä aiheutui siis ongelmia tutkimushankkeessa. Tutkimus-

hankkeessa oli havaittavissa, että laajojen vastuiden takia laiminlyönneistä syntyi ”lai-

minlyöntikehiä”. Esimerkki laiminlyöntikehästä esitettiin luvussa 4.5.2. Laiminlyöntiketju-

jen muodostuttua oli vaikeaa tunnistaa alkuperäistä laiminlyöntiä. Tästä syystä on myös 

ymmärrettävää, mikäli laiminlyönnit tuntuivat osapuolista merkityksettömiltä, koska yk-

sittäinen osapuoli on harvoin ainoa laiminlyöjä. Vastuiden päällekkäisyys sopimusasia-

kirjoissa oli siis myös selkeä ongelmakohta sopimusasiakirjoissa. Koska sopimusasia-

kirjat pohjautuvat vahvasti RT-mallisopimuksiin, tämä ongelma on helposti yleistettä-

vissä ja täten myös oiva jatkotutkimuskohde. 

5.3 Ilmoitusvelvollisuus 

Tutkimuksessa käsitellyt tutkimushankkeen ongelmat olisi useasti voitu ratkaista yksin-

kertaisesti reklamoimalla osapuolia havaituista laiminlyönneistä tai vastuiden epäselvyy-

destä. Tutkimuksessa esitettiin, että laiminlyöntitapaukset olivat selvästi esimerkiksi ti-

laajan tiedossa. Tästä huolimatta laiminlyönneistä ei reklamoitu hankkeessa,  mistä joh-

tuen laiminlyöntitapaukset jatkuivat. 

Näissä ongelmatilanteissa osapuolten tulisi selkeästi tuoda ilmi velvoitteiden laiminlyönti 

ja siitä aiheutuneet haitat ja ongelmat. Todettiin, että reklamaatio on syytä osoittaa yri-

tyksen ylimmälle johdolle. Suulliset reklamaatiot työmaan henkilöstölle todettiin ongel-

malliseksi. Työmaan henkilöstölle osoitetut reklamaatiot ovat ongelmallisia siksi, että kä-

sitellyissä ongelmatapauksissa juuri työmaan henkilöstö on se taho, joka ei vastuitaan 

tiedosta tai tunnista. 
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Reklamaatioissa tulisi painottaa nimenomaisesti ongelmien ratkaisua tapauskohtaisesti 

hyvässä yhteistyöhengessä. Vaikkakin reklamaation perustana on yleensä sopimusasia-

kirjojen kirjaukset, on kirjauksiin vetoaminen ongelmallista, mikäli kirjaukset ovat ristirii-

dassa vakiintuneiden käytäntöjen kanssa. Sopimusasiakirjojen ja vakiintuneiden käytän-

töjen ristiriitojen osoitettiin olevan monimutkaisia tulkita. Tästä ristiriidasta huolimatta rek-

lamaatio on tehokas ongelmanratkaisukeino. Tätä ratkaisukeinoa havainnollistettiin ku-

vassa 19. Reklamaatio käynnistää prosessin, joka saattaa osapuolet tietoiseksi sopi-

musasiakirjojen tarkoituksesta ja niissä osoitetuista vastuista. 

Reklamaatioiden vähäisyyden todettiin voineen olla osa tilaajan valitsemaa tapaa johtaa 

hanketta. Tilaaja on välttänyt reklamaatioita mahdollisesti siksi, ettei reklamaatiot aiheut-

taisi riitatilanteita, jotka olisivat vaaraksi hankkeen etenemiselle. Tutkimushanke kuiten-

kin eteni laiminlyöntitapauksista huolimatta. Reklamaation laatimista ei tulisi vältellä tästä 

syystä. Välttelyä tapahtuu, koska sanana reklamaatio koetaan usein negatiiviseksi. En-

neminkin reklamaatioita tulisi ajatella hyvänä työkaluna hankkeen ohjaamiseen ja johta-

miseen. Projektinjohtourakassa tarkoituksenmukaisempaa olisi käsitellä termiä ”ilmoitus-

velvollisuus”, sillä kaikkien osapuolten vastuisiin kuuluu ilmoittaminen havaituista uhista, 

häiriöistä, tai laiminlyönneistä. 

Tutkimustuloksista koottiin olennaisimpia tekijöitä projektinjohtohankkeen johtamisen ja 

osapuolten yhteistoiminnan edistämisen kannalta yksinkertaiselle ohjelomakkeelle (Liite 

2). Ohjelomaketta käytetään projektinjohtohankkeen yhteistoiminnan edistämisen tehtä-

välistauksena. Ohjelomakkeessa on kuvattu lyhyesti suositeltavia toimenpiteitä osapuol-

ten vastuiden selventämiseksi ja yhteistoiminnan parantamiseksi. Ohjelomaketta on 

mahdollista täydentää laajemmilla ohjeilla myöhemmin. 

5.4 Puutteellisuudet RT-mallisopimuksissa 

Luvussa 2 esitettiin projektinjohtourakan teoreettinen kehys kirjallisuustutkimuksena. 

Teorian keskeinen osa koski projektinjohtourakan mallisopimusta ja muita malliasiakir-

joja. Päätelmänä voidaan todeta, että malliasiakirjat on rakennettu yksityiskohtaisiksi ja 

selkeiksi. Malliasiakirjoissa esitetään osapuolten vastuut selkeästi, vaikkakin osittain 

päällekkäisinä. Tutkimushankkeen sopimusasiakirjat pohjautuivat vahvasti RT-malliasia-

kirjoihin. Tutkimushankkeen sopimusasiakirjoissa havaittiin joitakin puutteellisuuksia kä-

sitteistössä. Nämä samat puutteet ilmenevät myös RT-malliasiakirjoissa. 

Vajavaisia tai puuttuvia määritelmiä olivat esimerkiksi ”suunnitelmapuute”, ”osapuolten 

toiminta suunnitelmapuutetapauksissa” sekä ”tekniset suunnitteluratkaisut”. Uutena kä-
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sitetarpeena esitettiin vastuiden päällekkäisyydestä juontuva käsite ”alkuperäinen lai-

minlyönti”, jota ei tässä tutkimuksessa määritelty. Termin ”suunnitelmapuute” suhdetta 

suunnitelmien kehittymiseen avattiin luvussa 4.2.1. Tarkkaa määritelmää tälle suhteelle 

ei tämän tutkimuksen johtopäätöksinä voitu kuitenkaan esittää. Päätelmänä todettiin 

suhteen muotoutuvan hankekohtaiseksi. Suhteen rajapinnat on syytä käydä hankekoh-

taisesti läpi osapuolten kesken. Tutkimushankkeessa suhteen määritelmää ei osapuolet 

tiedostaneet. 

Osapuolten toimintaa suunnitelmapuutetapauksissa käsiteltiin luvussa 4.2.2. Toiminta-

vastuita ei ole nimenomaisesti sopimusasiakirjoissa kirjattu, vaan vastuut voidaan johtaa 

projektinjohtourakan luonteen kautta. Termin ”tekniset suunnitteluratkaisut” epäselvyys 

nostettiin esille, sillä se poistettiin kokonaan RT-malliasiakirjoista niiden päivityksen yh-

teydessä vuonna 2018. 

5.5 Tutkimustulosten yleistettävyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen yleistettävyyden ja luotettavuuden arviointi jaettiin kahteen osaan. Arvioitiin 

erikseen kirjallisuusosion sekä tutkimusosion yleistettävyyttä ja luotettavuutta. Kirjalli-

suusosio pohjautui vahvasti Niemistön (2014) teokseen sekä projektinjohtourakkaa kos-

keviin RT-malliasiakirjoihin. Niemistön teoksessa käsitellään projektinjohtourakan sopi-

mustekniikkaa ja sen ongelmakohtia yksityiskohtaisesti. Niemistön teos pohjautuu oma-

kohtaisiin havaintoihin sekä useisiin kirjallisuuslähteisiin, kuten RT-malliasiakirjoihin. Tä-

ten Niemistön teos on luotettava. Kirjallisuusosion lähteiden käyttö oli vähäistä, mutta 

käytetyt päälähteet ovat alalla vakiintunutta ja luotettavaa kirjallisuutta. Koska RT-malli-

asiakirjat ovat yleisesti käytössä Suomessa rakennusalalla, ja Niemistön teos todettiin 

luotettavaksi, myös tämän tutkimuksen kirjallisuusosio on luotettava sekä yleistettävä 

Suomessa. Ulkomaisen kirjallisuuden käyttö oli kirjallisuusosiossa vähäistä, joten kirjal-

lisuusosiota ei voida pitää kansainvälisesti yleistettävänä tai luotettavana. 

Tutkimusosio ei ole kokonaisuudessaan yleistettävä, sillä tutkimus suoritettiin tapaustut-

kimuksena. Tutkimushankkeen ongelmat analysoitiin tapauskohtaisesti. Samoja ongel-

matapauksien analysointituloksia ei voi yleistää kaikkiin projektinjohtohankkeisiin, sillä 

analysointi perustui hankekohtaisiin sopimusasiakirjoihin, toimijoihin ja vakiintuneihin 

käytäntöihin. Osa tutkimustuloksista koski kuitenkin RT-malliasiakirjojen ja projektinjoh-

tourakan yleisten periaatteiden ongelmakohtia. Näiltä osin tutkimustulokset ja havaitut 

ongelmat ovat hyvin yleistettävissä rakennusalalla. Vaikkakin tapaustutkimuksen kaikki 

tulokset eivät ole yleistettäviä, tuloksien olemassaolo ja juurisyyt on hyvä tiedostaa. Tie-

toisuuden avulla ongelmakohtiin voi varautua myös muissa projektinjohtohankkeissa. 
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Tutkimustulosten löytämiseen vaikutti merkittävästi se, mistä näkökulmasta osapuolten 

vastuiden selkeyttä tarkastellaan. Tulosten luotettavuutta arvioidessa tulee huomioida, 

että tutkija toimi hankkeessa PJU:n edustajana. Tutkimuksessa ei myöskään ollut käy-

tettävissä kaikkea tarvittavaa materiaalia täydellisen tuloksen aikaansaamiseksi. Tutkija 

ei myöskään ollut hankkeen urakkaneuvotteluissa mukana. Tutkimus suoritettiin kuiten-

kin puolueettomasta näkökulmasta. Ongelmakohtia tutkittiin eri osapuolten näkökul-

mista. Tutkimuksella ei myöskään pyritty saavuttamaan kenenkään osapuolen etua rii-

tatilanteen ratkaisemiseksi, koska tutkimuksessa ei otettu kantaa osapuolten suoritusten 

tasoon. Tämä seikka edesauttoi sitä, ettei tutkimuksessa painotettu vain yhden osapuo-

len etua ja näkökulmaa. Tulokset muodostettiin sillä aineistolla, mitä työmaan henkilös-

töllä on käytettävissään. Tuloksina havaittiin, miten vastuiden jalkauttaminen työmaalle 

onnistui, ja miten työmaan henkilöstö tiedosti vastuunsa. Nämä tulokset ovat siis luotet-

tavia. 
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