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TIIVISTELMÄ 

Projektinjohtorakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta on kasvanut viime vuosina 
merkittävästi, mikä on näkynyt myös monien projektinjohtorakennushankkeiden epäon-
nistumisena. Projektinjohtorakentamisessa korostuvat normaalien rakennushankkeiden 
riskien lisäksi monet tyypilliset projektinjohtorakentamisen riskit, jotka liittyvät yhteis-
työhön tilaajan ja projektinjohtototeuttajan välillä, keskeneräisiin suunnitelmiin sekä 
rakennustöiden pilkkomiseen useisiin hankintapaketteihin.  

Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia tyypillisiä projektinjohtohankkeiden ris-
kejä ja syitä näiden riskien taustalla. Tutkimus on rajattu käsittelemään projektinjohto-
palvelua ja projektinjohtourakointia, joista käytetään yhteisnimitystä projektinjohtoto-
teutus. Tutkimus suoritettiin analysoimalla 11 projektinjohtototeutuksella toteutettua 
rakennushanketta. Hankkeiden riskejä tutkittiin riskianalyysien ja henkilöhaastattelui-
den avulla. Tarkoituksena oli tutkia riskejä koko hankkeen kannalta eli keskittyä niin 
sanottuihin projektiriskeihin. Riskien syyt selvitettiin jotta tulevissa hankkeissa riskit 
voitaisiin torjua. Tavoitteena on myös esitellä joitain keinoja, joilla näitä tyypillisiä ris-
kejä voitaisiin hallita tai torjua tulevaisuudessa. 

Tutkimus osoittaa, että projektinjohtopalveluhankkeita ja tavoitehintaisia projektin-
johtourakoita on vaikeampi hallita kuin muita tutkittuja toteutusmuotoja, sillä näissä 
hankkeissa pääriskeistä toteutui huomattavasti suurempi osa kuin muissa tutkituissa to-
teutusmuodoissa. Suurimmaksi toteutuneiden riskien syyksi osoittautuivat osapuolelliset 
ja yhteistoiminnalliset syyt. Osapuolilla tarkoitetaan kaikkia hankkeen eri osapuolia pois 
lukien projektinjohtototeuttaja, kun taas osapuolellisilla ja yhteistoiminnallisilla syillä 
tarkoitetaan kaikkia sellaisia syitä, jotka johtuvat eri osapuolten yhteistyön ja vuorovai-
kutuksen epäonnistumisesta, osaamisesta, resurssipulasta, toimintakyvystä tai taloudel-
lisesta tilanteesta. Seuraavaksi suurin syyryhmä oli sisällölliset syyt, jolla tarkoitetaan 
kohteen käyttötarkoituksen tai käyttäjien muuttumista rakentamisen aikana, suunnitel-
mien alhaista tasoa tai heikkoja lähtötietoja. Nämä osapuolelliset ja sisällölliset syyt 
ovat johtaneet lähinnä aikataulu-, kustannus- sekä laatu- ja teknisten riskien toteutumi-
seen. Nämä riskiryhmät kattoivat 90 % kaikista toteutuneista riskeistä. Tutkimuksessa 
määritettiin hankkeiden kompleksisuusaste ja huomattiin, kuinka kompleksisuuden kas-
vaessa toteutuneet riskit, erityisesti aikatauluriskit lisääntyivät. 

Tutkimuksessa on ehdotettu, että kompleksisuuden määrittäminen otetaan osaksi 
projektinjohtototeuttajan tarjousvaiheen riskianalyysiä. Osapuolten välistä yhteistoimin-
taa tulisi tiivistää ja osapuolten välillä tulisi vallita aito luottamus, jotta osapuolellisista 
syistä johtuvat riskit voitaisiin tulevaisuudessa torjua. Muita tutkimuksen toimenpide-
ehdotuksia ovat tiiviimpi yhteistyösuhde tai kumppanuus aliurakoitsijoiden kanssa sekä 
laajempi vuosisopimusten käyttäminen suurimpien materiaalitoimittajien kanssa. 
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ABSTRACT 

Over the last few years construction management (CM) and management contracting 
(MC) projects have increased their share of the total number of construction projects. 
Due to this, there have also been more failures in CM and MC projects. In addition to 
the normal construction project risks, there are several typical risks highlighted in CM 
and MC projects, such as co-operation between client and contractor, uncompleted 
plans and dividing work into small parcels (Work Parcel Breakdown). 

The idea of this thesis is to study all the typical risks of CM projects and especially 
the causes of the actualized risks. The risks can only be prevented in the future if the 
causes of the risks are known. The focus of this study is on construction management 
and management contracting projects. The study comprises of the interpretation of 11 
projects´ risk analysis and the interviewing of the project organizations. The aim is to 
study these risks from the angle of an entire project. The intention is also to introduce a 
few procedures on how contractors can prevent these typical risks in future projects. 

The study indicates that MC projects with guaranteed maximum price (GMP) and 
CM projects are more difficult to manage than MC projects with fee or design MC pro-
jects (DMC). This is because in these more risky projects, a large number of the risks 
have been actualized instead of being blocked. The biggest cause of actualized risks was 
the participant causes. The participants include all the other parties except contractors. 
Participant causes mean all the causes related to the co-operation between different par-
ties, the economic situation, the scarcity of resources or the pragmatics of the party. The 
second biggest cause was scope causes, which means a significant change of scope or 
users/operators during the construction period and a low level of planning completed in 
the beginning of a project. These two biggest causes have lead to the actualization of 
mainly schedule, cost and technical risks. These actualized risks covered 90 % of the all 
actualized risks.  In the study the complexity levels of all the projects were defined. The 
results indicate that in the most complex projects, the number of actualized risks in-
creases, especially the number of schedule risks due to the growth of competence 
causes. 

In the study it is proposed that defining the complexity of a project is made a per-
manent part of the contractor’s risk analysis. The co-operation between different parties 
must be intense and trust must prevail between all the parties, so that all participant 
causes can be prevented in future projects.  Other proposals in the study are for the con-
tractors are to use more partnering in some lethal procurement packages and to increase 
the use of year-based contracts with the biggest material handlers.   
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 

Kompleksisuus Tarkoitetaan hankkeen moninaisuutta, uutuusarvoa, ainut-

laatuisuutta ja laajuutta. 

 

Projektinjohtopalvelu Projektinjohtorakentamisenmuoto, missä projektinjohto-

toteuttaja on vastuussa rakentamisesta ja työmaan johtami-

sesta, mutta aliurakoitsijat ovat sopimussuhteessa tilaajaan.  

 

Projektinjohto-  Yleisnimitys toteutusmuodolle, missä ammattimainen pro- 

rakentaminen jektinjohtototeuttaja tuo osaamisensa projektinhallinnasta 

tilaajan käyttöön.  

 

Projektinjohtototeutus Tässä tutkimuksessa yhteisnimitys projektinjohtopalvelulle 

ja projektinjohtourakalle. 

 

Projektinjohtourakka Projektinjohtototeuttaja on vastuussa rakentamisesta ja 

työmaan johtamisesta, aliurakoitsijat ovat sopimussuhteessa 

urakoitsijaan. Suunnittelijat voivat olla sopimussuhteessa 

joko tilaajaan tai urakoitsijaan. 

 

Projektiriski Tarkoitetaan kaikkia projektin/hankkeen riskejä. 

 

Pääriski Tässä tutkimuksessa tarkoitetaan riskiä, jolla on toteutues-

saan erityisen suuri vaikutus hankkeeseen. 

 

Riskienhallinta Riskienhallinta pyrkii tunnistamaan ja arvioimaan kaikki 

projektiin liittyvät riskit, joille projekti altistuu. Riskienhal-

linta voidaan jakaa neljän vaiheeseen: tunnistaminen, mää-

rittäminen, varautuminen ja seurauksiin varautuminen. 

 

Riskiryhmä Toteutuneet pääriskit on jaoteltu tässä tutkimuksessa kuu-

teen riskiryhmään. 

 

Syyryhmä Syyt toteutuneiden riskien taustalla on jaoteltu kahdeksaan 

syyryhmään. 
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1. JOHDANTO 

1.1. Lähtökohdat 

1.1.1. Lemcon Oy:n esittely 

Lemcon Oy on kansainvälinen projektirakentaja, joka kuuluu osana Lemminkäinen Talo 

Oy:hyn ja on yksi sen tytäryhtiöstä. Lemcon Oy:llä on ollut toimintaa yhteensä yli 

70:ssä eri maassa kaikilla mantereilla paitsi Antarktiksella. (Lemminkäinen Talo Oy 

2009.) Lemcon Oy:n strategiana on toimia maailmanlaajuisesti ja pyrkiä parantamaan 

asiakkaidensa investointien kannattavuutta tuomalla lisäarvoa projekteihin muun muas-

sa yhdistämällä projektihallinnan, rakennusteknisen ja kansainvälisen osaamisen. Suo-

messa yhtiö on keskittynyt vaativiin liike-, toimitila-, vapaa-aika- ja teollisuusrakenta-

mishankkeisiin, jotka normaalisti toteutetaan joko projektinjohtourakkana tai projektin-

kehityskohteina yhdessä tilaajan/loppukäyttäjän kanssa. Vuonna 2008 Lemcon Oy:n 

liikevaihto oli 264 miljoonaa euroa. (Lemcon Oy 2009.) 

1.1.2. Tutkimuksen lähtökohdat 

Projektinjohtorakentaminen on Suomessa suhteellisen uutta ja tuntematonta, vaikka 

Lemminkäinen-konserni toi projektinjohtorakentamisen Suomeen jo vuonna 1973. En-

simmäinen projektinjohtorakentamiskohde oli Hakaniemen metroasema. Tutkimuksen 

lähtökohtana on selvittää millaisia yleisimpiä/todennäköisimpiä riskejä liittyy erilaisiin 

projektinjohtototeutusmuotoihin. Tutkimus tehdään Lemcon Oy:lle ja sen pääpainona 

on tutkia projektiriskejä eri toteutusmuodoissa. Tutkimus on osa Teknillisen korkeakou-

lun laajempaa riskienhallinnan palvelutuotteen kehittäminen projektinjohtohankkeissa 

-projektia. Teknillisen korkeakoulun tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää projek-

tinjohtototeutusta harjoittaville yrityksille riskienhallinnan palvelutuotteet sekä tilaajille 

ja rakennuttajille riskienhallintavaatimukset käytettäväksi tarjouspyynnöissä, tarjousten 

vertailussa ja toteuttajan valinnassa sekä sopimuksissa (Tekes 2009). 

1.1.3. Havaitut ongelmat 

Projektinjohtorakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta on kasvanut viime vuosina 

merkittävästi, mikä on näkynyt myös monien projektinjohtorakennushankkeiden on-

gelmien lisääntymisenä. Monesti tilaaja ei tunnu ymmärtävän eroa projektinjohtoraken-

tamisen ja perinteisen rakentamisen välillä, vaan ne koetaan yhdeksi ja samaksi. Tämä 

on ymmärrettävää, sillä toimiihan kummassakin tapauksessa rakennusurakan yleisten 

sopimusehtojen 1998 (myöhemmin YSE 98) mukaisena vastuullisena pääurakoitsijana 
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työmaalla projektinjohtototeuttaja tai rakennustöistä vastaava yritys. Projektinjohtoto-

teutuksen suurin ero perinteiseen kokonaisurakkaan onkin siinä, että se on selkeästi yh-

teistoimintaurakka ja että suunnittelu ja toteutus etenevät rinnakkain. Tällöin projektin-

johtototeuttaja voi aloittaa hankintatoimen ja rakentamisen heikommalla suunnitteluta-

solla kuin normaalissa rakennushankkeessa. Asiaa ei suinkaan yksinkertaista se, että 

projektinjohtourakassa voi suunnitteluvastuun siirtää projektinjohtourakoitsijalle, jolloin 

tilaajan silmissä kyseessä onkin KVR-urakka (kokonaisvastuurakentaminen, englannik-

si Design & Build) ja urakoitsijalle mielletään kaikki KVR-toteutusmuodon vastuut.  

Osaltaan sekaannusta aiheuttaa projektinjohtototeutuksen samankaltaiset termit 

(projektinjohtopalvelu versus projektinjohtourakka), jolloin tilaajalla ei välttämättä ole 

selvyyttä siitä, miten vastuut jakautuvat eri projektinjohtototeutusmuodoissa. Tällöin 

voi tulla yllätyksenä se, että esimerkiksi projektinjohtopalvelussa aliurakoitsijan kon-

kurssitapauksessa taloudellinen vastuu onkin tilaajalla, ei projektinjohtopalvelun tarjo-

ajalla. Viime vuosina on pyritty selkeyttämään projektijohtototeutuksen termistöä ja va-

kiinnuttamaan termit rakennusalan toimijoiden keskuudessa. 

1.2. Tavoite 

Tavoitteena on selvittää, millaisia tyypillisiä projektiriskejä sisältyy projektinjohtototeu-

tukseen ja mitkä ovat syyt näiden riskien taustalla. Projektiriskeillä tarkoitetaan kaikkia 

projektin osapuolia koskettavia riskejä. Tutkimuksen tavoitteita on hahmoteltu kuvassa 

1. Kuten kuvasta on nähtävissä, varsinaisen empiria-osan muodostavat erilaiset esi-

merkkirakennushankkeet.  

Riskit 

projektinjohto-

toteutuksessa

Projektinjohtopalvelu 
Budjetillinen 

projektinjohtourakka

EsimerkkikohteetEsimerkkikohteet

Toteutuneet riskit ja syyt 

riskien taustalla

Tavoitehintainen 

projektinjohtourakka

Toteutuneet riskit ja syyt 

riskien taustalla

Esimerkkikohteet

Toteutuneet riskit ja syyt 

riskien taustalla

Projektinjohtourakka 

suunnittelusopimuksella

Esimerkkikohteet

Toteutuneet riskit ja

syyt riskien taustalla

 

Kuva 1. Tutkimuksen tavoitteet ja osatavoitteet. 
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Lopputuloksena ovat havainnot siitä, mitkä ovat eri toteutusmuotojen tyypilliset pro-

jektiriskit ja syyt tyypillisten projektiriskien taustalla. Tällöin tilaajan toteutusmuodon 

valinta on samalla selvä päätös riskin ottamisesta tai sen "myymisestä" eteenpäin. Ar-

viota parhaasta toteutusmuodosta ei esitetä, sillä se riippuu projektista. Tavoitteena on 

myös esitellä joitain keinoja, joilla näitä tyypillisiä riskejä voitaisiin hallita tai torjua 

tulevaisuudessa. 

1.3. Tutkimuksen suorittaminen 

Tutkimusmenetelmäksi valikoituivat kirjallisuustutkimus sekä suorat henkilöhaastatte-

lut, joiden avulla pyrittiin selvittämään todellisia syitä ongelmien taustalla. Tutkimuksen 

lähtökohtana oli analysoida rakennushankkeita, jotka on toteutettu joko projektinjohto-

palveluna tai projektinjohtourakkana. Näitä esimerkkikohteita varten luotiin yhtenäinen 

kohdeanalyysimenetelmä, jonka avulla hankkeet saatiin asetettua vertailukelpoisiksi 

keskenään. Kohdeanalyysissä käydään aluksi läpi hankkeen perustiedot, kuten hankkeen 

laajuus, käyttötarkoitus, toteutusmuoto, sopimusehdot, rakennustöiden arvo, aikataulu, 

organisaatio ja niin edelleen. Tämän jälkeen käydään läpi hankkeen aikana tunnistetut, 

torjutut ja toteutuneet pääriskit. Viimeiseksi pyritään avaamaan näitä toteutuneita riskejä 

ja selvittämään todelliset syyt niiden taustalla. 

Esimerkkikohteiksi valikoitui yhteensä 11 erilaista hanketta, jotka on toteutettu joko 

projektinjohtopalveluna tai jonakin projektinjohtourakan muotona. Kohteista seitsemän 

on toteutettu kotimaassa ja loput neljä ulkomaan vientikohteina. Kohteet eroavat toisis-

taan hyvin paljon, sillä mukana on isoja teollisuuskohteita, haastavia julkisia kohteita 

sekä yksityisellä rahoituksella toteutettuja pienempiä kohteita. Vain yksi kohde on ollut 

niin sanottu projektikehityshanke, jossa Lemcon Oy on ollut mukana jo hankesuunnitte-

luvaiheessa. Kahdessa muussa kohteessa on tehty pieniä hankekehitystoimeksiantoja, 

muut kohteet ovat puhtaita projektinjohtototeutushankkeita.  

1.4. Rajaukset 

Tutkimus rajautuu käsittelemään projektinjohtopalveluna ja projektinjohtourakkana to-

teutettuja kohteita. Projektinjohtorakennuttaminen sekä perinteiset urakointimuodot jää-

vät tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Projektinjohtorakennuttaminen rajataan pois tut-

kimuksesta, sillä siinä käytetään sopimusehtoina ainoastaan konsulttitoiminnan yleisiä 

sopimusehtoja 1995 (myöhemmin KSE 95), jolloin vastuut ovat selkeästi erilaiset ver-

rattuna projektinjohtopalveluun tai -urakkaan. Vaikka projektinjohtopalvelussa käyte-

tään sopimusehtoina KSE 95:tä, on siinä projektinjohtopalvelun tarjoajan rooli erilainen 

kuin projektinjohtorakennuttamisessa. Tutkimuksessa on projektinjohtototeuttajan nä-

kökulma.  
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1.5. Tutkimusraportin rakenne 

Tutkimus koostuu yhteensä kuudesta luvusta. Tutkimusraportin rakenne on esitetty ku-

vassa 2.  

 

Johdanto

Projektinjohtototeutus-
muodot

Riskit ja riskienhallinta

Esimerkkikohteet

Tulokset

Johtopäätökset

Tutkimuksen tarkastelu

Kuva 2. Tutkimusraportin rakenne.  

 

Tutkimuksen ensimmäisen osan muodostaa johdanto eli 1. luku, jossa käydään läpi 

tutkimuksen lähtökohtia ja tavoitteita. Seuraavan osan muodostaa teoriaosuus, jossa 

käydään läpi erilaisia projektinjohtototeutusmuotoja, projektien riskienhallinnan yleistä 

teoriaa sekä rakennusprojekteille ominaisia riskejä ja näiden hallintaa. Neljäs luku eli 

empiria-osuus muodostuu esimerkkikohteista, jotka esitellään ja joiden ongelmat pyri-

tään käsittelemään objektiivisesti. Saatujen tulosten yhteenveto on luvussa viisi. Luvus-

sa kuusi on esitetty tehdyt johtopäätökset sekä pyritty analysoimaan objektiivisesti ja 

itsekriittisesti tutkimuksen suorittamista, saatuja tuloksia ja mahdollisia parannuksia, jos 

kyseinen tutkimus tehtäisiin uudestaan. Lisäksi on mietitty tutkimukseen liittyviä jatko-

tutkimusehdotuksia.
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2. PROJEKTINJOHTORAKENTAMINEN 

2.1. Projektinjohtorakentajan valinta 

Ennen hankkeen kilpailuttamista, tilaajan tulee miettiä mitkä rakennushankkeen tehtävät 

hän suorittaa itse ja mitkä tilaaja hankkii ulkopuolisena palveluna. Lisäksi toteutusmuo-

don valintaan vaikuttavat keskeisesti hankkeen tekninen vaativuus, laajuus, aikataulun 

kireys ja se, kuinka tärkeänä pidetään hankkeen kustannusten alhaista tasoa. Tämän pe-

rusteella voidaan määrittää tilaajan kannalta paras toteutusmuoto hankkeelle. (Kankai-

nen & Junnonen 2004. s. 26.)  

Projektinjohtorakentajan valinta voidaan suorittaa joko kilpailu-urakkana tai neuvot-

telu-urakkana (käytetään myös termiä yhteistoimintaurakka). Normaalisti kilpailu-

urakassa projektinjohtorakentajan valinta tapahtuu joko laatukilpailulla, jossa pisteyte-

tään yrityksen osaaminen, referenssit sekä tarjottu projektinjohto-organisaatio sen ko-

kemuksen ja osaamisen perusteella. Hintakilpailussa tarjoukset lajitellaan puhtaasti hin-

nan mukaan joko alhaisimman projektinjohtopalkkion tai alhaisimman tavoitehinnan 

perusteella. Yksi kilpailu-urakan muoto on yhdistelmä, jossa pisteytetään projektinjoh-

torakentajan osaaminen, palkkion suuruus sekä tavoitebudjetti. Jos toteutusmuotoa ei 

ole erikseen mainittu tilaajan tarjouspyynnössä, tulee eri toteutusmuotojen vastuut ja 

riskit huomioida pisteytyksessä. (Peltonen 1999. s. 14−15; Karppinen 2008.) 

Päädyttäessä käyttämään neuvottelu-urakkaa on taustalla normaalisti pitkä ja hedel-

mällinen asiakassuhde, joka perustuu kummankin osapuolen väliseen luottamukseen. 

Tällöin tilaaja yhdessä projektinjohtorakentajan kanssa tekee kustannusarvion, jota 

muokataan suunnitelmien kehittyessä. Neuvottelu-urakkaa ei yleensä käytetä, jos ky-

seessä on julkinen hanke, vaan tällöin käytetään aina kilpailu-urakkaa. (Peltonen 1999. 

s. 14−15; Karppinen 2008.) 

2.2. Projektinjohtorakentamisen eri muodot  

Projektinjohtorakentamisesta puhutaan myös osaurakkamuotoisena rakennustyönä, sillä 

siinä rakennustyöt jaetaan toimialakohtaisesti tai alueellisesti urakka- ja hankintakoko-

naisuuksiin. Projektinjohto-organisaatio, johon voi kuulua sekä tilaajan että projektin-

johtototeuttajan henkilöstöä, kilpailuttaa jokaisen hankintapaketin erikseen suunnittelun 

etenemisen myötä. Projektinjohtorakentamisessa tilaajalla säilyy viimeinen päätösvalta 

suunnitelmiin ja hankintoihin. (Kankainen & Junnonen 2004. s. 29.) 

Suomessa projektinjohtorakentamisen muodot on ryhmitelty projektinjohtototeutta-

jan suoritusvelvollisuuden perusteella kolmeen päämuotoon: 



 6 

• projektinjohtorakennuttaminen 

• projektinjohtopalvelu 

• projektinjohtourakointi. (Peltonen & Kiiras 1999. s. 21.) 

Kuvassa 3 Kiiras ja Kiiras (1999. s. 28) ovat esittäneet näiden kolmen eri projektin-

johtorakentamismuodon tehtävät ja vastuunjaon eri osapuolten välillä. 

 

Projektinjohtorakentamisen eri muodot

PROJEKTIN TILAAJA TILAAJA TILAAJA TILAAJA TILAAJA
ASETTAJA

SUUNNITTELU- TILAAJAN TILAAJAN TILAAJAN TILAAJAN PJ-TOTEUTTAJAN
SOPIMUS NIMIIN NIMIIN NIMIIN NIMIIN NIMIIN

HANKINTA- TILAAJAN TILAAJAN TILAAJAN PJ-TOTEUTTAJAN PJ-TOTEUTTAJAN
SOPIMUKSET NIMIIN NIMIIN NIMIIN NIMIIN NIMIIN

TYÖMAAN JOHTO- TILAAJAN TILAAJAN PJ-TOTEUTTAJAN PJ-TOTEUTTAJAN PJ-TOTEUTTAJAN
VELVOLLISUUS

PJ-TEHTÄVIEN TILAAJA PJ-TOTEUTTAJA PJ-TOTEUTTAJA PJ-TOTEUTTAJA PJ-TOTEUTTAJA
SUORITTAJA

SOPIMUKSEN ei sopimuksia RAKENNUTTAMIS- PJ- PJ-PALVELU JA RAKENNUS-
KOHDE PALVELU PALVELU RAKENNUSTYÖ KOHDE

SOPIMUSEHDOT ei ehtoja KSE KSE YSE SR-YSE

PJ-URAKOINTIPJ-RAKENNUTTAMINEN

PJ-PALVELU

Kuva 3. Projektinjohtorakentamisen eri muotojen tehtävät, vastuut ja sopimusehdot 

(Peltonen ja Kiiras 1999.  s. 22). 

 

Kuvasta 3 on helppo havaita, kuinka projektinjohtorakennuttamisessa projektinjohtoto-

teuttajalla on vähiten työtehtäviä, rajatumpi rooli sekä samalla vähiten vastuuta. Projek-

tinjohtorakennuttajan asema ja vastuut on määritetty KSE 95:n 3. §:ssä. Projektinjoh-

tourakassa tehtäviä on eniten, jolloin myös vastuuta on enemmän. Nämä erilaiset vas-

tuut näkyvät myös eri projektinjohtototeutusmuotojen palkkioiden määrittelyssä. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään projektinjohtopalveluun ja projektinjohtourakointiin, joista 

käytetään yhteisnimitystä projektinjohtototeutus. 

Yhteistä kaikille toteutusmuodoille on se, että tilaaja maksaa rakennustyöt toteutu-

neiden kustannusten mukaan. Projektinjohtorakennuttamisessa ja -palvelussa tilaaja 

maksaa suoraan toimittajille laskujen perusteella, sillä tilaaja on suorassa sopimussuh-

teessa toimittajien kanssa. Projektinjohtourakassa toimittajat ja aliurakoitsijat ovat so-

pimussuhteessa projektinjohtourakoitsijaan. Tällöin projektinjohtourakoitsija hyväksyt-

tää valittavat toimittajat tilaajalle. Työn suorituksen jälkeen urakoitsija maksaa toimitta-



 7 

jille, ja tilaaja korvaa kustannukset urakoitsijalle tämän esittämien tositteiden perusteel-

la. Projektinjohtourakassa urakoitsijalla on taloudellinen riski aliurakoitsijoista, kun taas 

projektinjohtorakennuttamisessa ja -palvelussa taloudellinen riski on tilaajalla eikä pro-

jektinjohtototeuttajalla. (Peltonen & Kiiras 1999. s. 26−27.) 

2.3. Projektinjohtopalvelu (englanniksi CM) 

Projektinjohtopalvelussa tilaaja on sopimussuhteessa suunnittelijoihin, osaurakoitsijoi-

hin sekä projektinjohtototeuttajaan, kuten kuvassa 4 on esitetty. Osaurakat alistetaan 

projektinjohtototeuttajan alaisuuteen, sillä projektinjohtototeuttajalla on rakennuttamis-

tehtävien lisäksi työmaan johtovelvollisuus (katso tehtävälistat RT-10846, LVI 03-

10388). Projektinjohtototeuttaja sitoutuu suorittamaan nämä tehtäväluettelon mukaiset 

tehtävät parhaan ammattitaitonsa mukaisesti. Tämä suoritusvelvollisuus sisältää lain ja 

tehdyn sopimuksen mukaiset rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävät ja päätoteuttajan 

velvollisuudet (muun muassa takuuajan vastuu). Projektinjohtototeuttaja toimii siis koh-

teen päätoteuttajana, vaikka tämän asema ja vastuut ovat konsultinomaiset. (Kankainen 

& Junnonen 2004. s. 30; RT 13-10845 2005.) 

 

 
Kuva 4. Sopimussuhteet projektinjohtopalvelussa (TJ = työmaajohto, OU = osaurakka) 

(Peltonen & Kiiras 1999.  s. 24).  

 

Projektinjohto-organisaatio koostuu pääosin projektinjohtototeuttajan henkilökun-

nasta, mutta myös tilaajan henkilöstöä voidaan sitouttaa organisaatioon. Tämän lisäksi 

projektinjohtototeuttaja voi toimia kohteen rakennustöiden valvojana, sillä projektinjoh-

tototeuttaja ei tee varsinaisia rakennustöitä. Tällöin tilaajan ei tarvitse palkata erillistä 

rakennustöiden valvontaorganisaatiota. (Kankainen & Junnonen 2004. s. 30.) Tilaajan 

tulee kuitenkin harkita, aiheuttaako ulkopuolisen valvojan puuttuminen eturistiriidan 
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projektinjohtototeuttajan suhteen, sillä tällöin projektinjohtototeuttaja valvoisi rakennus-

töiden tekemistä työnjohtajana ja tämän jälkeen hyväksyisi työt valvojana. 

Projektinjohtopalvelun palkkio on joko kiinteä tai työmaan johtohenkilöstön kohdal-

la aikasidonnainen, ja se sisältää projektinjohtotehtävien ja työmaan johtotehtävien hoi-

tamisen. Palkkion ollessa kiinteä ei pitäisi syntyä eturistiriitoja tai vastakkainasettelua 

tilaajan ja projektinjohtototeuttajan välillä. Jos tilaaja lisäksi hankkii rakennustöiden 

valvonnan projektinjohtototeuttajalta, on valvonnan palkkio joko kiinteä tai aikasidon-

nainen. Rakennustyöhön ja työmaapalveluihin liittyvät hankinnat laskutetaan suoraan 

tilaajalta, sillä tilaaja on suorassa sopimussuhteessa näihin osapuoliin. (Peltonen & Kii-

ras 1999. s. 26−27.) 

Projektinjohtopalvelussa sopimusehtoina käytetään normaalisti KSE 95:tä, sillä pro-

jektinjohtopalvelussa tilaaja kantaa taloudellisen vastuun hankkeen onnistumisesta ja 

projektinjohtototeuttaja toimii pikemminkin konsulttina. Tällöin tilaajan on tiedostetta-

va nämä mahdolliset taloudelliset riskit ja arvioitava oma osaamisensa ja riskinkantoky-

kynsä ennen kuin valitsee tämän toteutusmuodon. Tilaajan kantaessa taloudellisen vas-

tuun hankkeen onnistumisesta näkyy tämä riskinkanto olennaisesti projektinjohtopalve-

lun tarjoajan palkkiossa, joka on pienempi kuin projektinjohtourakoitsijan palkkio. Jos-

kus tämä palkkion suuruus vaikuttaa eniten tilaajan päätökseen valittaessa hankkeen to-

teutusmuotoa. Tällöin on kuitenkin kiinnitettävä erityisesti huomiota projektinjohtopal-

velun tarjoajaan, sillä ammattitaitoisen projektinjohtototeuttajan saaminen ja sitouttami-

nen hankkeeseen on tärkein yksittäinen edellytys hankkeen onnistumiselle. (RT 13-

10845 2005.) 

2.4. Projektinjohtourakka (englanniksi MC) 

Projektinjohtourakassa tilaaja on suorassa sopimussuhteessa suunnittelijoihin ja projek-

tinjohtourakoitsijaan kuvan 5 mukaisesti. Lisäksi erikseen sovittaessa tilaaja voi tehdä 

joitain erikoishankintojaan (esim. talotekniikka, tuotantolaitteet yms.) omiin nimiinsä. 

Projektinjohtourakoinnissa projektinjohtourakoitsija vastaa hankkeen projektinjohtoteh-

tävistä (katso tehtävälistat RT 10-10907 ja  LVI 03-10423), työmaan johtotehtävistä, 

vastaanotto- ja käyttöönottotehtävistä sekä takuuajan tehtävistä. Lisäksi projektinjoh-

tourakoitsija vastaa varsinaisten rakennustehtävien kokonaisvaltaisesta valvonnasta te-

kemällä hankintasopimukset omiin nimiinsä. Projektinjohtourakoitsijan tehdessä sopi-

mukset aliurakoitsijoiden kanssa suoraan omiin nimiinsä vastaa projektinjohtourakoitsi-

ja aliurakoitsijoiden työn tuloksesta tilaajalle. (Kankainen & Junnonen 2004. s. 30.)  

Projektinjohtourakoinnissa lopullinen päätösvalta hankinnoista säilyy kuitenkin ti-

laajalla, sillä tilaajan (tai tilaajan edustajan) täytyy hyväksyä kaikki hankinnat. Tilaajan 

lopullisen päätösvallan säilyminen erottaakin projektinjohtourakan perinteisestä pääura-

koinnista, joka voidaan myös toteuttaa täysin aliurakoimalla. (Peltonen & Kiiras 1999. 

s. 24.)  
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Kuva 5. Sopimussuhteet projektinjohtourakassa, jossa suunnittelu on tilaajan vastuulla 

(TJ =  työmaajohto, AU = aliurakka) (Peltonen & Kiiras 1999.  s. 24).  

  

Projektinjohto-organisaatio koostuu pelkästään projektinjohtourakoitsijan henkilö-

kunnasta, josta osa toimii työmaan johtotehtävissä ja osa projektinjohtotehtävissä. Tilaa-

jalla on monesti sopimussuhde ulkopuoliseen rakennuttajakonsulttiin, jos tilaajan am-

mattitaito tai organisaatio ei riitä hankkeen läpiviemiseen. Lisäksi hankkeella tulee olla 

ulkopuolinen rakennustöiden valvoja, sillä projektinjohtourakoitsija ei voi toimia kysei-

senä valvojana kuten projektinjohtopalvelussa. (Kankainen & Junnonen 2004. s. 30.) 

Projektinjohtourakoinnissa käytetään lähinnä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 

YSE 98:aa. Sopimusehtoina käytetään KSE 95:tä, jos projektinjohtourakoitsija on mu-

kana jo hankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa konsultin roolissa. Projektinjoh-

tourakassa taloudelliset riskit jakaantuvat tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan kesken 

sopimuksen mukaisesti. Tilaaja voi oman riskinkantokykynsä mukaan valita projektin-

johtourakaksi joko tavoite- ja kattohintaisen (vertaa RT 16-10906 vaihtoehto A) tai ta-

voitebudjetillisen (vertaa RT 16-10906 vaihtoehto B) vaihtoehdon. (RT 16-10906 

2007.)  

Kummassakin vaihtoehdossa urakkahinta sisältää projektinjohtopalkkion, muuttuvat 

työmaakustannukset sekä mahdollisen tavoitepalkkion. Projektinjohtopalkkio sisältää 

projektinjohtourakoitsijan yleiskulut, riskin mukaisen lisän sekä katteen. Näihin yleis-

kuluihin kuuluvat vakuuskustannukset, projektinjohtourakoitsijan oman toiminnan vas-

tuuvakuutuskustannukset, keskuskonttorikulut sekä sellaiset johto- ja projektihenkilös-

tökulut, joita ei ole sisällytetty työmaan johto- ja hallintokorvaukseen. Projektinjoh-

tourakoinnin perusfilosofian mukaan kate on aina sisällytetty kokonaisuudessaan pro-

jektinjohtopalkkioon. Muuttuvat työmaakustannukset taas muodostuvat työmaan johto- 

ja hallintokorvauksesta sekä hankintakustannuksista. Työmaan johto- ja hallintokorvaus 



 10 

sisältää työmaan johto- ja hallintohenkilöstön todelliset henkilö- ja sivukulut, työmaa-

toimiston kustannukset sekä muut, muun muassa työmaan tiedotukseen, opastukseen ja 

kokouksiin liittyvät yleiskustannukset. Hankintakustannuksiksi katsotaan kaikki työkoh-

teeseen ostetut rakennustuotteet ja käyttötarvikkeet, halutun työtuloksen aikaansaami-

seksi hankitut aliurakat ja palveluhankinnat sekä muut vastaavat hankinnat, jotka eivät 

sisälly projektinjohtopalkkioon tai työmaan johto- ja hallintokorvaukseen. (RT 16-

10906 2007; Karppinen 2008.) 

2.4.1. Tavoitehintainen urakka 

Jos tilaaja haluaa jakaa kustannusriskiä projektinjohtourakoitsijan kanssa, voidaan pro-

jektille sopia tavoitehinta (target price), johon pyritään, ja kattohinta (guaranteed maxi-

mum price, GMP), joka on osapuolten määrittelemä korkein toteutushinta kohteelle 

(normaalisti n. 10−15 % enemmän kuin tavoitehinta) (Winch 2002. s. 129). Tavoitehin-

nan ja kattohinnan määrittäminen vaatii selkeästi korkeamman suunnitelmien valmius-

tason kuin tavoitebudjetillisessa vaihtoehdossa. Tavoitehinta voidaan myös sopia myö-

hemmin, kun suunnitelmien valmiustaso on riittävä. (Karppinen 2008.) 

Tavoitehintaisen projektinjohtourakan idea on siinä, että jos projektinjohtourakoitsi-

ja alittaa tavoitehinnan, saa se osan tästä rahasummasta. Toisaalta jos kustannukset ylit-

tävät tavoitehinnan, maksaa urakoitsija myös osan tästä osuudesta kattohintaan asti, 

minkä jälkeen kaikki kattohinnan jälkeiset kulut maksaa yksin urakoitsija (RT 16-10906 

2007. s. 14). Tämä eri osapuolten osuus (gainsharing) vaihtelee sopimuksen mukaan, 

tavallisesti urakoitsijan osuus on 20−40 %. Esimerkiksi, jos tilaajan osuudeksi sovitaan 

80 %, saa urakoitsija budjetin alittamisesta saadusta summasta 20 % ja tilaaja 80 %. 

(Winch 2002. s. 129.) Projektinjohtourakoitsijalta edellytetään ammattimaisia suunni-

telmien kehitysideoita, jotka voivat johtaa edullisempaan toteutuskustannukseen. Tästä 

ei kuitenkaan tulisi rangaista projektinjohtourakoitsijaa alentamalla tavoite- ja kattohin-

taa. (RT 16-10906 2007; Karppinen 2008.) 

Osapuolten osuuksienjaon tulee olla lineaarinen, jotta se olisi kummallekin osapuo-

lelle tasapuolinen. Tämän olisi tarkoitus kannustaa urakoitsijaa alittamaan ennalta mää-

rätty tavoitehinta, jotta se saisi bonuksen oman palkkionsa päälle. Kuvassa 6 on kuvattu 

tätä tilaajan ja urakoitsijan riskirakennetta niin, että x-akselilla on projektin toteutuneet 

kustannukset (actual price), y-akselilla urakoitsijan ja tilaajan tuotto (profit) ja origossa 

tavoitehinta. (Winch 2002. s. 129.) 
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Kuva 6. Tavoitehintaisen projektinjohtourakan tilaajan ja urakoitsijan riskirakenne 

(Suomennettu Winch 2002.  s. 129).  

 

Jos toteutuneet kustannukset ovat yhtä suuret annetun tavoitehinnan kanssa, ei osa-

puolille tule muita tuottoja tai kuluja. (Winch 2002. s. 129; RT 16-10906 2007. s. 14.) 

Kun  palkkion suuruus on sidottu hankkeen kokonaishintaan (at risk), lisääntyy projek-

tinjohtourakoitsijan halu etsiä halvempia ratkaisuvaihtoehtoja (ei kuitenkaan laadun 

kustannuksella). Toisaalta tämä voi lisätä osapuolten välistä vastakkainasettelua. (Pelto-

nen & Kiiras 1998. s. 19.) 

2.4.2. Tavoitebudjetillinen urakka 

Projektinjohtourakka voidaan sopia myös tavoitebudjetilla, jolloin tilaaja sitoutuu mak-

samaan projektinjohtourakoitsijalle tämän esittämät toteutuneet todelliset työmaakus-

tannukset ja projektinjohtopalkkion. Tämä vaihtoehto sopii hankkeisiin, joiden suunni-

telmien valmiustaso on vielä selkeästi alhaisempi kuin tavoitehintaisessa urakassa, sillä 

tässä vaihtoehdossa ei tarvitse lukita urakkahintaa samalla lailla kuin tavoitehintaisessa 

hankkeessa. Projektinjohtourakoitsijan henkilöstöä voidaan motivoida mahdollisella 

tavoitepalkkiolla, jonka tilaaja maksaa urakoitsijalle, kun sopimukseen kirjatut tavoitteet 

on saavutettu. Jos sopimukseen ei yksiselitteisesti määritellä tavoitepalkkion määräyty-

mis- ja jakoperusteita, on sopimukseen syytä kirjata, että tilaajalla on oikeus esittää ar-

vio tavoitepalkkiosta ja määrätä tämän maksamisesta. (RT 16-10906 2007. s. 15.) 

Projektinjohtourakoitsijan kannalta ongelmaksi tulee se, ettei omaa henkilöstöä voi-

da asettaa eriarvoiseen asemaan eri projektien tavoitepalkkioiden suuruuden mukaan. 

Näin ollen tulee sopia yrityksen sisällä yhteiset tavoitepalkkion määräytymis- ja jakope-
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rusteet, jotka voidaan liittää sopimukseen. Näin voidaan taata projektinjohtourakoitsijan 

henkilöstön tasapuolinen kohteleminen projektista riippumatta. (Karppinen 2008.)  

Tässä vaihtoehdossa, kun projektinjohtourakoitsija toimii puhtaasti palkkiopohjalta 

(at fee), ei synny eturistiriitoja tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan välille suunnitelmi-

en tai työn laadun johdosta (Peltonen & Kiiras 1998. s. 19).  

2.5. Projektinjohtourakka suunnittelusopimuksella (eng-
lanniksi DMC) 

Projektinjohtourakka suunnittelusopimuksella on harvinaisempi toteutusmuoto kuin 

edellisen kohdan projektinjohtourakka ilman suunnittelua. Normaalisti tässäkin vaihto-

ehdossa arkkitehti työskentelee suoraan tilaajalle ja niin sanottu tekninen suunnittelu on 

projektinjohtourakoitsijan vastuulla. Kuvassa 7 on esitetty tämän toteutusmuodon sopi-

mussuhteet, tosin tähän kuvaan ei ole erikseen merkitty arkkitehtiä.  

 

 
Kuva 7. Sopimussuhteet projektinjohtourakassa, jossa suunnittelu on projektinjohtoura-

koitsijan vastuulla (TJ = työmaajohto, AU = aliurakka) (Peltonen & Kiiras 1999.  s. 

24).  

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että projektinjohtourakoitsijalla on vastuu hank-

keen suunnittelun ohjauksesta ja suunnittelun johtamisesta. Suunnitteluprosessin tarkoi-

tuksena on, että se johtaa asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudelli-

sesti, esteettisesti, teknisesti ja ympäristöllisesti sekä muilta vaatimuksiltaan hyväksyt-

tävät suunnitelmat (Kruus 2008. s. 40). Tehtäessä suunnittelusopimukset projektinjoh-

tourakoitsijan nimiin on ratkaisulla merkitystä useisiin sopimuskohtiin, kuten laadun-

varmistukseen (esim. suunnitelmien aikatauluihin ja yhteensopivuuteen), suunnitelma-

virhevastuisiin ja tilaajan myötävaikutusvelvollisuuksiin (mm. YSE 24. §:n mukainen 
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tilaajan vastuu laadituttamistaan suunnitelmien oikeellisuuksista siirtyy projektinjoh-

tourakoitsijalle) (RT 16-10906 2007). 

Muuten tämä toteutusmuoto noudattelee edellisen kohdan projektinjohtourakoinnin 

sisältöä, eli projektinjohtourakoitsija vastaa hankkeen projektinjohtotehtävistä, työmaan 

johtotehtävistä, vastaanotto- ja käyttöönottotehtävistä sekä takuuajan tehtävistä. 
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3. RISKIENHALLINNAN VIITEKEHYS 

3.1. Riskin määritelmä 

”Riski on jonkin menetyksen, tappion tai muun epäedullisen tapahtuman mahdollisuus.” 

Näin Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (2008) määrittelee sanan riski. Moni ihminen 

mieltää riski-sanan johonkin vaaralliseen extreme-harrastukseen, esimerkiksi laskuvar-

johyppäämiseen. Englannin kielen riski-sana (risk) on tullut ranskan kielen sanasta ”ris-

que” yleiseen käyttöön vasta 1700-luvulla. Teollisessa ja kaupallisessa kielessä kaik-

keen sisältyy jonkinlainen riski, ja tämän määrittäminen onkin tärkeä osa päätöksente-

koa. (Flanagan & Norman 1993. s. 3.) 

Riski on tapahtuma, jolla on jokin vaikutus koko projektiin tai sen osaan sekä to-

dennäköisyys, millä se toteutuu. Riskien toteutuessa kyseessä ei ole enää riski vaan tosi-

asia, joka kohdistuu joko projektin aikatauluun, kustannuksiin tai laajuuteen. Riskin kä-

sitteeseen kuuluu tiiviisti epävarmuus, joka tarkoittaa epätarkkaa tietoa tulevasta. Tämä 

epätäydellinen tieto tulevaisuudesta voi johtua siitä, että tietoa ei ole, tieto voi muuttua 

tai projekti ei voi saada tietoa käyttöönsä. (Artto et al. 2006. s. 196.) 

Riski voidaan jaotella negatiiviseen ja positiiviseen riskiin. Yleensä riskillä mitataan 

negatiivista vaikutusta asetettuihin tavoitteisiin, mutta riski on myös mahdollisuus on-

nistua paremmin kuin suunniteltu. Otettaessa huomioon eri riskien (sekä positiivisten 

että negatiivisten) todennäköisyydet ja suuruudet voidaan arvioida riskien merkittävyyt-

tä sekä laskea riskien odotusarvot. (Peltonen & Kiiras 1998. s. 25.)  

3.2. Riskienhallinta projektitoiminnassa 

3.2.1. Riskienhallintaprosessi 

Rakentaminen on luonteeltaan projektitoimintaa, jolle on tyypillistä toiminnan kerta-

luonteisuus ja osapuolten jatkuva vaihtuminen (Kankainen & Junnonen 2004. s. 23). 

Riskienhallintaprosessi pyrkii tunnistamaan ja arvioimaan kaikki projektiin liittyvät ris-

kit, joille projekti altistuu (Peltonen & Kiiras 1998. s. 26). Riskienhallintaprosessi tulisi 

aloittaa nopeilla ja yksinkertaisilla analyyseilla, joita voidaan tarpeen mukaisesti syven-

tää (Kaikkonen 2004. s. 10). Onnistunut riskienhallintaprosessi onkin suorassa yhtey-

dessä onnistuneeseen projektiin (Klementti 2006. s. 10). Projektien riskienhallintapro-

sessi voidaan jakaa PMBOK:n (1996. s. 111) mukaan neljään vaiheeseen: 



 15 

• riskien tunnistaminen 

• riskien määrittäminen 

• riskeihin varautuminen 

• riskien seurauksiin varautuminen. 

Riskienhallintaprosessin tulisi olla mukana projektin joka vaiheessa aina tarjousvai-

heesta projektin lopettamiseen. Riskienhallintaprosessi voi ajoittua moneen tilanteeseen, 

esimerkiksi tarjousvaiheen johdon tekemään riskienhallintakartoitukseen tai ennen so-

pimusneuvotteluita myyntijohdon ja toteutusjohdon valmistelemaan riskienhallinta-

suunnitelmaan. Taulukossa 1 on esitelty Kaikkosen (2004. s. 10) riskienhallinnan ajoi-

tuksen vaiheet sekä näiden vaiheiden vastuut. 

 

Taulukko 1. Eri riskienhallintavaiheiden vastuut projektitoiminnassa (Kaikkonen 2004. 

s. 10). 

Projektin vaihe Ylin johto Myyntijohto Toteutusjohto 

Ennen tarjouksen 

jättämistä 
X X  

Ennen sopimus-

neuvotteluita 
 X X 

Ennen projektin 

asettamista 
X   

Projektia käynnistä-

essä 
  X 

Projektin uutta vai-

hetta käynnistäessä 
  X 

Merkittävää päätös-

tä tehdessä 
X  X 

Tilanteen muuttues-

sa 
X X X 

 

Eri vaiheissa yrityksen eri johdot ovat mukana riskienhallintaprosessissa. Yleisesti voi-

daan todeta, että neuvoteltaessa kaupasta tai myöhemmässä vaiheessa lisäkaupoista mu-

kana on myyntijohto. Tehtäessä isoja strategisia päätöksiä, kuten lähdetäänkö tarjoa-

maan jotain projektia, mukana on yrityksen ylin johto. Kun kyseessä on jokin itse toteu-

tukseen liittyvä asia, mukana tulee olla toteutusjohto.  

Ennen varsinaisia riskienhallintatoimenpiteitä tulisi määritellä projektin riskitaso ja 

arvioida mahdolliset vaikeustekijät, jotka nostavat projektin riskitasoa. Tällaisia vai-

keustekijöitä ovat muun muassa uusi teknologia, tiukka aikataulu, monet eri osapuolet, 

useat sidosryhmät sekä uusi, outo ja muuttuva ympäristö. (Shenhar & Dvir 2007; Kaik-

konen 2004. s. 12.) Tämä vastaa Kendrickin (2003. s. 51−52.) kehittämää tapaa määrit-

tää projektin kompleksisuusluku eli projektin riskitaso. Hänen menetelmässään komp-

leksisuuden suuruutta kuvaava lukuarvo saadaan kaavan 1 mukaisesti. 
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Kompleksisuusluku = (Teknologia + arkkitehtuuri + järjestelmät)×laajuus (1) 

 

Teknologiaa, arkkitehtuuria ja järjestelmiä arvioidaan numeraalisesti välillä 0−5, missä  

• 5 = kokonaan uutta, ei kokeiltu aikaisemmin  

• 4 = kokeiltu erittäin vähän, tarvitaan lisää kokemuksia  

• 3 = käytännössä tunnettu, jossain kohdissa saatetaan tarvita lisää kokemuksia 

• 2 = huomattava osa tunnettua, ei tarvita merkityksellisesti lisäkokemusta 

• 1 = suurin osa tunnettua, ei tarvita merkityksellisesti lisäkokemusta 

• 0 = pelkästään ennestään tunnettua.  

Tässä tutkimuksessa teknologian on oletettu viittaavan hankkeen teknilliseen vaikeuteen 

eli rakennusteknisten ja taloteknisten ratkaisuiden vaativuuteen ja uutuusarvoon. Järjes-

telmällä on ajateltu koko projektin toimintajärjestelmää ja sitä, kuinka tuttuja organisaa-

tion osapuolet ovat toisilleen. Lisäksi toimintajärjestelmä kattaa projektinjohtototeutta-

jan ja muiden osapuolten välisen toiminta- ja menettelytavan hallita tietovirtoja eli 

kaikkien IT-järjestelmien ja ohjelmistojen uutuusarvon. Esimerkiksi jos hankkeen osa-

puolina ovat projektinjohtototeuttaja ja tilaaja, joka on vakio asiakas, jolloin kummatkin 

osapuolet tuntevat toistensa tavat toimia (vertaa kumppanuus). Lisäksi jos toteutusmuo-

to on tuttu eikä oteta käyttöön mitään uusia tietoteknisiä sovellutuksia, on järjestelmä-

osionuutuusarvo 0. Arkkitehtuuria on arvioitu nimenomaan sen ainutlaatuisuuden ja de-

taliikan avulla. Tällä tavalla saadaan katettua hankkeen, mutta ei muun toimintaympä-

ristön, koko sisäinen kompleksisuus.  

Kun projektin teknologian, arkkitehtuurin ja järjestelmien uutuusarvoa ja ainutlaa-

tuisuutta on arvioitu ja summattu yhteen, kerrotaan tämä luku laajuuden kertoimella. 

Laajuuden kerroin määräytyy sen perusteella, paljon henkilöstöä on kiinnitetty projek-

tiin. Tässä tutkimuksessa henkilöstömäärä määräytyy rakennushankkeen toimihenkilöi-

den (projektiorganisaatio, tilaajan edustajat, valvojat, rakennuttajakonsultit, suunnitteli-

jat, aliurakoitsijoiden työjohto) arvioidun keskimääräisen vahvuuden mukaan. Laajuu-

den kerroin määräytyy seuraavasti: 

• 0,8 = 1−12 toimihenkilöä 

• 2,4 = 13−40 toimihenkilöä 

• 4,3 = 41−100 toimihenkilöä 

• 6,6 = yli 100 toimihenkilöä. 

Saadun kompleksisuusluvun maksimiarvo on 99. Tässä tutkimuksessa on käytetty 

Santanan (1990) esittämää rakennushankkeen kompleksisuuden jaottelua helppoon, 

kompleksiseen ja ainutlaatuiseen. Kendrickin (2003. s. 52.) mukaan kompleksisuuden 

kasvaessa samalla projektin epäonnistumisen riski kasvaa. Jos luku on alle 20, pidetään 

projektia helppona (low risk). Kompleksisuusluvun ollessa 20−40 pidetään projektia 

kompleksisena (medium risk). Kompleksisuusluvun ollessa yli 40 pidetään projektia 

ainutlaatuisena (high risk). Kendrickin mukaan projekteissa, joiden kompleksisuusluku 

on yli 40, on erittäin todennäköistä, että projekti myöhästyy pahasti aikataulusta, jos sitä 
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ylipäätään saadaan valmiiksi. Kendrickin esittämässä kaavassa hankkeen laajuutta mää-

ritetään ainoastaan henkilöiden lukumäärällä (tässä tutkimuksessa toimihenkilöiden lu-

kumäärä), ja sillä on korostettu painoarvo kompleksisuuden määrittämisessä, mikä vas-

taa yleistä kompleksisuusteoriaa, jonka mukaan systeemin (tässä rakennushanke) komp-

leksisuus kasvaa keskinäisten osien yhteyksien tai tiheyden kasvaessa (Maguire etc. 

2006. s. 170, Kovasen 2009 mukaan). 

3.2.2. Riskien tunnistaminen 

Riskien tunnistamisen lähtökohtana ja ehkä oleellisimpana asiana on tunnistaa riskin 

lähde eli löytää niin sanottu alkeisriski, joka laukaisee koko tapahtumaketjun. Jos tämä 

alkeisriski löydetään ja pystytään eliminoimaan, on riskienhallinta tehnyt tehtävänsä, 

sillä tunnistamaton riski on kaikista vaarallisin riski. (Peltonen & Kiiras 1998. s. 27.) 

Kuvassa 8 on esitetty riskin tapahtumaketju. Kuten Peltonen ja Kiiras (1998. s. 27) to-

teavat, ei ole aina helppoa erotella toisistaan alkeisriskiä, riskiä ja seurausta, sillä eri ris-

kit voivat saada samanlaisia seurauksia tai samat riskit erilaisia seurauksia, riippuen olo-

suhteista. Riski voi myös olla toisen riskin alkeisriski tai seuraus (Peltonen & Kiiras 

1998. s. 27). 

 

 
Kuva 8. Riskin tapahtumaketju (Peltonen & Kiiras 1998. s. 27). 

 

Alkeisriski on siis toisin sanoen syy riskin takana eli esimerkiksi suunnitelmien muutos. 

Riski taas olisi tällöin se, että kaikilla osapuolilla ei ole uusimpia suunnitelmia, ja seu-

raus se, että tehdään väärin, vanhojen suunnitelmien mukaisesti.   

Riskit tulisi myös kuvata selkeästi, mielellään kokonaisella virkkeellä, jolloin kaikil-

le osapuolille selviäisi, mitä todella tarkoitetaan. Jos esimerkiksi riskin kuvaus on ”aika-

taulu pettää”, ei se käytännössä kerro mitään syitä, miksi näin tapahtuisi. Jos riskin ku-

vaus sen sijaan kuuluu ”aliurakoitsijalla liian vähän ammattitaitoista työvoimaa, mikä 

johtaa aikataulun pettämiseen”, voidaan asiaan puuttua ja vaatia aliurakoitsijaa lisää-

mään henkilöresurssejaan. (Artto et al. 2006. s. 208; Kaikkonen 2004. s. 15.) 

Riskien tunnistamista varten on laadittu tarkistuslistoja (checklist), joita voidaan 

käydä läpi ennen projektin alkua projektiryhmän sisäisissä aivoriihissä (brainstorming). 
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Tällöin saadaan eri alan asiantuntijoiden mielipiteitä mahdollisista riskeistä ja niiden 

vaikutuksista projektiin sekä lisäksi saadaan sitoutettua henkilökunta tulevaan projek-

tiin. Lisäksi on hyvä tarkastella aiempien samankaltaisten projektien tietoja, jos sellaisia 

on käytettävissä. Projektien ainutkertaisuuden vuoksi ei pidä kuitenkaan liikaa keskittyä 

aiempien projektien tietoihin. (Smith et al. 1999. s. 40−41.)  

Taulukossa 2 on Smith:n et al. (1999. s. 41) laatima tarkistuslista riskien kartoitta-

miseksi: riskit on jaoteltu karkeasti niin, että vasemmalla puolella on riskit, joihin pro-

jektihenkilökunnan tulisi pystyä puuttumaan, ja oikealla puolella taas riskit, jotka eivät 

ole projektihenkilökunnan käsissä, mutta joihin tulee varautua mahdollisimman huolel-

lisesti. Lista noudattelee yleisesti makroympäristöihin käytettyä PESTEL-analyysiä, 

jossa PESTEL tulee sanoista: poliittinen (political), taloudellinen (economic), sosiaali-

nen (social), teknologinen (technological), ekologinen (ecological) ja laillinen (legal) 

(Nokelainen 2008). 

 

Taulukko 2. Tarkistuslista projektin riskinkartoitusta varten (suomennettu Smith et al. 

1999. s. 41). 

Taloudelliset riskit Maantieteelliset riskit 

Lakimääräiset/Lailliset riskit Geotekniset riskit 

Rakenteelliset riskit Poliittiset riskit 

Tekniset riskit Sosiaaliset riskit 

Tuotannolliset riskit Ympäristölliset riskit 

Tiedonkululliset riskit  

 

Artto et al. (2006. s. 197−199) taas jakaa projektin riskityypit neljään kategoriaan: 

puhtaat riskit, liiketoimintariskit, rahoitusriskit ja alueelliset riskit. Puhtailla riskeillä 

tarkoitetaan onnettomuuksia, tapaturmia tai muita vahinkoja, joiden todennäköisyyttä 

voidaan objektiivisesti tarkastella tilastojen avulla. Puhtaat riskit ovat luonteeltaan yllät-

täviä ja äkkinäisiä, mutta niitä voidaan ennakoida hyvällä projektinjohdolla ja työturval-

lisuuden korostamisella. Puhtaiden riskien toteutumiseen voidaan varautua ottamalla 

vakuutus ja monesti vakuutuksen ottaminen on jo lainsäädännössä määritetty (katso 

Työturvallisuuslaki 738/2002, Tapaturmavakuutuslaki 608/1948). Liiketoimintariskillä 

tarkoitetaan mitä tahansa edelliseen kohtaan linkittyvää puhdasta riskiä, jolla on toteu-

tuessaan vaikutusta projektiin, sen tavoitteisiin tai hyötyihin. Liiketoimintariskin varalta 

ei voida ottaa vakuutuksia, mutta niitä voidaan hallita projektinhallinnan menetelmillä. 

Rahoitusriskeillä tarkoitetaan projektin rahoituksen hallintaan liittyviä riskejä. Tällaisia 

riskejä liittyy esimerkiksi kassavirtaan, rahoitusjärjestelyihin tai valuuttakursseihin. Ra-

hoitusriskeihin voidaan varautua erinäisillä rahoitusmarkkinainstrumenteilla. Esimer-

kiksi vaatimalla urakoitsijalta pankkitakuita (performance bonds) tilaaja voi varmistaa 

pankin taholta kassavirran saatavuuden koko projektinkeston ajan. Alueelliset riskit lin-
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kittyvät taas projektin sijainnista johtuviin mahdollisiin maantieteellisiin, poliittisiin tai 

hallinnollisiin riskeihin. Näihin alueellisiin riskeihin voidaan varautua tutustumalla huo-

lella kohdealueeseen ja sen poliittiseen vakauteen. 

3.2.3. Riskien määrittäminen 

Riskien tunnistamisen jälkeen riskit tulee määritellä eli luokitella niiden todennäköi-

syyksien ja mahdollisten seurausten vakavuuden perusteella. Riskit voidaan esimerkiksi 

järjestellä yksinkertaiseen riskikarttaan, joka on kuvattu kuvassa 9.  

 

 
Kuva 9. Projektin riskikartta (suomennettu Klementti 2006. s. 26). 

 

Tässä yksinkertaisessa riskikartassa riskit on jaoteltu riskin toteutumisen todennä-

köisyyden (x-akselilla) ja vaikutuksen (y-akselilla) perusteella kolmeen eri kategoriaan: 

matalaan (low), normaaliin (medium) tai korkeaan (high). Riskikartasta on helppo ha-

vaita ne kriittiset riskit (ruudussa korkea−korkea), joiden ehkäisemiseen tulee suunnata 

suurimmat resurssit. On kuitenkin hyvä huomata, että kyseinen riskikartta ei kerro 

enempää riskien syy-seuraussuhteista.  (Klementti 2006. s. 26.) 

Matemaattinen lähestymistapa riskien merkityksen määrittämiseen on laskea riskin 

todennäköisyyden ja vaikutuksen tulo, tällöin puhutaan riskin odotusarvon laskemisesta. 

Matemaattisesti odotusarvo E(x) lasketaan painottamalla satunnaismuuttujan arvojouk-

koa (tässä eri riskien) niiden todennäköisyydellä ja laskemalla tämän joukon keskiarvo. 

Kaavassa 2 ip  kuvaa riskin todennäköisyyttä ja ix riskin suuruutta (vaikutusta). 
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∑=
i

ii xpxE )(         (2) 

 

Tällainen kaavan 2 mukainen riskien odotusarvojen laskeminen on käytännössä 

melko vaikeaa projektitoiminnassa, sillä kaava sopii paremmin esimerkiksi arpajaisten 

odotusarvon laskemiseen, jossa on selkeästi määritelty voitot, arpojen lukumäärä ja ar-

pojen hinta. Joskus kuitenkin voidaan arvioida mahdollisten vaihtoehtojen todennäköi-

syyksiä vankan kokemuksen pohjalta, tällöin voidaan kuvan 10 mukaisesti arvioida eri-

laisten päätösten vaikutusta lopputulemaan.  

 

 
Kuva 10. Päätösten vaikutusten arviointi odotusarvojen avulla (suomennettu PMBOK 

1996. s. 119). 

 

Kuvassa 10 on kaksi vaihtoehtoa toteuttaa projekti: konservatiivisempi ja aggressii-

visempi aikataulutus. Aggressiivisessa aikataulussa onnistumisen mahdollisuus on 20 

%, joka toisi $100 000 voiton, kun taas epäonnistumisen mahdollisuus on 80 % ja täl-

löin tappio olisi -$20 000. Konservatiivisen aikataulun onnistumisen todennäköisyys on 

70 %, jolloin voittoa tulisi +$10 000, ja aikataulun pettämisen todennäköisyys 30 %, 

joka toisi -$20 000:n tappiot. Odotusarvot (tässä EMV) lasketaan yllämainitulla tavalla 

ja voidaan todeta, että tässä tapauksessa kannattaisi valita aggressiivisempi vaihtoehto 

siitä huolimatta, että sen onnistumisen todennäköisyys on vain yksi viidestä, sillä sen 

odotusarvo on +$4000, kun taas konservatiivisen vaihtoehdon odotusarvo on +$1000. 

(PMBOK 1996. s. 119.) 

Projektien riskejä arvioitaessa käytetäänkin monesti PERT-analyysiä (Program, 

Evaluation and Review Technique), joka on kehitetty nimenomaan projektinhallinnan 

työkaluksi (PMBOK 1996. s. 117). PERT-analyysi käyttää hyväkseen beta-jakaumaa, 

joka voidaan laskea yksittäisten riskien odotusarvon x  avulla (kaava 3),  

6)4( bmax ++=         (3)  
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jossa a tarkoittaa yksittäisen riskin pessimistisintä arviota, m kaikkein todennäköisintä 

arviota ja b kaikkein optimistisinta arviota. Koko projektin riskien odotusarvo saadaan   

summaamalla nämä yksittäisten riskien odotusarvot kaavan 4 mukaisesti yhteen. 

[ ]∑ ∑ ++=
i i

iii bmax 6)4(        (4) 

Olennaisena osana PERT-analyysiin kuuluu myös varianssin σ ja keskihajonnan s las-

keminen. Varianssi on satunnaismuuttujan hajonnan mitta ja sen neliöjuuri keskihajonta 

s, joka kertoo millaisella välillä odotusarvon oletetaan vaihtelevan. Jokaisen yksittäisen 

riskin varianssi lasketaan kaavan 5 mukaisesti, 

 [ ]2
6)( ab −=σ ,        (5) 

jossa b on kaikkein optimistisin arvio ja a kaikkein pessimistisin arvio yksittäisen riskin 

vaikutuksesta. Tämän jälkeen kaikki osavarianssit lasketaan yhteen ja otetaan tästä 

summasta neliöjuuri, jolloin saadaan odotusarvon keskihajonta xσ  kaavan 6 mukaisesti. 

 [ ]2
6)( ii

ii

ix abs −=== ∑∑σσ      (6) 

PERT-analyysiä voidaan myös soveltaa aikataulun laadinnassa, jolloin jokaisen osa-

tehtävän pituus lasketaan PERT-menetelmällä. Tämän perusteella voidaan luoda toden-

näköisin kesto projektille ja myöskin luoda tämän pohjalta projektin kriittinen polku 

(critical path). (PMBOK 1996. s. 67.) 

Muita simulointimalleja, joita käytetään riskien arviointiin, ovat Monte Carlo 

-simulaatio, jota voidaan käyttää yleisesti kaikissa aikataulullisissa ja taloudellisissa ris-

kien mallinnuksissa. Kriittisen polun menetelmällä (Critical Path Method, CPM) taas 

voidaan arvioida aikatauluriskejä etsimällä projektin tahdistavat työvaiheet ja linkittä-

mällä ne kriittiseksi poluksi. Lisäksi riskien arviointiin käytettyjä matemaattisia työkalu-

ja ovat tilastolliset arvot aiemmista, vastaavista projekteista. Tällöin voidaan laskea ti-

lastollisia arvoja tulevista, todennäköisimmistä riskeistä. (PMBOK 1996. s. 117.) 

3.2.4. Riskeihin ja niiden seurauksiin varautuminen 

Haluttaessa välttää tai pienentää riskejä puhutaan monesti riskien torjumisesta, jota ovat 

toimenpiteet, joilla pyritään pienentämään riskin todennäköisyyttä tai sen vaikutuksia. 

Ensisijaisesti tulisi pyrkiä eliminoimaan kaikki epäsuotuisat vaikutukset ja, jos tähän ei 

pystytä, pienentämään epäsuotuisten vaikutusten todennäköisyyksiä. Riskien pienentä-

misen tavoitteena on saavuttaa ennalta määritelty hyväksyttävä riskitaso, sillä millään 

kaikista riskeistä ei voida päästä eroon. Tällaisia pienentämistoimenpiteitä ovat muun 

muassa ennaltaehkäisevät toimet, esimerkiksi valitaan sellainen toteutusvaihtoehto tie-

tylle työlle, jonka riskit ovat kaikista pienimmät. (Peltonen & Kiiras 1998. s. 30−31.) 

Riskien tunnistamisen, määrittelyn ja torjumisen jälkeen voidaan Arton et al. (2006. 

s. 218−219) mukaan siirtyä riskien seurausten torjumiseen. Riskien seurausten torjumi-

sesta käytetään myös termiä riskienhallintatoimenpiteet. Nämä toimenpiteet ovat riskin 

pitäminen omalla vastuulla tai riskin siirtäminen. Päätös tehdään riskienhallintastrategi-

an mukaisesti jokaiselle yksittäiselle riskille erikseen. Riskin pitäminen on monesti ta-
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loudellisesti halvin ratkaisu ja monessa tapauksessa ainoa järkevä riskienhallintakeino. 

Tällöin projektihenkilökunnalla tulee olla realistinen käsitys riskin koosta ja todennä-

köisyydestä. Riskienkehitystä tulee seurata aktiivisesti, jolloin riskit eivät pääse toteu-

tumaan yllättäen. Sopimuksilla voidaan siirtää riskiä esimerkiksi aliurakoitsijalle, joko 

kokonaan tai osittain. Tällöin siitä tulee kuitenkin maksaa sille osapuolelle, joka riskin 

kantaa.  

3.3. Riskienhallinta rakentamisessa 

3.3.1. Yleistä 

Rakennushanke on kompleksinen systeemi, joka koostuu deduktiivisista ongelmista 

(ongelmat, joihin on olemassa oikea vastaus) sekä induktiivisista ongelmista (ongelmat, 

joihin ei ole yksiselitteistä oikeaa vastausta). Rakennushankkeen kompleksisuutta voi-

daan arvioida esimerkiksi kappaleessa 3.2.1 esitetyllä tavalla ja hankkeen kompleksi-

suutta voidaan hallita ohjelmoinnin avulla. Hankeselvitysvaiheen ohjelmoinnilla tarkoi-

tetaan esimerkiksi Haahtelan TAKU-kustannustieto-ohjelmistoa, johon voidaan tulevien 

tarpeiden mukaan ohjelmoida tilaohjelma. Ohjelma laskee tämän perusteella hankkeelle 

kustannusarvion sekä suorittaa määrälaskennan. Tulevaisuudessa tätä kompleksisuutta 

voidaan hallita yhä paremmin tuotemallipohjaisilla CAD-työkaluilla (tietomalleilla). 

Tällöin voidaan suunnitella virtuaalisesti prototyyppi rakennuksesta, testata sen toimi-

vuutta ja havaita virheet ennen toteutusta työmaalla. Rakentamisvaiheen ohjelmoinnilla 

tarkoitetaan työnjohdon toimintaa, jossa koko ajan valvotaan suunnitelmien toteutumis-

ta. Jos toteuma ei vastaa suunnitelmia, tulee löytää uusi vastaus, joka vastaa suunnitel-

mia, eli esimerkiksi jos väliseinä on rakennettu väärään paikkaan, tulee se purkaa ja ra-

kentaa uudestaan oikeaan paikkaan. (Pennanen 2008.) 

Toteutusmuodon valinnalla tilaaja päättää, miten haluaa itse kantaa riskejä ja mitä 

niistä siirretään muiden osapuolten vastuulle. Nämä velvoitesuhteet määritellään urak-

kasopimuksessa ja siihen liittyvissä teknillisissä ja juridisissa asiakirjoissa. Kirjallisuu-

dessa urakkamuodon valinta on usein nähty ainoastaan riskin siirtämisen välineenä, 

jonka avulla tilaajalle ei-toivotut ja vaikeasti hallittavat velvollisuudet on voitu siirtää 

urakoitsijan vastuulle valitsemalla tarkoitukseen sopiva urakkamuoto. Tämä ajattelu on 

johtanut kuvan 11 mukaiseen käsitykseen siitä, että urakkamuoto on tilaajalle sitä ris-

kialttiimpi, mitä enemmän sillä itsellä on vastuuta rakennushankkeessa. (Peltonen & 

Kiiras 1998. s. 35−36.) 
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Urakkamuoto 

Tilaaja Urakoitsija 

                 

SR -urakka                      

(Design and build)                      

                 

Perinteinen kokonaisurakka                       

(kokonaishinta)                      

                 

Perinteinen kokonaisurakka                       

(yksikköhinta)                      

                 

Projektinjohtourakointi                      

(Management contracting)                      

                 

Projektinjohtokonsultointi                      

(Construction management)                      

                            

Kuva 11. Urakkamuotojen riskitasapaino (SR-urakka = Suunnittele ja Rakenna 

-urakka) (Peltonen & Kiiras 1998. s. 36). 

 

Tämä käsitys on suppea ja perustuu lähinnä taloudellisten menetysten muistamiseen, 

jotka ovat johtuneet osapuolten velvollisuuksien laiminlyönneistä. Se ei ota laisinkaan 

huomioon sitä asiaa, että hankkeen toteutumisen onnistumisen yksi ainoa osatekijä on 

kokonaiskustannukset. Urakkahinnoittelussa koetaan taas päinvastoin, että mitä täydel-

lisempiä ovat suunnitelmat, joihin tarjous voidaan sitoa, sitä riskittömämpi tilanne on 

urakoitsijalle. (Peltonen & Kiiras 1998. s. 35−36.) 

Rakennusprojektien riskienhallinta tähtää siihen, etteivät negatiiviset riskit toteutuisi 

ja että toisaalta voitaisiin hyödyntää riskien luomat mahdollisuudet. Valitettavasti kaikki 

projektipäälliköt eivät ole sisäistäneet tätä asiaa ja sen takia läheskään kaikissa raken-

nusprojekteissa ei ole minkäänlaista riskienhallintasuunnitelmaa. Jotta projektin onnis-

tuminen voitaisiin turvata, tulisi keskittyä ainaisen kustannusten minimoinnin ja ajan-

säästämisen lisäksi riskienhallintaan. (Smith et al. 1999. s. 8.) Toisaalta monesti raken-

nusprojekteissa on paperilla keskitytty riskienhallintaan näennäisen tarkasti, mutta to-

dellisuudessa käytännön riskienhallinnan ja teorian välissä on suuri aukko, sillä projek-

tihenkilökunta ei ole todellisuudessa sitoutunut riskienhallintastrategiaan (Flanagan & 

Norman 1993. s. 45). Tätä aukkoa pyritään kaventamaan muun muassa riskien kartoit-

tamisella (risk mapping). Nämä eivät ole varsinaisia riskien analysointitapoja vaan kei-

noja, joilla voidaan saada projektihenkilökunta ymmärtämään, kuinka systemaattinen 

riskienhallinta auttaa koko projektin onnistumisessa. (Baxendale 2003. s. 158−169.) 

Mitä laajempi ja monimutkaisempi projekti on ja mitä enemmän korkealaatuista 

tekniikkaa projektiin sisältyy, sitä suuremmaksi projektin riskit kasvavat (Shenhar & 

Dvir 2007). Tätä laajuutta ja monimutkaisuutta yritetään ennakoida kompleksisuuden 

määrittämisellä, jottei hankkeen laajuus ja monimutkaisuus tulisi yllätyksenä urakoitsi-
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jalle. Tyypillisiä rakennusprojektiin liittyviä riskejä Flanaganin ja Normanin (1993. s. 

27) mukaan ovat seuraavat:  

• rakennusaika ylittyy eikä pysytä sopimuksen mukaisessa aikataulussa 

• ei saada tarpeeksi nopeasti kaikkia arkkitehti-/rakenne-/detalji-kuvia suunnitte-

lun ohjaukseen varatussa ajassa 

• odottamattomat geotekniset ongelmat viivästyttävät pohjatöiden tekemistä 

• odottamattomat sääolosuhteet viivästyttävät rakennusvaihetta 

• työvoiman työtaistelukeinot, esimerkiksi lakot 

• odottamattomat hinnan nousut työvoiman tai rakennusmateriaalien kohdalla 

• onnettomuus, joka johtaa fyysiseen vammaan tai kuolemaan 

• huonosta työvoimasta johtuva alhainen työntehokkuus 

• force majeure (maanjäristys yms.) 

• ei pysytä budjetissa. 

Monesti riskit luokitellaan niiden seurausten mukaisesti. Peltonen ja Kiiras (1998. s. 

33) ovat jakaneet rakennushankkeiden riskit niiden seurausten mukaisesti neljään eri 

riskikategoriaan: aikatauluriskeihin, kustannusriskeihin, laaturiskeihin ja hallintoriskei-

hin. Teknillisen korkeakoulun PJ-RISKI-kehitystutkimuksen projektiriskien hallinnan 

kyselyssä (Savolainen 2009) tämä Peltosen ja Kiiraksen jaottelu on muokattu niin, että 

riskit ovat jaoteltu seuraavasti: 

• kustannusriskit 

• aikatauluriskit 

• laatu- ja tekniset riskit 

• hallinnolliset riskit 

• työturvallisuusriskit 

• vahinkoriskit. 

Tätä jaottelua olen käyttänyt tässä tutkimuksessa.  

Riskien seurauksiin ei voida vaikuttaa muuten kuin vaikuttamalla syyhyn. Riskejä ei 

voida yrittää estää tai torjua, ennen kuin tiedetään riskin syy. Tässä tutkimuksessa olen 

jaotellut toteutuneiden riskien syyt kahdeksaan eri syyryhmään: 

• sopimukselliset syyt (sopimiseen liittyvät syyt ja muut sopimuserimielisyydet) 

• sisällölliset syyt (niin sanotut scope-riskit eli tekniset vaikeudet, suunnitelmien 

alhainen taso, heikot lähtötiedot, kohteen käyttötarkoituksen muutos, käyttäjien 

muuttuminen) 

• osapuolelliset ja yhteistoiminnalliset syyt (osapuolten (pl. projektinjohtototeutta-

ja) yhteistyöhön, toimintakykyyn, taloudelliseen tilaan, resurssipulaan, osaami-

seen liittyvät syyt) 

• kompetenssilliset syyt (oman organisaation osaamisen puute suhteessa hankkeen 

vaikeuteen) 

• kulttuurilliset syyt (erot toimintakulttuurissa) 

• tekniset syyt (yksittäinen rakenneosa tai koko hanke) 

• olosuhdesyyt (rakennuspaikka, sää) 
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• suhdannesyyt (taloudellisten suhdannevaihteluiden vaikutus). 

3.3.2. Projektinjohtohanke 

Projektinjohtohankkeessa korostuvat ne riskit, jotka ovat seurausta tyypillisistä projek-

tinjohtototeutusmuodon erikoispiirteistä. Näitä ovat yhteistyön toimiminen tilaajan ja 

projektinjohtototeuttajan välillä, rakentamisen aloittaminen keskeneräisin suunnitelmin, 

rakennustöiden pilkkominen lukuisiin hankintapaketteihin sekä näiden limittäisten ra-

kennustöiden suunnittelu ja ohjaus.  

On vahvaa näyttöä siitä, että nämä projektinjohtototeutuksen piirteet ja ominaisuu-

det kuitenkin pienentäisivät kompleksisuutta. Näitä kompleksisuutta pienentäviä piirtei-

tä ovat töiden jakaminen pieniin osiin (Kendrick 2003. s. 332−333; Kiiras & Kiiras 

1999. s. 13−14), läheinen yhteistyö tilaajan kanssa (Kiiras & Kiiras 1999. s. 13−14) se-

kä lyhyempi tiedonsiirtoetäisyys eri osapuolten välillä (Kruus 2008. s. 34). (Kovanen 

2009. s. 42) 

Projektinjohtohankkeessa riskit kantaa joko kokonaan tilaaja tai tilaaja ja projektin-

johtourakoitsija yhdessä. Projektinjohtohankkeen keskeisin asia riskien ja ongelmien 

välttämiseksi on tilaajan ja projektinjohtorakentajan luottamuksellinen ja tiivis yhteis-

työ. Tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan tulisi mieltää, että ”ollaan samalla puolella 

pöytää” toteuttamassa yhteistä projektia.  

Luottamuksellinen suhde osapuolten välillä on yksi keskeisimmistä tekijöistä, kun 

halutaan vähentää projektin epävarmuustekijöitä (Keinänen 2009. s. 29). Luottamus pe-

rustuu Mäkipeskan (2005. s. 32) mukaan vastavuoroisuuteen, rehellisyyteen, avoimuu-

teen, yhteisiin tavoitteisiin sitoutumiseen ja tätä kautta keskinäiseen arvostukseen ja 

kunnioitukseen ( Katso Keinänen 2009. s. 29). Jyrki Keinänen on väitöskirjassaan Ra-

kennusalan konfliktinratkaisujen kehittäminen (2009) listannut viisi toimenpidesuositus-

ta, joilla vältettäisiin konfliktien syntymistä ja autettaisiin niiden ratkomista. Toimenpi-

desuositus ”projektiorganisaatioiden välisen luottamuksen syntymiseen on panostetta-

va” johtaa Jyrki Keinäsen (2009. s. 114) mukaan siihen, että osapuolten ymmärrys tois-

tensa tavoitteisiin paranee, hankkeen riskit on helpompi tunnistaa ja niihin on helpompi 

varautua, ongelmallisia asioita voidaan tunnistaa etukäteen: niitä on helpompi käsitellä 

sekä niillä on vähemmän negatiivisia vaikutuksia.  

Tärkein asia luottamuksen säilyttämisessä ja vahvistamisessa on osapuolten välisten 

suhteiden ja kommunikaation toimiminen. Hyvän yhteishengen vallitessa kummatkin 

osapuolet pyrkivät saavuttamaan omat tavoitteensa sekä auttamaan muiden osapuolten 

mahdollisuuksia saavuttaa heidän tavoitteensa. Vastakkainasettelun ilmapiirissä osapuo-

let pyrkivät parantamaan omia mahdollisuuksiaan saavuttaa tavoitteensa toisten osa-

puolten kustannuksella. (Keinänen 2009. s. 29.) Luottamuksen perustuessa sopimussuh-

teisiin saatetaan ristiriitojen kohtaamista vältellä ja mahdollisia ongelmia jopa peitellä. 

Tällöin riidanratkaisun lähtökohtana tulisi olla win-win-mentaliteetti eikä vastak-

kainasettelu, jossa toinen osapuoli automaattisesti voittaa ja toinen häviää (Pohjonen 

2002; Keinäsen 2009 s. 31 mukaan). Ristiriitojen ensisijainen ratkaisumenettely on kes-



 26 

kinäiset neuvottelut, joissa pyritään löytämään ratkaisu joko sopimuksista tai muista 

asiakirjoista soveltaen hyvän rakennustavan periaatetta. Jos neuvotteluissa ei päästä yh-

teisymmärrykseen, ratkotaan erimielisyydet joko välimiesmenettelyllä tai käräjäoikeu-

dessa. (Kankainen & Junnonen 2004. s. 83.) 

Sopimussuhteen sitoessa osapuolia on tärkeätä, että osapuolten vastuut ovat selkeäs-

ti määritelty ennen hankkeen aloittamista, jotta turhilta ongelmilta vältyttäisiin. Kankai-

nen ja Junnonen (2004. s. 79) ovat listanneet hyvän työnaikaisen yhteistyön lähtökohtia, 

joita tulisi noudattaa urakkasopimusta laadittaessa:  

• urakka-asiakirjat laaditaan selkeiksi ja yksikäsitteisiksi 

• alan yleisistä käytännöistä poikkeamiset tapahtuvat vain perustelluista syistä ja 

nämä poikkeamiset osoitetaan selkeästi 

• rakennustöiden riskit jaetaan osapuolten kesken ottaen huomioon osapuolten 

tehtävät, asiantuntemus ja vaikutusmahdollisuudet 

• urakkasopimukseen ei saa sisällyttää kohtuuttomia ehtoja, tarpeettomia riskiteki-

jöitä eikä piiloriskejä. Urakkasopimuksen ehtojen lähtökohtana tulisi olla yhtei-

nen intressi, joka palvelee molempia osapuolia tasa-arvoisesti 

• ongelmatilanteissa osapuolien tulisi pyrkiä löytämään yhteistyössä toimiva rat-

kaisu, joka johtaisi onnistuneeseen lopputulokseen.  

Suomessa projektinjohtorakentamisen yhteydessä käytetyimmät sopimusehdot ovat 

rakennusurakan sopimusehdot YSE 98, konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 

95, projektinjohtototeutussopimuksen laadintaohjeet RT 13-10845 (projektinjohtopalve-

lu) ja RT 16-10906 (projektinjohtourakka) sekä näiden liitteinä tulevat tehtäväluettelot 

RT 10-10846 (projektinjohtopalvelu) ja RT 10-10907 (projektinjohtourakka).  

Ensimmäinen tyypillinen ja merkittävä riski projektinjohtorakentamisessa on tulevat 

lisä- ja muutostyöt. Lisätyöllä tarkoitetaan urakoitsijan suoritusta, joka urakkasopimuk-

sen mukaan ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. Muutostyöllä taas tar-

koitetaan sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvia urakoitsijan 

suorituksen muutoksia. Sopimusta laadittaessa olisi siis erityisen tärkeää sopia tulevien 

lisä- ja muutostöiden maksamisesta ja hallinnoinnista, sillä nämä lisä- ja muutostyölas-

kut ovat yleisimmät ristiriitojen aiheet projektinjohtohankkeissa. Lähtökohtana tulisi 

olla se, että lisä- ja muutostöitä tulee, sillä suunnitelmat eivät ole täydelliset projektin 

alkaessa. Projektinjohtourakoitsija ei voi kuitenkaan katsoa lisä- tai muutostöiksi sellai-

sia täsmennyksiä tai täydennyksiä, jotka eivät poikkea kohteen yleisestä laatutasosta tai 

jotka sovitun työntuloksen aikaansaamiseksi täytyy tehdä, vaikka sopimussuunnitelmien 

valmiustaso olisikin ollut alhainen. Suunnitelmien täsmentämisellä tarkoitetaan sitä, kun 

sopimusasiakirjoissa rakennusosa tai suoritus on esitetty ja suunnittelun kuluessa se 

täsmennetään lopulliseksi suunnitteluratkaisuksi, joka ei poikkea sopimuksen mukaises-

ta yleisestä tasosta. Suunnitelmien täydennyksillä tarkoitetaan sellaisia vähäisiä lisäyk-

siä suunnitelmiin, jotka eivät sopimussuunnitelmien yleispiirteisyydestä johtuen ilmene 

ja jotka ovat sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi välttämättömiä. Urakoitsija on YSE 

98:n 43. §:n mukaan velvollinen toteuttamaan tilaajan muutostyöt, elleivät nämä olen-

naisesti muuta urakkasuorituksen luonnetta. Tätä olennaista muutosta urakkasuorituk-
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sen luonteessa on erittäin vaikeata täsmällisesti määrittää, mutta esimerkiksi jos raken-

nus muuttuu toimistosta päiväsairaalaksi, on kyseessä urakkasuorituksen luonteen sel-

keä muutos. Lisätöiden suhteen urakoitsijalla ei sen sijaan vastaavaa suoritusvelvolli-

suutta ole.  (RT 16-10906 2007; Karppinen 2008; RT 10-10660 1998.)   

Suunnitelmien puuttuminen tarjous- ja sopimusvaiheessa on toinen tyypillinen ja 

merkittävä riski projektinjohtohankkeessa. Tästä aiheutuu suunnitelmien muutosten 

tuomat kustannus- ja laaturiskit, sillä projektinjohtorakentaja ei voi varmasti tietää, mitä 

tilaaja todellisuudessa haluaa, kun hanke on laskentavaiheessa. (Kiiras & Kiiras 1999. s. 

13−14.) Tällöin erityisesti korostuu suunnittelun ohjaus ja siihen liittyvät vastuut eri 

osapuolten kesken.  

Matti Kruus on väitöskirjassaan SUKE: Suunnittelun ohjausta tukevien menettelyjen 

kehittäminen projektinjohtorakentamisessa (2008. s. 121) tutkinut projektinjohtoraken-

tamisen suunnittelun ohjauksen ongelmia ja tiivistänyt havaitut ongelmat seuraavasti: ” 

• Suunnittelun ohjauksessa ja siihen liittyvissä vastuissa on puutteita 

• Suunnittelutyö on erityisesti projektinjohtorakentamisessa osapuolia turhautta-

vaa. 

• PJ-toteutuksessa ollaan tyytymättömiä suunnittelijoihin. 

• Suunnittelusta puuttuu yhteinen intressi.” 

Matti Kruusin tutkimuksen tuloksena syntyi viisi eri konstruktiota, joita testattiin erilai-

silla menetelmillä, muiden muassa prospektiivisilla ja retrospektiivisillä testeillä. Nämä 

viisi eri konstruktiota ovat 

1. rakennuksen ja rakentamisen jakaminen kiinteään ja muuntuvaan osaan 

2. suunnittelupaketit 

3. SUKE-PIPS-valintamenettely ja toimintakulttuuri 

4. hankintamuodot ja -jako 

5. tehtäväluetteloiden täydennykset. 

Nämä tyypilliset ongelmat ja ratkaisut sekä niiden syy-seuraussuhteet on kuvattu taulu-

kossa 3. 
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Taulukko 3. Suunnittelun ohjauksessa havaittujen ongelmien, syiden, ratkaisujen ja 

vaikutusten yhteys (Matti Kruus 2008. s. 122). 

Havaittuja 
ongelmia 

Hypoteeseja 
syistä 

Hypoteesit 
ratkaisuista 

Ratkaisut, kon-
struktiot 

Havaittuja 
vaikutuksia 

         

          

Suunnittelutyö 
on Käyttäjätiedot tulevat 

Avoimen rakentami-
sen periaatteen 1. Avoin rakentaminen 

Pakottaa rakenta-
maan elinkaariedul- 

turhauttavaa rakentamisen aikana noudattaminen 
→   

llisen kiinteän osan 

        

          

 2. Suunnittelupaketit  

→ ja hankeprosessit 
Suunnittelun  
ohjauksessa on 
puutteita 

Suunnitelmia ei voi 
ohjata hankinnoittain 

Toteutussuunnitelmat 
suunnittelupaketteina 
ja hankeprosessit 

   

Suunnitelmat ajoissa 
ja eri toimialat koor-
dinoituna 

          

 Osapuolten valinta PJ-toteutus vaatii   3. SUKE-PIPS  Toimittajat kehittävät 
Yhteinen in-
tressi puuttuu 

ei tue joustavuutta 
eikä yhteistoimintaa 

toimivuusperusteisen 
→ -valintamenettely oma-aloitteisesti 

   
valintamenettelyn 

   
toimintaansa 

          
PJ-
toteutuksessa  Hankintamuodot ja PJ-rakentamiseen   4. Hankintamuodot ja Tilapäätökset voivat 
ollaan tyytymät-
tömiä suunnit- 

-jako eivät tue PJ- 
rakentamista 

soveltuvat hankinta-
muo dot ja -jako → -jako 

tulla myöhään 

telijoihin 
       

          

Ongelmista 
syytetään toisia 

Toimintakulttuuri on 
kiinni perinteisessä 

Tehtäväluettelot 
täydennettävä tuke-
maan  5. Tehtäväluetteloiden  

Suunnitteluprosessi 
voidaan suunnitella ja 

osapuolia ketjumallissa PJ-toteutusta 
→ täydennykset sopia 

       

 

Projektinjohtohankkeissa rakennustyöt pilkotaan lukuisiksi hankintapaketeiksi, jot-

ka kilpailutetaan erikseen. Perinteiseen urakointiin verrattuna voidaan säästää aikaa ja 

saada kustannussäästöjä limittämällä näitä työvaiheita. (Peltonen & Kiiras 1998. s. 64.) 

On myös todettu, että mitä pienemmiksi osaurakoiksi rakennustehtävät jaetaan, sitä pie-

nemmät ovat hankkeen yleiskustannukset ja samalla osaurakoiden riskivaraus pienenee 

työnkeston lyhentyessä (Peltonen & Kiiras 1998. s. 57). Tästä rakennustöiden limittämi-

sestä ja erikseen kilpailuttamisesta seuraa myös yksi tyypillinen riski projektinjohto-

hankkeisiin, sillä monesti voi rajapintoihin jäädä työtehtäviä, jotka eivät kuulu kenelle-

kään. Näistä niin sanotuista harmaista alueista seuraa projektinjohtourakoitsijalle lisä-

kustannuksia, joita ei voida periä tilaajalta lisä- tai muutostöinä. Lisäksi osaurakoiden 

hankinta ja toteutus ovat riippuvaisia suunnitelmien valmistumisesta.  

Usean toimijan työskentely työmaalla luo myös omat haasteensa ja riskinsä projek-

tinjohtototeuttajalle. Työmaalla voi toimia yhtä aikaa useita kymmeniä eri aliurakoitsi-

joita, jolloin hyvä työnsuunnittelu korostuu. Projektinjohtototeuttajan on oltava selvillä 

tulevista työvaiheista, jotta voidaan luoda aloitusedellytykset tälle tulevalle työvaiheelle. 

Aliurakoiden työn vastaanotto on myös erittäin tärkeä työvaihe ja, jos toteutuksessa to-

detaan aliurakoitsijasta johtuvia virheitä ja/tai laatuongelmia, tulisi aliurakoitsijalle an-

taa mahdollisuus luovuttaa työ ehdollisena. Ehdollinen luovutus tulee kirjata vastaanot-

topöytäkirjaan samoin kuin ehdollisen luovutuksen syyt. Näin aliurakoitsijalle kerrotaan 
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hänen tekemästään virheestä ja hänelle annetaan mahdollisuus korjata tämä virhe ennen 

seuraavaa aliurakoitsijaa. Jos työtä luovuttava aliurakoitsija katsoo tehneensä työnsä 

sopimuksen mukaisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen eikä korjaa työtänsä projek-

tinjohtototeuttajan ohjeiden mukaisesti, siirtyy vastuu mahdollisista seuraavan työvai-

heen vaateista kyseiselle aliurakoitsijalle. (Puumalainen 2009. s. 31.) Tällöin myös siir-

retään työnsuoritukseen liittyvää projektinjohtourakoitsijan taloudellista riskiä eteen-

päin. 
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4. ESIMERKKIKOHTEET JA 
KOHDEANALYYSIT 

4.1. Yleistä kohteista ja kohdeanalyysistä 

Luvussa neljä on esitelty esimerkin omaisesti kaikista toteutusmuodoista yksi esimerk-

kikohde. Esiteltäviksi kohteiksi valikoituivat kohde 1 (suunnittelun sisältävä projektin-

johtourakka), kohde 3 (budjetillinen projektinjohtourakka), kohde 4 (projektinjohtopal-

velu) ja kohde 6 (tavoitehintainen projektinjohtourakka). Kaikista 11 kohteesta on tehty 

samanlainen kohdeanalyysi kuin esitellyistä kohteista, mutta kohteiden esittelyiden laa-

juuden vuoksi on julkaistujen esimerkkikohteiden lukumäärää rajoitettu yllä mainittuun 

neljään kappaleeseen. Taulukossa 4 on yhteenveto kaikista 11 esimerkkikohteesta. 

Aluksi taulukossa 4 on kerrottu kohteen hanke- ja rakennustyyppi, jossa hankejaot-

telu on tapahtunut uudis- ja korjauskohteen välillä. Rakennustyyppijaottelu on tehty 

Haahtelan ja Kiiraksen (2007. s. 66) mukaisesti asuinrakennukseen, hallirakennukseen 

ja toimitilarakennukseen.  Kohteista seitsemän on toteutettu kotimaassa ja loput neljä 

ulkomaan vientikohteina. Kohteista kaksi on toteutettu projektinjohtopalveluna, yksi 

budjetillisena projektinjohtourakkana, kolme tavoitehintaisena projektinjohtourakkana 

ja loput viisi suunnittelun sisältävänä projektinjohtourakkana. Kohteiden suuruutta ja 

laajuutta on arvioitu sekä budjettien (€) että laajuuden (brm²) avulla. Kohteiden suunni-

teltujen budjettien hajonta on ollut erittäin laaja. Tutkimuksessa jako hankkeen budjetti-

en mukaan on tehty seuraavasti:  

• 1 = alle 5 miljoonaa euroa  

• 2 = 5−15 miljoonaa euroa 

• 3 = 15−25 miljoonaa euroa 

• 4 = 25−35 miljoonaa euroa 

• 5 = yli 35 miljoonaa euroa.  

Budjetit ovat arvonlisäverottomia hintoja (alv. 0 %). Kohteiden laajuutta on tutkittu 

bruttoneliöiden avulla. Tutkimuksessa jako on tehty seuraavasti:  

• 1 = alle 5000 brm² 

• 2 = 5000−10 000 brm² 

• 3 = 10 000−15 000 brm² 

• 4 = 15 000−20 000 brm²  

• 5 = yli 20 000 brm².  
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Taulukko  4. Esimerkkikohteiden yhteenveto. Hanketyyppi X/Y, jossa U = uudiskohde, 

K = korjauskohde; H = hallirakennus, A = asuinrakennus, T = toimitilarakennus. K = 

kotimaa, V = vienti. Toteutusmuodot: PJP = projektinjohtopalvelu, PJUB = budjetilli-

nen projektinjohtourakka, PJUT = tavoitehintainen projektinjohtourakka, PJUS = 

suunnittelun sisältävä tavoitehintainen projektinjohtourakka. Rakennustöiden arvo ja 

laajuus asteikolla 1−5. Kompleksisuus: H = helppo, K = kompleksinen, A = ainutlaa-

tuinen. PJT org. kompetenssi = Projektinjohtototeuttajan organisaation koulutus- ja 

kokemustaso asteikolla 1−5. Tilaajan ja projektinjohtototeuttajan yhteistyön sujumista 

on arvioitu sen perusteella, tunsivatko osapuolet toisensa ja oliko ongelmia hankkeen 

aikana. Lisä- ja muutostöiden määrä on suhteessa alkuperäiseen budjettiin. 
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Hanke- ja rakennustyyppi  U/HT U/HT U/T U/A U/T U/HT U/HT U/HT U/T U/HT K/T 

Kotimaa/Vienti K V K K K V V V K K K 
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Rakennustöiden arvo (€) 2 5 2 3 4 3 2 4 4 1 2 

Laajuus (brm²) 4 5 2 3 4 5 5 5 4 1 2 

Kompleksisuus H A K K A H K H K H K 

Koulutus 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 PJT org. 
kompetenssi Kokemus 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 3 

Yhteistyön sujuminen 
tilaajan ja PJP:n välillä 

3 3 5 2 2 5 3 5 1 2 5 

Suunniteltu rak. aika (kk) 12 30 18 17 18 11,5 11 16 16,5 10 12 

Toteutunut rak. aika (kk) 12 36 18 ∞ 23 11,5 11 16 18 10 12 

Lisä- ja muutostöitä (%) 4 - 1,25 - 15 8 28 26 12,5 14,6 12,5 

 

Kuvassa 12 on esitetty kohteiden suunniteltujen budjettien sekä laajuuksien ja-

kaumat. Suunniteltujen budjettien mukaan suurin osa (36,4 %) hankkeista oli kooltaan 

5−15 miljoonaa euroa (2), kun taas suurin osa hankkeista (36,4 %) oli laajuudeltaan yli 

20 000 brm² (5). Seuraavaksi suurin ryhmä (27,2 %) oli budjetoidulta kooltaan 15−25 

miljoonaa euroa (3) ja saman verran hankkeista oli myös laajuudeltaan 15 000−20 000 

brm² (4). Yksi kohde oli kooltaan alle 5 miljoonaa euroa, sekä laajuudeltaan alle 5000 

brm². 
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Kuva 12. Esimerkkikohteiden suunniteltujen budjettien ja laajuuden jakaumat. 

 

Hankkeiden kompleksisuutta on tässä tutkimuksessa tutkittu Kendrickin (2003. s. 

51−52.) kehittämällä tavalla määrittää hankkeen kompleksisuusluku, josta on kerrottu 

enemmän luvussa 3.2.1 Kompleksisuusluvun perusteella hankkeet jaotellaan kolmeen 

eri luokkaan: 

• Helppoon (kompleksisuusluku alle 20) 

• Kompleksiseen (kompleksisuusluku 20−40) 

• Ainutlaatuiseen (kompleksisuusluku yli 40).  

Taulukossa 4 ilmenee, kuinka kompleksisuuden perusteella helpoiksi arvioitiin neljä 

kohdetta, kompleksisiksi viisi ja ainutlaatuisiksi kaksi kohdetta. 

Projektinjohtototeuttajan organisaation kompetenssia on arvioitu koulutuksen ja 

työkokemuksen perusteella. Arvioinnissa sovellettiin Tuomo Göösin (2009) tekemää 

kompetenssin/pätevyyden arviointilomaketta. Arvioitavina olivat hankkeen tuotantojoh-

taja, projektipäällikkö, työmaapäällikkö ja kokenein projekti-insinööri. Projektinjohtoto-

teuttajan organisaation koulutustaso pisteytettiin asteikolla 1−5: 

• 1 = ei akateeminen − ei relevantti 

• 2 = akateeminen − ei relevantti 

• 3 = ei akateeminen − relevantti  

• 4 = akateeminen − relevantti 

• 5 = akateeminen − relevantti – lisäkoulutus. 

Projektinjohtototeuttajan organisaation kokemustasoa pisteytettiin myös asteikolla 1−5: 

• 1 = alle 5 vuotta 

• 2 = 5−10 vuotta 

• 3 = 10−15 vuotta 

• 4 = 15−20 vuotta 

• 5 = yli 20 vuotta. 
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Nämä yksittäisten toimihenkilöiden arvioinnit löytyvät jokaisen esimerkkikohteen koh-

dalta. Taulukossa 4 on kaikkien arvioitujen henkilöiden koulutus- ja kokemuspisteet 

summattu yhteen ja tämän perusteella on jaoteltu koko projektiorganisaation koulutus- 

ja kokemustaso asteikolla 1−5: 

• 1 = alle 5 pistettä 

• 2 = 5−8 pistettä 

• 3 = 9−12 pistettä 

• 4 = 13−16 pistettä 

• 5 = 17−20 pistettä. 

Tällä tavalla on saatu kokonaiskuva hankkeen organisaation kompetenssista.  

Tilaajan ja projektinjohtototeuttajan yhteistyötä on arvioitu sen perusteella, olivatko 

osapuolet tehneet yhteistyötä ennen kyseistä kohdetta ja oliko osapuolilla ongelmia yh-

teistyössä rakentamisen aikana. Jako on tehty viiteen eri luokkaan ja yhteistyön sujumi-

sen hahmottamisen helpottamiseksi on lisäksi käytetty värikoodeja. Yhteistyöluokat 

ovat: 

• 1 = täysin tunnettu − ongelmia   

• 2 = ei tunnettu − ongelmia    

• 3 = tunnettu − vähän ongelmia  

• 4 = ei tunnettu − ei ongelmia    

• 5 = täysin tunnettu − ei ongelmia.  

Viimeiseksi on esitelty suunniteltu ja toteutunut aikataulu sekä se, paljonko lisä- ja 

muutostöitä tuli suhteessa alkuperäiseen budjettiin. 

Kaksi kohdetta oli niin sanottuja projektikehityshankkeita, jossa Lemcon Oy on ol-

lut mukana jo hankesuunnitteluvaiheessa. Yhdessä muussa kohteessa on tehty 

pieniä hankekehitystoimeksiantoja, muut kohteet ovat puhtaita projektinjohtoto-

teutushankkeita. 

Kohdeanalyysiin tietoja hankittiin esimerkkikohteiden projektisuunnitelmista sekä 

henkilöhaastatteluilla. Projektisuunnitelmassa on kerrottu yksityiskohtaisesti hankkeen 

kulku, ja sieltä löytyvät yleistiedot hankkeesta, projektiorganisaation kuvaus, hankkeen 

suunniteltu aikataulu, kustannusennuste, suunnittelutoimen kuvaus, hankintatoimen ku-

vaus sekä kuvaukset hankkeen teknillisestä laadunvarmistuksesta.  

Hankkeen pääriskien todellisia syitä ja hankkeen toteutuksen kulkua pyrittiin selvit-

tämään henkilöhaastatteluilla, joita tehtiin yhteensä 14 kappaletta. Haastateltavina olivat 

eri hankkeissa vastuussa olleet rakennuspäälliköt, tuotantojohtajat, projektipäälliköt se-

kä lisäksi joidenkin kohteiden projekti-insinöörit. Yhteensä haastateltavia oli 11 kappa-

letta, sillä osaa haastateltavista haastateltiin kahden hankkeen osalta. Haastatteluilla py-

rittiin selvittämään toteutuivatko hankkeet suunnitellusti; pääpainona olivat riskienhal-

linnan onnistuminen ja toteutuneet pääriskit. Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 

A ja haastatellut henkilöt liitteestä B. 
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Näiden kerättyjen tietojen pohjalta laadittiin taulukko, johon on kerätty kaikki hank-

keen tunnistetut, torjutut ja toteutuneet pääriskit. Pääriskillä tarkoitetaan tässä riskiä, 

joka ei ole normaaliin rakentamisprosessiin liittyvä riski. Näistä tunnistetuista, torjutuis-

ta ja toteutuneista pääriskeistä on selvitetty syy, riskiryhmä, seuraus ja vastatoimenpi-

teet. Tarkastelussa pääriskit ovat jaoteltu seurausten perusteella kuuteen seuraavaan pää-

ryhmään: 

• kustannusriskit 

• aikatauluriskit 

• laatu- ja tekniset riskit 

• hallinnolliset riskit 

• työturvallisuusriskit 

• vahinkoriskit. 

Riskien seurauksiin ei voida vaikuttaa muuten kuin vaikuttamalla syyhyn. Riskejä ei 

voida yrittää estää tai torjua, ennen kuin tiedetään riskin syy. Tarkastelussa syyt ovat 

jaoteltu seuraaviin kahdeksaan pääryhmään: 

• sopimukselliset syyt (sopimiseen liittyvät syyt ja muut sopimuserimielisyydet) 

• sisällölliset syyt (niin sanotut scope-syyt eli tekniset vaikeudet, suunnitelmien 

alhainen taso, heikot lähtötiedot, kohteen käyttötarkoituksen muutos, käyttäjien 

muuttuminen) 

• osapuolelliset ja yhteistoiminnalliset syyt (muiden osapuolten (pl. projektinjoh-

tototeuttaja) yhteistyöhön, toimintakykyyn, taloudelliseen tilaan, resurssipulaan, 

osaamiseen liittyvät syyt) 

• kompetenssilliset syyt (oman organisaation osaamisen puute suhteessa hankkeen 

vaikeuteen) 

• kulttuurilliset syyt (erot toimintakulttuurissa) 

• tekniset syyt (yksittäinen rakenneosa tai koko hanke) 

• olosuhdesyyt (rakennuspaikka, sää) 

• suhdannesyyt (taloudellisten suhdannevaihteluiden vaikutus). 

Kohteen toteutuneiden riskien syyt on aluksi luonnehdittu sanallisesti. Tämän jälkeen 

suluissa on määritelty, mihin pääryhmään riskin syy kuuluu. 

Suurimmassa osassa kohteista on tehty tarjousvaiheen riskianalyysi, joka perustuu 

Lemcon Oy:n omaan laatujärjestelmään. Laadinnasta vastaavat yleensä kohteen tuotan-

tojohtaja sekä projektipäällikkö. Tämä riskianalyysin riskiryhmittely on melko yhtenevä 

tutkimuksessa käytettyyn jaotteluun verrattuna, joten tehtyjen riskianalyysien tuloksia 

oli helppo verrata toisiinsa sekä haastatteluista saatuihin tuloksiin.  

Riskianalyysissä riskien todennäköisyyttä (A) on arvioitu välillä 1−3 (1 = epätoden-

näköinen, 2 = epätodennäköinen tai estetty varokeinoin, 3 = todennäköinen varokeinois-

ta huolimatta) sekä haitallisuutta (B) välillä 1−3 (1 = lievästi haitallinen, 2 = haitallinen, 

3 = erittäin haitallinen). Näiden kahden tekijän tulona (A x B) saadaan yksittäisen riskin 

merkitys. Jos riskin merkitys on 1, pidetään sitä merkityksettömänä riskinä. Riski on 
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siedettävä merkityksen ollessa 2, kohtalainen sen ollessa 3−4, merkittävä sen ollessa 6 

tai sietämätön sen ollessa 9. 

Käytännössä kaikissa kohteissa on ennen töiden aloittamista tehty turvallisuusriski-

analyysi, jonka laadinnassa ovat olleet mukana Lemcon Oy:n turvallisuuspäällikkö, 

kohteen projektipäällikkö sekä vastaava työmaapäällikkö. Turvallisuusriskianalyysi 

pohjautuu VTT:n Rima-raporttiin vuodelta 2001. Siinä arvioidaan riskien seurausta (A) 

välillä 1−3 (1 = vähäiset, 2 = haitalliset, 3 = vakavat) sekä todennäköisyyttä (B) välillä 

1−3 (1 = epätodennäköinen, 2 = mahdollinen, 3 = todennäköinen). Näiden kahden teki-

jän tulona saadaan yksittäisen riskin merkitys.  Riskit on jaettu seuraavasti: tapaturma-

riskit (mm. kompastuminen, henkilön tai esineen putoaminen), fysikaaliset riskit (mm. 

melu, lämpötila, valaistus), kemikaaliset ja biologiset riskit (mm. kemikaalit, pöly, tuli-

palo), ergonomiset riskit (mm. työpisteen siisteys, istuimet, työasento, työvälineet), 

henkisen kuormittavuuden riskit (mm. yksintyöskentely, kiire, työhön perehdyttäminen) 

sekä muut riskit (tieturvallisuus, rikollisuus, terrorismi). Riskit kartoitetaan työvaiheit-

tain (purkutyöt, maa- ja pohjarakenteet, perustukset ja ulkopuoliset rakenteet, runko- ja 

vesikatto, täydentävät rakenteet, pintarakenteet, kalusteet/varusteet, konetekniset työt 

sekä toimistotyö), jolloin saadaan esiintymiskerroin (k) riskien merkitykselle. Riskin 

suuruus saadaan kertomalla riskin merkitys sillä luvulla, monessako eri työvaiheessa 

riski esiintyy (eli riskin suuruus = kBA ×× ). Tällöin voidaan panostaa ja kohdistaa 

toimenpiteet projektin suurimpiin turvallisuusriskeihin ja niiden hallitsemiseen. 

4.2. Kohde 1 

4.2.1. Kohteen esittely 

Hankkeen perustiedot löytyvät taulukosta 5. Hanke saatiin toteutettavaksi tarjouskilpai-

lun myötä, jonka valintaperuste oli hinta, taustalla vaikuttivat myös aikaisemmat asia-

kassuhteet.  

 

Taulukko 5. Esimerkkikohteen yhteenveto. Hanketiedoista löytyvät kohteen perustiedot, 

kuten rakennustyyppi, töiden arvo, laajuus, rakennusaika sekä paljonko lisä- ja muutos-

töitä tuli suhteessa alkuperäiseen budjettiin. Tämän jälkeen on kerrottu perustiedot to-

teutusmuodosta ja osapuolista. 

Hanketiedot 
Hanke- ja rakennustyyppi: uudiskohde / halli- ja toimitilarakennus 
Sijainti: kotimaa 
Rakennustöiden arvo: 5−15 m€ (luokka 2) 
Kohteen laajuus: 15 000−20 000 brm² (luokka 4) 
Suunniteltu rakennusaika: 12 kuukautta 
Toteutunut rakennusaika: 12 kuukautta 
Lisä- ja muutostöitä: 4 % 
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Toteutustiedot 
Toteutusmuoto: suunnittelun sisältävä projektinjohtourakka 
Sopimusehdot: YSE 98, tilaajan oma sopimustekstipohja 
Tilaajan organisaation kokemus PJ-
rakentamisesta: jonkin verran kokemusta (3) 

tässä kohteessa edellisessä kohteessa Yhteistyö tilaajan ja projektinjohtoto-
teuttajan välillä: 3 3 

Yhteistyöluokat nro osapuolten tuntemus työnsujuminen 

1 täysin tunnettu ongelmia 
2 ei tunnettu ongelmia 
3 tunnettu   vähän ongelmia 
4 ei tunnettu ei ongelmia 

 

5 täysin tunnettu ei ongelmia 

 

Kohteen kompleksisuutta on tutkittu Kendrickin (2003. s. 51−52) kehittämällä taval-

la (katso luku 3.2.1), ja saadut tulokset löytyvät taulukosta 6. Kohteen kompleksisuus-

luvuksi saatiin 14, joten hanke luokitellaan kompleksisuuden perusteella helpoksi.  

Projektinjohtototeuttajan kompetenssia mitattiin luvussa 4.1 esitetyn tavan mukai-

sesti arvioimalla projektinjohtototeuttajan organisaation tärkeimpien toimihenkilöiden 

koulutustasoa sekä kokemusta asteikolla 1−5. Saadut tulokset löytyvät taulukosta 6. 

 

Taulukko 6. Kohteen kompleksisuuden arviointi, sekä projektiorganisaation tärkeimpi-

en toimihenkilöiden koulutuksen ja kokemuksen arviointi asteikolla 1−5. 

Kohde: 1. Projektiorganisaation kompetenssi 
Teknologia: 3 Henkilö: Koulutus Kokemus 
Arkkitehtuuri: 1 Tuotantojohtaja yms. 3 5 

Järjestelmät: 2 Projektipäällikkö 4 5 

Laajuus: 2,4 Työmaapäällikkö 3 2 

Kompleksisuus: 14 Kokenein projekti-insinööri 4 2 

Kompleksisuusluokat: Kompetenssiluokat: 
Helppo alle 20 luokka koulutus kokemus 

Kompleksinen 20–40 1 ei akateeminen – ei relevantti alle 5 vuotta 

Ainutlaatuinen yli 40 2 akateeminen – ei relevantti 5−10 vuotta 

  3   ei akateeminen – relevantti 10−15 vuotta 

  4 akateeminen – relevantti 15−20 vuotta 

  5 akateeminen – relevantti – 
lisäkoulutus 

yli 20 vuotta 

    

Projektinjohtorakentamisen periaatteiden mukaisesti työt jaettiin 44 hankintapaket-

tiin. Tilaajalla oli jonkin verran omia hankintoja, mutta ne eivät vaikuttaneet urakoitsi-

jan työhön. Hankkeen hankintapakettien mukaisten töiden aliurakoitsijavalinnoissa on-

nistuttiin, eikä erityisiä ongelmia ollut.  

Tarjousvaiheessa oli lievästi nouseva markkinatilanne, joka jatkui toteutusvaiheessa. 

Hankkeen loppuvaiheessa alkoi jyrkempi hintojen nousu, mutta se ei vaikuttanut käy-

tännössä hankkeeseen, sillä suurin osa hankinnoista oli jo tehty ja näin ollen kustannuk-

set sidottu. Loppukustannusten osalta ylitettiin niukasti kattohinta, mutta tilaajalla ja 
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urakoitsijalla on vielä selvittämättä muutama lisätyövaade, joista enemmän luvussa 

4.2.2. Tilaajan maksuista noin 2/3 oli myöhässä 6−12 kuukautta.  

Hankkeen haastavuus johtui erittäin vaativasta ulkomaalaisesta tilaajasta, heidän 

omasta yli satasivuisesta ohjekirjastaan, jonka määräykset eroavat suomalaisista nor-

meista tai rakennustavasta, sekä lyhyestä toteutusajasta. Jos hanke olisi toteutettu suo-

malaiselle tilaajalle, olisi kyseessä haastavuudeltaan normaali tai normaalia yksinkertai-

sempi kohde.  

Projektiorganisaatio on esitetty kuvassa 13. Tilaajan organisaatio koostui tilaajan 

Suomen organisaation kiinteistöpäälliköstä, ulkomaalaisesta projektipäälliköstä sekä 

tilaajan palkkaamasta rakennuttajakonsultista.  

 

Kiinteistöpäällikkö/Tilaaja

Rakennuttajakonsultti  A

Projektipäällikkö

Projekti-insinööri  1 Vastaava työnjohtaja 

Aluevastaava 1Projekti-insinööri 2
Suunnittelijat

ALIURAKOITSIJAT

= sopimussuhde

= koordinointi tai
yhteensovitusvastuu

TATE-asiantuntijat

Tuotantojohtaja

Projektisihteeri

Aluevastaava 2

Projektipäällikkö/Tilaaja

 
Kuva 13. Kohteen organisaatiokaavio, projektinjohto-organisaatio kellertävän laatikon 

sisällä. 

4.2.2. Kohteen tunnistetut ja toteutuneet riskit 

Tarjousvaiheessa urakoitsija teki oman toimintajärjestelmänsä mukaisen riskianalyysin 

ja toteutusvaiheessa turvallisuusriskianalyysin. Kumpaakaan riskianalyysiä ei päivitetty 

hankkeen aikana. Taulukossa 7 on esitetty merkitykseltään merkittävät ja sietämättömät 

tunnistetut pääriskit sekä niiden syyt, seuraukset, vastatoimenpiteet ja se, saatiinko tun-

nistettu pääriski torjutuksi vai toteutuiko se. Lisäksi taulukossa 7 on listattu toteutuneet 

tunnistamattomat pääriskit sekä niiden syyt, seuraukset ja vastatoimenpiteet. 
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Taulukko 7. Kohteen suurimmat tunnistetut ja tunnistamattomat pääriskit sekä niiden 

syyt, seuraukset, vastatoimenpiteet ja se, saatiinko tunnistettu pääriski torjuttua vai to-

teutuiko se. 

SUURIMMAT TUNNISTETUT RISKIT 

K = kyllä 

O = osittain 

E = ei 

SYY 
TUNNISTETTU 

PÄÄRISKI 
SEURAUS VASTATOIMET 

T
O

R
JU

T
T

U
 

T
O

T
E

U
T

U
N

U
T

 

- Käyttäjän kalustus- 

ja sisustussuunnittelu 

myöhässä  

- Tilaaja ei hyväksy 

suunnitelmia ajoissa  

A
ik

a
ta

u
lu

ri
sk

i 

- Suunnittelu viiväs-

tyy kun lähtötiedot 

eivät käytössä ajois-

sa 

 

-Tiedottaminen ra-

kennuttajalle, aika-

tauluvalvonta 

K E 

- Aliurakoitsijoiden 

lisätöitä ei vaadita 

kirjallisesti esitettä-

väksi määräajassa 

ilman riittäviä sank-

tiota  

- 
K

u
st

a
n

n
u

sr
is

k
i 

- 
H

a
ll

in
n

o
ll

in
e

n
 r

is
k

i 

- Aliurakoitsijoiden 

jälkikäteen esittä-

mät  lisätyövaateet 

 

- Urakkaohjelman 

lauseet, huolellisuus 

sopimusasiakirjoissa, 

urakoitsijapalaverien 

kirjaukset 

K E 

- Ulkomaalaisen tilaa-

jan hierarkkinen joh-

tamistapa (osapuolel-

linen ja yhteistoimin-

nallinen syy) 

H
a

ll
in

n
o

ll
in

e
n

 r
is

k
i - Tilaajan edustajat 

työmaalla eivät us-

kaltaneet ottaa kan-

taa mihinkään asi-

aan 

 

- Tulee vaatia sakon 

uhalla hyväksyntä 

tietyn ajan kuluessa 

- Tulee käyttää ns. 

hiljaista hyväksyntää 

eli esim. jos ei 2 vii-

kon aikana kuulu 

mitään, oletetaan 

esitetty asia hyväk-

sytyksi tilaajan puo-

lelta 

O O 
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- Paloturvallisuus 

näin suuressa kaup-

parakennuksessa 

(tekninen syy)  - 
A

ik
a

ta
u

lu
ri

sk
i 

- 
K

u
st

a
n

n
u

sr
is

k
i 

-Valmistuminen 

viivästyy 

-Kustannukset nou-

sevat 

- Urakoitsija mukana 

neuvottelemassa 

paloviranomaisten 

kanssa  

-Urakkasopimuk-

seen kirjattiin, että 

palomääräysten 

toteuttaminen on 

tilaajan vastuulla 

K O 

 

SUURIMMAT TOTEUTUNEET TUNNISTAMATTOMAT RISKIT 

SYY 
TUNNISTETTU 

PÄÄRISKI 
SEURAUS VASTATOIMET 

-Tilaajan teettämän pohja-

tutkimuksen luotettavuus. 

Yllätyksenä n. 10 m ennen 

tontin rajaa kalliopinta putosi 

jyrkästi alaspäin (sisällöllinen 

syy) 

- 
A

ik
a

ta
u

lu
ri

sk
i 

- 
K

u
st

a
n

n
u

sr
is

k
i 

- Tontin raja-aita jouduttiin 

perustamaan laskettua 

tukevammin 

- Sopimuksiin tulisi kirjata, 

että kyseisenlaiset geotek-

niset ”yllätykset” olisivat  

lisätöitä 

 

Kuten taulukosta 7 näkyy, suurimmiksi tunnistetuiksi riskeiksi arvioitiin aikataulu-

riskien osalta käyttäjän kalustus- ja sisustussuunnittelun myöhästyminen sekä tilaajan 

viivyttely suunnitelmien hyväksymisessä. Kustannusriskeistä merkittävimmiksi arvioi-

tiin lisätöistä aiheutuvat kustannuslisäykset, jotka kaatuvat urakoitsijan maksettavaksi 

niiden kirjausten puutteellisuuden johdosta. Urakoitsijan tekemän oman toimintajärjes-

telmän mukaisen riskianalyysin kaikkien arvioitujen riskien summaksi saatiin 90 pistet-

tä, joka on korkeampi kuin otosryhmän keskiarvo (83 pistettä) sekä mediaani (80,5 pis-

tettä). 

Torjutuiksi riskeiksi voidaan laskea se, että urakoitsija ei hyväksynyt tilaajan vaati-

musta siitä, että paloturvallisuusasiat kuuluvat urakoitsijalle. Kun kyseessä on tämän 

kokoluokan rakennus, joudutaan paloturvallisuusmääräyksistä neuvottelemaan viran-

omaisten kanssa, sillä esimerkiksi poistumistiematkat ylittyvät. Urakoitsija olikin mu-

kana neuvotteluissa paloviranomaisten kanssa, jolloin heidän vaatimuksensa saatiin kir-

jattua ja hinnoiteltua urakkasopimukseen. Lisäksi urakkasopimukseen kirjattiin urakoit-

sijan toimesta ehto, jossa kaikki yllättävät paloturvallisuusmääräykset ovat tilaajan vas-

tuulla. Kaikesta huolimatta yllätyksenä tuli se, että paloviranomaiset vaativat palo-

liukuovia pääoviin, joita ei ollut koskaan sitä ennen vaadittu Suomessa (eikä siis toteu-
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tettukaan minnekään). Tilaaja ei ole suostunut maksamaan kyseisten paloliukuovien li-

sätyövaateita, ja tilanne on vielä auki.  

Toinen torjuttu riski on tilaajan rakennus- ja toimintatavan tunteminen, sillä tilaajal-

la on käytössä yli satasivuinen oma ohjekirja. Toinen merkittävä asia on tilaajan hie-

rarkkinen johtamistapa, joka vaikeutti ja hidasti päätöksentekoa työmaalla. 

Maarakennustöissä tuli yllätyksenä (tunnistamaton riski) se, että kalliopinta tippui 

jyrkästi maatäytteisenä noin kymmenen metriä ennen tontin rajaa. Tontille oli tehty ti-

laajan toimesta pohjatutkimus, mutta siitä ei ilmennyt kalliopinnan jyrkkä tippuminen, 

ja silmin sitä ei voinut huomata. Konkreettisesti tämä vaikutti tontin rajalle suunnitellun 

kaksi metriä korkean aidan kustannuksiin, sillä se jouduttiin tukemaan erityistoimenpi-

tein. Tilaaja ei ole hyväksynyt lisätyövaadetta. Yhteensä tämä sekä paloliukuovista syn-

tyneet lisäkustannukset muodostavat noin 1,5 %:n lisäyksen kokonaiskustannuksiin. 

Urakoitsijan tekemän turvallisuusriskianalyysin mukaan kaikkiaan riskejä arvioitiin 

olevan 515 pisteen (∑ ×× )( kBA ) verran, joka on korkeampi kuin otosryhmän kes-

kiarvo (477,2) ja mediaani (464,5). Hankkeen aikana ei tapahtunut yhtään vakavaa va-

hinkoa eikä tapaturmaa. 

4.2.3. Merkittävimmät ongelmat ja yhteenveto 

Tilaajan rakentamista ohjaavassa ohjeessa on paljon KVR-toteutusmuodon tyylisiä piir-

teitä, jotka ovat vastoin perinteisiä projektinjohtorakentamisen tapoja. Kaikkiaan lisä- ja 

muutostöitä tuli noin 4 % alkuperäiseen budjettiin nähden. Kuten yllä mainittiin, on 

urakoitsija esittänyt kaksi lisätyövaadetta (liukupalo-ovista sekä tonttiaidan tukemises-

ta), jotka ovat noin 1,5 % urakkasummasta ja joita tilaaja ei ole suostunut maksamaan. 

Tilanne on vielä ratkaisematta. 

4.3. Kohde 3 

4.3.1. Kohteen esittely 

Hankkeen perustiedot löytyvät taulukosta 8. Hanke saatiin toteutettavaksi tarjouskilpai-

lun myötä, jonka valintaperuste oli hinta 30 % ja laatu 70 %. Erikoisuutena hankkeessa 

olivat talotekniikkaurakat, jotka olivat tavoite- ja kattohintaisia projektinjohtourakoita 

(aliurakoita). 
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Taulukko 8. Esimerkkikohteen yhteenveto. Hanketiedoista löytyvät kohteen perustiedot, 

kuten rakennustyyppi, töiden arvo, laajuus, rakennusaika sekä paljonko lisä- ja muutos-

töitä tuli suhteessa alkuperäiseen budjettiin. Tämän jälkeen on kerrottu perustiedot to-

teutusmuodosta ja osapuolista. 

Hanketiedot 
Hanke- ja rakennustyyppi: uudiskohde/toimitilarakennus 
Sijainti: kotimaa 
Rakennustöiden arvo: 5−15 m€ (luokka 2) 
Kohteen laajuus 5 000−10 000 brm² (luokka 2) 
Suunniteltu rakennusaika: 18 kuukautta 
Toteutunut rakennusaika: 18 kuukautta 
Lisä- ja muutostöitä (%) 1,25 

Toteutustiedot 
Toteutusmuoto: budjetillinen projektinjohtourakka 
Sopimusehdot: YSE 98 
Tilaajan organisaation kokemus PJ-
rakentamisesta: 

paljon kokemusta−kokemusta useista hankkeista  
(4½) 

tässä kohteessa edellisessä kohteessa Yhteistyö tilaajan ja projektinjohtoto-
teuttajan välillä 5 5 

Yhteistyöluokat nro osapuolten tuntemus työnsujuminen 

1 täysin tunnettu ongelmia 
2 ei tunnettu ongelmia 
3 tunnettu   vähän ongelmia 
4 ei tunnettu ei ongelmia 

 

5 täysin tunnettu ei ongelmia 

 

Kohteen kompleksisuutta on tutkittu Kendrickin (2003. s. 51−52) kehittämällä taval-

la (katso luku 3.2.1), ja saadut tulokset löytyvät taulukosta 9. Kohteen kompleksisuus-

luvuksi saatiin 22, joten hanke luokitellaan kompleksisuuden perusteella kompleksiseksi.  

Projektinjohtototeuttajan kompetenssia mitattiin luvussa 4.1 esitetyn tavan mukai-

sesti arvioimalla projektinjohtototeuttajan organisaation tärkeimpien toimihenkilöiden 

koulutustasoa sekä kokemusta asteikolla 1−5. Saadut tulokset löytyvät taulukosta 9 

 

Taulukko 9. Kohteen kompleksisuuden arviointi, sekä projektiorganisaation tärkeimpi-

en toimihenkilöiden koulutuksen ja kokemuksen arviointi asteikolla 1−5. 

Kohde: 3. Projektiorganisaation kompetenssi 
Teknologia: 4 Henkilö: Koulutus Kokemus 
Arkkitehtuuri: 3 Tuotantojohtaja yms. 3 5 

Järjestelmät: 2 Projektipäällikkö 3 5 

Laajuus: 2,4 Työmaapäällikkö 3 5 

Kompleksisuus: 22 Kokenein projekti-insinööri 4 2 

Kompleksisuusluokat: Kompetenssiluokat: 
Helppo alle 20 luokka koulutus kokemus 

Kompleksinen 20–40 1 ei akateeminen – ei relevantti alle 5 vuotta 

Ainutlaatuinen yli 40 2 akateeminen – ei relevantti 5−10 vuotta 

  3   ei akateeminen – relevantti 10−15 vuotta 

  4 akateeminen – relevantti 15−20 vuotta 

  5 akateeminen – relevantti – 
lisäkoulutus 

yli 20 vuotta 
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Projektinjohtorakentamisen periaatteiden mukaisesti työt jaettiin 70 hankintapaket-

tiin. Rakennuttajalle kuului paljon omia hankintoja. Nämä omat hankinnat eivät kuiten-

kaan vaikuttaneet merkittävästi urakoitsijan työhön. Hankkeen hankintapakettien mu-

kaisten töiden aliurakoitsijavalinnoissa onnistuttiin, eikä suuria ongelmia aliurakoitsi-

joiden kanssa ollut.  

Tarjousvaiheessa oli normaalisuhdanne eikä hintataso noussut hankkeen aikana. 

Loppukustannukset nousivat 1−1,5 % arvioidusta alkuperäisestä budjetista rakennutta-

jan kanssa hyväksyttyjen muutosten johdosta. Rakennuttajan kanssa neuvottelut käytiin 

hyvässä hengessä ja urakoitsijan puolelta muun muassa panostettiin todella paljon mas-

sojen tasapainottamiseen, jotta rakennuttajalle saataisiin kustannussäästöjä. Maksuvai-

keuksia ei osapuolilla ilmennyt. 

Hankkeen teknillinen haastavuus johtui sairaalarakennuksen normaalia korkeammis-

ta puhtausvaatimuksista sekä monimuotoisista talotekniikkajärjestelmistä. 

Projektiorganisaatio on esitetty kuvassa 14. Rakennuttajan organisaatio koostui ra-

kennuttajan asiakaspäälliköstä sekä tilaajan palkkaamasta rakennuttajakonsultista.  

 

Rakennuttaja

Rakennuttajakonsultti

Projektipäällikkö

Projekti-insinööri  1 Vastaava työnjohtaja 

Aluevastaava 1
Suunnittelijat

ALIURAKOITSIJAT

= sopimussuhde

= koordinointi tai
yhteensovitusvastuu

TATE-asiantuntijat

Tuotantojohtaja

Projektisihteeri

Aluevastaava 2

Yliopisto/Käyttäjä

Aluevastaava 3

 

Kuva 14. Kohteen organisaatiokaavio, projektinjohto-organisaatio kellertävän laatikon 

sisällä 

 

Urakoitsijan organisaatio koostui tuotantojohtajasta, sekä työmaalla täyspäiväisestä pro-

jektipäälliköstä, vastaavasta työnjohtajasta, projekti-insinööristä, kolmesta aluevastaa-

vasta sekä osa-aikaisesta projektisihteeristä. Lisäksi urakoitsijan talotekniikka-
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asiantuntijat olivat mukana hankkeessa osa-aikaisena. Urakoitsijan organisaatiossa ei 

tapahtunut vaihtuvuutta hankkeen aikana. 

4.3.2. Kohteen tunnistetut ja toteutuneet riskit 

Tarjousvaiheessa urakoitsija teki oman toimintajärjestelmän mukaisen riskianalyysin ja 

toteutusvaiheessa turvallisuusriskianalyysin. Kumpaakaan riskianalyysiä ei päivitetty 

hankkeen aikana. Taulukossa 10 on esitetty merkitykseltään merkittävät ja kohtalaiset 

tunnistetut pääriskit sekä niiden syyt, seuraukset, vastatoimenpiteet ja se, saatiinko tun-

nistettu pääriski torjutuksi vai toteutuiko se. Yhtään sietämätöntä (todennäköisyys = 3 ja 

haitallisuus = 3) riskiä ei hankkeessa arvioitu olevan.  

 

Taulukko 10. Kohteen suurimmat tunnistetut ja tunnistamattomat pääriskit sekä niiden 

syyt, seuraukset, vastatoimenpiteet ja se, saatiinko tunnistettu pääriski torjuttua vai to-

teutuiko se. 

SUURIMMAT TUNNISTETUT RISKIT 

K = kyllä 

O = osittain 

E = ei 

SYY 
TUNNISTETTU 

PÄÄRISKI 
SEURAUS VASTATOIMET 

T
O

R
JU

T
T

U
 

T
O

T
E

U
T

U
N

U
T

 

- Aliurakoiden suorituk-

sen epäonnistuminen + 

puutteellinen seuranta A
ik

a
ta

u
lu

ri
sk

i - Urakan valmistumi-

nen viivästyy 

- Ei saavuteta välita-

voitteita 

-Urakoitsijapalaverit, 

välittömät ohjaustoi-

menpiteet, huolelli-

suus urakoitsijavalin-

noissa 

K E 

- Lisätöitä ei vaadita 

kirjallisesti esitettäväksi 

määräajassa ilman riit-

täviä sanktiota 

K
u

st
a

n
n

u
sr

is
k

i 

-Aliurakoitsijoiden 

jälkikäteen esittämät  

lisätyövaateet 

 

- Urakkaohjelman lau-

seet, huolellisuus so-

pimusasiakirjoissa, 

urakoitsijapalaverien 

kirjaukset 

K E 
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- Rakennusajan piden-

tyminen yli suunnitel-

lun 

- Kustannusten nousu 

yli budjetoidun 

- Laatutaso ei kelpaa 

rakennuttajalle 

- 
A

ik
a

ta
u

lu
ri

sk
i 

- 
K

u
st

a
n

n
u

sr
is

k
i 

- 
La

a
tu

- 
ja

 t
e

k
n

in
e

n
 r

is
k

i - Pysyttiin aikataulus-

sa 

- Pysyttiin budjetissa 

- Rakennuttaja tyyty-

väinen, mahdolliset 

lisätilaukset tulevai-

suudessa 

- Riittävän suuruinen, 

osaava ja ammattitai-

toinen organisaatio, ei 

vaihtuvuutta 

K E 

 

SUURIMMAT TOTEUTUNEET TUNNISTAMATTOMAT RISKIT 

SYY 
TUNNISTETTU 

PÄÄRISKI 
SEURAUS VASTATOIMENPITEET 

- Riittävän suuruinen osaava 

ja ammattitaitoinen organi-

saatio, ei vaihtuvuutta 

- Mitään suuria 

riskejä ei toteutu-

nut 

- Hanke toteutettiin raken-

nuttajan laatutason mukai-

sesti sovitussa laajuudessa, 

aikataulussa ja budjetissa 

 

 

Hankkeen aikana ei toteutunut yhtään suurta riskiä. Lisäksi hanketta voidaan pitää 

siinä mielessä erittäin onnistuneena, että rakennustyöt saatiin valmiiksi sovitussa aika-

taulussa ja budjetissa. Kuten taulukosta 10 näkyy, suurimmiksi tunnistetuiksi riskeiksi 

arvioitiin aikatauluriskien osalta aliurakoiden epäonnistumista ja puutteellista seurantaa, 

jolloin aliurakoitsijan tekemää virhettä ei huomata eikä niihin voida puuttua tarpeeksi 

ajoissa. Kustannusriskeistä merkittävimmäksi arvioitiin lisätöistä aiheutuvaa kustannus-

lisäystä, joka kaatuu urakoitsijan maksettavaksi lisätöiden kirjausten laiminlyönnin joh-

dosta. Urakoitsijan tekemän oman toimintajärjestelmän mukaisen riskianalyysin kaikki-

en arvioitujen riskien summaksi saatiin 71 pistettä, joka on alhaisempi kuin otosryhmän 

keskiarvo (83 pistettä) sekä mediaani (80,5 pistettä). 

Torjutuksi riskiksi voidaan laskea se, että urakoitsija pysyi sovitussa budjetissa sekä 

aikataulussa. Budjetissa pysymistä voidaan pitää osaltaan henkilökunnan ansiona, sillä 

hankkeen aikana ei tullut mitään yllättäviä menoeriä eikä esimerkiksi jouduttu tekemään 

uudestaan mitään isoa kokonaisuutta. Lisäksi budjetissa pysymisessä auttoi stabiili 

markkinatilanne, jolloin hintataso ei muuttunut hankkeen aikana. Aikataulussa pysymi-

seen vaikuttivat onnistuneet aliurakoitsijavalinnat, työmaaorganisaation riittävät resurs-

sit laadullisesti ja määrällisesti sekä osaltaan ensimmäistä kertaa käytössä ollut profes-

sori Juhani Kiiraksen oppien mukainen suunnitelmapakettiaikataulujärjestelmä. 

Tässä järjestelmässä projektinjohtourakoitsija laatii yhteistyössä suunnittelijoiden 

kanssa suunnitelmapakettiaikataulun, jossa esitetään kuhunkin suunnitelmapakettiin 

kuuluvat hankintapaketit. Hankintapakettiin tarvittavat suunnitelmat kirjataan hankinta-

pakettikorttiin, joka tarpeen mukaan käydään läpi suunnittelijoiden kanssa erillispalave-

reissa. Projektinjohtourakoitsija laatii yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa suunnitel-
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mapakettiaikataulun, jossa esitetään kuhunkin suunnitelmapakettiin kuuluvat hankinta-

paketit. Tällöin suunnittelija pystyy suunnittelemaan omat resurssit mahdollisimman 

kustannustehokkaasti, kun tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan. (Peltonen & Kiiras 

1999. s. 17.) 

Urakoitsijan tekemän turvallisuusriskianalyysin mukaan kaikkiaan riskejä arvioitiin 

olevan 709 pisteen (∑ ×× )( kBA ) verran, joka on selkeästi korkeampi kuin otosryh-

män keskiarvo (477,2) ja mediaani (464,5). Hankkeen aikana ei tapahtunut yhtään va-

kavaa vahinkoa eikä tapaturmaa. 

4.3.3. Merkittävimmät ongelmat ja yhteenveto 

Rakentaminen on päivittäistä riskien ennaltaehkäisytyötä sekä jo toteutumassa olevien 

tai toteutuneiden riskien torjuntaa. Kuten jo yllä mainittiin, tässä hankkeessa projektin-

johtourakoitsijan organisaatio toimi erinomaisesti, sillä yhtään suurta riskiä ei toteutu-

nut. Tätä hanketta voidaan jopa pitää ”erikoisena”, sillä mitään suuria ongelmia ei käy-

tännössä ollut, ei myöskään erimielisyyksiä, konflikteja eikä kriisejä eri osapuolien vä-

lillä.  

Kyseessä oli budjetillinen projektinjohtourakka. Tällöin urakoitsijalla ei ole saman-

laista taloudellista vastuuta urakan loppukustannuksista kuin tavoitehintaisessa projek-

tinjohtourakassa. Kaikkiaan lisä- ja muutostöitä tuli noin 1−1,5 % alkuperäiseen budjet-

tiin nähden. Nämä lisä- ja muutostyöt hyväksyttiin yhdessä rakennuttajan kanssa eivätkä 

ne aiheuttaneet mitään ongelmia. Osasyynä hyvään riskinhallintaan voi olla hyvä yhteis-

työ tilaajan kanssa, mihin budjetillinen projektinjohtourakka luo paremmat mahdolli-

suudet kuin esimerkiksi tavoitehintaiseen projektinjohtourakkaan. Yhden esimerkin pe-

rusteella ei kuitenkaan pitäisi tehdä päätelmää, että budjetillinen projektinjohtourakka 

onnistuu paremmin kuin muut toteutusmuodot, sillä monesti hankkeissa on monia pro-

jektinjohtourakoitsijasta riippumattomia riskitekijöitä, jotka voivat toteutua. Esimerkiksi 

tämä hanke toteutettiin markkinoiden ollessa stabiilissa tilassa, jolloin ei tullut yllättäviä 

kustannuspiikkejä hankintapaketteihin. 

4.4. Kohde 4 

4.4.1. Kohteen esittely 

Hankkeen perustiedot löytyvät taulukosta 11. Hanke saatiin toteutettavaksi toisen toteut-

tajan vetäytyessä pois urakasta. Tätä ennen hankesuunnitteluvaiheessa projektinjohtoto-

teuttaja oli ollut osallisena hankkeessa pienillä konsulttitoimeksiannoilla. Hanke oli ns. 

RS-kohde eli työmaa oli kytketty asuntokauppalain mukaiseen rakentamisvaiheen suo-

jajärjestelmään. 
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Taulukko 11. Esimerkkikohteen yhteenveto. Hanketiedoista löytyvät kohteen perustie-

dot, kuten rakennustyyppi, töiden arvo, laajuus, rakennusaika sekä paljonko lisä- ja 

muutostöitä tuli suhteessa alkuperäiseen budjettiin. Tämän jälkeen on kerrottu perus-

tiedot toteutusmuodosta ja osapuolista. 

Hanketiedot 
Hanke- ja rakennustyyppi: uudiskohde/asuinrakennus 
Sijainti: kotimaa 
Rakennustöiden arvo: 15−25 m€ (luokka 3) 
Kohteen laajuus 10 000−15 000 brm² (luokka 3) 
Suunniteltu rakennusaika: 17 kuukautta 
Toteutunut rakennusaika: ei ole vieläkään valmis 
Lisä- ja muutostöitä (%) - 

Toteutustiedot 
Toteutusmuoto: projektinjohtopalvelu 
Sopimusehdot: KSE 95 
Tilaajan organisaation ko-
kemus PJ-rakentamisesta: ensimmäinen kohde (1) 

tässä kohteessa edellisessä kohteessa Yhteistyö tilaajan ja projek-
tinjohtototeuttajan välillä 2 - 

Yhteistyöluokat nro osapuolten tuntemus työnsujuminen 

1 täysin tunnettu ongelmia 
2 ei tunnettu ongelmia 
3 tunnettu   vähän ongelmia 
4 ei tunnettu ei ongelmia 

 

5 täysin tunnettu ei ongelmia 

 

Kohteen kompleksisuutta on tutkittu Kendrickin (2003. s. 51−52) kehittämällä taval-

la (katso luku 3.2.1), ja saadut tulokset löytyvät taulukosta 12. Kohteen kompleksisuus-

luvuksi saatiin 22, joten hanke luokitellaan kompleksisuuden perusteella kompleksiseksi.  

Projektinjohtototeuttajan kompetenssia mitattiin luvussa 4.1 esitetyn tavan mukai-

sesti arvioimalla projektinjohtototeuttajan organisaation tärkeimpien toimihenkilöiden 

koulutustasoa sekä kokemusta asteikolla 1−5. Saadut tulokset löytyvät taulukosta 12. 

 

Taulukko 12. Kohteen kompleksisuuden arviointi, sekä projektiorganisaation tärkeim-

pien toimihenkilöiden koulutuksen ja kokemuksen arviointi asteikolla 1−5. 

Kohde: 4. Projektiorganisaation kompetenssi 
Teknologia: 3 Henkilö: Koulutus Kokemus 
Arkkitehtuuri: 3 Tuotantojohtaja yms. 3 4 

Järjestelmät: 3 Projektipäällikkö 3 3 

Laajuus: 2,4 Työmaapäällikkö 3 3 

Kompleksisuus: 22 Kokenein projekti-insinööri 4 1 

Kompleksisuusluokat: Kompetenssiluokat: 
Helppo alle 20 luokka koulutus kokemus 

Kompleksinen 20–40 1 ei akateeminen – ei relevantti alle 5 vuotta 

Ainutlaatuinen yli 40 2 akateeminen – ei relevantti 5−10 vuotta 

  3   ei akateeminen – relevantti 10−15 vuotta 

  4 akateeminen – relevantti 15−20 vuotta 

  5 akateeminen – relevantti – lisä-
koulutus 

yli 20 vuotta 
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Kohde toteutettiin projektinjohtopalveluna ja projektinjohtorakentamisen periaattei-

den mukaisesti työt jaettiin 60 hankintapakettiin. Rakennuttajalla oli jonkin verran omia 

hankintoja. Näihin työvaiheisiin ei kuitenkaan koskaan päästy, joten ne eivät ehtineet 

vaikuttaa muihin rakennustöihin. Hankkeen hankintapakettien mukaisten töiden aliura-

koitsijavalinnoissa onnistuttiin, eikä rakennustöiden osalta ollut mitään ongelmia. Käy-

tännössä kaikilla osaurakoitsijoilla oli vaikeuksia saada maksuja rakennuttajalta, mikä 

taas vaikutti merkittävästi töiden etenemiseen.  

Aikataulu venyi lähinnä rakennuttajan maksuvaikeuksien takia. Rakennustyöt lope-

tettiin rakennuttajan maksuvaikeuksien takia (lue maksamattomien laskujen takia), kun 

kohteen valmiusaste oli noin 65 %.   

Hankkeen tarjousvaiheessa elettiin noususuhdannetta ja, vaikka jossain määrin yri-

tettiin varautua rakennusaikaiseen kustannusten nousuun, kukaan ei osannut arvata, 

kuinka merkittävä vaikutus korkeasuhdanteella olisi hankkeen kulkuun.  

Hankkeen teknillinen haastavuus johtui vaativasta runkojärjestelmästä, taloteknii-

kasta sekä normaalia korkeammasta laatutasosta. Projektiorganisaatio on esitetty kuvas-

sa 15. Rakennuttaja oli niin sanottu yhden miehen yritys, jonka ”organisaatio” koostui 

avioparista, joka oli hankkeen perustaja.  

 

Rakennuttaja

Projektipäällikkö

Projekti-insinööri  1 Vastaava työnjohtaja 

Aluevastaava 1

Suunnittelijat

OSAURAKOITSIJAT

= sopimussuhde

= koordinointi tai
yhteensovitusvastuu

TATE-asiantuntijat

Tuotantojohtaja

Projektisihteeri Aluevastaava 2

As Oy / Tilaaja

Projekti-insinööri  2

Kuva 15. Kohteen organisaatiokaavio, projektinjohto-organisaatio kellertävän laatikon 

sisällä. 
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Urakoitsijan organisaatio koostui tuotantojohtajasta, sekä työmaalla täyspäiväisestä pro-

jektipäälliköstä, vastaavasta työnjohtajasta, kahdesta projekti-insinööristä, kahdesta 

aluevastaavasta sekä projektisihteeristä. Lisäksi urakoitsijan talotekniikka-asiantuntijat 

olivat mukana hankkeessa osa-aikaisena. Projekti-insinööri vaihtui kesken hankkeen, 

muuta vaihtuvuutta ei urakoitsijan organisaatiossa ollut.  

4.4.2. Kohteen tunnistetut ja toteutuneet riskit 

Tarjousvaiheessa urakoitsija ei tehnyt oman toimintajärjestelmän mukaista riskianalyy-

siä vaan pelkästään toteutusvaiheen turvallisuusriskianalyysin. Turvallisuusriskianalyy-

siä ei päivitetty hankkeen aikana. Taulukossa 13 on esitetty merkitykseltään merkittävät 

ja sietämättömät tunnistetut pääriskit sekä niiden syyt, seuraukset, vastatoimenpiteet ja 

se, saatiinko tunnistettu pääriski torjutuksi vai toteutuiko se. Lisäksi taulukossa 13 on 

listattu toteutuneet tunnistamattomat pääriskit sekä niiden syyt, seuraukset ja vastatoi-

menpiteet. 

 

Taulukko 13. Kohteen suurimmat tunnistetut ja tunnistamattomat pääriskit sekä niiden 

syyt, seuraukset, vastatoimenpiteet ja se, saatiinko tunnistettu pääriski torjuttua vai to-

teutuiko se. 

SUURIMMAT TUNNISTETUT RISKIT 

K = kyllä 

O = osittain 

E = ei 

SYY 
TUNNISTETTU 

PÄÄRISKI 
SEURAUS VASTATOIMET 

T
O

R
JU

T
T

U
 

T
O

T
E

U
T

U
N

U
T

 

- Osaurakoiden suori-

tuksen epäonnistumi-

nen + puutteellinen 

seuranta 

A
ik

a
ta

u
lu

ri
sk

i - Urakan valmistumi-

nen viivästyy 

- Ei saavuteta välita-

voitteita 

-Urakoitsijapalaverit, 

välittömät ohjaustoi-

menpiteet  

- Huolellisuus urakoit-

sijavalinnoissa 

K E 

- Asunnot eivät käy 

kaupaksi eikä rakennut-

taja saa lisärahoitusta 

(suhdannesyy, osapuo-

lellinen ja yhteistoimin-

nallinen syy) 

K
u

st
a

n
n

u
sr

is
k

i 

- Rakennuttajan mak-

suvaikeudet 

-> Työt eivät etene, 

sillä AU:t lopettaneet 

työt (poistuneet työ-

maalta maksamatto-

mien laskujen takia) 

- Tilaajan tulisi paran-

taa oman rahoituksen 

osuutta 

-PJU vaihdetaan 

PJP:ksi 

K O 
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- Asunnon ostajia hou-

kutellaan muuntojous-

tavuudella (sisällöllinen 

syy, osapuolellinen ja 

yhteistoiminnallinen 

syy) 

- 
K

u
st

a
n

n
u

sr
is

k
i 

- 
A

ik
a

ta
u

lu
ri

sk
i 

- 
La

a
tu

- 
ja

 t
e

k
n

in
e

n
 r

is
k

i - Hallitsemattomat 

asukasmuutokset 

- Lisääntynyt työmää-

rä 

 -Resurssipula 

- Hanke viivästyy 

- Kustannusten nousu 

- Päätoteuttajan an-

tamia määräaikoja 

tulee ja niitä pitää 

noudattaa 

- Päätoteuttajan li-

sääntynyt työmäärä 

tulee huomioida palk-

kiossa 

E K 

- Taloudellinen korkea-

suhdanne / nousukausi 

(suhdannesyy) 

- 
K

u
st

a
n

n
u

sr
is

k
i 

- 
A

ik
a

ta
u

lu
ri

sk
i 

- 
La

a
tu

- 
ja

 t
e

k
n

in
e

n
 r

is
k

i 

- Resurssipula 

- Kilpailun puute 

- Pidentyneet toimi-

tusajat  

- Kustannusten nousu 

- Rakennusajan pi-

dentyminen 

- Laatuongelmat 

- Tulisi käyttää hyväk-

seen mahdollisimman 

paljon vuosisopimus-

partnereita 

- Jokaisesta isosta 

osaurakasta tulisi pyr-

kiä saamaan vähintään 

3 tarjousta  

E K 

-Suunnittelijoiden kii-

reellisyys (suhdan-

nesyy, osapuolellinen ja 

yhteistoiminnallinen 

syy) 

- Tilaajan kokematto-

muus (osapuolellinen ja 

yhteistoiminnallinen 

syy) 

- 
K

u
st

a
n

n
u

sr
is

k
i 

- 
A

ik
a

ta
u

lu
ri

sk
i 

 

- Jos suunnitelmat 

keskeneräisiä ja myö-

hässä, vaikuttaa se 

koko hankintaketjuun  

- Hanke viivästyy, kun 

ei ole toteutussuunni-

telmia työmaalle 

- Tulee panostaa 

suunnittelun ohjauk-

seen 

-Päätoteuttajan anta-

mia suunnitteluaika-

tauluja tulee noudat-

taa 

E K 

- Asunnon ostajia hou-

kutellaan nostamalla 

laatutasoa (suhdan-

nesyy, sisällöllinen syy, 

osapuolellinen ja yh-

teistoiminnallinen syy) 

- 
K

u
st

a
n

n
u

sr
is

k
i 

- 
A

ik
a

ta
u

lu
ri

sk
i 

- 
La

a
tu

- 
ja

 t
e

k
n

in
e

n
 r

is
k

i 

- Kustannusten nousu 

- Aikataulun venymi-

nen 

- Tarvitaan lisää re-

sursseja 

- Pyritään hallitsemaan 

muutokset mahdolli-

simman aikaisessa 

vaiheessa 

- Päätoteuttajan an-

tamia määräaikoja 

tulee noudattaa 

E K 
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SUURIMMAT TOTEUTUNEET TUNNISTAMATTOMAT RISKIT 

SYY 
TUNNISTETTU 

PÄÄRISKI 
SEURAUS VASTATOIMENPITEET 

- Rakennuslupakuvien ja ra-

kennustapaselosteen yleis-

luonteisuus (sisällöllinen syy) 

- 
K

u
st

a
n

n
u

sr
is

k
i 

- 
A

ik
a

ta
u

lu
ri

sk
i 

- Urakan sisällön muuttu-

minen (=kasvaminen) 

- Rakennusajan pidenty-

minen 

- Tarvitaan lisää resursseja 

- Kustannusten nousu 

- Tulee panostaa suunnit-

telun ohjaukseen ja vaatia 

tilaaja pysymään päätök-

sissään / tekemään tarvit-

tavat päätökset ajallaan 

 

Tarjousvaiheessa projektinjohtototeuttaja arvioi tilaajan olevan kokematon raken-

nuttaja, olihan kyseessä perustajaurakoitsijan ensimmäinen hanke. Hankkeen rahoitus 

oli melko vahvasti sidonnainen myytyihin asuntoihin, joita ei ollut käytännössä laisin-

kaan myyty ennen hankkeen aloittamista. Projektinjohtototeuttaja halusi pienentää omaa 

taloudellista riskiään vaihtamalla projektinjohtourakan projektinjohtopalveluun, sillä 

koettiin, että rakennuttajalle voisi tulla maksuvaikeuksia. Tämä voidaan laskea todelli-

seksi torjutuksi riskiksi projektinjohtototeuttajan kannalta. 

Rakennuttaja halusi, että asukkailla oli mahdollisuus räätälöidä oma asuntonsa ha-

luamansa kaltaiseksi. Nämä asukasmuutokset olivat melko hallitsemattomia, sillä ura-

koitsijan määräajoissa ei pysytty ja muutoksia tuli annettujen määräaikojen jälkeen. 

Tämä johti suureen lisätyömäärään, kun jouduttiin purkamaan seiniä, roiloamaan ja te-

kemään uusia seiniä. Lisäksi nämä asukasmuutokset aiheuttivat talotekniikkaan muu-

toksia sekä lisätyötä projektiorganisaatiolle, kun jokaisesta asunnosta jouduttiin teke-

mään räätälöidyt huonekortit. Rakennuttaja päätti myös kesken urakkaa vaihtaa kaikkiin 

asuntoihin alaslasketut katot, jotka aiheuttivat paljon lisätyötä ja -kustannuksia. Urakoit-

sijan olisi pitänyt pitää tiukemmin kiinni annetuista määräajoista, mutta toisaalta raken-

nuttaja ei tällöin ehkä olisi saanut myytyä yhtään asuntoa (jos asukkaat eivät olisi saa-

neet tehdä haluamiaan muutoksiaan). 

Hankkeen tarjousvaiheessa elettiin noususuhdannetta ja, vaikka jossain määrin yri-

tettiin varautua rakennusaikaiseen kustannusten nousuun, kukaan ei osannut arvata, 

kuinka merkittävä vaikutus korkeasuhdanteella olisi hankkeen kulkuun. Suurimpien 

hankintojen kohdalla ei saatu aikaiseksi kunnon kilpailua, esimerkiksi elementtitarjouk-

sia ei aluksi saatu yhtään ja pitkällisen neuvottelun jälkeen saatiin yksi tarjous. Tällai-

nen markkinatilanne vaikuttaa merkittävästi toimitusaikoihin sekä kustannuksiin. Toi-

mittajien resurssipula sekä kohonneet kustannukset olivat syynä rakennuskustannusten 

kohoamiseen.  

Lisäksi kokonaiskustannuksia nostivat suunniteltua korkeammat runkokustannukset, 

sillä tarjousvaiheessa ei tiedetty, että 1. kerros vaihtuu paikallavalettuihin kantaviin sei-
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niin sekä 700 mm paksuun välipohjaan. Tätä voidaan pitää tunnistamattomana riskinä, 

joka johtui suunnitelmien heikosta valmiustasosta. 

Ennen hankkeen aloittamista projektinjohtoteuttaja teki kohteesta turvallisuusriski-

analyysin, jonka laativat projektinjohtototeuttajan turvallisuuspäällikkö, projektipäällik-

kö sekä työmaapäällikkö. Kaikkiaan riskejä arvioitiin olevan 338 pisteen verran, joka on 

selkeästi alhaisempi kuin otosryhmän keskiarvo (477,2) ja mediaani (464,5). Hankkeen 

aikana ei tapahtunut yhtään vakavaa vahinkoa eikä tapaturmaa. 

4.4.3. Merkittävimmät ongelmat ja yhteenveto 

Hankkeen kehittäjänä ja rakennuttajana toiminut yritys asetettiin rakentamisen keskey-

dyttyä konkurssiin maksuvaikeuksien johdosta. Käytännössä rakennustyöt loppuivat jo 

kaksi kolme kuukautta aikaisemmin, jolloin noin yksi kolmasosa asunnoista oli myyty. 

Kärjistettynä voitaisiin sanoa, että merkittävimmät hankinnat tehtiin kaikista kalleim-

paan aikaan, mutta myynti alkoi, kun talous alkoi hyytyä/jäähtyä. Kaupankäyntiä tilaaja 

pyrki vauhdittamaan lisäämällä kohteen laatutasoa, joka sekin osaltaan lisäsi toteutus-

kustannuksia. Tämä absurdi markkinatilanne aiheutti rakennuttajan konkurssin.  

Vuoden rakentamisen jälkeen talotekniikkaurakoitsija poistui kokonaan työmaalta 

maksamattomien laskujen takia. Tämä kriittisen polun työtehtävän myöhästyminen ai-

heutti koko hankkeen myöhästymisen 2−3 kuukaudella.  

Työt aloitettiin uudestaan 10 kuukautta rakentamisen keskeyttämisen jälkeen, kun 

RS-pankki päätti lunastaa konkurssipesän ja saattaa kohteen valmiiksi. Pitkä viivyttely 

johtui osaltaan konkurssipesän selvittelystä sekä niin sanotuista sijoittaja-osakkaista, 

jotka omistivat useita asuntoja kohteesta, mutta eivät kuuluneet RS-järjestelmän piiriin. 

4.5. Kohde 6 

4.5.1. Kohteen esittely 

Hankkeen perustiedot löytyvät taulukosta 14. Hanke saatiin toteutettavaksi tarjouskil-

pailun myötä, jonka valintaperusteena oli hinta ja referenssit. Hankkeen saamiseen vai-

kutti aikaisempi yhteistyö, sillä urakoitsija oli toteuttanut jo tehtaan 1. ja 3. vaiheen ra-

kennustyöt. 

 



 52 

Taulukko 14. Esimerkkikohteen yhteenveto. Hanketiedoista löytyvät kohteen perustie-

dot, kuten rakennustyyppi, töiden arvo, laajuus, rakennusaika sekä paljonko lisä- ja 

muutostöitä tuli suhteessa alkuperäiseen budjettiin. Tämän jälkeen on kerrottu perus-

tiedot toteutusmuodosta ja osapuolista. 

Hanketiedot 
Hanke- ja rakennustyyppi: uudiskohde / halli- ja toimitilarakennus 
Sijainti: vienti 
Rakennustöiden arvo: 15−20 m€ (luokka 3) 
Kohteen laajuus yli 20 000 brm² (luokka 5) 
Suunniteltu rakennusaika: 11,5 kuukautta 
Toteutunut rakennusaika: 11,5 kuukautta 
Lisä- ja muutostöitä (%) 8 

Toteutustiedot 
Toteutusmuoto: tavoitehintainen projektinjohtourakka 
Sopimusehdot: YSE 98 
Tilaajan organisaation kokemus 
PJ-rakentamisesta: kokemusta useista hankkeista (4) 

tässä kohteessa edellisessä kohteessa Yhteistyö tilaajan ja projektinjoh-
tototeuttajan välillä 5 5 

Yhteistyöluokat nro osapuolten tuntemus työnsujuminen 

1 täysin tunnettu ongelmia 
2 ei tunnettu ongelmia 
3 tunnettu   vähän ongelmia 
4 ei tunnettu ei ongelmia 

 

5 täysin tunnettu ei ongelmia 

 

Kohteen kompleksisuutta on tutkittu Kendrickin (2003. s. 51−52) kehittämällä taval-

la (katso luku 3.2.1), ja saadut tulokset löytyvät taulukosta 15. Kohteen kompleksisuus-

luvuksi saatiin 17, joten hanke luokitellaan kompleksisuuden perusteella helpoksi.  

Projektinjohtototeuttajan kompetenssia mitattiin luvussa 4.1 esitetyn tavan mukai-

sesti arvioimalla projektinjohtototeuttajan organisaation tärkeimpien toimihenkilöiden 

koulutustasoa sekä kokemusta asteikolla 1−5. Saadut tulokset löytyvät taulukosta 15. 

 

Taulukko 15. Kohteen kompleksisuuden arviointi, sekä projektiorganisaation tärkeim-

pien toimihenkilöiden koulutuksen ja kokemuksen arviointi asteikolla 1−5. 

Kohde: 6. Projektiorganisaation kompetenssi 
Teknologia: 3 Henkilö: Koulutus Kokemus 
Arkkitehtuuri: 2 Tuotantojohtaja yms. 3 5 

Järjestelmät: 2 Projektipäällikkö 3 5 

Laajuus: 2,4 Työmaapäällikkö 3 5 

Kompleksisuus: 17 Kokenein projekti-insinööri 4 2 

Kompleksisuusluokat: Kompetenssiluokat: 
Helppo alle 20 luokka koulutus kokemus 

Kompleksinen 20–40 1 ei akateeminen – ei relevantti alle 5 vuotta 

Ainutlaatuinen yli 40 2 akateeminen – ei relevantti 5−10 vuotta 

  3   ei akateeminen – relevantti 10−15 vuotta 

  4 akateeminen – relevantti 15−20 vuotta 

  5 akateeminen – relevantti – 
lisäkoulutus 

yli 20 vuotta 
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Projektinjohtorakentamisen periaatteiden mukaisesti työt jaettiin 24 hankintapaket-

tiin. Rakennuttajalle kuului paljon omia hankintoja, mutta ne eivät vaikuttaneet urakoit-

sijan työhön. Hankkeen hankintapakettien mukaisten töiden suorittamisessa oli ongel-

mia vain tuotantotilan paikallavalurakenteiden suhteen, jotka myöhästyivät yhden kuu-

kauden. Tämä ei kuitenkaan myöhästyttänyt kohteen luovutusta. Muuten aliurakoitsija-

valinnoissa onnistuttiin eikä suuria ongelmia ollut.  

Tarjousvaiheessa oli korkeasuhdanne, joka muuttui toteutusvaiheen alussa jyrkkään 

noususuhdanteeseen. Puolivälissä hanketta alkoi raju laskusuhdanne. Noususuhdanteen 

aiheuttamiin kustannusnousuihin varauduttiin kustannusvarauksin. Loppukustannusten 

osalta pysyttiin tavoitehinnassa ja urakoitsijan tulos ylitti hieman tavoitekatteen. Mak-

suvaikeuksia ei osapuolilla ilmennyt. 

Hankkeen haastavuus johtui lähinnä tuotantotilan paikallavalurakenteiden haasta-

vuudesta, jonka muotitus aiheuttikin ongelmia ja kuukauden viiveen.  

Rakennuspäällikkö/Tilaaja

Projektipäällikkö

Projekti-insinööri  1 Vastaava työnjohtaja/ 

Tuotantotila

Aluevastaava 1Projekti-insinööri 2

Suunnittelijat

ALIURAKOITSIJAT

= sopimussuhde

= koordinointi tai

yhteensovitusvastuu

TATE-asiantuntijatUrakoitsijan tukiryhmä

Aluevastaava 2
Projekti-insinööri 3

Aluevastaava 3

Vastaava työnjohtaja/ 

Hallintorakennus 

 Kuva 16. Kohteen organisaatiokaavio, projektinjohto-organisaatio kellertävän laatikon 

sisällä. Siniset laatikot olivat urakoitsijan suomalaista henkilökuntaa, keltaiset laatikot 

paikallista henkilökuntaa. 

 

Projektiorganisaatio on esitetty kuvassa 16. Urakoitsija oli työskennellyt aikaisem-

min kyseisen tilaajan kanssa samaisen tehtaan ensimmäisessä ja kolmannessa vaiheessa. 

Tilaajan korkeinta päätäntävaltaa käytti yrityksen suomalainen kiinteistöpäällikkö, tilaa-

ja ei ollut palkannut rakennuttajakonsulttia.  
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Urakoitsijan organisaatio koostui urakoitsijan tukiryhmästä sekä työmaalla täyspäi-

väisestä projektipäälliköstä, kahdesta vastaavasta työnjohtajasta, kolmesta projekti-

insinööristä sekä kolmesta aluevastaavasta. Lisäksi urakoitsijan talotekniikka- asiantun-

tijat olivat mukana hankkeessa osa-aikaisena. Kaikkiaan urakoitsijan organisaatio oli 

erittäin kokenut ja kokonaisuus toimiva. Vaihtuvuutta oli normaalia vähemmän: alussa 

vaihtui projekti-insinööri ja puolessavälissä toinen projekti-insinööri.  

4.5.2. Kohteen tunnistetut ja toteutuneet riskit 

Tarjous- ja sopimusvaiheessa urakoitsija teki riskianalyysin ja toteutusvaiheessa turval-

lisuusriskianalyysin. Kumpaakin riskianalyysiä päivitettiin hankkeen edetessä. Taulu-

kossa 16 on esitetty merkitykseltään merkittävät ja sietämättömät tunnistetut pääriskit 

sekä niiden syyt, seuraukset, vastatoimenpiteet ja se, saatiinko tunnistettu pääriski torju-

tuksi vai toteutuiko se. Lisäksi taulukossa 16 on listattu toteutuneet tunnistamattomat 

pääriskit sekä niiden syyt, seuraukset ja vastatoimenpiteet. 

 

Taulukko 16. Kohteen suurimmat tunnistetut ja tunnistamattomat pääriskit sekä niiden 

syyt, seuraukset, vastatoimenpiteet ja se, saatiinko tunnistettu pääriski torjuttua vai to-

teutuiko se. 

SUURIMMAT TUNNISTETUT RISKIT 

K = kyllä 

O = osittain 

E = ei 

SYY 
TUNNISTETTU 

PÄÄRISKI 
SEURAUS VASTATOIMET 
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- Kireä aikataulu 
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i - Urakan valmistumi-

nen viivästyy 

- Ei saavuteta välita-

voitteita 

- Suunnittelun tehos-

taminen 

- Suunnittelupakettien 

käyttäminen 

- Reklamointi 

K E 

- Aliurakoiden suorituk-

sen epäonnistuminen + 

puutteellinen seuranta 
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- Urakan valmistumi-

nen viivästyy 

- Ei saavuteta välita-

voitteita 

-  Huolellisuus kriit-

tisenpolun urakoitsija-

valinnoissa  

- Urakoitsijapalaverit, 

välittömät ohjaustoi-

menpiteet 

K E 
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- Korkeasuhdanne 
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u
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a
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sr

is
k

i - Nouseva hintataso 

- Ei saavuteta talou-

dellista tavoitetta 

(katetta) 

- Varaudutaan kustan-

nusten nousuun kus-

tannusvarauksin 

K E 

- Sopimusvaluutta ei 

ole euro (suhdannesyy) 

K
u
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n
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i 

- Paikallisen valuutan 

arvon muuttuminen 

vaikuttaa projektin-

johtopalkkioon ja 

urakoitsijan euromää-

räiseen loppukattee-

seen 

-  Sopimuksessa tulisi 

olla valuuttakurssiehto 

- Tulisi käyttää ter-

minointia  

E O 

 

SUURIMMAT TOTEUTUNEET TUNNISTAMATTOMAT RISKIT 

SYY 
TUNNISTETTU 

PÄÄRISKI 
SEURAUS VASTATOIMENPITEET 

- Vaativa paikallavalurakenne 

(teknillinen syy, osapuolelli-

nen ja yhteistoiminnallinen 

syy) 
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- Paikallavalu myöhästyi 

yhden kuukauden 

- Tulisi varautua paremmin 

vaativiin rakenteisiin eikä 

luottaa liikaa aliurakoitsi-

jan osaamiseen 

- Aliurakoitsijoiden huolimat-

tomuus, välinpitämättömyys 

työturvallisuusmääräyksiä 

kohtaan (kulttuurillinen syy) T
y

ö
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is
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ri
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- Henkilö menehtyi raken-

nustöissä asentaessaan 

savunpoistoluukkuja 

→ Viranomaistutkinta  

-  Olisi pitänyt valvoa pa-

remmin, että työturvalli-

suus- määräyksiä noudate-

taan, ja puuttua, jos ei 

noudatettu 

 

Kuten taulukosta 16 näkyy, suurimmiksi tunnistetuiksi riskeiksi arvioitiin aikataulu-

riskien osalta kireä yleisaikataulu sekä aliurakoitsijoiden suoritusten epäonnistuminen, 

kumpikin näistä riskeistä saatiin käytännössä torjuttua. Koko hanke pysyi aikataulussa, 

mihin vaikuttivat erityisesti onnistuneet aliurakoitsijavalinnat kriittisen polun tehtävissä. 

Myöskään yhtään aikatauluun sidottua sanktiota ei urakoitsija joutunut maksamaan. 

Myöskään laatutaso ei kireän aikataulun johdosta kärsinyt, eikä asioita jouduttu teke-

mään uudestaan. Tähän vaikutti onnistunut urakoitsijan työmaaorganisaatio, jonka si-

säinen ilmapiiri oli erittäin hyvä ja kaikki todella tuntuivat yrittävän parhaansa.  

Aliurakoiden suhteen oli yksi ainoa ongelmallinen tapaus: tuotantotilan paikallava-

lurakenteet. Nämä valmistuivat yhden kuukauden viiveellä suunnitellusta aikataulusta. 

Viive johtui muottihankinnan myöhästymisestä, sillä suomalaisen muottiurakoitsijan 

kanssa neuvoteltiin liian kauan. Suomalainen muottiurakoitsija haluttiin rakenteen vaa-
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tivuuden takia, sillä rakenteessa oli paljon läpivientejä sekä pitkiä jännevälejä. Lisäksi 

yliarvioitiin paikallisen alihankkijan resurssit ja ammattitaito suoriutua kaikista työmaan 

betonitöistä yhtä aikaa. Tämä kuukauden viive ei kuitenkaan vaikuttanut kohteen koko-

naisluovutukseen.  

Kustannusriskeistä merkittävimmiksi arvioitiin korkeasuhdanteen aiheuttama hinta-

tason mahdollinen nousu sekä sopimusvaluuttana käytetyn paikallisen valuutan arvaa-

mattomuus. Hintatason nousuun pyrittiin varautumaan kustannusvarauksin, ja rakennus-

töiden alkaessa hintataso nousikin huomattavasti. Kuitenkin rakentamisen puolivälissä 

alkoi sopimusvaluutan arvo heikentyä suhteessa euroon ja sen arvo heikkenikin 25 % 

sopimuksen tekohetkeen verrattuna. Tämä vaikutti suoraan projektinjohtopalkkion ja 

katteen euromääräiseen pienenemiseen noin kymmenellä prosentilla. Toisaalta joitain 

kustannuksia, joita ei vielä ollut sidottu ennen sopimusvaluutan kurssin romahtamista, 

saatiin euromääräisesti halvemmalla. Asiaa olisi voitu yrittää sopimusneuvotteluissa 

estää sitomalla sopimusvaluutan kurssi, määrittelemällä sille jokin takuukurssi tai mää-

rittämällä projektinjohtopalkkio euromääräiseksi. Tilaaja kuitenkin halusi käyttää sopi-

musvaluuttana paikallista rahayksikköä, joten urakoitsijan kannalta ainoaksi keinoksi 

olisi jäänyt terminoinnin käyttäminen.  

Terminoinnissa pankki ja yritys sopivat tulevaisuudessa toteutettavasta valuuttakau-

pasta eli termiinikaupasta. Termiinikaupan toteuttamispäivä ja -kurssi sovitaan ter-

minoimishetkellä eli silloin päätetään, millä kurssilla valuuttakauppa toteutuu. Ter-

miinikaupassa siis siirretään valuuttariskiä yritykseltä pankille, ja olennaisesti tämä va-

luuttariskin siirtäminen maksaa yritykselle. (Haapio 2008; Knüpfer & Puttonen 2004. s. 

191.) 

Urakoitsijan tekemän turvallisuusriskianalyysin mukaan riskejä arvioitiin kaikkiaan 

olevan 414 pisteen verran, joka on hieman alhaisempi kuin otosryhmän keskiarvo 

(477,2) ja mediaani (464,5). Hankkeen aikana tapahtui kaksi vakavaa tapaturmaa, joista 

toinen johti kuolemaan. Tämä kuolemaan johtanut tapaturma johtui aliurakoitsijan huo-

limattomuudesta asennettaessa savunpoistoluukkuja. Viranomaistutkimuksessa ei ura-

koitsijan toimissa ilmennyt mitään huomautettavaa. Tapauksen jälkeen urakoitsija toi-

mitti savunpoistoluukkutoimittajalle parannusehdotuksen luukkujen turvallisemmasta 

asennustavasta.  

4.5.3. Merkittävimmät ongelmat ja yhteenveto 

Hankkeen aikana ei ollut varsinaisia erimielisyyksiä, konflikteja eikä kriisejä. Tässä 

hankkeessa konkretisoitui hyvin se, millainen vaikutus on osaavalla ja sitoutuneella or-

ganisaatiolla koko hankkeen onnistumisen kannalta. Koko työmaaorganisaation sisäinen 

henki oli hankkeen ajan hyvä, ja kaikki yrittivät parhaansa. Asiaan vaikuttivat myös oi-

keanlaiset työmaajärjestelyt ja organisointi. Hankkeen päätyttyä projektipäällikkö valit-

tiin urakoitsijan vuoden rakentajaksi. Urakoitsijan suhde tilaajaan oli myös läpi hank-

keen erittäin hyvä, mitä myös puoltavat hyvät arvostelut asiakastyytyväisyyskyselyissä. 

Esimerkiksi tilaajan halukkuutta jatkaa tulevaisuudessa yhteistyötä urakoitsijan kanssa 

mitattiin asteikolla 1−7, jossa 7 on korkein mahdollinen arvosana. Tilaaja arvioi oman 



 57 

halukkuutensa jatkaa yhteistyötä urakoitsijan kanssa asteikolla 6:ksi, jota voidaan pitää 

erittäin hyvänä tuloksena. 

Työturvallisuus ei kaikilta osin toteutunut suunnitellusti, tapahtuihan työmaalla kak-

si vakavaa tapaturmaa, joista toinen johti savuluukkuasentajan kuolemaan. Työturvalli-

suuden parantaminen porkkanalla ja kepillä tuntuisi olevan ainoa tapa toimia heikon 

työturvallisuuskulttuurin maissa. Esimerkiksi työturvallisuusrikkeistä tulisi sakottaa ali-

urakoitsijaa, ja kertyneet rahat tulisi luovuttaa bonuksena parhaiten työturvallisuutensa 

hoitaneelle aliurakoitsijalle. Lisäksi voitaisiin valita kuukausittain työmaan turvallisin 

aliurakoitsija ja palkita aliurakoitsija jollakin tavalla.  
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5. SAATUJEN TULOSTEN YHTEENVETO 

5.1. Hanketietojen yhteenveto 

Hankkeilla tarkoitetaan kaikkia 11 esimerkkikohdetta, joista neljä on esitelty luvussa 

neljä. Seuraavaan on kerätty yhteenveto keskivertohankkeesta: 

• Hankkeen laajuus oli keskimäärin 16 460 brm² (mediaani 15 120 brm²). 

• Hankkeen suunniteltu budjetti oli 5−15 miljoonaa euroa. 

• Lisä- ja muutostöitä tuli keskimäärin 13,4 % verrattuna alkuperäiseen budjettiin. 

Eri toteutusmuotojen välillä ei ole suurta eroa, jos ainoan budjetillisen projektin-

johtourakan jättää pois: budjetillinen projektinjohtourakka 1,25 %; tavoitehintai-

nen projektinjohtourakka 15,3 %; suunnittelun sisältävä projektinjohtourakka 

14,6 %. 

• Viidessä kohteessa tilaajan maksut olivat myöhässä 1−12 kuukautta. Myöhässä 

maksettujen laskujen osuus kaikista laskuista vaihteli 50−100 %. 

• Hankkeessa oli keskimäärin 47 hankintapakettia. Kotimaan kohteissa keskimää-

rin 55 kappaletta ja vientikohteissa 31 kappaletta. 

• Suunniteltu rakennusaika oli keskimäärin 15,5 kuukautta. 

• Todellinen rakennusaika oli keskimäärin 17,2 kuukautta (ero +9,6 %). Tosin 

hankkeista vain neljä myöhästyi, muissa pysyttiin alkuperäisessä aikataulussa. 

• Kompleksisuusluku oli keskimäärin 28 eli hanke oli kompleksinen (mediaani 

22). Kolmen kompleksisuuden perusteella helpoimman kohteen kompleksisuus-

lukujen keskiarvo oli 13 (helppo), ja kolmen vaikeimman hankkeen komplek-

sisuusluvun keskiarvo oli 53 (ainutlaatuinen). 

• Projektinjohtototeuttajan organisaation tärkeimpien toimihenkilöiden koulutus 

oli luokkaa 4 (akateeminen − relevantti) ja kokemus 15−20 vuotta.  

• Kompleksisuuden perusteella kolmen vaikeimman kohteen tärkeimpien toimi-

henkilöiden koulutus oli luokkaa 4 (akateeminen − relevantti) ja kokemus yli 20 

vuotta. Kolmen helpoimman kohteen tärkeimpien toimihenkilöiden koulutus oli 

luokkaa 4 (akateeminen – relevantti) ja kokemus 15−20 vuotta. 

• Tilaajan kokemus projektinjohtorakennuttamisesta oli keskimäärin 3,7 (asteikol-

la 1−5). 

• Rakennuttajakonsultti oli mukana seitsemässä hankkeessa. Rakennuttajakonsul-

tin kokemukseksi arvioitiin keskimäärin 4,3 (asteikolla 1−5). 
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5.2. Hankkeiden kohdeanalyysien tulokset 

Kohdeanalyysin tarkastelussa otettiin huomioon vain kohteiden suurimmat ja tärkeim-

mät tunnistetut riskit eli niin sanotut pääriskit. Kaikissa analysoiduissa kohteissa projek-

tinjohtototeuttaja tunnisti 127 kappaletta pääriskejä, jotka jakautuivat eri riskiryhmiin 

kuvan 17 mukaisesti. Hankkeiden suurimpina riskeinä projektinjohtototeuttajan kannal-

ta pidettiin aikatauluriskejä (39 %) ja kustannusriskejä (35 %), jotka käsittivät ¾ kaikis-

ta tunnistetuista hankkeiden riskeistä.  

 

Kohteiden tunnistetut pääriskit ryhmittäin

39 %

20 %
35 %

0 %

3 %3 %

kustannusriskit

aikatauluriskit

laatu- ja tekniset riskit

hallinnolliset riskit

työturvallisuusriskit

vahinkoriskit

 
Kuva 17. Kaikkien kohteiden tunnistettujen pääriskien jakautuminen eri riskiryhmiin. 

 

Kolmanneksi suurimmaksi riskiryhmäksi arvioitiin laatu- ja tekniset riskit, joita tunnis-

tetuista riskeistä oli viidennes.  

Tunnistetuista pääriskeistä saatiin torjuttuja yhteensä 46 kappaletta eli 36 % kaikista 

riskeistä. Kuten aiemmin jo mainittiin, tässä analyysissä on otettu huomioon vain pää-

riskien torjumiset. Projektinjohtorakentaminen on päivittäistä riskien torjuntaa, joten 

normaaliin rakentamiseen liittyviä torjuttuja riskejä ei ole huomioitu. Torjutut riskit ovat 

jakautuneet kuvan 18 mukaisesti. 
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Kohteiden torjutut pääriskit ryhmittäin
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Kuva 18. Kaikkien kohteiden torjuttujen pääriskien jakautuminen eri riskiryhmiin. 

 

Aikatauluriskien torjuminen oli suurin torjuttu riskiryhmä 58 %:n osuudella, seuraa-

vaksi suurin torjuttu riskiryhmä oli kustannusriskit (32 %). Laatu- ja teknisiä riskejä, 

sekä hallinnollisia riskejä oli myös torjutuissa riskeissä, kummankin osuus oli 5 % torju-

tuista riskeistä.  

Analyysin mukaan missään kohteissa ei saatu torjuttua yhtään työturvallisuusriskiä 

tai vahinkoriskiä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, sillä käytännössä vahinkoriskejä 

ja työturvallisuusriskejä on torjuttu kaikissa hankkeissa, missä ei tapahtunut vakavia 

työtapaturmia tai vahinkoja. Niitä ei vain ole analyysissa otettu huomioon, sillä niiden 

torjumisen tulee olla normaalia rakentamiseen liittyvää riskienhallintaa.  

Yhteensä toteutuneita riskejä oli 81 kpl. Toteutuneet riskit jaoteltiin analyysissä kah-

teen eri ryhmään eli tunnistettuihin ja tunnistamattomiin. Yhteensä tunnistettuja riskejä 

oli 64 % kaikista toteutuneista riskeistä. Tunnistetut riskit jakautuivat eri riskiryhmiin 

kuvan 19 mukaisesti. 

 

Kohteiden toteutuneet tunnistetut 
pääriskit ryhmittäin
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Kuva 19. Kaikkien kohteiden toteutuneiden ja tunnistettujen pääriskien jakautuminen 

eri riskiryhmiin. 
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Tunnistetuista pääriskeistä suurimmat ryhmät olivat kustannusriskit (32 %), aikatau-

luriskit (29 %) sekä laatu- ja tekniset riskit (22 %). Hallinnollisia riskejä toteutui 10 %, 

työturvallisuusriskejä 5 % ja vahinkoriskejä 2 % kaikista tunnistetuista riskeistä.  

Tunnistamattomia toteutuneita pääriskejä oli 36 % kaikista toteutuneista riskeistä. 

Nämä tunnistamattomat riskit jakautuivat eri riskiryhmiin kuvan 20 mukaisesti. 

 

Kohteiden toteutuneet tunnistamattomat 
pääriskit ryhmittäin
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Kuva 20. Kaikkien kohteiden toteutuneiden ja tunnistamattomien pääriskien jakautumi-

nen eri riskiryhmiin. 

 

Tunnistamattomissa toteutuneissa riskeissä aikataulu- (39 %), kustannus- (30 %) sekä 

laatu- ja tekniset riskit (25 %) olivat ylivoimaisesti suurimmat riskiryhmät. Nämä kolme 

riskiryhmää käytännössä kattoivat kaikki kohteiden toteutuneet tunnistamattomat riskit. 

5.3. Tunnistetut pääriskit toteutusmuodoittain 

Tunnistettujen pääriskien jakautuminen eri riskiryhmiin toteutusmuodoittain on esitetty 

taulukossa 17. Tuloksista nähdään, että toteutusmuodosta riippumatta, kustannus- ja ai-

katauluriskit ovat projektinjohtototeuttajan suurimmat tunnistetut riskiryhmät.  

Suunnittelun sisältävässä tavoitehintaisessa projektinjohtourakassa oli aikatauluris-

kejä arvioitu olevan enemmän kuin kustannusriskejä, toisin kuin muissa toteutusmuo-

doissa. Kolmanneksi suurin riskiryhmä kaikissa toteutusmuodoissa oli laatu- ja tekniset 

riskit. Hallinnollisia- ja työturvallisuusriskejä tunnistettiin vain projektinjohtopalvelussa 

ja suunnittelun sisältävässä tavoitehintaisessa projektinjohtourakassa.  
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Taulukko 17. Tunnistettujen pääriskien riskiryhmäjakaumat toteutusmuodoittain sekä 

toteutusmuodon suhteellinen osuus kaikista tunnistetuista riskeistä. (PJP = projektin-

johtopalvelu, PJUB = budjetillinen projektinjohtourakka, PJUT = tavoitehintainen pro-

jektinjohtourakka, PJUS = suunnittelun sisältävä tavoitehintainen projektinjohtourak-

ka.) 

  PJP PJUB PJUT PJUS 

kustannusriskit 33,3 % 50,0 % 41,7 % 27,3 % 

aikatauluriskit 33,3 % 50,0 % 37,5 % 45,5 % 

laatu- ja tekniset riskit 22,2 % 0,0 % 20,8 % 18,2 % 

hallinnolliset riskit 5,56 % 0,0 % 0,0 % 4,55 % 

työturvallisuusriskit 5,56 % 0,0 % 0,0 % 4,55 % 

vahinkoriskit 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Suhteellinen osuus 33,0 % 17,4 % 24,4 % 25,2 % 

 

Lisäksi taulukossa on 17 on esitetty kaikkien tunnistettujen pääriskien suhteellinen 

jakautuminen eri toteutusmuotojen välillä. Tunnistettujen pääriskien lukumäärä on skaa-

lattu eri toteutusmuodolla toteutettujen kohteiden lukumäärän mukaisesti.  

5.4. Toteutuneet pääriskit  

5.4.1. Pääriskien syyt 

Toteutuneet pääriskit on jaoteltu kahteen ryhmään: tunnistettuihin ja tunnistamattomiin. 

Toteutuneiden riskien syyt on luokiteltu kahdeksaan eri syyryhmään luvun 3.1.1 mukai-

sesti: 

• sopimukselliset syyt (sopimiseen liittyvät syyt ja muut sopimuserimielisyydet) 

• sisällölliset syyt (niin sanotut scope-syyt eli tekniset vaikeudet, suunnitelmien 

alhainen taso, heikot lähtötiedot, kohteen käyttötarkoituksen muutos, käyttäjien 

muuttuminen) 

• osapuolelliset ja yhteistoiminnalliset syyt (osapuolten (pl. projektinjohtototeutta-

ja) yhteistyöhön, toimintakykyyn, taloudelliseen tilaan, resurssipulaan, osaami-

seen liittyvät syyt) 

• kompetenssilliset syyt (oman organisaation osaamisen puute suhteessa hankkeen 

vaikeuteen) 

• kulttuurilliset syyt (erot toimintakulttuurissa) 

• tekniset syyt (yksittäinen rakenneosa tai koko hanke) 

• olosuhdesyyt (rakennuspaikka, sää) 

• suhdannesyyt (taloudellisten suhdannevaihteluiden vaikutus). 

Kaikkiaan tunnistettujen ja tunnistamattomien toteutuneiden riskien syitä oli 133 kappa-

letta ja niiden jaottelu eri syyryhmiin löytyy taulukosta 20. 

Taulukossa 18 on esitetty toteutuneiden tunnistettujen pääriskien jakautuminen eri 

syyryhmiin. Tällöin voidaan tarkastella, mitkä syyt ovat aiheuttaneet kyseisen tunniste-
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tun riskin toteutumisen. Kustannus-, aikataulu- sekä laatu- ja tekniset riskit ovat hank-

keen onnistumisen kannalta kaikista riskiryhmistä tärkeimmät, ja niiden syiden tarkaste-

lu on kaikista oleellisinta. Kaikissa analysoiduissa kohteissa tunnistettiin yhteensä 64 

kappaletta toteutuneiden tunnistettujen pääriskien syitä.  

Selkeästi suurin toteutuneiden tunnistettujen pääriskien syy on osapuolelliset ja yh-

teistoiminnalliset syyt (45 %). Osapuolilla tarkoitetaan kaikkia muita osapuolia kuin 

projektinjohtototeuttajaa. Osapuolellisilla ja yhteistoiminnallisilla syillä tarkoitetaan 

esimerkiksi sellaisia syitä, jotka liittyvät osapuolten yhteistyöhön, vuorovaikutukseen, 

toimintakykyyn, taloudelliseen tilaan, resurssipulaan tai osaamiseen. Toiseksi suurin 

syyryhmä on sisällölliset syyt (23 %), jolla tarkoitetaan muun muassa kohteen käyttö-

tarkoituksen muutosta, käyttäjien muuttumista rakentamisen aikana, teknisiä vaikeuksia, 

suunnitelmien alhaista tasoa tai heikkoja lähtötietoja. Kolmanneksi suurimmat toteutu-

neiden tunnistettujen pääriskien aiheuttajat olivat kompetenssilliset ja suhdannesyyt, 

kumpikin 11 %:n osuudella. Kompetenssillisilla syillä tarkoitetaan oman organisaation 

osaamisen puutetta suhteessa hankkeen vaikeuteen ja kompleksisuuteen. Suhdannesyillä 

tarkoitetaan suhdannevaihteluiden aiheuttamia ongelmia.  

Suurin tunnistettujen kustannusriskien toteutumisen aiheuttaja oli osapuolelliset ja 

yhteistoiminnalliset syyt (33 %), toiseksi suurin aiheuttaja oli sisällölliset syyt (25 %) ja 

kolmanneksi suurin tunnistettujen kustannusriskien aiheuttaja oli suhdannesyyt, jotka 

aiheuttivat 17 % kaikista kustannusriskeistä.  

 

Taulukko 18. Toteutuneiden tunnistettujen pääriskien jakautuminen eri syyryhmiin sekä 

eri syyryhmien jakautuminen kaikkien toteutuneiden tunnistamattomien pääriskien välil-

lä. 

Toteutunut tunnistettu pääriski 

Riskin syy 

K
u

st
an

n
u

sr
is

ki
t 

A
ik

at
au

lu
ri

sk
it

 

L
aa

tu
- 

ja
 t

ek
n

is
et

 
ri

sk
it

 

H
al

lin
n

o
lli

se
t 

ri
sk

it
 

T
yö

ta
p

at
u

rm
ar

is
ki

t 

V
ah

in
ko

ri
sk

it
 

O
su

u
s 

ka
ik

is
ta

 p
ää

-
ri

sk
ei

st
ä 

Sopimukselliset syyt 8,33 % 8,70 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,25 % 
Sisällölliset syyt 25,0 % 26,1 % 14,3 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 23,4 % 
Osapuolelliset ja  
yhteistoiminnalliset syyt 

33,3 % 47,8 % 57,1 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 45,3 % 

Kompetenssilliset syyt 12,5 % 8,70 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,9 % 
Kulttuurilliset syyt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Tekniset syyt 4,17 % 0,0 % 7,14 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,13 % 
Olosuhdesyyt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Suhdannesyyt 16,7 % 8,70 % 7,14 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,9 % 

  yhteensä: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Aikatauluriskeistä suurin osa johtui osapuolellisista ja yhteistoiminnallisista syistä 

(48 %), toiseksi suurin syyryhmä oli sisällölliset syyt (26 %) ja kolmanneksi suurimmat 
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syyryhmät olivat tasaosuuksin sopimukselliset-, kompetenssilliset- ja suhdannesyyt. 

Laatu- ja tekniset riskit ovat johtuneet suurimmaksi osaksi osapuolellisista ja yhteistoi-

minnallisista syistä (57 %), toiseksi suurimmat syyryhmät ovat sisällölliset syyt (14 %) 

ja kompetenssilliset syyt (14 %).  

Kaikissa analysoiduissa kohteissa tunnistettiin yhteensä 69 kappaletta toteutuneiden 

tunnistamattomien pääriskien syitä. Nämä syyt ovat jakautuneet eri riskiryhmien sisällä 

taulukon 19 mukaisesti. Tunnistamattomat pääriskit ovat selkeästi enemmän hajaantu-

neet kuin tunnistetut toteutuneet pääriskit, vaikka otos on käytännössä yhtä suuri. Suurin 

toteutuneiden tunnistettujen pääriskien syy oli osapuolelliset ja yhteistoiminnalliset syyt 

(25 %), toiseksi suurin syyryhmä oli suhdanteelliset syyt (17 %). Kolmanneksi suurin 

tunnistamattomien pääriskien syy oli kompetenssilliset syyt (15 %) ja neljänneksi suurin 

ryhmä kulttuurilliset syyt (12 %). Kulttuurillisilla syillä tarkoitetaan kaikkia syitä, jotka 

ovat johtuneet kulttuurieroista.  

Osapuolelliset ja yhteistoiminnalliset syyt ovat suurin tunnistamattomien kustannus-

riskien aiheuttaja 25 %:n osuudella, toiseksi eniten tunnistamattomia kustannusriskejä 

aiheuttivat suhdannesyyt 20 %:n osuudella. Suurin tunnistamattomien aikatauluriskien 

aiheuttaja oli osapuolelliset ja yhteistoiminalliset syyt (23 %), toiseksi suurin syyryhmä 

oli suhdannesyyt (18 %) ja kolmanneksi suurin syyryhmä oli kompetenssilliset syyt (14 

%).  

 

Taulukko 19. Toteutuneiden tunnistamattomien pääriskien jakautuminen eri syyryhmiin 

sekä eri syyryhmien jakautuminen kaikkien toteutuneiden tunnistamattomien pääriskien 

välillä. 

Toteutunut tunnistamaton pääriski 
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Sopimukselliset syyt 10,0 % 9,09 % 6,67 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 8,70 % 

Sisällölliset syyt 10,0 % 9,09 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 50,0 % 8,70 % 
Osapuolelliset ja  
yhteistoiminnalliset syyt 

25,0 % 22,7 % 26,7 % 20,0 % 20,0 % 50,0 % 24,6 % 

Kompetenssilliset syyt 15,0 % 13,6 % 20,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 14,5 % 

Kulttuurilliset syyt 5,00 % 9,09 % 6,67 % 20,0 % 60,0 % 0,0 % 11,6 % 

Tekniset syyt 5,00 % 9,09 % 6,67 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,80 % 

Olosuhdesyyt 10,0 % 9,09 % 6,67 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 8,70 % 

Suhdannesyyt 20,0 % 18,2 % 26,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 17,4 % 
  

 yhteensä: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Laatu- ja tekniset riskit ovat johtuneet enimmäkseen osapuolellisista ja yhteistoi-

minnallisista syistä (27 %) ja suhdannesyistä (27 %). Kolmanneksi suurin syyryhmä oli 

kompetenssilliset syyt 20 %:n osuudella. Sopimukselliset, kulttuurilliset, tekniset ja olo-
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suhdesyyt ovat aiheuttaneet jokainen hieman alle 7 % kaikista tunnistamattomista laatu- 

ja teknisistä riskeistä. Teknillisillä syillä tarkoitetaan jonkin rakenneosan tai koko hank-

keen teknillisestä haastavuudesta johtuvia syitä. Olosuhdesyillä sen sijaan tarkoitetaan 

kaikkea rakennusolosuhteisiin, säähän tai muihin force majeure -tyylisiin ongelmiin liit-

tyviä syitä.  

Taulukossa 20 on kaikki toteutuneet pääriskit jaoteltuna syyryhmiin sekä suurimpi-

en ja tärkeimpien syyryhmien suurimmat seuraukset. Tarkasteltaessa kaikkia (tunnistet-

tujen ja tunnistamattomien) toteutuneiden pääriskien syitä, joita yhteensä oli 133 kappa-

letta, huomataan, että osapuolelliset ja yhteistoiminnalliset syyt olivat selkeästi suurin 

syyryhmä 35 %:n osuudella. Nämä syyt aiheuttivat lähinnä aikatauluriskien (35 %), 

kustannusriskien (28 %) ja laatu- ja teknisten riskien (26 %) toteutumisen. Seuraavaksi 

suurimmat syyryhmät olivat sisällölliset syyt (16 %) ja suhdannesyyt (14 %). Sisällölli-

set syyt aiheuttivat aikatauluriskien (38 %) ja kustannusriskien (38 %) toteutumisen, 

suhdannesyyt taas aiheuttivat lähinnä kustannusriskien toteutumisen (42 %), sekä aika-

tauluriskien (32 %) toteutumisen. Neljänneksi suurin syyryhmä oli kompetenssilliset 

syyt 13 %:n osuudella, joka myöskin aiheutti lähinnä kustannus-, aikataulu- sekä laatu- 

ja teknisten riskien toteutumisen. 

 

Taulukko 20. Kaikkien toteutuneiden pääriskien jakautuminen eri syyryhmiin sekä suu-

rimpien syyryhmien suurimmat seuraukset. 

Syyryhmä 
Osuus 
kaikista 
syistä 

Suurimmat seuraukset 

Osapuolelliset ja  
yhteistoiminnalliset syyt 

34,6 % 

- Aikatauluriski (35 %) 

- Kustannusriski (28 %) 

- Laatu- ja tekninen riski 

(26 %) 

Sisällölliset syyt 15,8 % 
- Aikatauluriski (38 %) 

- Kustannusriski (38 %) 

Suhdannesyyt 14,3 % 

- Kustannusriski (42 %) 

- Aikatauluriski (32 %) 

- Laatu- ja tekninen riski (26 %) 

Kompetenssilliset syyt 12,8 % 

- Kustannusriski (35 %) 

- Aikatauluriski (29 %) 

- Laatu- ja tekninen riski (29 %) 

Sopimukselliset syyt 7,52 % 
- Kustannusriski (40 %) 

- Aikatauluriski (40 %) 

Kulttuurilliset syyt 6,02 % 

Tekniset syyt 4,51 % 

Olosuhdesyyt 4,51 % 

yhteensä 100 % 

 

Taulukossa 21 on esitetty kaikkien toteutuneiden riskien syyt jaoteltuna toteutus-

muodoittain. Taulukosta selviää, ovatko syyryhmät jakautuneet eri tavalla eri toteutus-

muotojen välillä. Projektinjohtopalvelussa ja tavoitehintaisessa projektinjohtourakassa 

suurin syyryhmä oli osapuolelliset ja yhteistoiminnalliset syyt, tämän jälkeen molempi-
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en toteutusmuotojen toiseksi suurin syyryhmä oli suhdannesyyt. Suunnittelun sisältävis-

sä projektinjohtourakoissa suurin syy toteutuneiden riskien taustalla oli sisällölliset syyt. 

Tämän jälkeen tulevat osapuolelliset ja yhteistoiminnalliset syyt, sopimukselliset syyt ja 

tekniset syyt. On hyvä huomata, että budjetillisia projektinjohtourakoita oli vain yksi 

eikä siinä toteutunut yhtään pääriskiä, joten tästä tarkastelusta se tulisi jättää pois. 

 

Taulukko 21. Kaikkien toteutuneiden pääriskien syiden jakautuminen toteutusmuodoit-

tain. (PJP = projektinjohtopalvelu, PJUB = budjetillinen projektinjohtourakka, PJUT = 

tavoitehintainen projektinjohtourakka, PJUS = suunnittelun sisältävä tavoitehintainen 

projektinjohtourakka.) 

Toteutusmuoto 

  
  

Toteutuneen riskin syy 
  

P
JP
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Sopimukselliset syyt 0,00 % 0,00 % 7,89 % 13,3 % 

Sisällölliset syyt 14,3 % 0,00 % 5,26 % 40,0 % 

Osapuolelliset ja yhteistoiminnalliset syyt 38,1 % 0,00 % 42,1 % 20,0 % 

Kompetenssilliset syyt 9,52 % 0,00 % 15,8 % 6,67 % 

Kulttuurilliset syyt 14,3 % 0,00 % 5,26 % 0,00 % 

Tekniset syyt 0,00 % 0,00 % 5,26 % 13,3 % 

Olosuhdesyyt 4,76 % 0,00 % 0,00 % 6,67 % 

Suhdannesyyt 19,1 % 0,00 % 18,4 % 0,00 % 

yhteensä: 100 % 0 % 100 % 100 % 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin kompleksisuuden perusteella kolmea helpointa ja kol-

mea ainutlaatuisinta hanketta. Kolmen helpoimman hankkeen kompleksisuusluvun kes-

kiarvo oli 13 (helppo) ja kolmen ainutlaatuisimman hankkeen kompleksisuusluvun kes-

kiarvo 53 (ainutlaatuinen). Yhteensä näissä kuudessa hankkeessa todettiin 79 syytä to-

teutuneille riskeille. Kolmessa helpoimmassa kohteessa toteutuneiden riskien syitä oli 

13 kappaletta (16 %) ja kolmessa vaikeimmassa hankkeessa 66 kappaletta (84 %). Tau-

lukossa 22 on esitetty kompleksisuuden perusteella kolmen helpoimman ja kolmen ai-

nutlaatuisimman hankkeen kaikkien toteutuneiden riskien syiden jakautuminen eri syy-

ryhmiin. 

Kuten taulukosta 22 huomataan, kolmen helpoimman kohteen toteutuneiden riskien 

suurimmat syyryhmät olivat sisällölliset ja yhteistoiminnalliset sekä osapuolelliset syyt, 

kumpikin 31 %:n osuudella. Seuraavaksi suurin syyryhmä oli teknilliset syyt 23 %:n 

osuudella. Suhdanne- ja sopimukselliset syyt aiheuttivat kumpikin 7,7 % kaikista toteu-

tuneista riskeistä. Kolmen ainutlaatuisimman kohteen toteutuneiden riskien suurin syy 

oli myöskin osapuolelliset ja yhteistoiminnalliset syyt 30 %:n osuudella. Toiseksi suurin 

syyryhmä oli kompetenssilliset syyt (23 %) ja kolmanneksi suurin syyryhmä suhdan-

nesyyt (20 %). Seuraavaksi suurin syyryhmä oli kulttuurilliset syyt 9 %:n osuudella, 
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tämän jälkeen tulivat sisällölliset syyt (8 %), sopimukselliset syyt (6 %) ja tekniset syyt 

(4 %). 

Lisäksi taulukossa 22 on esitetty näiden kolmen kompleksisuuden perusteella hel-

poimman ja kolmen ainutlaatuisimman kohteen neljän tärkeimmän projektinjohto-

organisaation toimihenkilön koulutustason ja työkokemuksen arviointi asteikolla 1−5, 

luvun 4.1 mukaisesti. Projektinjohto-organisaation kompetenssin määritys tapahtui 

myös luvun 4.1 mukaisesti summaamalla yhteen kaikkien toimihenkilöiden koulutus- ja 

kokemuspisteet. Saatujen tulosten valossa näyttäisi, että keskimäärin kolmessa hel-

poimmassa hankkeessa projektinjohto-organisaation koulutus oli relevantti korkeakou-

lututkinto ja kokemus 15−20 vuotta. Kolmessa ainutlaatuisimmassa hankkeessa projek-

tinjohto-organisaation koulutus oli relevantti korkeakoulututkinto ja kokemusta oli yli 

20 vuotta. 

 

Taulukko 22. Kompleksisuuden perusteella kolmen helpoimman ja kolmen ainutlaatui-

simman kohteen toteutuneiden pääriskien jakautuminen eri syyryhmiin, sekä näiden 

hankkeiden projektinjohto-organisaatioiden tärkeimpien toimihenkilöiden kompetenssin 

arviointi koulutuksen (=KOU) ja kokemuksen (=KOK) perusteella asteikolla 1−5. 
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PJ-
organisaation 
toimihenkilö 

KOU KOK KOU KOK 

Sopimukselliset syyt 7,7 % 6,1 % Tuotantopäällikkö  3,3 5 3 4,7 

Sisällölliset syyt 31 % 7,6 % Projektipäällikkö 3,3 5 3,3 4,3 

Osapuolelliset ja yhteis-
toiminnalliset syyt 31 % 30 % 

Työmaapäällikkö 3 4 3 5 

Kompetenssilliset syyt 
0,0 % 23 % 

Kokenein projekti-
insinööri 4 2 3 4 

Kulttuurilliset syyt 
0,0 % 9,1 % 

PJ-organisaation 
kompetenssi 

4 4 4 5 

Tekniset syyt 23 % 4,6 %      

Olosuhdesyyt 0,0 % 0,0 %      

Suhdannesyyt 7,7 % 20 %      

Yhteensä 13 kpl 66 kpl      

5.4.2. Tunnistetut ja tunnistamattomat pääriskit toteutusmuodoittain 

Toteutuneet tunnistetut pääriskit ovat siis riskejä, jotka on projektin alussa tunnistettu, 

mutta niitä ei ole pystytty torjumaan. Tunnistettujen toteutuneiden riskien jakautuminen 

toteutusmuodoittain on esitetty taulukossa 23. Projektinjohtopalveluhankkeissa toteutui 

kustannus- ja aikatauluriskejä yhtä paljon (36 % kumpaakin), seuraavaksi suurin toteu-

tunut riskiryhmä oli laatu- ja tekniset riskit (18 %). Hallinnollisia riskejä oli toteutuneis-

ta riskeistä vajaat 10 %.  
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Taulukko 23. Toteutuneiden tunnistettujen pääriskien jakautuminen toteutusmuodoit-

tain. (PJP = projektinjohtopalvelu, PJUB = budjetillinen projektinjohtourakka, PJUT = 

tavoitehintainen projektinjohtourakka, PJUS = suunnittelun sisältävä tavoitehintainen 

projektinjohtourakka.) 

Tunnistettu pääriski PJP PJUB PJUT PJUS 

kustannusriskit 36,4 % 0,0 % 42,9 % 13,3 % 

aikatauluriskit 36,4 % 0,0 % 28,6 % 53,3 % 

laatu- ja tekniset riskit 18,2 % 0,0 % 28,6 % 26,7 % 

hallinnolliset riskit 9,09 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

työturvallisuusriskit 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,67 % 

vahinkoriskit 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

yhteensä 100 % 0,0 % 100 % 100 % 

 

Tavoitehintaisissa projektinjohtourakoissa melkein puolet toteutuneista riskeistä oli 

kustannusriskejä (43 %). Aikataulu- sekä laatu- ja teknisiä riskejä oli kumpaakin 29 % 

kaikista toteutuneista tunnistetuista riskeistä. Suunnittelun sisältävissä projektinjoh-

tourakoissa yli puolet (53 %) toteutuneista tunnistetuista riskeistä oli aikatauluriskejä. 

Sen jälkeen suurin ryhmä oli laatu- ja tekniset riskit 27 %:n osuudella, kolmantena oli-

vat kustannusriskit 13 %:n osuudella. On syytä huomata, että budjetillisia projektinjoh-

tourakoita oli vain yksi kappale ja siinä ei toteutunut yhtään pääriskiä.  

Toteutuneet tunnistamattomat pääriskit ovat riskejä, joita ei ole projektin alussa tun-

nistettu, mutta jotka ovat realisoituneet hankkeen aikana vaikeuttaen hanketta. Tunnis-

tamattomien toteutuneiden riskien jakautuminen toteutusmuodoittain on esitetty taulu-

kossa 24. 

 

Taulukko 24. Toteutuneiden tunnistamattomien pääriskien jakautuminen toteutusmuo-

doittain sekä toteutusmuodon tunnistamattomien pääriskien osuus kaikista riskeistä. 

(PJP = projektinjohtopalvelu, PJUB = budjetillinen projektinjohtourakka, PJUT = ta-

voitehintainen projektinjohtourakka, PJUS = suunnittelun sisältävä tavoitehintainen 

projektinjohtourakka.) 

Tunnistamaton  pääriski PJP PJUB PJUT PJUS 

kustannusriskit 22,2 % 0,0 % 29,4 % 40,0 % 

aikatauluriskit 33,3 % 0,0 % 35,3 % 20,0 % 

laatu- ja tekniset riskit 22,2 % 0,0 % 29,4 % 13,3 % 

hallinnolliset riskit 11,1 % 0,0 % 5,88 % 13,3 % 

työturvallisuusriskit 11,1 % 0,0 % 0,0 % 6,67 % 

vahinkoriskit 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,67 % 

tunnistamattomien riskien  

osuus kaikista riskeistä 
34,5 % 0,0 % 48,1 % 25,6 % 

 

Projektinjohtopalvelukohteissa tunnistamattomia riskejä oli 35 % kaikista riskeistä. 

Tässä toteutusmuodossa toteutui eniten tunnistamattomia aikatauluriskejä (33 %). Tun-

nistamattomia kustannus- sekä laatu- ja teknisiä riskejä toteutui molempia yhtä paljon 
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(22 %). Hallinnollisia- ja työturvallisuusriskejä oli molempia 11 % kaikista toteutuneis-

ta tunnistamattomista riskeistä.  

Tavoitehintaisissa projektinjohtourakoissa melkein puolet (48 %) kaikista riskeistä 

oli tunnistamattomia. Suurin tunnistamattomien toteutuneiden riskien ryhmä oli aikatau-

luriskit (35 %). Seuraavaksi suurimmat riskiryhmät olivat kustannus- sekä laatu- ja tek-

niset riskit 29 %:n osuudella. Hallinnollisia riskejä oli kaikkiaan 6 % kaikista tavoite-

hintaisen projektinjohtourakan toteutuneista tunnistamattomista riskeistä. Suunnittelun 

sisältävässä projektinjohtourakassa oli noin neljännes (26 %). Eniten toteutui tunnista-

mattomia kustannusriskejä (40 %). Toiseksi eniten toteutui aikatauluriskejä (20 %) sekä 

seuraavassa järjestyksessä muita tunnistamattomia riskejä: laatu- ja teknisiä riskejä (13 

%), hallinnollisia riskejä (13 %), työturvallisuusriskejä (7 %) sekä vahinkoriskejä (7 %). 

5.4.3. Toteutuneet pääriskit toteutusmuodoittain 

Taulukossa 25 eri toteutusmuodot on skaalattu määrällisesti samanarvoisiksi keskenään, 

jolloin hankkeiden lukumäärällä ei ole vaikutusta tuloksiin. Tällöin voidaan tarkastella 

sitä, kuinka erilaiset toteutuneet riskit ovat jakautuneet eri toteutusmuotojen välillä.  Ku-

ten taulukosta 25 huomataan, 39 % kaikista kustannusriskeistä, 40 % kaikista aikataulu-

riskeistä ja 52 % kaikista hallinnollisista riskeistä oli toteutunut projektinjohtopalvelu-

kohteissa. Eniten kustannusriskejä oli toteutunut tavoitehintaisissa projektinjohtoura-

koissa (41 %). Sen lisäksi 35 % kaikista aikatauluriskeistä sekä 40 % kaikista laatu- ja 

teknisistä riskeistä oli toteutunut tavoitehintaisissa projektinjohtourakoissa. 

 

Taulukko 25. Kaikkien toteutuneiden pääriskien jakautuminen riskiryhmittäin. Toteu-

tusmuodot on skaalattu määrällisesti samanarvoisiksi.   (PJP = projektinjohtopalvelu, 

PJUB = budjetillinen projektinjohtourakka, PJUT = tavoitehintainen projektinjoh-

tourakka, PJUS = suunnittelun sisältävä tavoitehintainen projektinjohtourakka.) 

 

  PJP PJUB PJUT PJUS yhteensä 

kustannusriskit 39,0 % 0,00 % 40,9 % 20,1 % 100,0 % 

aikatauluriskit 39,8 % 0,00 % 35,4 % 24,8 % 100,0 % 

laatu- ja tekniset riskit 42,9 % 0,00 % 40,0 % 17,1 % 100,0 % 

hallinnolliset riskit 51,7 % 0,00 % 17,2 % 31,1 % 100,0 % 

työturvallisuusriskit 34,9 % 0,00 % 23,3 % 41,9 % 100,0 % 

vahinkoriskit 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100 % 100,0 % 

osuus kaikista toteutuneista riskeistä 42,7 % 0,0 % 36,0 % 21,3 % 100 % 

 

Sen sijaan 20 % kaikista kustannusriskeistä, 25 % kaikista aikatauluriskeistä ja 17 % 

kaikista laatu- ja teknisistä riskeistä oli toteutunut suunnittelun sisältävissä projektinjoh-

tourakoissa. Taulukosta huomataan, kuinka suurin osa riskeistä on toteutunut projektin-

johtopalvelukohteissa tai tavoitehintaisissa projektinjohtourakoissa. 

Taulukossa 26 on laskettu yhteen kaikki saman toteutusmuodon pääriskit (sekä tun-

nistetut että tunnistamattomat) ja tutkittu, kuinka suuri osuus näistä pääriskeistä on to-
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teutunut. Taulukosta 26 voidaan nähdä toteutuneiden riskien perusteella vaikeimmin 

hallittavissa olevat toteutusmuodot eli se, missä toteutusmuodossa on eniten toteutunut 

riskejä. 

 

Taulukko 26. Toteutusmuodon tunnistettujen ja tunnistamattomien pääriskien toteutu-

misjakauma. (PJP = projektinjohtopalvelu, PJUB = budjetillinen projektinjohtourakka, 

PJUT = tavoitehintainen projektinjohtourakka, PJUS = suunnittelun sisältävä tavoite-

hintainen projektinjohtourakka.. 

  PJP PJUB PJUT PJUS 

(Toteutuneet riskit / kaikki riskit) x 100 %) 75,9 % 0,0 % 81,5 % 38,5 % 

 

Taulukosta 26 nähdään, että eniten riskejä toteutui suhteessa kaikkiin tunnistettuihin 

riskeihin tavoitehintaisissa projektinjohtourakoissa (82 %) ja lähes yhtä paljon projek-

tinjohtopalvelussa (76 %). Suunnittelun sisältävässä projektinjohtourakassa toteutui ai-

noastaan 39 % kaikista tunnistetuista ja tunnistamattomista pääriskeistä. On syytä huo-

mata, että esimerkkikohteista vain yksi oli budjetillinen projektinjohtourakka eikä siinä 

toteutunut yhtään pääriskiä, joten sen osalta ei voida tehdä yleisiä johtopäätöksiä. 

5.5. Projektinjohtototeuttajan ja tilaajan suurimmat riskit 

Haastateltavia pyydettiin miettimään heidän mielestään eri toteutusmuotojen suurimmat 

riskit projektinjohtototeuttajan ja tilaajan kannalta. Nämä tulokset olivat melko homo-

geenisiä kaikkien haastateltavien kesken, ja ne on esitetty taulukossa 27. 

 

Taulukko 27. Projektinjohtototeuttajan ja tilaajan suurimmat riskit eri toteutus-

moudoissa. (PJP = projektinjohtopalvelu, PJUB = budjetillinen projektinjohtourakka, 

PJUT = tavoitehintainen projektinjohtourakka, PJUS = suunnittelun sisältävä tavoite-

hintainen projektinjohtourakka.) 

PROJEKTINJOHTOTOTEUTTAJAN SUURIMMAT RISKIT TOTEUTUSMUODOITTAIN 

PJP PJUB PJUT PJUS 

- Riittävän suuruinen 

ammattitaitoinen 

henkilöstö (hallinnol-

linen riski) 

- Riittävän suuruinen 

ammattitaitoinen hen-

kilöstö (hallinnollinen 

riski) 

- Aikatauluriski 

- Laatu- ja tekninen riski 

- Riittävän suuruinen 

ammattitaitoinen henki-

löstö (hallinnollinen riski) 

- Aikatauluriski 

- Laatu- ja tekninen riski 

- Kustannusriski 

- Riittävän suuruinen am-

mattitaitoinen henkilöstö 

(hallinnollinen riski) 

- Aikatauluriski 

- Korostunut laatu- ja tek-

ninen riski 

- Korostunut kustannusriski 
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TILAAJAN SUURIMMAT RISKIT TOTEUTUSMUODOITTAIN 

PJP PJUB PJUT PJUS 

- Löytää ammattitai-

toinen henkilöstö 

(hallinnollinen riski)  

- Aikatauluriski 

- Laatu- ja tekninen 

riski 

- Kustannusriski 

- Laatu- ja tekninen riski 

(onko halutunlainen 

lopputulos) 

- Kustannusriski  

- Laatu- ja tekninen riski 

(onko halutunlainen lop-

putulos) 

- Jaettu kustannusriski 

- Laatu- ja tekninen riski 

(onko halutunlainen loppu-

tulos) 

- Jaettu kustannusriski 
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6.  TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET JA 
TARKASTELU 

6.1. Riskit projektinjohtototeutuksessa 

Projektinjohtototeutusmuoto valitaan normaalisti kohteisiin, jotka ovat rakennustekni-

sesti vaativia ja joissa on kireä aikataulu. Yksinkertaisiin kohteisiin se soveltuu vain, jos 

kyseessä on erittäin laaja hanke ja/tai kireä aikataulu tai jos suunnittelua ei voi-

da/kannata viedä loppuun asti. Suunnittelua ei kannata viedä loppuun asti esimerkiksi 

jos tulevia käyttäjiä ei vielä tiedetä. Näin projektinjohtohankkeet ovat monesti jo lähtö-

kohtaisesti riskialttiimpia kuin perinteiset rakennushankkeet. Esimerkkikohteiden haas-

tavuus oli käytännössä kaikissa hankkeissa joko vaativa tai erittäin vaativa, samoin laa-

juus oli suurimmassa osassa kohteissa yli 15 000 brm². Kaikkiaan kohteissa toteutui 81 

kappaletta riskejä, jotka noudattelivat kappaleessa 3.3.1 esitettyjä Flanaganin ja Norma-

nin (1993. s. 27) tyypillisiä rakennusprojektin riskejä. Kaikista esimerkkikohteiden to-

teutuneista riskeistä tunnistamattomia oli 36 %. Näihin tunnistamattomiin riskeihin ja 

niiden syiden tunnistamiseen tulisi panostaa, sillä tunnistamaton riski on kaikista vaaral-

lisin riski (Peltonen & Kiiras 1998. s. 27). Jos projektin riskialttiuden mittarina käyte-

tään toteutusmuodoissa toteutuneita riskejä, riskialtteimmat toteutusmuodot projektin 

kannalta ovat tavoitehintainen projektinjohtourakka sekä projektinjohtopalvelu. Kol-

manneksi riskialttein toteutusmuoto projektin kannalta on suunnittelun sisältävä projek-

tinjohtourakka. On syytä huomata, että esimerkkikohteista vain yksi oli budjetillinen 

projektinjohtourakka, eikä siinä toteutunut yhtään pääriskiä. Pienen otoksen takia siitä ei 

voida tehdä yleisiä johtopäätöksiä. 

Usein projektinjohtopalveluhankkeissa projektinjohtototeuttaja on osa tilaajan orga-

nisaatiota. Tilaajan vastuu projektinjohtopalvelussa on löytää ammattitaitoinen projek-

tinjohtototeuttaja toteuttamaan kohde. Lisäksi tilaaja on vastuussa aikataulusta, kustan-

nuksista sekä laadusta. Projektinjohtototeuttajan suurin riski projektinjohtopalvelussa on 

löytää ammattitaitoista ja sitoutunutta henkilöstöä toteuttamaan kohde halutuissa laatu-, 

aika- ja kustannusraameissa. Projektinjohtototeuttaja voi joutua taloudellisesti vastuu-

seen vain, jos projektinjohtototeuttaja on tuottamuksellisesti toiminut tai tehnyt jotain 

väärin. Tutkimuksen perusteella projektinjohtopalvelu on erittäin riskialtis toteutustapa, 

sillä peräti 76 % projektinjohtopalvelukohteiden kaikista pääriskeistä toteutui eli vain 24 

% pääriskeistä saatiin torjuttua. Tunnistamattomia riskejä oli kaikista riskeistä 35 %. Se 

oli toiseksi korkein osuus kaikista toteutusmuodoista. Kaikista esimerkkikohteiden to-

teutuneista riskeistä 43 % toteutui projektinjohtopalveluhankkeissa. Suurin toteutunei-
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den riskien syy oli osapuolelliset ja yhteistoiminalliset syyt 38 %:n osuudella, tämän 

jälkeen toiseksi suurin syyryhmä oli suhdannesyyt 19 %:n osuudella. 

Budjetillisessa projektinjohtourakassa tilaajalta häviää aikatauluriski sekä laatu- ja 

tekninen riski, sillä ne siirtyvät projektinjohtototeuttajan vastuulle. Tilaajan vastuulla on 

löytää ammattitaitoinen projektinjohtourakoitsija toteuttamaan kohde. Tilaajalle jää kus-

tannusriski sekä osittainen laatu- ja tekninen riski, sillä tilaaja on sopimussuhteessa 

suunnittelijoihin, jolloin tilaajan vastuulla on se, että suunniteltu lopputulos on halutun-

lainen. Tämä tarkoittaa sitä, että tilaajan on pystyttävä kertomaan suunnittelijoille, mil-

laiset tilojen tulisi olla. Projektinjohtourakoitsijan riskeinä ovat sopimusriskit ja työmaa-

riskit, sillä projektinjohtourakoitsija on suorassa sopimussuhteessa aliurakoitsijoihin. 

Tällöin projektinjohtourakassa on projektinjohtototeuttajalla näiden vastuiden takia 

enemmän motivaatiota toteuttaa projekti tavoitteiden mukaisesti kuin projektinjohtopal-

velussa. Projektinjohtourakoitsijan taloudellinen riski on lähinnä tiettyyn budjettiin si-

dotuissa bonuksissa. Tässä vaihtoehdossa, kun projektinjohtourakoitsija toimii puhtaasti 

palkkiopohjalta (at fee), ei synny eturistiriitoja tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan vä-

lille suunnitelmien tai työn laadun johdosta (Peltonen & Kiiras 1998. s. 19). Näin myös 

ainoassa tarkastellussa budjetillisessa projektinjohtourakassa kävi, ja se sujui ilman yh-

tään toteutunutta pääriskiä, vaikka projektinjohtopalveluhankkeissa tunnistettiin 17 % 

kaikista kohteiden riskeistä. 

Tavoitehintaisessa projektinjohtourakassa projektinjohtototeuttajan riskit kasvavat 

kustannusriskillä. Kustannusriski on myös mahdollisuus, sillä alitettaessa tavoitehinta 

osa tästä toteutuneen budjetin ja kattohinnan erotuksesta tulee projektinjohtototeuttajal-

le. Tilaajalla on siis osittainen kustannusvastuu, muuten vastuut ovat kummallakin osa-

puolella samat kuin budjetillisessa projektinjohtourakassa. Tutkituissa hankkeissa suu-

rimmat taloudelliset ja aikataululliset riskit ovat toteutuneet juuri tavoitehintaisissa pro-

jektinjohtourakoissa. Tutkimuksen perusteella näyttäisi tavoitehintainen projektinjoh-

tourakka olevan kaikista huonoiten hallittavissa, sillä kaikista riskeistä toteutui peräti 82 

%. Tämän lisäksi melkein puolet (48 %) kaikista riskeistä oli tunnistamattomia riskejä. 

Osuus oli suurin kaikista toteutusmuodoista. Kaikista esimerkkikohteiden riskeistä 36 % 

toteutui tavoitehintaisissa projektinjohtourakoissa. Suurin syyryhmä toteutuneiden riski-

en taustalla oli osapuolelliset ja yhteistoiminalliset syyt (42 %) ja suhdannesyyt (18 %). 

Tämä voi johtua toteutusmuodon vastakkainasettelusta, jossa ei aina ajatella projektin 

etua vaan pääosin omaa etua. Peltonen ja Kiiras (1998. s. 19) ovat myös havainneet tä-

män vastakkainasettelun olevan kaikista todennäköisintä juuri tavoitehintaisessa projek-

tinjohtourakassa.  

Suunnittelun sisältävässä projektinjohtourakassa projektinjohtototeuttajalle tulee 

vielä suunnitteluriski, kun taas tilaajalta tämä riski häviää. Muuten riskit jakautuvat sa-

moin kuin edellisessä toteutusmuodossa. Suunnittelun sisältävässä projektinjohtoura-

kassa projektinjohtototeuttajan vastuu on huomattavasti ankarampi, sillä tehtäessä suun-

nittelusopimukset projektinjohtourakoitsijan nimiin on ratkaisulla merkitystä useisiin 

sopimuskohtiin, kuten laadunvarmistukseen (esim. suunnitelmien aikatauluihin ja yh-

teensopivuuteen), suunnitelmavirhevastuisiin ja tilaajan myötävaikutusvelvollisuuksiin 
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(YSE 24. §:n mukainen tilaajan vastuu laadituttamistaan suunnitelmien oikeellisuuksista 

siirtyy projektinjohtourakoitsijalle). (RT 16-10906. 2007; RT 10-10660. 1998.) Silti täs-

sä toteutusmuodossa saatiin suurin osa pääriskeistä torjuttua, ja vain 38 % pääriskeistä 

toteutui. Tunnistamattomia riskejä oli vain 26 % kaikista riskeistä. Kaikista toteutuneis-

ta riskeistä 21 % toteutui suunnittelun sisältävissä projektinjohtourakoissa. Suurimmat 

syyryhmät toteutuneiden riskien taustalla olivat sisällölliset syyt (40 %) sekä osapuolel-

liset ja yhteistoiminnalliset syyt (20 %).  

Projektiriski tarkoittaa kaikkia projektin riskejä. Tilaajan ja projektinjohtototeuttajan 

riskit ovat käänteisiä toisiinsa nähden, sillä mitä enemmän riskejä ja vastuuta toisella 

osapuolella on, sitä vähemmän riskejä ja vastuuta toisella osapuolella on. Voidaan aja-

tella, että riskejä ja vastuuta on kaikissa toteutusmuodoissa kokonaisuudessaan saman 

verran kuvan 21 mukaisesti eli projektiriskin suuruus on vakio. Riskitasapaino muuttuu 

eri osapuolten välillä, niin että projektinjohtototeuttajan riskit kasvavat ja tilaajan pie-

nenevät mentäessä oikealle (projektinjohtopalvelusta kohti suunnittelun sisältävään pro-

jektinjohtourakkaan). Projektinjohtopalvelussa riskitasapaino on lievästi tilaajan puolel-

la, mutta budjetillisessa projektinjohtourakassa urakoitsijalla on jo enemmän riskiä vas-

tattavanaan. Tämä urakoitsijan vastuu kasvaa mentäessä tavoitehintaiseen ja suunnitte-

lun sisältävään projektinjohtourakkaan.   

 

  Urakkamuoto 
Tilaaja Urakoitsija 

                

Suunnittelun sisältävä projektin-                      

johtourakka                      

                

Tavoitehintainen projektinjohto-                      

urakka                      

                

                     
Budjetillinen projektinjohtourakka 

                     

                

                     
Projektinjohtopalvelu 

                     

                

Kuva 21. Projektinjohtototeutusmuotojen riskitasapaino tilaajan ja urakoitsijan välillä. 

 

Projektiriskijana ei kuitenkaan välttämättä ole vakiopituinen eri toteutusmuodoissa, 

vaan sen pituus voi vaihdella toteutusmuodon riskialttiuden mukaan. Tästä toteutus-

muodon sisäisestä riskistä on viitteitä kuvassa 22, jossa on tarkasteltu toteutusmuodoit-

tain, kuinka paljon riskeistä saatiin torjuttua. Lisäksi kuvassa on esitetty toteutusmuo-

don suhteellinen osuus kaikista tunnistetuista riskeistä (katso taulukko 17). Tarkastelta-

essa toteutusmuodon sisäistä riskitasoa tavoitehintainen projektinjohtourakka ja projek-

tinjohtopalvelu näyttäisivät olevan kaikista riskialtteimpia toteutusmuotoja toteutunei-

den riskien suhteella mitattuna.  
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Kuvassa 22 on verrattu kaikkia toteutusmuodon pääriskejä siihen, kuinka moni näis-

tä pääriskeistä toteutui ja kuinka moni saatiin torjuttua. Käänteisesti tuloksista voitaisiin 

päätellä se, että pääriskin ilmaantuessa se saadaan torjuttua 20 %:n todennäköisyydellä 

sekä projektinjohtopalvelussa että tavoitehintaisessa projektinjohtourakassa. Sen sijaan 

suunnittelun sisältävässä projektinjohtourakassa riskin toteutumisen todennäköisyys on 

alle 40 % eli se saadaan torjuttua yli 60 %:n todennäköisyydellä. Yksi ainoa esimerkki-

kohde oli budjetillinen projektinjohtourakka, eikä siinä toteutunut yhtään pääriskiä, 

vaikka siinä tunnistettiin suhteessa 17 % kaikista esimerkkikohteiden riskeistä. Vaikka 

budjetillisen projektinjohtourakan otos on suppea, uskoisin tuloksella olevan jotain pe-

rää, sillä budjetillinen projektinjohtourakka on alkuperäinen projektinjohtourakka eikä 

siihen ole sekoitettu niin paljon markkinatalouden ehtoja kuin tavoitehintaisessa projek-

tinjohtourakassa. Kun kumpikin osapuoli puhaltaa yhteen hiileen, on kyseessä todelli-

nen yhteistoimintaurakka eikä vastakkainasettelua synny. Tällöin saadaan eliminoitua 

riskit, jotka johtuvat osapuolista ja yhteistyöstä. Tämä vaikuttaa siihen, että riskejä ei 

synny niin paljon kuin muissa toteutusmuodoissa. Lisäksi riskien ilmaantuessa ne saa-

daan todennäköisemmin torjuttua, kun molemmat osapuolet kommunikoivat avoimesti 

keskenään ja pyrkivät samaan päämäärään. 

 

Riskien torjumisen todennäköisyys
 toteutusmuodoittain

61,5 %

17,4 %

24,3 %

33,0 %

25,2 %

24,1 %

18,5 %

100,0 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

PJUB

PJUS

PJP

PJUT

Toteutusmuoto

torjuttuja riskejä / kaikki riskit

torjuttuja riskejä

osuus kaikista riskeistä

 
Kuva 22. Kaikkien eri toteutusmuotojen tunnistettujen ja tunnistamattomien pääriskien 

torjumistodennäköisyys sekä toteutusmuodon suhteellinen osuus kaikista tunnistetuista 

riskeistä. (PJUT = tavoitehintainen projektinjohtourakka, PJP = projektinjohtopalvelu, 

PJUS = suunnittelun sisältävä tavoitehintainen projektinjohtourakka, PJUB = budjetil-

linen projektinjohtourakka.) 

 

Tarkasteltaessa kaikkia esimerkkikohteita, erottuu selkeästi se, kuinka kustannusris-

kit, aikatauluriskit sekä laatu- ja tekniset riskit nousevat kaikista suurimmiksi pääriski-

ryhmiksi. Tulokset eivät yllätä, sillä rakentamisessa aika, raha ja laatu muodostavat yh-

tälön, jossa kaikki kolme elementtiä vaikuttavat kiinteästi toisiinsa. Jos jokin näistä 

kolmesta elementistä ei toteudu suunnitellusti eli jokin riski toteutuu, tulee tämä vaikut-
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tamaan erittäin todennäköisesti kahteen muuhun elementtiin. Voidaan myös olettaa, että 

jos jokin näistä kolmesta suurimmasta pääriskiryhmästä toteutuu, todennäköisesti myös 

jokin toisista pääriskiryhmistä toteutuu. Näiden kolmen pääriskiryhmän eliminoiminen 

on hankkeen onnistumisen kannalta kaikista tärkeintä, jotta saavutetaan tilaajan haluama 

laatutaso tilaajan luomissa aika- ja kustannusraameissa. 

Jotta voidaan eliminoida tai yrittää siirtää riskiä pois omalta vastuulta, eli vaikuttaa 

riskin seurauksiin, tulee riskin syy aluksi tunnistaa. Monesti riskin seuraukset ovat tulos 

monesta eri syystä, ja toisaalta jokin riskin seuraus ei rajoitu vain yhteen pääriskiryh-

mään, vaan se vaikuttaa moneen eri pääriskiryhmään. Tässä tutkimuksessa suurin syy, 

joka on johtanut jonkin pääriskin toteutumiseen, oli osapuolelliset ja yhteistoiminnalli-

set syyt (35 %). Osapuolilla tarkoitetaan kaikkia hankkeen eri osapuolia (pois lukien 

projektinjohtototeuttaja) kuten tilaajaa, rakennuttajakonsultteja, suunnittelijoita ja ali-

urakoitsijoita. Osapuolellisilla ja yhteistoiminnallisilla syillä tarkoitetaan esimerkiksi 

sellaisia syitä, jotka liittyvät osapuolten yhteistyöhön, vuorovaikutukseen, toimintaky-

kyyn, taloudelliseen tilaan, resurssipulaan tai osaamiseen. Nämä riskit on yleensä huo-

mioitu ja tunnistettu, mutta silti ne ovat toteutuneet. Käsiteltäessä projektinjohtototeu-

tusta, jonka nimenomaan pitäisi olla puhdas yhteistoiminnallinen urakkamuoto, tuntuu 

järjettömältä, että juuri tämä yhteistoiminta (tai sen puute) aiheuttaa yli kolmanneksen 

kaikista toteutuneista riskeistä. Kaikista tunnistetuista toteutuneista pääriskeistä 45 % ja 

tunnistamattomista toteutuneista pääriskeistä 25 % johtuivat osapuolellisista syistä. 

Osapuolelliset syyt olivat suurin syy toteutuneisiin (sekä tunnistettuihin ja tunnistamat-

tomiin) kustannus-, aikataulu- sekä laatu- ja teknisiin riskeihin. Tämäkin osoittaa sen, 

kuinka kaiken lisäksi tämä suurin syyryhmä vaikuttaa kaikista eniten koko hankkeen 

tärkeimpiin elementteihin.  

Tilaajan kokemukseksi projektinjohtorakennuttamisesta arvioitiin keskimäärin 3,7 

eli normaalin ja hyvän välissä (asteikolla 1−5). Rakennuttajakonsultin kokemukseksi 

samalla asteikolla arvioitiin 3,8 eli samaa luokkaa kuin tilaajan kokemus. Tästä voitai-

siin päätellä, ettei ainakaan tilaajan ja rakennuttajakonsultin kompetenssin puute aiheut-

tanut näitä osapuolellisia syitä.  

Osapuolelliset ja yhteistoiminalliset syyt ovat monesti kytköksissä suhdannesyihin 

ja tämä näkyy erityisesti tunnistamattomien toteutuneiden pääriskien kohdalla, joissa 

suhdannesyyt ovat toiseksi suurin syyryhmä (17 %:n osuudella). Tämä tarkoittaa käy-

tännössä sitä, että korkeasuhdanteessa esimerkiksi suunnittelijoilla on erittäin paljon töi-

tä, jolloin toinen (pää)syy on suhdannesyy, joka on aiheuttanut kiireen. Toinen (pää)syy 

on osapuolellinen syy, jolla tarkoitetaan suunnittelijan resurssipulaa. Nämä kaksi (pää-

syytä) ovat aiheuttaneet erityisesti aikataulu-, kustannus- sekä laatu- ja teknisten riskien 

toteutumisen. Osapuolelliset syyt ovatkin kaksi suurinta syytä näiden kahden pääriskin 

taustalla.  

Kuten tunnistetuista syistä huomataan, monissa hankkeissa, joissa on toteutunut joi-

tain tunnistamattomia pääriskejä, on havaittavissa, että niiden rakentaminen on ajoittu-

nut korkeasuhdanteeseen. Yhteistä näissä epäonnistuneissa hankkeissa on se, että tar-

jousvaiheessa projektinjohtototeuttaja ei ole osannut arvioida, kuinka raju tämä korkea-



 77 

suhdanteen vaikutus tulee olemaan. Kyse ei ole pelkästään siitä, että panoshinnat nou-

sevat, vaan myös siitä, ettei edes normaalisti varmoina pidettyihin aliurakoihin löydetä 

tekijöitä. Tämä piirre korostuu teknisesti haastavissa kohteissa, sillä aliurakoitsijat eivät 

edes halua tehdä tarjouksia teknisesti vaativaan kohteeseen, kun tarjolla on paljon yk-

sinkertaisia rakennuskohteita. Jos ei saada aikaiseksi tervettä kilpailua aliurakoitsijoiden 

välillä eikä pahimmassa tapauksessa löydetä tekijää jollekin hankintapaketille, häviää 

koko projektinjohtorakentamisen idea ja hyöty verrattuna perinteiseen urakointiin. Täl-

löin joudutaan turvautumaan monesti erittäin kalliiseen aliurakoitsijaan, jolla ei välttä-

mättä ole riittävästi resursseja toteuttaa hanketta halutussa ajassa. Kiire ja resurssien 

puute (suhdannesyy) aiheuttavat sen, että aliurakoitsija joutuu palkkaamaan uutta henki-

löstöä, joka monesti on ammattitaidottomampaa ja kokemattomampaa kuin vanhat työn-

tekijät (osapuolellinen ja yhteistoiminnallinen syy). Tämä kasvattaa laatu- ja teknisen 

riskin toteutumisen todennäköisyyttä (suurin pääriskiryhmä, kun syy osapuolellinen), 

mikä taas korreloituu urakoitsijalle kustannus- ja aikataulupaineina. Jos tilaajan asetta-

maa laatutasoa ei saavuteta, joudutaan tekemään uudestaan asioita urakoitsijan kustan-

nuksella. 

Sisällölliset syyt ovat toiseksi suurin kaikkien toteutuneiden riskien syyryhmä (16 

%:n osuus kaikista toteutuneiden riskien syistä). Englannissa käytetään sanaa scope 

risks, jolla viitataan dokumentaation puutteisiin tai hankkeen lähtötietojen muutoksiin 

liittyviin riskeihin. Kendrick (2003. s. 38.) on huomannut tarkastellessaan PERIL-

tietokantaa (Project Experience Risk Information Library-database), kuinka joka kolmas 

riski on ollut niin sanottu scope riski, mutta scope riskit ovat vaikuttaneet yli puoleen 

toteutuneista aikatauluriskeistä. PERIL-tietokantaan on koottu yli 10 vuoden ajan eri-

laisten projektien tietoja eri puolilta maailmaa. Vuonna 2008 näitä projekteja oli yli 600 

kappaletta. Scope riskit ovat olleet suurin riskien aiheuttaja PERIL-tietokannan projek-

teissa. Sisällölliset syyt ovat vastaavia kuin scope riskit, jotka ovat johtuneet huonoista 

tai vajavaisista lähtötiedoista, tietojen muuttumisesta, suunnitelmien vaikeudesta tai 

hankkeen kompleksisuudesta. Esimerkkikohteissa sisällölliset syyt ovat erityisesti vai-

kuttaneet toteutuneisiin tunnistettuihin kustannus- (25 %) ja aikatauluriskeihin (26 %). 

Kendrick (suomennettu 2003. s. 332−333) on määritellyt neljä avainasiaa, joiden avulla 

scope riskejä voidaan pyrkiä torjumaan ja hallitsemaan:  

• määrittele selkeästi tavoitteet/lopputuotteet 

• varmista, että tavoitteiden/lopputuotteiden arvo ylittää tehdyn työn arvon 

• jaa projektin tehtävät tarpeeksi pieniksi osiksi (Work Breakdown Structure, 

WBS), jolla varmistetaan tehtävän ymmärtäminen ja onnistuminen 

• ota huomioon kaikki riskit, myös tunnistamattomat, sekä hankkeen koko ja 

kompleksisuus. 

Näistä avainasioista näkee, kuinka Kendrick on selkeästi ajatellut projekteja yleisem-

mällä tasolla, jossa projektinjohtaja on sekä omistaja että toteuttaja. Rakentamisprojek-

teihin ohjeet voitaisiin soveltaa niin, että kaksi ensimmäistä avainasiaa olisi tarkoitettu 

tilaajalle/rakennuttajalle ja kaksi viimeistä projektinjohtototeuttajalle. Kahdesta viimei-
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sestä ohjeesta voidaan huomata, kuinka ne noudattelevat projektinjohtorakentamisen 

periaatteita. 

Projektinjohtototeuttajan kustannus- ja aikataulupaineita lisäävät suuri lisä- ja muu-

tostöiden määrä. Tässä tutkimuksessa hankkeiden lisä- ja muutostöitä tuli keskimäärin 

13,4 % verrattuna alkuperäiseen budjettiin. Tätä voidaan pitää suurena määränä, sillä 

hankkeen keskimääräinen lisä- ja muutostyön määrä on ollut 6,5 % alkuperäiseen bud-

jettiin verrattuna (Soikkeli & Kankainen 1992). Ehkä hieman yllättäen eri toteutusmuo-

tojen välillä ei ollut suurta eroa, jos jätetään pois ainut budjetillinen projektinjohtourak-

ka. Tavoitehintaisessa projektinjohtourakassa lisä- ja muutostöitä tuli 15,3 % ja suunnit-

telun sisältävässä projektinjohtourakassa 14,6 % verrattuna alkuperäiseen budjettiin. 

Projektinjohtopalvelukohteissa tilaaja maksaa kaikki toteutuneet kustannukset, jolloin 

lisä- ja muutostyöt ovat muutoksia alkuperäiseen budjettiin. 

Suuri lisä- ja muutostyömäärä johtui pääosin aidoista muutoksista, jotka tilaaja päät-

ti tehdä. Tämä on koko toteutusmuodon idea lähtökohtaisesti. On luonnollista, että pro-

jektinjohtorakentamisessa tulee paljon muutoksia (lisä- ja muutostöitä). Se on yksi syy, 

miksi tilaaja on valinnut kyseessä olevan toteutusmuodon, sillä tällöin tilaajan ei tarvitse 

maksaa ylimääräistä katetta lisä- ja muutostöille. 

Suuri lisä- ja muutostyömäärä voi johtua suunnitelmien huonosta valmiustasosta, 

joka siis on yksi sisällöllisen syyn ilmentymä. Jos projektinjohtototeuttaja huomaa 

suunnitelmien olevan selkeästi liian yleisluontoisia, ja/tai tilaaja ei ole antanut kaikkia 

tarvittavia tai muuttuneita lähtötietoja, tulee tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden lai-

minlyömisestä reklamoida tilaajaa. Tällöin riskien toteutuessa kyseessä on sekä sisällöl-

linen että osapuolellinen syy. Korkeasuhdanteessa suunnittelutoimiston resurssipula on 

yksi suhdannesyy, joka voi myös aiheuttaa suuria lisä- ja muutostöitä, sillä suunnittelija 

ei pysy projektinjohtototeuttajan antamassa suunnitteluaikataulussa (osapuolellinen ja 

yhteistoiminnallinen syy), vaikka tilaaja onkin antanut ajallaan kaikki tarvittavat lähtö-

tiedot. Tässäkin huomattiin, kuinka useita eri syitä voi olla toteutuneiden riskien taustal-

la.  

Sopimukselliset syyt kattavat yllättävän pienen osan kaikista toteutuneista riskeistä, 

yhteensä vain 7,5 %. Sopimukselliset syyt ovat olleet syynä sekä tunnistettuihin että 

tunnistamattomiin kustannus- ja aikatauluriskeihin noin joka kymmenennessä toteutu-

neessa tapauksessa. Tunnistamattomissa hallinnollisissa riskeissä sopimukselliset syyt 

ovat olleet syynä joka viidennessä toteutuneessa tapauksessa. Rahallisesti sopimukselli-

set syyt voivat kuitenkin toteutuessaan aiheuttaa erittäin ison riskin euromääräisesti, eli 

niiden vaikutus on toteutuessaan erittäin suuri. 

Lisä- ja muutostöiden sopimis- ja päättämisprosessi on yksi tärkeimmistä seikoista, 

kun halutaan estää sopimuksellisten syiden aiheuttamien riskien toteutuminen. Lisä- ja 

muutostöiden sopimis- ja päättämisprosessista tulisi selkeästi sopia hankkeen alussa, ja 

lähtökohtana tulisi olla se, että lisä- ja muutostöitä tulee hankkeen aikana. Lisä- ja muu-

tostyö tulee hyväksyttää tilaajalla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, tällöin projek-

tinjohtototeuttaja saa sekä lisää aikaa toteutukseen että korvauksen tehdystä lisä- ja 

muutostyöstä. Ongelma on erityisen korostunut tavoitehintaisessa projektinjohtourakas-
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sa, jossa hyväksytyt lisä- ja muutostyöt nostavat tavoite- ja kattohintaa. Tällöin tilaajan 

etu on minimoida lisä- ja muutostöiden määrä, sillä nämä lisäävät suoraan tilaajan kus-

tannuksia. Projektinjohtourakoinnissa suurin ongelma on määrittää, mikä on normaalia 

suunnitelmien täsmentymistä ja tarkentumista ja mitkä taas ovat uusia suunnitelmia tai 

suunnitelmien muutoksia. Lisä- tai muutostyöksi ei katsota sopimussuunnitelmien alhai-

sesta valmiudesta johtuvaa suunnitelmien sellaista täsmentymistä ja täydentymistä, joka 

ei poikkea kohteen yleisestä laatutasosta tai joka sovitun työntuloksen aikaansaamiseksi 

edellytetään tehtäväksi (RT 16-10906 2007. s. 15). Sivunen (2009. s. 49) on huomannut 

erikoistyössään Sopimuserimielisyydet projektinjohtototeutuksessa, kuinka tämä suunni-

telmien täsmentyminen ja täydentyminen tulisi selkeämmin määrittää projektinjohtoso-

pimuksissa. Lisäksi hän ehdottaa, että sitoutua-sanan sijasta sopimuksessa käytettäisiin 

ilmaisua olla tietoinen ja sitoutunut sopimuksen puitteissa. 

Kompetenssilliset syyt ovat aiheuttaneet kaikista toteutuneista riskeistä 13 %. Tut-

kittaessa kolmea ainutlaatuisinta hanketta, kompetenssilliset syyt korostuvat entisestään, 

sillä näissä hankkeissa kompetenssilliset syyt olivat toiseksi suurin syyryhmä aiheuttaen 

23 % kaikista toteutuneista riskeistä. Kompetenssillisilla syillä tarkoitetaan projektin-

johtototeuttajan projektiorganisaation osaamista ja ammattitaitoa suhteessa hankkeen 

tekniseen vaikeustasoon. Kompetenssilliset syyt ovat aiheuttaneet erityisesti tunnista-

mattomien ja tunnistettujen kustannus- sekä laatu- ja teknisten riskien toteutumisen. Li-

säksi kompetenssilliset syyt ovat aiheuttaneet joka viidennen tunnistamattoman hallin-

nollisen riskin toteutumisen.  

Hankkeen vaativuus ja uutuusarvo tulisi määrittää jo ennen tarjousvaihetta (tai tar-

jousvaiheen riskianalyysissä) esimerkiksi kompleksisuuden avulla. Näin voitaisiin en-

nakoida hankkeen vaativuutta, ja kiinnittää hankkeeseen tarpeeksi ammattitaitoinen ja 

osaava projektiorganisaatio. Pennasen (2008) mukaan työmaalla kompleksisuuden hal-

litseminen perustuu pääosin valmistuvan tuotteen vertaamiseen oikeaan vastaukseen eli 

suunnitelmiin. Esimerkiksi jos seinä on rakennettu väärään paikkaan, tulee nopeasti pys-

tyä havaitsemaan ristiriita suunnitelmiin, purkaa aloitettu seinä ja tehdä se oikeaan paik-

kaan. Jos työt viivästyvät suhteessa yleisaikatauluun, tulee ero havaita ja laatia korjaava 

aikataulu. Tässä kompleksisuuden hallitsemisessa mitataan projektinjohtototeuttajan 

osaamista eli kompetenssia.  

Tarkasteltaessa kaikkien esimerkkikohteiden kompleksisuutta ja sen vaikutusta aika-

tauluviiveisiin oli merkille pantavaa, kuinka kaksi kohdetta arvioitiin ainutlaatuisiksi 

(kompleksisuusluku yli 40) ja näissä kummassakin jäätiin pahasti aikataulusta, aivan 

kuten Kendrick (2003. s. 52) on esittänyt tutkimuksessaan. Toisessa kohteessa aikatau-

luviive oli +20 % (kohde 2) ja toisessa +28 % (kohde 5) alkuperäiseen aikatauluun ver-

rattuna. Viisi kohteista arvioitiin kompleksiseksi (kompleksisuusluku 20−40), ja näistä 

kompleksisin (kohde 9) jäi jälkeen aikataulusta. Loput neljä kohdetta arvioitiin komp-

leksisuuden suhteen helpoiksi (kompleksisuusluku alle 20). Näistä helpoista kohteista 

yksikään ei myöhästynyt. Tästä voitaisiin päätellä, kuinka Kendrickin esittämällä komp-

leksisuuden kaavalla voitaisiin ennakoida mahdollisia aikatauluviiveitä. 
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Tutkimuksessa tarkasteltiin kompleksisuuden perusteella kolmea helpointa kohdetta 

(kompleksisuusluvun keskiarvo 13) ja kolmea ainutlaatuisinta kohdetta (kompleksisuus-

luvun keskiarvo 53). Merkille pantavaa oli, kuinka näissä kolmessa ainutlaatuisimmassa 

kohteessa todettiin yhteensä 66 kappaletta syitä toteutuneille riskeille, kun taas kolmes-

sa helpoimmassa kohteessa syitä toteutuneiden riskien taustalla oli vain 13 kappaletta. 

Sekä helpoimmissa että ainutlaatuisimmissa kohteissa suurin syyryhmä oli osapuolelli-

set ja yhteistoiminnalliset syyt, jotka aiheuttivat noin kolmanneksen kaikista toteutu-

neista riskeistä. Kolmessa ainutlaatuisimmassa kohteessa korostuivat kompetenssilliset 

syyt, jotka olivat toiseksi suurin syyryhmä 23 %:n osuudella. Kompetenssillisista syistä 

johtuvia riskejä ei toteutunut yhtään kolmessa helpoimmassa kohteessa. Näin voitaisiin 

päätellä, ettei näihin kolmeen ainutlaatuisimpaan kohteeseen saatu kiinnitettyä tarpeeksi 

ammattitaitoista ja osaavaa projektinjohto-organisaatiota (kompetenssillinen syy) eikä 

muidenkaan osapuolten kompetenssi/osaaminen ollut riittävä (osapuolellinen ja yhteis-

toiminnallinen syy). 

Projektinjohtototeuttajan kompetenssia on tässä tutkimuksessa mitattu luvun 4.1 

mukaisesti koulutustason ja työkokemuksen perusteella. Arvioitavina olivat tuotanto-

johtaja, projektipäällikkö, työmaapäällikkö ja kokenein projekti-insinööri. Kaikkiaan 

tulokset olivat melko yksiselitteiset: organisaatiot ovat olleet koulutukseltaan aina rele-

vantteja (joko akateemisia tai ei) ja työkokemustakin on ollut keskiverroin yli 15 vuotta.  

Tarkasteltaessa kolmen ainutlaatuisimman kohteen projektinjohtototeuttajan organi-

saation kompetenssia koulutuksen sekä kokemuksen perusteella huomataan, kuinka 

kahteen ainutlaatuisimpaan kohteeseen (kohde 2 ja kohde 5) oli saatu erittäin kokenut 

organisaatio (kaikilla kokemusta yli 20 vuotta), mutta ainoaan kompleksiseen kohtee-

seen (kohde 9) ei ollut selkeästi saatu kaikkein kokeneinta miehitystä (vain yhdellä ko-

kemusta yli 20 vuotta). Koulutuksen osalta kaikissa kolmessa kohteessa organisaation 

koulutustaso oli relevantti. Tämän tarkastelun perusteella, jos kompetenssin mittarina 

käytetään pelkästään koulutusta ja työkokemusta, oli kahteen ainutlaatuisimpaan koh-

teeseen saatu kiinnitettyä todella kokenut organisaatio. Ehkä yksinkertaisesti parhaim-

mankaan projektinjohtototeuttajan organisaation ammattitaito ja osaaminen ei vain riit-

tänyt näin ainutlaatuisiin hankkeisiin. 

Kolmessa helpoimmassa kohteessa sisällölliset syyt olivat yhtä suuri riskien syy, 

kuin osapuolelliset ja yhteistoiminnalliset syyt (kummatkin 31 %:n osuuksilla). Tämän 

jälkeen kolmanneksi eniten riskejä toteutui helpoimmissa kohteissa teknisistä syistä joh-

tuen. Kolmessa ainutlaatuisimmassa kohteessa kolmanneksi suurin syyryhmä oli suh-

dannesyyt 20 %:n osuudella. Tästä voitaisiin päätellä, että näiden ainutlaatuisten kohtei-

den rakentaminen on ajoittunut suhdanteiden kannalta erittäin huonoon aikaan.  

Resurssien puute ja ammattitaidottomuus korkeasuhdanteessa eivät ole pelkästään 

aliurakoitsijoiden ja suunnittelijoiden ongelma, vaan ne koskettavat myös projektinjoh-

tototeuttajaa. Projektinjohtototeuttajan yksi suurimmista riskeistä on oman henkilöstön 

osaaminen, pätevyys ja se, kuinka säilyttää tämä osaaminen ja ammattitaito (etteivät ne 

siirry toiseen yritykseen) erityisesti korkeasuhdanteen aikana. Teknisesti vaativissa 

hankkeissa korostuu projektinjohtototeuttajan organisaation osaamisen lisäksi projekti-
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organisaation sitoutuminen hankkeeseen sekä henkilökemioiden toimiminen. Tällöin ei 

synny vaihtuvuutta, joka itsessään on erittäin suuri (hallinnollinen) riski koko hankkeen 

kannalta. Organisaation yhteishengen ollessa korkealla ruokkii hyvä yhteishenki itse 

itseään ja auttaa henkilöstöä jaksamaan sekä antamaan kaikkensa hankkeen hyväksi. 

Onnistuneita hankkeita leimaa onnistunut organisaatiovalinta, jossa ei ole tapahtunut 

merkittävää tai yllättävää vaihtuvuutta (hallinnollisia riskejä). Toisaalta epäonnistuneita 

hankkeita yhdistää suunnittelematon vaihtuvuus, henkilöstön sitoutumattomuus hank-

keeseen sekä kompetenssin puute. Jos hanke arvioidaan selkeästi senhetkisistä hank-

keista riskialtteimmaksi ja kompleksisimmaksi, tulisi siihen kiinnittää projektinjohtoto-

teuttajan ammattitaitoisin ja osaavin organisaatio.  

6.2. Toimenpide-ehdotukset riskien hallitsemiseksi 

Taulukkoon 28 on listattu kaikkien toteutuneiden (tunnistetut ja tunnistamattomat) ris-

kien suurimmat syyt, niiden vaikutukset eli mitkä riskit toteutuivat tästä syystä johtuen 

sekä toimenpide-ehdotukset, kuinka voitaisiin estää tulevaisuudessa kyseisten riskien 

toteutuminen. 

 

Taulukko 28. Kaikkien esimerkkikohteissa toteutuneiden riskien suurimmat syyt, syiden 

suurimmat seuraukset sekä toimenpide-ehdotukset riskien torjumiseen tulevaisuudessa. 

SUURIMMAT SYYRYHMÄT 
SUURIMMAT 

SEURAUKSET 
TOIMENPIDE-EHDOTUS 

Osapuolelliset ja yhteistoiminnal-

liset syyt (35 %) 

tunnistetuista 

riskeistä 

tunnistamattomista 

riskeistä 

45 % 25 % 

- Aikatauluriski (35 %) 

- Kustannusriski (28 %) 

- Laatu- ja tekninen riski 

(26 %) 

- Hankkeen tulisi olla todelli-

nen yhteistoimintahanke 

- Selkeät vastuut ja tehtävien 

jako osapuolten välillä (kaikissa 

hankkeen vaiheissa) 

- Lisä- ja muutostöiden hyväk-

symisprosessin huolellinen 

määrittäminen 

- Tilaajan ja AU:iden taustojen 

huolellinen selvittäminen (erit. 

ulkomailla) 

Sisällölliset syyt (16 %) 

tunnistetuista 

riskeistä 

tunnistamattomista 

riskeistä 

23 % 9 % 

- Aikatauluriski (38 %) 

- Kustannusriski (38 %) 

- Selkeät vastuut ja tehtävien 

jako osapuolten välillä (erit. 

suunnittelun ohjauksen osalta) 

- Tilaajan myötävaikutusvelvol-

lisuuden korostaminen 
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Suhdannesyyt (14 %) 

tunnistetuista 

riskeistä 

tunnistamattomista 

riskeistä 

11 % 17 % 

- Kustannusriski (42 %) 

- Aikatauluriski (32 %) 

- Laatu- ja tekninen riski 

(26 %) 

- Kumppanuus 

- Vuosisopimusten käyttämi-

nen 

- Merkittävimpien hankintojen 

sitominen ennakkoon (indek-

siehto) 

Kompetenssilliset syyt (14 %) 

tunnistetuista 

riskeistä 

tunnistamattomista 

riskeistä 

11 % 15 % 

- Kustannusriski (35 %) 

- Aikatauluriski (29 %) 

- Laatu- ja tekninen riski 

(29 %) 

- Tarjousvaiheen riskianalyysin 

huolellinen tekeminen 

- Hankkeen organisaation 

osaamisen ja ammattitaidon 

määräytyminen hankkeen 

kompleksisuuden ja riskialttiu-

den mukaan 

- Projektinjohto-organisaation 

osaamisen varmistaminen sekä 

organisaation ohjaaminen ja 

sparraaminen  

Sopimukselliset syyt (7,5 %) 

tunnistetuista ris-

keistä 

tunnistamattomista 

riskeistä 

6 % 9 % 

- Kustannusriski (40 %) 

- Aikatauluriski (40 %) 

- Kompleksisuusriskin hinnoit-

telu 

- Huolellinen tutustuminen 

urakkaohjelmaan 

- Lisä- ja muutostöiden hyväk-

symisprosessin huolellinen 

määrittäminen 

- Maksujärjestelmän uudista-

minen 

 

Osapuolelliset ja yhteistoiminnalliset syyt ovat suurin tunnistettujen ja tunnistamat-

tomien toteutuneiden riskien syyryhmä. Projektinjohtototeuttajan tulisi yrittää tulevissa 

hankkeissa puuttua osapuolellisiin ja yhteistoiminnallisiin syihin, jotta voitaisiin mah-

dollisesti estää niitä seuraavat riskit. Osapuolellisiin ja yhteistoiminnallisiin syihin va-

rautuminen ei ole niin yksinkertaista, sillä monesti taustalla on hyvin erilaisia tekijöitä, 

kuten osapuolten yhteistyön onnistuminen, vuorovaikutusmahdollisuus, osaaminen, re-

surssipula, taloudellinen tila ja niin edelleen. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että jos 

jokainen osapuoli ymmärtäisi, että kyseessä on yhteistoimintaurakka, monet näistä ris-

keistä olisi voitu estää. Luottamus on tässä yhteistoiminnassa kaiken alku, jota ei saa 

missään nimessä menettää.  

Tilaajalle tulisi selittää jo sopimusvaiheessa, kuinka projektinjohtorakentamisessa li-

sä- ja muutostyöt pienissä määrin ovat normaalia, sillä suunnitelmat ovat keskeneräisiä 
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sopimusvaiheessa. Tilaaja ei saa mieltää lisä- ja muutostöitä projektinjohtototeuttajan 

ahneudeksi, vaan tässäkin tulisi olla molemminpuolinen luottamus. Lisä- ja muutostöi-

den hyväksymisprosessi tulisi sopia tilaajan kanssa jo sopimusvaiheessa. Tilaajalle tulisi 

selventää, mitä eroa on suunnitelmien normaalilla tarkentumisella ja uusilla suunnitel-

milla tai suunnitelmien muutoksilla. 

Lisäksi suunnittelunohjauksen vastuita, erityisesti toteutusvaiheessa, tulisi selkeyt-

tää. Kun osapuolten vastuut ovat selkeästi kaikkien tiedossa, vältetään ristiriitojen ja 

konfliktien syntymistä. Sopimusvaiheessa tulisi selkeästi määrittää, mitä kukakin tekee 

ja kuka kantaa vastuun. Jos tilaajalle kuuluu suunnittelun ohjaus, ei tällöin projektinjoh-

tourakoitsija voi istua suunnittelukokousten puheenjohtajana, vaan hänen tulee istua toi-

sella puolella pöytää muiden osapuolten vieressä. Puheenjohtajana tulisi toimia joko 

tilaajan edustajan tai tilaajan palkkaaman rakennuttajakonsultin. 

Aliurakoitsijoiden taustat tulisi selvittää tulevaisuudessakin hyvin ja esivalikoida ti-

laajat. Tilaajalle pitäisi painottaa, ettei aina kannattaisi valita halvinta. Tämä korostuu 

erityisesti vientikohteissa, joissa aliurakoitsijoiden referenssien ja osaamisen tarkistami-

nen on huomattavasti vaikeampaa. Suunnittelijoiden kohdalla tulisi tilaajan ja projektin-

johtototeuttajan todeta suunnittelijan kompetenssi riittäväksi hankkeeseen sekä määräl-

liset resurssit riittäviksi. Suunnittelijoiden tulisi pysyä projektinjohtototeuttajan anta-

missa toteutussuunnitelma-aikatauluissa.   

Tarjousvaiheen riskianalyysi on projektinjohtototeuttajan kannalta kaikista tärkein 

analyysi. Tarjousvaiheen riskianalyysissä projektinjohtototeuttajan tulisi perehtyä yksi-

tyiskohtaisesti hankkeeseen, sen tekniseen vaativuuteen, arkkitehtuuriin, erikoispiirtei-

siin ja mahdollisesti annettuihin aika- ja kustannusraameihin. Näiden riskitekijöiden 

pohjalta tulisi arvioida hankkeen kompleksisuutta, jota ei tällä hetkellä arvioida riski-

analyysissä.  

Kendrickin (2003. s. 52) mukaan kompleksisuuden kasvaminen on suoraan verran-

nollinen projektin aikatauluriskiin, eli mitä kompleksisempi projekti, sitä suuremmalla 

todennäköisyydellä projekti myöhästyy tai ei koskaan valmistu. Tässä tutkimuksessa 

esimerkkikohteista kaksi arvioitiin ainutlaatuisiksi ja niistä molemmat myöhästyivät 

merkittävästi alkuperäisestä aikataulusta. Kohteista viisi arvioitiin kompleksisiksi. Näis-

tä viidestä kohteesta kaikista kompleksisin myöhästyi myös merkittävästi ja yhtä ei ole 

saatu vieläkään valmiiksi rakennuttajan konkurssin takia. Loput neljä kohdetta arvioitiin 

kompleksisuuden suhteen helpoiksi, ja yksikään niistä ei myöhästynyt. Tarkasteltaessa 

kompleksisuuden perusteella kolmea helpointa ja ainutlaatuisinta kohdetta huomattiin, 

kuinka 84 % kaikista kuuden tarkasteltavan kohteen riskeistä toteutui kolmessa ainutlaa-

tuisessa kohteessa. Lisäksi tarkastelussa huomattiin, kuinka ainutlaatuisten kohteiden 

toiseksi suurin syyryhmä oli kompetenssilliset syyt. Jos tarjousvaiheessa hanke olisi 

osattu arvioida ainutlaatuiseksi, olisi projektinjohtototeuttaja kenties voinut panostaa 

entisestään omaan työmaaorganisaatioon ja kenties ainakin osittain estää riskien toteu-

tumiset. Näiden esimerkkien valossa uskon kompleksisuuden määrittämisen tuovan li-

säarvoa tarjousvaiheen riskianalyysiin.  
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Kompleksisuuden määrittäminen voidaan tehdä kuten tässä tutkimuksessa, Ken-

drickin (2003. s. 51–52) kehittämällä kompleksisuuden määrittämiskaavalla, joka on 

esitelty luvussa 3.2.1. Tälle kaavalle on jo luotu kokemuspohjaisesti tietyt raja-arvot, 

joihin saatuja tuloksia voidaan verrata. Kendrickin kehittämä kaava on kuitenkin melko 

yksinkertaistettu, ja esimerkiksi laajuuden määrittämisessä käytetään ainoastaan henki-

löiden määrää (tässä tutkimuksessa toimihenkilöiden lukumäärä), eikä siinä ole huomi-

oitu esimerkiksi eri hankevaiheita tai rakennusympäristöä.  

Professori Juhani Kiiras ja Teemu Kovanen ovat kehitelleet hankkeen kompleksi-

suuden mittaria, jossa hankkeen kompleksisuuden ja epävarmuuden lähteitä on arvioitu 

asteikolla helppo, normaali, moninainen tai ainutlaatuinen. Hankkeen kompleksisuuden 

ja epävarmuuden lähteet on jaettu seuraaviin osiin: hankesuunnitelma ja rakennussuun-

nitelma, projektisuunnitelma, projektiorganisaatio ja ympäristö (olosuhteet). Näille eri 

osille tullaan määrittämään painoarvot, joilla heijastetaan niiden tärkeyttä. Kun kaikki 

kompleksisuuden ja epävarmuuden lähteet on arvioitu, summataan ne ja lopputulokseksi 

saadaan kokonaiskompleksisuusluku. Tälle kompleksisuusluvulle tullaan luomaan jon-

kinlaiset raja-arvot, joiden avulla suoraan nähdään, kuinka kompleksinen hanke on. Kii-

raksen ja Kovasen kehittämä kompleksisuuden mittari tulee olemaan huomattavasti luo-

tettavampi, ja se ottaa erikseen huomioon hankkeen eri vaiheiden kompleksisuuden. 

Kovanen (2009. s. 55) ehdottaa, että rakennushankkeen kompleksisuusluokkia tulee 

nostaa kolmesta vähintään viiteen mahdollisimman luotettavan kompleksisuusarvion 

saamiseksi.  

Kompleksisuuden kasvaessa aikatauluriskin toteutumisen mahdollisuus kasvaa, 

minkä takia projektinjohtototeuttajan tulisi tehdä tarjousvaiheessa jonkinlainen riskiva-

raus kompleksisissa ja ainutlaatuisissa hankkeissa. Kendrickin kompleksisuuslukua so-

veltaen voitaisiin konkreettisesti kompleksisuuden hinnoittelu tehdä esimerkiksi niin, 

että kompleksisuusluvun arvolle määriteltäisiin kiinteä hinta, jota skaalattaisiin hank-

keen laajuudella (brm²). Ehdotukseni olisi, että kompleksisuuden aiheuttaman riskin 

hinta määräytyisi kaavan 7 mukaisesti: 

 

Kompleksisuusriskin hinta = (kompleksisuusluku× laajuus (brm²) )× 0,9 2
€

brm
 (7) 

 

Tämän kaavan kompleksisuusluvun hinta on saatu yksinkertaisesti yhden esimerk-

kikohteen hinnoiteltujen aikatauluriskien euromäärästä, joka on jaettu kyseisen kohteen 

kompleksisuusluvulla ja skaalattu hankkeen laajuudella. Laajuuden oletuksena on pidet-

ty, että 25 000 brm² on iso hanke, jonka kerroin on 1.  Kaava 7 on pelkkä ehdotus, jota 

ei tulisi suoraan käyttää, vaan tulisi tutkia useampia kompleksisia ja ainutlaatuisia koh-

teita ja laskea niiden perusteella tarkempi arvo. Tässä kaavassa 7 kompleksisuuden mit-

tareina toimisivat sekä toimihenkilöiden määrä että hankkeen laajuus, joka laajentaisi 

kompleksisuuden tarkkuutta. 

Toinen erityisen tärkeä kohta tarjousvaiheessa projektinjohtototeuttajan kannalta on 

tutustua huolella tilaajan mahdollisesti laatimaan urakkaohjelmaan ja sen määräyksiin ja 
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ehtoihin. Määräysten ja ehtojen mahdollisia seurauksia osapuolten yhteistoiminnalle ja 

projektinhallinnalle tulisi analysoida tarkemmin. Urakkaohjelmassa kerrotaan perusasiat 

kohteesta, toteutusmuodosta, urakan laajuudesta ja aikataulusta, urakoitsijan suoritus-

velvollisuudesta, vastuista, sopimusehdoista sekä lisäksi urakoitsijan valintaperusteet ja 

tarjouksen voimassaoloaika. Jos tilaajana toimii julkinen taho, urakkaohjelman riskien 

tunnistaminen korostuu entisestään, sillä tällöin julkisen tahon laatimasta urakkaohjel-

masta ei voida poiketa asettamalla ehtoja tarjoukseen.  

Rakennustekniset ja sopimukselliset riskit tulee tämän jälkeen hinnoitella. Lisäksi 

tulee arvioida huolellisesti, kannattaako projektinjohtototeuttajan ylipäätään lähteä tar-

joamaan hanketta. Jos hanke todetaan erityisen haastavaksi ja riskialttiiksi (ja/tai komp-

leksiseksi), tulee siihen pyrkiä kiinnittämään projektinjohtototeuttajan kokenein ja am-

mattitaitoisin organisaatio. Lisäksi tulisi panostaa projektisuunnitelman laadintaan ja 

projektinhallinnallisten menettelyjen määrittämiseen ja niistä sopimiseen projektin osa-

puolten välillä. Tutkittaessa esimerkkihankkeiden riskianalyyseja tarjousvaiheen riski-

analyysin tekemiseen ovat osallistuneet projektinjohtototeuttajan ylin johto sekä toteu-

tusjohto. Tämä vastaa taulukossa 1 esitettyä Kaikkosen (2004. s. 10) eri riskienhallinta-

vaiheiden vastuujakoa.  

Monessa esimerkkikohteessa riskianalyysia ei ollut edes tehty tai tehdyistä riskiana-

lyyseistä paistoi läpi se, kuinka ne oli tehty nopeasti, sen enempää todellisia riskejä 

miettimättä. Jos kaikkia riskejä ei pohdita tarpeeksi laaja-alaisesti, saadaan lopputulok-

seksi pieni kokonaisriskiluku. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että han-

ke olisi erityisen riskitön, vaan sitä, ettei kaikkia riskejä ole huomioitu. Riskianalyysin 

ei tulisi olla vain pakollinen lisä tarjousvaiheessa vaan huolella pohdittu ja mietitty, yksi 

tarjousvaiheen tärkeimmistä dokumenteista. Toteutusvaiheen riskianalyysin tekemisestä 

on vastuussa toteutusjohto taulukon 1 mukaisesti. Näitä tarjousvaiheen sekä toteutus-

vaiheen riskianalyyseja tulisi myös aktiivisesti päivittää ja seurata hankkeen aikana. 

Riskianalyysin tulisi olla yksi projektiorganisaation tärkeimmistä työkaluista, jolla voi-

taisiin estää ja torjua mahdolliset riskit ja saavuttaa tilaajan haluama lopputulos. 

Luvussa 6.1 mainitut projektiriskit, jotka erityisesti korostuvat korkeasuhdanteessa, 

ovat koko projektinjohtorakentamisen Akilleen kantapää. Yksi vaihtoehto, jolla voitai-

siin eliminoida korkeasuhdanteen aliurakoitsijoiden resurssipula, olisi käyttää enemmän 

hyväksi kumppanuutta (partnering) keskeisissä kriittisen polun hankinnoissa. Tällaisia 

hankintoja voisivat olla muun muassa raudoitustyöt, paikallavalutyöt, betonielementit ja 

niiden asennustyö, teräsrunko ja sen asennustyöt, väliseinätyöt, talotekniikkaurakat, 

maalaus- ja tasoitustyöt. 

Kumppanuudella on todistetusti saatu aikaan radikaaleja suorituskyvyn parannuksia 

Isossa-Britanniassa. Kumppanuuden keskeinen periaate on se, että organisaatiota ei ra-

kenneta uudestaan joka projektiin, vaan se pysyy samana projektista toiseen. Kumppa-

nuuden avulla voidaan myös hioa urakkarajat sen mukaisiksi, ettei niin sanottuja har-

maita alueita jää, vaan molempien osapuolten osaaminen on parhaalla mahdollisella ta-

valla käytössä. (Sundström et al. 2008. s. 15−17.) Olli Teriö (2008) on määritellyt 

kumppanuuden yhteistyösuhteeksi, jossa luottamusta ja tietopääoman integraatiota kas-
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vattamalla pyritään yhteisiin tavoitteisiin. Pennanen (2008) on todennut, kuinka pidem-

mälle viety tilaaja/tuottajasuhde on yksi tapa hallita kompleksisuutta ja auttaa sosiaalis-

ten systeemien (aliurakoitsija, projektinjohto) yhteensovittamista.  

Useiden hankkeiden pituinen kumppanuus palvelee kumpaakin osapuolta: sekä pro-

jektinjohtototeuttajaa että aliurakoitsijaa. Urakoitsija hyötyy jo laskentavaiheessa, kun 

hän tietää kyseisen aliurakan hintatason. Toteutusvaiheessa hän voi luottaa, suhdantees-

ta riippumatta, aliurakoitsijan tekevän laadukasta työtä ja resurssien riittävän. Samalla 

kun joidenkin tärkeimpien hankintojen kohdalla ei tarvitse käydä hankintaprosessia (tar-

jouspyyntöjen lähettäminen, tarjousten tarkastaminen ja vertailu, tarjousneuvottelut, 

urakkaneuvottelut) läpi, voidaan urakoitsijan hankintaresursseja siirtää muihin kriittisiin 

hankintatoimenpiteisiin. Lisäksi voidaan saada kustannussäästöjä, kun aliurakoitsija on 

mukana jo hankkeen alusta lähtien, jolloin voidaan hyödyntää aliurakoitsijan osaamista 

ja tietotaitoa suunnitteluratkaisuissa.  

Aliurakoitsija hyötyy kumppanuudesta, kun hän tuntee tilaajan (pääurakoitsi-

jan/projektinjohtototeuttajan) eikä hänen tarvitse hinnoitella riskejä niin isoksi kuin sel-

laisen urakoitsijan kanssa, jota ei tunne ennestään. Samalla aliurakoitsija voi kehittää 

toimintaansa urakoitsijan neuvojen, saamansa kokemuksen ja palautteen perusteella. 

Aliurakoitsijalla on tasainen työkanta myös taantuman aikana, sillä aliurakoitsija voi 

luottaa, että jos projektinjohtototeuttajalla on jokin hanke, he ovat mukana siinä. Aliura-

koitsija voi myös tarkemmin suunnitella työkantaansa, kun se tietää tulevista töistään 

aikaisemmassa vaiheessa. Hinnoittelu voitaisiin tehdä vuosittain, jolloin toisaaltan taan-

tuman aikana aliurakoitsija hyötyisi sovituista korkeasuhdanteen hinnoista ja toisaalta 

korkeasuhdanteessa urakoitsija hyötyisi matalasuhdanteessa sovitusta markkinahintoja 

alemmasta hintatasosta. Luonnollisesti hintaehtoihin voitaisiin tehdä indeksiehto, jossa 

esimerkiksi yleisen hintatason muuttuessa tietyn prosenttimäärän verran urakkahinnat 

neuvoteltaisiin uudestaan. Kumppanuuden lähtökohtana on kuitenkin puhdas yhteistyö 

osapuolten välillä, ja hinnoittelussa tämä tulee muistaa. Ahneus voi pilata monen vuo-

den hedelmällisen kumppanuuden. 

Toinen varteen otettava parannusehdotus olisi nykyistä mittavampi vuosisopimusten 

käyttäminen hankintatoimessa. Vuosisopimukset tulisi sopia mieluiten konsernitasolla, 

jolloin säästöt olisivat mittavammat. Vuosisopimuksia tulisi pyrkiä sopimaan sellaisista 

tuotteista, joita kuluu paljon jokaisessa hankkeessa. Toimittajien tulisi toimia maanlaa-

juisesti, ja sopimuksessa projektinjohtototeuttajan tulisi sitoutua hankkimaan kaikki so-

pimuksessa mainittu materiaali tältä toimittajalta. Alennusprosentti ja yksikköhinta ovat 

riippuvaisia volyymistä, jolla konserni ostaa tuotteita kyseiseltä toimittajalta. Tällaisia 

bulkkimateriaaleja voisivat esimerkiksi olla kaikki puutavara, ruuvit, naulat, sementti, 

ikkunat, lukitus ja heloitus ja niin edelleen. Matalasuhdanteessa projektinjohtototeuttaja 

voisi kilpailuttaa tietyistä aliurakoista pelkästään työosuuden. Normaalisti aliurakat kil-

pailutetaan materiaalin sisältävänä työnä. Tällöin pienemmät tekijät, jotka eivät halua 

ottaa omalta kannaltaan suurta taloudellista riskiä materiaalien suhteen, voisivat tehdä 

tarjouksen pelkästä työstä. Tässäkin mahdollisuudessa on huonoja puolia: esimerkiksi 
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jos aliurakoitsija pilaa projektinjohtototeuttajan hankkimat materiaalit, kuka materiaalin 

korvaa. 

Vaikka jossain mielessä kumppanuus ja vuosisopimukset ovat vastoin projektinjoh-

torakentamisen perusperiaatteita (jokainen hankintapaketti kilpailutetaan erikseen, jotta 

saadaan kaikista alhaisin hinta hankintapaketille), antaisi se mielestäni enemmän lisäar-

voa projektinjohtorakentamiselle kuin nykyinen malli, jossa jokainen pienikin hankinta 

kilpailutetaan. Kaikissa kotimaan kohteissa oli keskimäärin 55 ja vientikohteissa keski-

määrin 31 hankintapakettia. Uskoisin, että erityisesti kotimaan hankkeissa osan hankin-

tapaketeista voisi hoitaa vuosisopimuksin ja kumppanuuden avulla, jos tilaaja sen hy-

väksyy. Tällöin hankintaorganisaatiota ei kuormitettaisi niin paljon kuin nykyisin ja voi-

taisiin jopa pärjätä nykyistä pienemmällä projektinjohto-organisaatiolla. Tämä pienen-

täisi kiinteitä henkilöstökuluja, kun ei tarvitsisi kiinnittää niin paljon henkilöstöä hank-

keeseen kuin aikaisemmin. Erityisesti korkeasuhdanteessa uskoisin hyötyjen olevan 

mittavat. Julkisissa hankkeissa ei kumppanuutta voida käyttää, sillä ongelmaksi nousee 

hankintalainsäädäntö, joka pakottaa kilpailuttamaan kaikki hankinnat. 

Viimeiseksi parannuskeinoksi ehdottaisin nykyisen maksujärjestelmän uudistamista. 

Nykyisessä järjestelmässä projektinjohtourakoitsija on monesti se taho, jolta odotetaan 

maksuvalmiutta tilanteessa kuin tilanteessa. Tätä tilannetta tilaajat tuntuvat käyttävän 

häikäilemättä hyväkseen − pitkittäen omia maksujaan. Erityisesti tilaajan kauttakulku-

laskutuksen (jo syntyneet kustannukset) myöhästyminen on jo itsessään lisäkustannus 

projektinjohtototeuttajalle. Tällä hetkellä tilaajan maksujen myöhästeleminen tuntuu 

olevan yleinen käytäntö alalla, eikä projektinjohtototeuttajalla ole uskallusta vaatia esi-

merkiksi korkokuluja maksujen myöhästymisestä, sillä projektinjohtototeuttaja haluaa 

pitää yllä hyvät suhteet tilaajaan tulevien tilauksien toivossa. Esimerkkikohteista viides-

sä tilaajan maksut olivat myöhässä projektinjohtototeuttajalle 1−12 kuukautta. Myöhäs-

sä maksettujen laskujen osuus vaihteli noin puolesta koko maksuliikenteeseen. Neljässä 

kohteessa tilaajana oli suuri kansainvälinen pörssiyhtiö, joten voi hyvinkin olla, että tä-

mä maksujen myöhästyttäminen on tahallista.  

Tilaaja tulisi saada aidosti ymmärtämään, että maksujen viivyttelyn suurin vahinko 

kohdistuu heihin itseensä. Yksi mahdollisuus olisi nostaa urakoitsijan saamaa ennak-

komaksua niin suureksi, että se kattaisi nykyistä suuremman osan tulevista hankinnois-

ta. Nykyisin ennakkosumma on noin 5 % budjetista. Sen tulisi olla noin 10 % budjetista 

(tätä tasoa ennakko oli ennen), jotta urakoitsijan ei tarvitsisi kustantaa alkuinvestointeja 

omasta kassastaan. Tätä taas tilaajan on vaikeata hyväksyä, sillä menettely sitoo tilaajan 

pääomaa aikaisemmassa vaiheessa. Tämän ennakon palautuksen tulisi alkaa vasta pro-

jektin loppuvaiheessa eikä heti ensimmäisestä kuukaudesta lähtien. 

Tämän lisäksi voitaisiin kiivaimpana rakentamisen aikana soveltaa jonkinlaista kuu-

kausittaista perusmaksua (esimerkiksi 20 % ennakoidusta kassavirta laskelmasta), jol-

loin urakoitsijan kassavirta pysyisi positiivisena. Tämä edellyttää tietenkin, että hanke 

on aikataulussa ja kummatkin osapuolet luottavat toisiinsa. Tilaajan tulee ymmärtää, 

että vaikka tilaaja maksaisi tuon viidenneksen arvioiduista kuukauden kuluista, jää heil-

le kuitenkin ”kiristysvaraa ruuviin”. 
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6.3. Tutkimuksen tarkastelu 

Tutkimuksen pääpaino oli esimerkkikohteissa, jotka eivät jakaantuneet kovinkaan tasai-

sesti eri toteutusmuotojen välillä. Jos halutaan tutkia eri toteutusmuotojen tyypillisiä 

riskejä, otos on, erityisesti projektinjohtopalvelussa (2 kohdetta) ja budjetillisessa pro-

jektinjohtourakassa (1 kohde), erittäin suppea. Riskien tutkimisessa on hieman yksikan-

taisesti oletettu kaikki riskit itseisarvoltaan samanarvoisiksi, eli toteutuessaan kaikki ris-

kit oletettiin samanarvoisiksi, riskin todellisesta vaikutuksesta piittaamatta. Tähän pää-

dyttiin sen takia, ettei järkevää tapaa hinnoitella yksittäisiä riskejä ole. Jako eri riski-

ryhmiin tasoittaa tätä vääristymää, sillä silloin ei yksittäisen riskin vaikutuksella ole niin 

suurta merkitystä, kun riskin sisältö nähdään. Tämän lisäksi selvitettiin syyt eri riski-

ryhmien taustalla, mikä antaa todellista tietoa siitä, miksi riski toteutui. 

Tutkittaessa syitä toteutuneiden riskien taustalla muodostui suurimmaksi ryhmäksi 

osapuolelliset ja yhteistoiminnalliset syyt. Tämä syyryhmä kattaa erittäin laajan joukon 

erilaisia toimijoita, jolloin ei voida tarkemmin osoittaa, missä osapuolessa syy on. Olisi 

ehkä ollut järkevää spesifioida tätä syyryhmää niin, että olisi eroteltu tarkemmin se, mi-

kä osapuoli aiheutti tämän riskin toteutumisen. Yleisesti tietenkin voidaan todeta, että 

tiiviimmällä ja paremmalla yhteistyöllä eri osapuolten välillä suurin osa ongelmista olisi 

voitu välttää.  

Jotkin esimerkkikohteet olivat melko vanhoja (melkein 10 vuotta sitten rakennettu-

ja), jolloin haastateltavat eivät muistaneet enää kunnolla hankkeen asioita, eikä näin saa-

tu irti kaikkea mahdollista tietoa hankkeesta. Haastateltavat saattoivat puhua yleisellä 

tasolla samanlaisista hankkeista, esimerkiksi tyypillisistä korjausrakentamisen ongel-

mista. Lisäksi vanhemmista hankkeista ei löytynyt tietoa sähköisessä muodossa, jolloin 

monissa kohdin jouduttiin tekemään oletuksia.  

Monissa tuoreissa hankkeissa, joissa taloudellinen loppuselvitys on vielä kesken, ei 

vielä tiedetty, kuka loppujen lopuksi on vastuussa tietyistä toteutuneista riskeistä ja mi-

kä osapuoli maksaa mitäkin. Tämä johtuu lähinnä siitä, että projektinjohtototeuttajan ja 

tilaajan välinen erimielisyys on edelleen ratkaisematta. Oikeusprosessin ollessa vielä 

kesken ei vielä tiedetä, miten projektinjohtourakoinnin sopimusmallin sanakäänteitä tul-

laan tulkitsemaan. Tällaisia projektinjohtourakoinnin sopimusmallin kohtia ovat esi-

merkiksi mikä on suunnitelmien normaalia tarkentumista ja mitkä uusia suunnitelmia. 

Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, saattaa oikeusprosessi mennä korkeimpaan oi-

keuteen asti. Tällöin oikeusprosessi tulee kestämään vuosia, mutta korkeimman oikeu-

den tulkinta tulee olemaan erittäin tärkeä ennakkopäätös, joka koskettaa koko alaa. Täl-

lä hetkellä ainoa ennakkotapaus on KKO:2008:19, jossa kysymys on siitä, millaista me-

nettelyä urakoitsijalta edellytetään, jotta sillä olisi oikeus saada tavoite- ja kattohintai-

sessa rakennusurakassa rakennuttajalta korvausta lisä- ja muutostöistä ja jotta sillä olisi 

oikeus saada urakkasuoritukseensa lisäaikaa (Finlex 2009).  

Sivunen (2009. s. 48) on todennut erikoistyössään, kuinka erimielisyyksien juurisyyt 

projektinjohtototeutuksessa ovat yhteistoiminnan epäonnistuminen, suunnitelmien kes-

keneräisyys, hankkeen pilkkominen ja sopimustekniikka. Nämä havaitut juurisyyt vas-
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taavat omia havaintojani, joiden mukaan kaksi suurinta syyryhmää toteutuneiden riskien 

taustalla ovat osapuolelliset ja yhteistoiminnalliset syyt (yhteistoiminnan epäonnistumi-

nen) ja sisällölliset syyt (suunnitelmien keskeneräisyys). Neljänneksi suurin syyryhmä 

tutkimukseni mukaan on kompetenssilliset syyt, joka vastaa kompetenssillista juurisyy-

tä. Sopimukselliset syyt, jotka vastaavat sopimustekniikan juurisyytä, oli vasta viiden-

neksi suurin syyryhmä. Tutkittaessa projektiriskejä ja niiden syitä, uskoisin tutkimuksen 

otoksen olevan melko kattava. Näin tuloksia voidaan pitää melko relevantteina ja to-

denmukaisina. Uskoisin, että näitä tutkimustuloksia voidaan yleistää, sillä ne ovat yh-

teneväisiä nykyisen teorian kanssa sekä muiden vastaavien tutkimusten tuloksien kans-

sa. Lisäksi uskon esittämieni projektinjohtototeutuksen parannusehdotuksien antavan 

todellista lisäarvoa eri osapuolille, erityisesti projektinjohtototeuttajalle ja tätä kautta 

myös tilaajalle. 

6.4. Jatkotutkimusehdotuksia 

Jatkotutkimuksena voitaisiin tutkimusta laajentaa kattamaan isomman joukon eri toteu-

tusmuodolla toteutettuja hankkeita. Tällöin saataisiin paremmin tutkittua eri toteutus-

muotojen välisiä eroja, mahdollisia toteutusmuotoon liittyviä tyypillisiä riskejä, syitä 

näiden riskien taustalla sekä riskien jakautumisia eri osapuolten välillä eri toteutusmuo-

doissa. Tämän tutkimuksen tuloksia voitaisiin tarkentaa ja täydentää, kun ennakkopää-

töksiä projektinjohtototeuttajan oikeusprosesseista saadaan. 

Kaikista hankkeista tulisi myös haastatella muita osapuolia kuin projektinjohtoto-

teuttajaa. Keskeisimpänä asiana olisi saada tilaajien/rakennuttajien arviot hankkeiden 

kulusta ja toteutuneista riskeistä sekä syistä toteutuneiden riskien taustalla. Lisäksi olisi 

hyvä haastatella isoimpia aliurakoitsijoita sekä sellaisia aliurakoitsijoita, joiden takia 

jokin riski on toteutunut. Näin saataisiin tutkimukseen monitahoisempi näkökulma eikä 

vain projektinjohtototeuttajan näkökulma. Tämä monitahoisempi näkökulma edesauttai-

si projektiriskien todentamista. 

Riskeissä tulisi ensisijaisesti keskittyä tunnistamattomiin toteutuneisiin riskeihin ja 

niiden syihin, sillä niiden tunnistaminen ja torjuminen on kaikista haastavinta. Jos pys-

tyttäisiin jollain tasolla löytämään joitain lainalaisuuksia näille tunnistamattomille toteu-

tuneille riskeille, olisi siitä todellista hyötyä tulevaisuudessa. Tässä tutkimuksessa on 

ehdotettu, että suhdannevaihteluiden aiheuttamien tunnistamattomien riskien torjumi-

sessa voitaisiin hyödyntää enemmän vuosisopimuksia sekä kumppanuutta aliurakoitsi-

joiden ja materiaalitoimittajien kanssa. Siksi olisi erittäin tärkeätä tutkia, mitkä olisivat 

sellaisia kriittisen polun hankintoja, joissa kannattaisi alkaa suosia strategista kump-

panuutta jonkin aliurakoitsijan ja/tai materiaalitoimittajan kanssa.   
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LIITTEET 
 
LIITE A – HAASTATTELU KYSYMYKSET 

1. Projektin kuvaus (jos ei ole projektisuunnitelmaa) 

 

2. Projektin koko asteikolla 1−5. (1 = alle 5m€, 2 = 5−15m€, 3 = 15−25m€, 4 = 25−35 

m€, 5 = yli 35m€) 

 

3. Miten hanke saatiin toteutettavaksi: 

− projektikehitys- tai projektisuunnitteluvaiheen jatkona 

− neuvottelujen pohjalta 

− tarjouskilpailulla 

o mikä valintaperuste (hinta, pisteet…) 

− muuten, miten 

 

4. Toteutusmuoto (sopimus tai oleelliset asiat sopimuksesta – oliko ”tavanomainen” 

vai oliko jotain ”erikoista/erikoisehtoja”) 

 

5. Poikkesiko toteutusmuoto sopimuksen mukaisesti muodosta 

− miten poikkesi ja mikä aiheutti siirtymisen toiseen muotoon 

− aiheuttiko tämä muutoksia kustannuksiin ja/tai aikatauluun 

 

6. Projektin suunniteltu kesto (kk)  

− pysyttiinkö aikataulussa  

− mistä aikataulun viivästykset johtuivat 

− miten viivästyminen olisi voitu estää 

 

7. Tehtiinkö tarjous-/sopimusvaiheessa riskianalyysi/riskienhallintasuunnitelma  

− mitkä olivat tarjous- ja sopimusvaiheessa suurimmat tunnistetut riskit 

− pystyttiinkö riskit (mitkä ja miten) välttämään sopimuskirjauksin 

− pystyttiinkö riskit (mitkä ja miten) välttämään toteutuksen aikana 

− päivitettiinkö riskianalyysiä/riskienhallintasuunnitelmaa toteutuksen aikana / 

laadittiinko projektille toteutusvaiheessa (missä vaiheessa) riskianalyy-

siä/riskienhallintasuunnitelmaa 

− mitkä ja miten riskit toteutuivat 

− toteutuiko ennalta tunnistamattomia riskejä – mitä 

− mitä olisi pitänyt tehdä toisin 

 

8. Minkälainen oli (yleis)suunnittelun valmius tarjous-/sopimusvaiheessa (%) 

− oliko hankkeen käynnistymisessä ongelmia (esim. tilaaja ei tiennyt mitä olisi 
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halunnut) 

− toimittiko tilaaja tarvittavat lähtötiedot ajallaan 

 

9. Projektin teknillinen haastavuus 1–5 (5 = erittäin haastava, 4 = haastava, 3 = nor-

maali, 2 = normaalia yksinkertaisempi, 1 = yksinkertainen)  

− mistä haastavuus johtui (uutta tekniikkaa, vaikea arkkitehtuuri, vaativa asiakas, 

vaativa maa, byrokratia jne.) 

− aiheuttiko millaisia ongelmia, oliko tiedossa/huomioitu 

− miten nämä ongelmat olisi voitu välttää 

 

10. Oliko tilaajalla omia erikoishankintoja, mitä 

− vaikuttiko omiin töihin 

 

11. Millaisessa markkinatilanteessa hanketta  tarjottiin (jyrkkä lasku-/matalasuhdanne, 

normaalisuhdanne, jyrkkä nousu-/korkeasuhdanne) 

− muuttuiko markkinatilanne merkittävästi, kun rakentaminen aloitettiin / raken-

tamisen aikana 

− muutokset materiaali-, työntekijä- ym. kustannuksissa, varauduttiinko muutok-

siin?  

 

12. Muuttuiko urakan sisältö projektin aikana 

− kenen toimesta/pyynnöstä muutokset toteutettiin 

 

13. Pysyttiinkö budjetissa/tavoitehinnassa/kattohinnassa 

− jos tavoite- ja kattohinta, paljon kattohinta korkeampi kuin tavoitehinta (%) 

 

14. Paljon lisä- ja muutostöitä tuli suhteessa alkuperäiseen budjettiin (%) 

− mistä (suuri) lisä- ja muutostöiden määrä johtui 

− oliko lisä- ja muutostöiden sopimisessa ongelmia, millaisia 

− kuka ne maksoi loppujen lopuksi (tai missä suhteessa osapuolet, jollei sopimuk-

sessa määritelty) 

 

15. Oliko millään osapuolella maksuhäiriöitä, ja kuinka vakavia 1−5 (5 = maksuja ei 

ole vieläkään saatu, 4 = maksut saatiin 6−12 kk:n jälkeen, 3 = maksut saatiin 3−6 

kk:n jälkeen, 2 = maksut saatiin 1−3 kk:n jälkeen, 1 = ei maksuhäiriöitä) 

 

16. Minkälainen rakennuttajaorganisaatio tilaajalla oli 

− mikä oli tilaajan kokemus ja osaaminen PRJ-rakentamisessa asteikolla 1−5 (5 = 

paljon kokemusta, 4 = kokemusta useista hankkeista, 3 = jonkin verran koke-

musta, 2 = kokemusta parista hankkeesta, 1 = ensimmäinen hanke) 

− oliko tälle tilaajalle toteutettu aiemmin hankkeita, miten silloin yhteistyö tilaa-
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jan kanssa toimi, oliko ongelmia esim. viestinnässä, henkilösuhteissa 

− oliko suhde tilaajaan mielestäsi millainen asteikolla 1−5 (5 = erinomainen, 4 = 

hyvä, 3 = normaali, 2 = tyydyttävä, 1 = huono), muuttuiko suhde hankkeen ai-

kana 

− vaikuttiko tilaajan toiminta jonkin riskin toteutumiseen 

− miten ongelmat olisi voitu välttää 

− oliko hankkeessa rakennuttajakonsultti 

− mikä oli rakennuttajakonsultin kokemus ja osaaminen projo-rakentamisessa (5 = 

paljon kokemusta, 4 = kokemusta useista hankkeista, 3 = jonkin verran koke-

musta, 2 = kokemusta parista hankkeesta, 1 = ensimmäinen hanke) 

− oliko suhde rakennuttakonsulttiin mielestäsi millainen asteikolla 1−5 (5 = erin-

omainen, 4 = hyvä, 3 = normaali, 2 = tyydyttävä, 1 = huono), muuttuiko suhde 

hankkeen aikana? 

− onko tämän rakennuttajakonsultin kanssa toimittu aiemmin, miten silloin yhteis-

työ rakennuttajakonsultin kanssa toimi, oliko ongelmia esim. viestinnässä, hen-

kilösuhteissa 

− vaikuttiko rakennuttajakonsultin toiminta jonkin riskin toteutumiseen 

− miten ongelmat olisi voitu välttää 

 

17. Tehtiinkö tilaajalle/konsultille kuuluvia töitä, kuten esim. suunnittelun ohjausta (jos 

ei DMC) 

 

18. Pyrittiinkö tilaajan/konsultin puolelta lisäämään toteutusmuodon ulkopuolisia teh-

täviä projektinjohtototeuttajalle 

− mitä tehtäviä 

− kuinka toimittiin, saatiinko korvaus tehdystä työstä 

− oliko ylimääräisen vastuun siirtäminen PRJ-toteuttajalle hankkeen kannalta hy-

vä vai huono asia (lisääntyikö työtaakka vs. paraniko tilanne, kun PRJ-

toteuttajalla enemmän vaikutusmahdollisuuksia) 

 

19. Kasvoiko projektinjohtototeuttajan vastuu sovittua isommaksi (erityisesti DMC, 

MC)? (5 = KVR-vastuu, 4 = sopimusehtoja suurempi vastuu, 3 = normaali toteu-

tusmuodon vastuu, 2 = sopimusehtoja pienempi vastuu, 1 = sopimusehtoja selkeästi 

pienempi vastuu) 

− jos kasvoi/pieneni, miksi  

 

20. Oliko AU:iden kanssa ongelmia, millaisia, keiden kanssa 

− oliko  kyseinen AU kokenut (5 = paljon kokemusta, 4 = jonkin verran kokemus-

ta, 3 = kokemusta useista hankkeista, 2 = kokemusta parista hankkeesta, 1 = en-

simmäinen hanke) 

− oliko kyseinen AU ennestään tuttu, tarkistettiinko kyseisen AU:n taustat, refe-
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Muita kysymyksiä 

25. Yleisiä, case-projektista riippumattomia, kysymyksiä projo-rakentamisesta  

 

Kysymys 
CM 

MC 

budjetti/laskutyö 

MC 

tavoitehinta 
DMC 

Mitkä ovat PJ-

toteuttajan suurimmat 

riskit ko toteutusmuo-

dossa 

    

Mitkä ovat tilaajan 

suurimmat riskit ko 

toteutusmuodossa 

    

Mitkä ovat AU:n 

suurimmat riskit ko 

toteutusmuodossa 

    

Mitkä ovat suunnitteli-

jan suurimmat riskit 

ko toteutusmuodossa 

    

Mitkä ovat rakentaja-

konsultin suurimmat 

riskit ko toteutusmuo-

dossa 

    

Mitä tilaajan konkurs-

si  aiheuttaa ko toteu-

tusmuodossa 

    

Mitä AU:n konkurssi 

aiheuttaa ko toteutus-

muodossa 

    

 

26. Millaisia yleisiä asioita tulisi ottaa huomioon, jos kohdemaa ei ole Suomi 

 

renssit ja taloudellinen tilanne ennen valintaa 

− miten ongelmat olisi voitu välttää?  

− olivatko sopimukset riittävän tarkat ja yksiselitteiset 

 

21. Millainen projo-organisaatio oli (Lemconin puolelta) 

− oliko organisaatio riittävä töiden sujuvaan tekemiseen ja toteuttamiseen halutus-

sa aikataulussa tai oliko organisaatio ylimitoitettu 

− oliko vaihtuvuutta, oliko vaikutusta projektiin 

 

22. Tapahtuiko joitain vakavia työtapaturmia tai vahinkoja 

− vaikuttiko miten hankkeeseen 

 

23. Mistä tapaturmat johtuivat (suunnittelu, toteutus, tietämättömyys, huolimattomuus 

jne.)  

− olivatko kyseisen AU:n/toimijan toimintatavat Lemconin standardi-

en/vaatimusten mukaiset 

 

24. Muita huomioon otettavia asioita 
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LIITE B – HAASTATELLUT HENKILÖT 
 

Haastattelun  
päivämäärä: 

Nimi: Titteli: Yritys: 

2.7.2009 Byckling, Georg projektipäällikkö Lemcon Ltd, Russia 

23.6.2009 Jänkälä, Mikael projektikehityspäällikkö Lemcon Ltd, International 

30.6.2009 Kamppila, Jouko projektipäällikkö Lemcon Oy 

24.6.2009 Kilo, Pekka projektipäällikkö Lemcon Oy 

23.6.2009 Kylliö, Jukka tuotantojohtaja Lemcon Oy 

23.6.2009 Lantto, Teemu johtaja Lemcon Oy 

6.8.2009 Leppänen, Mika projektipäällikkö Lemcon Polska Sp. z.o.o. 

23.6.2009 Leppävuori, Hannu rakennuspäällikkö Lemcon Oy 

10.8.2009 Luukkola, Pekka projekti-insinööri Lemcon Oy 

2.7.2009 Sipiläinen, Vesa rakennuspäällikkö Lemcon Ltd, Russia 

9.8.2009 Särkelä, Tapani projektipäällikkö Lemcon Construction Pvt Ltd 

 


