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ABSTRACT 
 

This Bachelor’s thesis was commissioned by WSP Finland Oy. The goal 
of the thesis was to create a tool for a trade contractor’s site manager 
and supervisor. The need for a tool was realized during a construction 
management project executed by WSP. After the project ended the or-
ganization was willing to improve their own operation control provid-
ing the topic for this Bachelor’s thesis. 
 
A site manager’s obligations consist of many themes. They are influ-
enced by laws, decrees and practices of the field. In addition, contrac-
tors’ and developers’ obligations to one and another form some of the 
obligations, that influence on site manager’s tasks. The duties and ob-
ligations of the supervisor also have an effect, because supervisor is 
the developer’s representative to the site manager.  
 
Construction management is a form to execute projects that provides 
challenges to the site operations due to exceptional obligations. The 
main project manager only runs the site, and takes care of require-
ments set by law for a project supervisor, but doesn’t perform any con-
struction work. All the construction works are executed as purchasing 
packages. The challenges of a site manager working as a trade contrac-
tor mainly result from being used to operate as a subcontractor. The 
job description and tasks of a site manager working as a trade contrac-
tor are broader than those  of a subcontractor’s site manager. 
 
As a result of the thesis a tool was created to clarify the tasks of a su-
pervisor and site manager through central problems. The tool has been 
sequenced by the timeline of contract progression. 
 

Keywords construction management, trade contractor, site manager, supervisor 
 
Pages 52 pages 



3 
 

 
 

SISÄLLYS 

 

1 JOHDANTO ................................................................................................................... 6 

2 PJP-MALLI .................................................................................................................... 7 

2.1 Projektinjohtomuodot ......................................................................................... 7 

2.2 Projektinjohtopalvelu .......................................................................................... 8 

2.3 Riskinotto ja riskien jakaminen ......................................................................... 11 

2.4 Projektinjohtopalvelun tehtävät ....................................................................... 11 

2.4.1 Työmaan johtotehtävät ......................................................................... 12 

2.4.2 Työmaapalvelut ..................................................................................... 12 

2.4.3 Rakennustyön tekeminen ...................................................................... 13 

2.4.4 Rakennustyön valvontatehtävät ........................................................... 13 

2.4.5 Projektinjohtopalvelun maksuperuste .................................................. 13 

3 OSAURAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUDET ....................................................... 14 

3.1 Urakoitsijan suoritusvelvollisuudet ................................................................... 14 

3.1.1 Pääsuoritusvelvollisuudet ...................................................................... 14 

3.1.2 Sivuvelvollisuudet .................................................................................. 15 

4 SELONOTTO, TIEDOKSIANTO JA LOJALITEETTI .......................................................... 17 

4.1 Urakoitsijan selonottovelvollisuus .................................................................... 17 

4.2 Rakennuttajan tiedonantovelvollisuus ............................................................. 19 

4.3 Lojaliteetti ja yhteistoiminta ............................................................................. 20 

4.3.1 Yhteistoiminta ....................................................................................... 20 

4.3.2 Lojaliteettivelvollisuus ........................................................................... 21 

5 URAKKA-ASIAKIRJAT .................................................................................................. 22 

5.1 Urakkaohjelma .................................................................................................. 22 

5.2 Urakkarajaliite ................................................................................................... 23 

5.3 Suunnitelmat ..................................................................................................... 24 

5.3.1 Pääsuunnittelija ja suunnittelun ohjaus ................................................ 26 

6 TYÖMAAN JOHTOTEHTÄVÄT JA OHJAUKSELLISEN TOIMINNAN PERIAATTEET ........ 27 

6.1 Ohjaustapa ........................................................................................................ 28 

6.2 Osaurakoitsijan työnjohtajan tehtävät ............................................................. 29 

6.2.1 Tehtäväsuunnitelma .............................................................................. 31 

6.2.2 Laadunvarmistuksen ohjaus .................................................................. 33 

6.3 Valvojan tehtävät .............................................................................................. 38 

6.3.1 Yleisvalvonta .......................................................................................... 39 

6.3.2 Työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonta .................................. 40 

6.3.3 Ajallinen valvonta .................................................................................. 40 

6.3.4 Teknisen toteutuksen laadunvalvonta .................................................. 41 

6.3.5 Taloudellinen valvonta .......................................................................... 41 

6.3.6 Dokumentointi ....................................................................................... 42 



4 
 

 
 

6.3.7 Käytönopastuksen valvonta .................................................................. 43 

6.3.8 Muut valvontatoimenpiteet .................................................................. 43 

6.3.9 Vastaanottomenettely........................................................................... 43 

6.3.10 Takuuaikana tehtävä valvonta............................................................... 44 

6.4 Valvojan tehtävät PJP-hankkeessa .................................................................... 44 

6.4.1 Laajoissa hankkeissa valvojien tehtävienjako ....................................... 45 

6.4.2 PJP-hankkeen erityishuomiot ................................................................ 45 

7 TYÖKALU VALVOJALLE JA TYÖNJOHTAJALLE ............................................................. 46 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET ..................................................................................................... 47 

 
 
 
 

  



5 
 

 
 

 

KÄSITTEET 
 
Projektinjohtopalvelu (PJP) 
 
Projektinjohtopalvelu on toteutusmuoto, jossa päätoteuttajan velvol-
lisuudet hoitaa konsulttitoimisto. Päätoteuttajan työmaavelvollisuudet 
ja valvonta ja vastaava työnjohtaja ovat konsulttitoimistolla, mutta 
urakoiden työnjohto on osaurakoitsijoilla.  
 
Päätoteuttaja 
 
Päätoteuttaja tarkoittaa rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai 
pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa, tai sellaisen puut-
tuessa rakennuttajaa itseään. (RT10-10982, 2010, s. 2) 
 
Osaurakointi 
 
Osaurakoiden avulla rakennustyö teetetään. Osaurakat voivat olla alis-
tussuhteensa mukaisesti erillis-, ali- tai sivu-urakoita. (Kiiras, Peltonen, 
Kruus & Sivunen, 2019, s. 10) 
 
Osaurakoitsijan työnjohtaja 
 
Työmaalla toimivan osaurakoitsijan työnjohtaja. Johtaa oman yrityk-
sensä töitä ja toimii tiiviissä yhteistyössä muiden osaurakoitsijoiden 
työnjohtajien kanssa laadun varmistamiseksi. 
 
Rakennuttaja 
 
Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy 
rakennushankkeeseen, taikka muuta vastaavaa tahoa, joka ohjaa tai 
valvoo rakennushanketta; tai näiden puuttuessa, sillä tarkoitetaan ti-
laajaa. (RT10-10982, 2010, s. 2) 
 
Tilaaja 
 
On rakennushankkeeseen ryhtyvä ja vastaa hankkeen rahoituksen jär-
jestämisestä ja onnistumisesta. 
 
Valvoja 
 
Rakennuttajan asettama henkilö tai henkilöt, jotka toimivat työmaalla 
valvomassa urakoitsijan työsuoritteiden suunnitelmien mukaisuutta ja 
lakien ja säännösten ja määräysten noudattamista. Valvoja valvoo ra-
kennuttajan edun toteutumista työmaalla. Valvoja havaitsee, kirjaa, 
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tiedottaa ja puuttuu poikkeamiin, jotta tavoitteiden saavuttaminen ei 
vaarannu. (Kiiras ym., 2019, s. 10) 
 
Työmaapäällikkö / Vastaava työnjohtaja 
 
Toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena vastaavana työnjohta-
jana ja organisoi urakkasuoritusten yhteensovittamista. Ei johda varsi-
naista rakennustyötä työmaalla, vaan varmistaa, että aluevalvojilla on 
edellytykset tehdä työnsä. 
 
Urakkaohjelma 
 
Urakkaohjelma eli sopimuskohtaiset urakkaehdot ovat tarjouspyyn-
töön liittyvä sopimusasiakirja, joka sisältää tilaajan ja urakoitsijan väli-
set hankekohtaisesti esitetyt kaupalliset ehdot ja keskeiset tiedot (RIL 
226-2014, 2014, s. 13) 

1 JOHDANTO 

Osaurakoitsijan työnjohtovelvoitteet projektinjohtopalvelumallissa ai-
heena alkoi kiinnostaa minua toimittuani valvojana projektinjohtopal-
velumallina toteutetulla ammattikorkeakoulukampustyömaalla. Huo-
masin kyseisen hankkeen aikana, että edes loppuvaiheessa ei vieläkään 
ollut kyseisellä työmaalla toimiville urakoitsijoille täysin selvää heidän 
työnjohtajilleen kuuluvat työtehtävät. Työnjohtajan ja valvojan raja-
pinta jäi sekavaksi, koska siihen ei löytynyt selkeää kirjallista ohjetta. 
Asiaan oli tarpeen tehdä jonkinlainen korjaus tai helpotus, jotta tule-
vissa PJP-hankkeissa voidaan onnistua paremmin. 
 
Projektinjohtopalvelu (PJP) on toteutusmuoto, jota käytetään Suo-
messa vain laajoissa hankkeissa. Siinä päätoteuttajan vastuut ovat yri-
tyksellä, joka ei tee rakennustöitä ollenkaan. Päätoteuttajalle kuuluvat 
työmaan johtotehtävät, eli työmaan hallinto, yleisjohto, vastaavan 
työnjohtajan asettaminen ja päätoteuttajan työsuojeluvelvoitteet. PJP-
mallissa rakennustyöt teetetään osaurakoina, jotka ovat ostettu han-
kintoina. Osaurakoitsijalla on työnjohdolliset vastuut omaan urak-
kaansa liittyen ja vastuu sen yhteensovittamisesta muiden urakoitsijoi-
den työhön. 
 
Projektinjohtopalvelun yksi kipupiste on PJP-toteuttajan valvojan ja 
työnjohtajan välistä vastuunjakoa selkeyttävän ohjeen puuttuminen. 
Myös työmaan toimintatapoja voisi kehittää nimenomaan paranta-
maan valvojan ja työnjohtajan välistä yhteistoimintaa. Tässä työssä kä-
sittelen valvojan ja työnjohtajan töihin liittyviä velvollisuuksia ja vaati-
muksia, sekä niiden taustalla vaikuttavia osatekijöitä, projektinjohto-
palvelumallia ja osaurakointia. 
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Haluan kiittää työnantajaani WSP Finland Oy:tä mahdollisuudesta 
saada tehdä tämä opinnäytetyö. Erityiskiitokset haluan lausua esimie-
helleni Kalle Bergholmille, joka jatkuvasti oli valmis käymään keskuste-
luja aiheesta kanssani ja sitä kautta omalta osaltaan edisti työni valmis-
tumista merkittävästi. 

2 PJP-MALLI 

Projektinjohtototeutusmuotojen käyttö on lisääntynyt Suomessa vii-
meisten 20 vuoden aikana tasaisesti. Nykyisellään on jo käytössä paljon 
aiheeseen liittyen RT-kortteja, vakiintuneita termejä ja sopimuspohjia. 
Pisimpään Suomessa projektinjohtopalveluun erikoistuneet yritykset 
ovat käyttäneet sitä toteutusmuotona noin 20 vuotta. Ne ovatkin ke-
hittäneet paljon omia menetelmiään projektin laadun hallitsemiseksi. 
Projektinjohtopalvelumalli soveltuu parhaiten laajoihin hankkeisiin ja 
sen etuina ovat lopputuloksen joustavuus, hankkeen kokonaiskeston 
lyheneminen ja rakennuttajan lopullinen päätäntämahdollisuus suun-
nitelmista ja toteutustavoista hyvin pitkään aina hankkeen loppumet-
reille asti. 
 
Projektinjohtopalvelumalli pohjautuu ulkomailla käytettyyn Construc-
tion Management (CM) -toteutusmuotoon ja aiheesta tunnetuin teos 
kansainvälisesti on englanninkielinen teos Project Management Body 
of Knowledge (PMBOK). Suomenkielistä kattavaa kirjallisuutta, missä 
termistö on vakiintunut nykyisten vastuukäsitysten mukaiseksi, on 
alettu julkaisemaan vasta 2010-luvulla. 

2.1 Projektinjohtomuodot 

Kaikissa projektinjohtomuodoissa rakennustyöt ovat jaettu toimiala-
kohtaisiin tai alueellisiin kokonaisuuksiin urakoiden tai hankintojen 
mukaan. Kaikille projektinjohtomuodoille on yhteistä, että hanketta 
johdetaan rakennuttajan ja projektinjohtototeuttajan muodostamassa 
tiiviissä yhteistyössä, jossa lojaliteetti ja intressit ovat yhtenevät. Käy-
tännössä tämä saadaan aikaan käytetyillä sopimussuhteilla ja maksu-
perusteilla. Tiivis yhteistyö mahdollistaa toteutussuunnittelun, hankin-
tojen ja rakentamisen limittämisen. Tämä puolestaan saadaan ai-
kaiseksi jakamalla rakennustyöt lukuisiin hankintoihin, joiden kilpailut-
taminen on mahdollista toteutussuunnittelun valmistumisen tahdissa. 
(Junnonen & Kankainen, 2017, s.37) 
 
Projektinjohtomuodoilla rakentamalla mahdollistetaan hankkeen ko-
konaiskeston lyhentäminen ajallisesti limittämällä suunnittelu, hankin-
nat ja rakentaminen toistensa kanssa. Projektinjohto-organisaatio voi 
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muodostua joko projektinjohtototeuttajan henkilöstöstä kokonaan tai 
siihen voi sisältyä myös rakennuttajan henkilöstöä. Projektinjohtomuo-
doissa lopullinen päätäntävalta sekä hankinnoista, että suunnitelmista 
ja aliurakoitsijoista on aina rakennuttajalla. (Junnonen & Kankainen, 
2017, s.37) 
 
Projektinjohtomuotoja on kolme ja ne jaetaan projektinjohtototeutta-
jan keskeisten suoritussisältöjen perusteella seuraavasti: 

 projektinjohtorakennuttaminen 

 projektinjohtopalvelu 

 projektinjohtourakointi (Junnonen & Kankainen, 2017, s.37) 
 
Projektinjohtorakentamisen kolmen eri muodon eroavaisuuksia on sel-
vennetty kuvassa 1. Pääasiassa erot ovat tilaajan ja projektinjohtoto-
teuttajan vastuissa suunnittelusopimuksessa, hankintasopimuksissa, 
työmaan johtovelvollisuuksissa ja projektinjohtotehtävien suoritta-
jassa. Riippuen siitä, että onko toteutusmuoto PJ-rakennuttaminen, PJ-
palvelu vai PJ-urakointi, myös sopimuksen kohteessa ja sopimuseh-
doissa on eroavaisuuksia. 

 

Kuva 1. Projektinjohtomuotojen jaottelu ja keskeiset erot (Kruus ym., 
2019, s. 33) 

2.2 Projektinjohtopalvelu 

Projektinjohtopalvelussa projektinjohtototeuttajan vastuihin kuuluvat 
sekä rakennuttamistehtävät että työmaan johtovastuut. Projektinjoh-
tototeuttajan vastuulla on asettaa vastaava työnjohtaja työmaalle. 
Projektinjohtototeuttajalle kuuluvat kohteen päätoteuttajan velvolli-
suuksien suorittaminen – siitäkin huolimatta, että kaikki hankinnat teh-
dään suoraan tilaajan nimiin. (Junnonen & Kankainen, 2017, s.37) 
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Projektinjohtopalvelussa projektinjohto-organisaatio koostuu koko-
naan tai pääosin projektinjohtototeuttajan omasta henkilöstöstä. Ti-
laajan niin halutessa, voi hän asettaa joitakin henkilöitä omasta orga-
nisaatiosta lisäksi projektinjohto-organisaatioon. Projektinjohtototeut-
taja toimii rakennuttajan edustajana hankkeessa ja projektinjohtoto-
teuttajalle kuuluvat sekä projektin johtotehtävät, että työmaan johto-
tehtävät. Työmaan johtotehtäviin sisältyy työmaan hallinto, yleisjohto, 
vastaavan työnjohtajan asettaminen ja päätoteuttajan työsuojeluvel-
voitteet. Projektinjohtototeuttaja ei tee rakennustöitä ollenkaan, vaan 
ne teetetään hankintoina osaurakoitsijoilla. Tästä syystä voidaan kat-
soa projektinjohtototeuttajan aseman olevan konsultinomainen, eikä 
valvonnasta synny eturistiriitaa. Projektinjohtototeuttaja voi tällöin 
suorittaa myös rakennustöiden valvontatehtävät kohteessa. Tällä 
mahdollistetaan erillisen valvontaorganisaation palkkaaminen ja käyt-
täminen. (Junnonen & Kankainen, 2017, s. 39) 
 
Projektinjohtopalvelun päätoteuttajalla on varsin suuri organisaatio, 
jotta sen on mahdollista hoitaa kaikki sille kuuluvat tehtäviä ja velvolli-
suudet. Esimerkki projektinjohtopalvelussa käytettävästä organisaa-
tiosta ja osapuolten sopimussuhteista tilaajaan kuvassa 2. Projektin-
johtototeuttajan organisaatioon kuuluvien henkilöiden määrä ja nimik-
keet vaihtelevat jonkin verran. Hankekohtaisesti tarkastellaan aina 
vaadittava organisaation lopullinen muoto ja koko. Esimerkiksi alue-
vastaavia tai aluevalvojia saattaa olla useita. Suunnittelun ohjaus voi 
olla omana tehtävänään, tai osana hankintatoimea. Suunnittelun oh-
jaus on loogisinta sijoittaa hankintatoimen yhteyteen projektinjohto-
palvelumallissa, sillä näin saadaan ohjattua tehokkaimmin suunnitteli-
joiden tekemää työtä hankintojen tarvitsemassa järjestyksessä. Alue-
valvojien töitä voidaan myös osittain siirtää erilaisille koordinaatto-
reille, joita saattaa olla useita. Lähtökohtana aluevalvojien tehtäville pi-
detään RT 16-11121 talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtävä-
luettelon mukaisia tehtäviä.  
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Kuva 2. Esimerkki PJP-organisaatiosta. (Ikäheimo, 2011, s. 15) 

Projektinjohtototeuttajan käyttämä organisaatio vaihtelee hankekoh-
taisesti. Projektinjohtopalvelumallia varten mietitään hankkeen tarvit-
semia avainhenkilöitä ja heidän toimenkuvansa mukaisia tehtäväsisäl-
töjä. Työmaapäällikkö ja vastaava työnjohtaja voivat olla sama henkilö. 
Kuvan esimerkin tuotantovastaava voi olla suunnittelun ohjaaja tai vas-
taava työnjohtaja eli työmaapäällikkö. Tuotantovastaavan tehtävät 
voivat myös olla jaettu useille eri henkilöille, jotka kuuluvat organisaa-
tioon. Aluevastaavien tai aluevalvojien tehtäviä voidaan osittain jakaa 
myös koordinaattoreille. Kiteytettynä projektinjohtototeuttajalla on 
iso organisaatio käytössä, jota voidaan muutella aina hankkeen toteut-
tamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Kuva 3 näyttää miten vastuut jakautuvat hankkeen eri osapuolille eri 
toteutusmuotoja käytettäessä. Eri toteutusmuotojen suurimmat erot 
tulevat sopimussuhteilla luotujen vastuiden jakautumisesta eri tavalla. 
Projektinjohtopalvelussa tilaajalla on vastuu kaikesta muusta, paitsi 
varsinaisesta rakennustyöntekemisestä. Vaikka tilaaja on vastuussa 
työmaan johtamisesta hankkeelle asetetun projektinjohdon kautta, ei 
tilaaja kuitenkaan vastaa osaurakoitsijoiden työnjohtamisesta.  
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Kuva 3. Tilaajan ja urakoitsijan vastuut eri hankemuodoissa. (Junnonen 
& Kankainen, 2017, s. 35) 

Projektinjohtopalvelumallilla rakennettaessa jää osaurakoitsijalle vas-
tuu vain osaurakoitsijan tekemistä rakennustöistä. Koska projektinjoh-
tototeuttaja on palkattu hoitamaan tilaajan vastuita, tulee heillä kah-
della olla yhtenevät intressit ja vahva lojaliteetti toisiaan kohtaan. 

2.3 Riskinotto ja riskien jakaminen 

Riskinotto ja riskien jakaminen lisäävät aina myös vastakkainasettelua. 
Tilaajan ja PJ-toteuttajan intressien yhtenevyyttä ohjaillaan valitse-
malla PJ-toteuttajan maksuperusteet järkevästi. Palkkioita ja sanktioita 
käytettäessä intressit saattavat tässä tapauksessa muuttua eri suuntai-
siksi. PJP-sopimusmallissa RT 80315 Projektinjohtopalvelun yhteistoi-
minta- ja bonussopimus on yhtenä ratkaisuna esitetty yhteisbonusta. 
Yhteisbonus on kaikkien tavoitteiden toteutuessa kiinteäsummainen 
bonus, joka jakautuu hankkeen kaikkien osapuolien kesken. (Kruus 
ym., 2019, s. 18) 

2.4 Projektinjohtopalvelun tehtävät 

Projektinjohtopalvelussa tehtäväjako poikkeaa perinteisenä totutusta 
rakennuttamisen ja urakoinnin tehtäväjaosta, mutta silti kaikki tehtä-
vät ovat samoja, kuin muissakin toteutusmuodoissa – ne vain kohdis-
tuvat eri tavalla eri osapuolien vastuiksi. Projektinjohtopalvelun sisäl-
lön voidaan ajatella sisältävän kolme tehtäväryhmää omine laajoine si-
sältöineen ja useine alakohtineen: 

 Projektinjohtotehtävät 

 Työmaan johtotehtävät ja päätoteuttajan velvollisuudet 

 Rakennustyöt hankinnoittain (Kruus ym., 2019, s. 30) 
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Projektinjohtosopimus voi sisältää myös rakennustyön valvonnan teh-
tävät tai siitä voi olla tehtynä erillinen toimeksianto. (Kruus ym., 2019, 
s. 31) 
Projektinjohtopalvelumuodossa projektinjohtototeuttaja suorittaa 
työmaan johtotehtävät kohteen päätoteuttajan ominaisuudessa, 
mutta hankintasopimukset tehdään suoraan tilaajan nimiin. Tällä ta-
valla toimimalla voidaan ajatella, että tilaajan edunvalvonta ulottuu 
työmaan johtoon saakka. Näin ollen, erillistä rakennustyön valvontaa 
ei välttämättä tarvita ollenkaan. (Kruus, Kiiras, Raveala, Saari, & Salmi-
kivi, 2006, s. 17) 
 
Projektinjohtotehtävät toimivat projektinjohtototeuttajan tehtävien 
runkona. Ne eroavat perinteisistä rakennuttajakonsultin tehtävistä 
työnaikaisen hankintamenettelyn osalta, mutta muutoin vastaavat 
suurimmaksi osaksi rakennuttajakonsultin tehtäviä. Projektinjohtopal-
veluun kuuluvat seuraavat projektinjohtotehtävät: 

 Hankesuunnittelu 

 Suunnittelun valmistelu 

 Ehdotus- ja yleissuunnittelun ohjaus 

 Projektisuunnittelu 

 Toteutussuunnittelun ohjaus 

 Hankintatoimi 

 Rakentamisen ohjaus 

 Vastaanoton järjestäminen 

 Käyttöönoton järjestäminen 

 Takuuajan tehtävät (Kruus ym., 2019, s. 31) 

2.4.1 Työmaan johtotehtävät 

Työmaan johtotehtävät sisältävät päätoteuttajalle kuuluvat tehtävät ja 
velvollisuudet. Työmaan johtovelvollisuudet sisältävät rakennusurakan 
yleisten sopimusehtojen (YSE 98) 4§:n mukaiset velvollisuudet. (Kruus 
ym., 2019, s. 31) 
YSE 98 4§ Työmaan johtovelvollisuudet: 

 työmaan hallinto, yleisjohto ja vastaavan työnjohtajan asettaminen; 

 lainsäädännön tarkoittamat päätoteuttajan velvollisuudet kuten YSE 
98 57§ 1. momentin mukaisten työsuojeluvelvoitteiden hoitaminen; 

 työmaan työaikataulun laatiminen; 

 työmaan töiden järjestely ja yhteensovitus; 

 työmaan vakuuttaminen YSE 98 38§ mukaisesti. (RT 16-10660, 1998, 
s. 4) 

2.4.2 Työmaapalvelut 

Työmaapalvelut kuuluvat yleensä työmaan johtotehtäviä suorittavalle 
taholle, mutta ne voidaan toteuttaa erillishankintoina samaan tapaan 
kuin rakennusurakat, tai ne voivat kuulua johonkin rakennustöiden 
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osaurakan hankintakokonaisuuteen. Myös projektinjohtototeuttaja 
voi ne tehdä; tämä määritellään tilaajan kanssa sopimusneuvotte-
luissa. Tässä muodostuu eroja toteutusmuotojen välillä ja on vaiku-
tusta sillä, onko kyseessä PJR, PJP vai PJU. Työmaapalveluilla tarkoite-
taan YSE 98 3§ mukaisia velvollisuuksia ja Talo 2000 – järjestelmän mu-
kaisia työmaatehtäviä. (Kruus ym., 2019, s. 31). 

2.4.3 Rakennustyön tekeminen 

Rakennustyön tekijöille eli osaurakoitsijoille kuuluvat YSE 98 1§ ja 2§ 
mukaiset velvollisuudet. Rakennustyöt teetetään PJP-mallissa aina 
hankintoina, jolloin hankintasopimuksien tekijällä on juridisesta näkö-
kulmasta varsin merkittävä rooli. (Kruus ym., 2019, s. 31). 
 
Osaurakoitsijoita voi olla laajoissa hankkeissa useita kymmeniä ja he 
toimivat yhteisellä työmaalla samanaikaisesti. Rakennustöiden oikea-
aikaisuus ja yhteensovitus korostuvat merkittävästi. 

2.4.4 Rakennustyön valvontatehtävät 

Rakennustyön valvontatehtävät ovat täysin poikkeuksellisessa ase-
massa perinteisiin toteutusmuotoihin verrattuna. Rakennustyön val-
vontatehtävillä tarkoitetaan YSE 98 59-62§ mukaista valvontaa. Kun ra-
kennusurakat toteutetaan suoraan tilaajan nimiin tehtyinä hankintako-
konaisuuksina, projektinjohtopalvelulla ei ole työmaan johtovelvolli-
suuksista vastaavana tahona juridista estettä toimia johtotehtäviensä 
ohella rakennustöiden valvojana. (Kruus ym., 2019, s. 31). 
 
Rakennustyön valvontaa suorittaa aluevalvojat projektinjohtopalvelu-
mallissa. Joitain osia valvojan tehtäväluettelon mukaisista tehtävistä 
voidaan organisaation sisällä jakaa erilaisille koordinaattoreille. 

2.4.5 Projektinjohtopalvelun maksuperuste 

Projektinjohtopalvelun maksuperuste voi olla joko kiinteähintainen 
konsulttipalkkio tai aikaperusteinen maksu työmaan avainhenkilöiden 
tehtävistä ja kiinteähintainen konsulttipalkkio, tai pelkästään aikape-
rusteinen palkkio. (RT 13-10845, 2005, s. 9) 
PJP:n maksuperuste on joku seuraavista: 

 kokonaishinta 

 kokonaishinta + aikapalkkio 

 aikapalkkio (RT 13-10845, 2005, s. 9) 
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3 OSAURAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUDET 

Kuvassa 4 on selvennetty hankkeen osapuolten välisiä sopimussuh-
teita. Osaurakointi pitää sisällään projektinjohtopalvelumallissa joko 
erillis- tai sivu-urakoita. Osaurakoitsijat ovat suorassa sopimussuh-
teessa tilaajaan, mutta heidät on alistettu erillisellä alistamissopimuk-
sella projektinjohtototeuttajan työmaan alle, siten että työnjohdolli-
nen vastuu omasta työstä säilyy osaurakoitsijoilla. 

 
TJ = työmaanjohto, OU = osaurakoitsija.  

Kuva 4. PJP-mallin sopimussuhteet. (Junnonen & Kankainen, 2017, s. 38) 

Osaurakoitsija vastaa suoraan tilaajalle tekemänsä työn laadusta suo-
ralla sopimuksella tilaajaan. Projektinjohtopalvelun toteuttaja kuiten-
kin valvovana tahona työmaalla ilmoittaa osaurakoitsijalle, milloin so-
pimuksenmukainen laatutaso on saavutettu. 
 
Osaurakoitsijan tehtävät voidaan johdatella sekä sopimusasiakirjoista, 
että yleisistä sopimusehdoista. Osaurakoitsijalle kuuluu osa tehtävistä, 
jotka pääurakkamuodossa kuuluisivat pääurakoitsijalle. 

3.1 Urakoitsijan suoritusvelvollisuudet 

Urakoitsijalle kuuluvat suoritusvelvollisuudet voidaan jakaa pääsuori-
tus- ja sivuvelvollisuuksiin. Nämä kaikki ovat lueteltuna yleisissä sopi-
musehdoissa. Pääsuoritusvelvollisuudet tulevat suoraan alan vakiintu-
neista käytännöistä ja sopimusasiakirjoista, kun taas sivuvelvollisuudet 
ovat ikään kuin tukitoimia, jotka kuuluvat urakoitsijalle, jotta tämä saa-
vuttaa hänelle kuuluvat sopimuksen mukaiset pääsuoritusvelvollisuu-
det. 

3.1.1 Pääsuoritusvelvollisuudet 

Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuudella tarkoitetaan urakoitsijan vel-
vollisuutta saada aikaan sopimusasiakirjoja vastaava urakan lopputulos 
ja luovuttaa se tilaajalle sopimuksessa sovittuna ajankohtana. Yleisissä 
sopimusehdoissa on mahdotonta luetella yksilöimällä kaikki urakoitsi-
jalle kuuluvat velvollisuudet, mutta pääsuoritusvelvollisuudet voidaan 
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määritellä sisältäväksi seuraavat asiat: (Junnonen & Kankainen, 2017, 
s.89) 

 urakoitsijan suoritusvelvollisuus kytkeytyy tilaajan maksamaan hin-
taan 

 urakoitsijan työntulos määritellään sopimusasiakirjoissa 

 urakoitsijan suoritusvelvollisuus perustuu sopimusasiakirjoissa ilme-
neviin tehtäviin 

 urakoitsija ei ole velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimuksia, jotka 
eivät perustu sopimusasiakirjoihin tai yleiseen käytäntöön 

 urakoitsijan on tehtävä työ ammattitaitoisesti, voimassa olevien ra-
kentamista koskevien säädösten ja hyvän rakentamistavan mukaan 
(Junnonen & Kankainen, 2017, s.89) 
 
Yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsijalle katsotaan kuuluvaksi 
kaikki suoritukset, joita sovitun työn lopputuloksen aikaansaaminen 
edellyttää. Tässä korostuu se, että työn lopputuloksen erittelyllä ura-
koitsijalle kuuluvat velvollisuudet tulevat eritellyiksi, joten niitä ei tar-
vitse kaikkia luetella ja eritellä sopimuksessa. Kuitenkin yleisissä sopi-
musehdoissa on tästä rajattu pois ne tilaajan vaatimukset, jotka eivät 
ole peräisin sopimusasiakirjoihin pohjautuvista määräyksistä ja joita 
huolellisuutta noudattava urakoitsija, rakennusalan yleisiä käytäntöjä 
noudattaen ei ole voinut huomioida urakkahinnassa. Urakoitsijan täy-
tyy huolellisuutta noudattamalla ottaa huomioon urakan tarjousta las-
kiessaan tilaajan teettämien suunnitelmien ja tarjouspyyntöasiakirjo-
jen puutteelliset määräykset, joko varautumalla niihin alan yleisiä vaa-
timustasoja vastaavaksi työn lopputuloksessa tai suorittamalla tiedus-
telun epäselvyyksistä ja puutteellisuuksista rakennuttajalta. (Junnonen 
& Kankainen, 2017, s. 89-90; ks. myös RT 16-10660, 1998, s. 4). 
 
Urakoitsijan tulee suorittaa sopimuksenmukainen tehtävänsä ammat-
titaidolla noudattaen voimassa olevia rakentamista koskevia säädöksiä 
ja hyvää rakentamistapaa. (RT 16-10660, 1998, s. 4) 
Pääsääntöisesti, jos urakan tarjouspyyntöasiakirjoista ei ole voinut ha-
vaita säännösten ja määräyksien vastaisuutta, on urakoitsija oikeutettu 
saamaan muutostöiden sääntöjen mukaisen lisäkorvauksen. Tällai-
sessa tapauksessa tilaajalle jää todistamisvelvollisuus siitä, että viran-
omaismääräyksien vastaisuus olisi pitänyt havaita. (Junnonen & Kan-
kainen, 2017, s. 90) 

3.1.2 Sivuvelvollisuudet 

Sivuvelvollisuudet ovat tarpeen pääsuoritusvelvollisuuksien lisäksi ra-
kennussuorituksen aikaansaamiseksi. Sivuvelvollisuudet ovat lueteltu 
yleisissä sopimusehdoissa ja niitä voi olla lisäksi urakan sekä kaupalli-
sissa, että teknisissä asiakirjoissa. (Junnonen & Kankainen, 2017, s. 90) 
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Mikäli yleisten sopimusehtojen tarkoittamissa kaupallisissa asiakir-
joissa ei ole toisin sanottu, jokaiselle urakoitsijalle kuuluvat urakkahin-
taan kuuluvana omaa urakkaansa koskien myös seuraavat velvollisuu-
det: (RT 16-10660, 1998, s. 4) 

 työsuoritukseen liittyvien lupien hankkiminen 

 tarvittavien rakennusvälineiden hankkiminen 

 tarvittavat mittaukset 

 oman aikataulun laadinta 

 tarvittava suojaus, sisältäen urakoitsijan omat tavarat, sekä urakkaan 
kuulumattomien rakennusosien ja ympäristön suojaaminen työstä ai-
heutuvasta vahingoittumisesta ja tahriintumisesta 

 urakka-alueen puhtaanapito ja urakassa syntyvien jätteiden lajittelu 
ja poisto 

 tarpeellisten teiden ja muiden rakenteiden tekeminen ja purkaminen 

 urakoitsijan hankittavaksi kuuluvien suunnitelmien toimittaminen 

 käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittaminen 

 työnantajavelvoitteiden hoitaminen 

 urakoitsijan tätä kohdetta koskeviin muihin sopimuksiin perustuvat 
velvollisuudet (Junnonen & Kankainen, 2017, s. 90 ; RT 16-10660, 
1998, s. 4) 
 
Edellä mainittujen velvollisuuksien lisäksi urakoitsijalle kuuluvat urak-
kahintaan sisältyvinä sopimusasiakirjoissa osoitetut muut sivuvelvolli-
suudet. Tilaaja esittää urakkaohjelmassa tai urakkarajaliitteessä ura-
koitsijalle vaatimuksia tämän urakkaan liittyvän aikataulun laatimiseen 
liittyen. Aikataulutoteumaa on tärkeää seurata varsinkin, jos hank-
keessa on useita sivu-urakoitsijoita ja paljon täydentävää suunnittelua 
– eli juurikin projektinjohtopalvelussa. Aikataulutoteumaa seurataan 
tyypillisesti ainakin työmaakokouksissa. Pelkästään jo viivästyssakko-
jen näkökulmasta, jotka lasketaan työpäiväkohtaisesti, korostuu aika-
taulun laadinnan ja aikataulussa pysymisen merkittävyys. (Junnonen & 
Kankainen, 2017, s. 90-91; ks. myös RT 16-10660, 1998, s. 4) 
 
Yleisten sopimusehtojen sivuvelvollisuuksiin on laitettu määräys ura-
koitsijan kyseistä kohdetta koskevista muihin sopimuksiinsa perustu-
vista velvollisuuksista. Tällä on ensisijaisesti pyritty turvaamaan aliura-
koitsijoiden saatavat. Tämän määräyksen turvin tilaaja voi aliurakoitsi-
jan ilmoituksesta pidättää tilaajan ja kyseisen aliurakoitsijan välissä so-
pimuskumppanina olevalta urakoitsijalta aliurakoitsijan riidattomia 
saatavia vastaavan suuruisen summan. Tällä pidätysoikeudella ei kui-
tenkaan ole annettu tilaajalle oikeutta eikä mahdollisuutta kyseisen 
summan maksamiseen aliurakoitsijalle, vaan ainoastaan oikeus pidät-
tää summa tilaajan sopimuskumppanina olevalta urakoitsijalta. Ta-
pauksista, joissa tilaaja maksaisi suoraan aliurakoitsijalle, on sovittava 
kaikkien osapuolten kesken. Tämä pidätysoikeus koskee vain ja ainoas-
taan riidattomia maksuja, riidanalaisiin maksuihin ei tilaaja saa puut-
tua. (Junnonen & Kankainen, 2017, s. 91) 
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4 SELONOTTO, TIEDOKSIANTO JA LOJALITEETTI 

Termit rakennuttajan tiedonantovelvollisuus ja urakoitsijan selonotto-
velvollisuus eivät suoraan ole kirjoitettuna yleisissä sopimusehdoissa, 
eikä myöskään sopimusehdoissa ole suoraan määritelty näiden ter-
mien sisältöä ja kohdetta. Näihin velvollisuuksiin onkin johdateltava si-
sältöä yleisistä sopimusoikeudellisista periaatteista, yleisten sopimus-
ehtojen eri pykälistä ja rakennusalan urakkakilpailun periaatteista. 
(Junnonen, n.d.a, s. 396) 
 
Yleisesti ottaen rakennuttajan tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan 
velvollisuutta antaa urakkasopimusta ja urakkasuoritusta koskevaa in-
formaatiota urakoitsijalle. Rakennuttaja luo tiedonantovelvollisuuden 
avulla edellytykset urakoitsijan suoritukselle ja määrittelee urakoitsi-
jalle kuuluvan suorituksen sisällön. (Junnonen, n.d.a, s. 396) 
 
Selonottovelvollisuudella tarkoitetaan urakoitsijan velvollisuutta tu-
tustua annettuihin tietoihin ja tutkia niiden sisältöä ja merkitystä täyt-
tääkseen sopimuksenmukaisen suorituksen sekä tarpeen niin vaatiessa 
hankkia vaadittavat tiedot itse. Urakoitsijan selonottovelvollisuus koh-
distuu tämän kautta kaikkiin urakkasopimuksen sisältöihin ja rakennut-
tajan antaviin sitä täydentäviin määräyksiin urakoitsijan suoritusvelvol-
lisuuden osalta. (Junnonen, n.d.a, s. 396) 
 
Urakoitsijan selonottovelvollisuus ja rakennuttajan tiedonantovelvolli-
suus liittyvät tiiviisti toisiinsa. Ilman tiedonantoa ei ole mahdollisuutta 
suorittaa selonottoa kunnolla. Molemmat sekä rakennuttajan tiedon-
antovelvollisuus, että urakoitsijan selonottovelvollisuus, vaikuttavat jo 
sopimuksen syntyä edeltävänä aikana, ja myös urakkasopimuksen syn-
tymisen jälkeisenä aikana. (Junnonen, n.d.a, s. 396) 
 
Sopimuksentekovaiheessa rakennuttajan tiedonantovelvollisuus ja 
urakoitsijan selonottovelvollisuus ovat selkeästi itsenäisiä velvollisuuk-
sia, mutta sopimussuhteen myötä liittyy tiedonantovelvollisuus osaksi 
rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuutta. Tästä huolimatta selonot-
tovelvollisuus säilyy muuttumattomana velvollisuutena koko sopimus-
suhteen ajan. Pääsääntöisesti sopimussuhteen aikana tiedonanto- ja 
selonottovelvollisuus täyttyvät hankkeen eri kokousten ja palaverei-
den aikana, joihin molemmat sopimusosapuolet osallistuvat. Tällaisia 
ovat työmaakokoukset sekä suunnitelmiin ja urakkasuoritukseen liitty-
vät katselmukset. (Junnonen, n.d.a, s. 400) 

4.1 Urakoitsijan selonottovelvollisuus 

Urakoitsijan vastaanottamista tarjouspyyntöasiakirjoista, on hänen 
tehtävä päätelmiä oman alansa asiantuntijana. Tämä asiantuntijuus si-
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sältää asiakirjojen tarkastelun ammattitaitoa ja huolellisuutta noudat-
taen sekä alan yleisiä käytäntöjä mukaillen. Oletetaan myös, että ura-
koitsija oman alansa ammattilaisena osaa hyödyntää ammattitaitoaan 
niin, että hän havaitsee asiakirjojen mahdollisesti sisältämät ristiriidat 
ja puutteet. Ristiriitojen ja puutteiden pohjalta hänen tulee osata esit-
tää tarkentavia kysymyksiä rakennuttajalle. Tämän ohella urakoitsijan 
täytyy osata ammattialansa voimassa olevat säädökset, määräykset ja 
hyvään rakentamistapaan rinnastettavat käytännöt. (Junnonen, n.d.a, 
s. 398) 
 
Selonottovelvollisuus kohdistuu tarjouspyyntövaiheessa ensisijaisesti 
suunnitelmien sisältöön, tarjouslaskennan vaatiman tarkkuuden ja nä-
kökulman kautta. Urakoitsijan täytyy määritellä urakan toteuttamiseen 
kohdistuvat riskit sekä keinot niihin varautumiseen. Näin urakoitsija voi 
kunnolla huomioida riskien vaikutukset tarjoushintaan. (Junnonen, 
n.d.a, s. 398) 
 
Osa vaatimuksista tiedonannolle ja selonotolle tulevat epäsuorasti la-
eista ja asetuksista. Maankäyttö ja -rakennuslain asettama rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus korottaa urakoitsijan 
selonottovelvollisuuden kynnystä. (Junnonen, n.d.a, s. 398) 
 
Selonottovelvollisuuden tarkoitus on pitää huoli siitä, että urakoitsijan 
suoritus vastaa hänen urakkasopimuksensa sisältöä. Sillä varmistetaan 
myös, että lopputulos on turvallinen ja terveellinen käyttää. Urakoitsi-
jan selonottovelvollisuus sisältää urakoitsijan vastuunalaiset asiat. Sitä 
kautta urakoitsija on vastuussa sopimusehtojen täyttämiseksi käyttä-
mien aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien toiminnasta, urakoitsijan 
oman yrityksensä henkilökunnan lisäksi. (Junnonen, n.d.a, s. 399) 
 
Urakoitsijan tulee huomauttaa rakennuttajaa sellaisista virheistä, jotka 
voivat vaarantaa urakkasuorituksen. Nämä virheet voivat olla käytettä-
väksi määrättyjä rakennustapoja, rakennusosia tai rakennuttajan anta-
mia ohjeita ja määräyksiä. Urakoitsijalla on huomautuksentekovelvol-
lisuus tehdä huomautus rakennuttajalle virheistä jotka hän huomaa, 
mutta ei velvollisuutta huomata virheitä. Kuitenkin urakoitsijan voi-
daan ammattilaisena olettaa huomaavan ilmeiset virheet, joten tällai-
sissa ilmeisissä virheissä vastuu siirtyykin urakoitsijalle. Huomautuk-
sentekovelvollisuuden tarkoitus on, että urakoitsija asettaa oman am-
mattitaitonsa rakennuttajan käytettäväksi sopimussuhteenkeston 
ajaksi. Urakoitsijan huomautuksentekovelvollisuuden kautta annetaan 
rakennuttajalle mahdollisuus reagoida virheeseen ja korjata virhe jo 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Junnonen, n.d.a, s. 399)  
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4.2 Rakennuttajan tiedonantovelvollisuus 

Rakennuttajan tiedonantovelvollisuutta ohjailee rakennusalan urakka-
kilpailun periaatteet RT 16-10182 Rakennusalan urakkakilpailun peri-
aatteet. Tasapuoliseen hyvään rakennuttamis- ja urakointitapaan pyr-
kivillä urakkakilpailun periaatteilla on pyritty aikaansaamaan tasaver-
taisina sopijaosapuolina käyttökelpoinen ja kunnollinen rakennustyön 
lopputulos. (RT 16-10182, 1982, s. 2) 
 
Vaikka urakkakilpailun periaatteilla ei ole lain, eikä osapuolten teke-
män sopimuksen kaltaista sitovuutta, rinnastetaan ne alalla noudatet-
taviin yleisiin ja hyviin käytäntöihin. Sitä kautta ne vaikuttavat kaikkiin 
urakoihin. (Junnonen, n.d.a, s. 396) 
 
Rakennuttajan on hyvä ilmoittaa urakoitsijalle, mikäli on epävarma jos-
takin osatekijästä. Rakennuttajan tehdessä ilmoituksen yksilöidystä 
epävarmuustekijästä urakoitsijalle, tarjouksenantajan eli urakoitsijan 
selonottovelvollisuus asiasta lisääntyy. (Junnonen, n.d.a, s. 397) 
 
Tarjouspyyntövaiheessa rakennuttajan tiedonantovelvollisuuden täyt-
tymistä tarkastellaan myös teknisten asiakirjojen perusteella. Teknis-
ten asiakirjojen valmius vaihtelee melko paljonkin urakkamuodon mu-
kaan. Yleisesti alan vakiintuneet käytänteet ovat ohjanneet, että suun-
nitelmista tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 

 mitä urakoitsijan on suunnitelmien mukaan tehtävä 

 mitä laatuvaatimuksia sille on asetettu 

 mitä urakoitsijan on suoritusta varten tarpeen tietää rakennuspai-
kasta 

 mitä urakoitsijan on tarpeen tietää välttyäkseen vahingoittamasta ra-
kennuttajan tai kolmannen osapuolen omaisuutta tai laitteita, jotka 
ovat työn vaikutuspiirissä 

 mitä apuja urakoitsija suorituksensa täyttämisessä saa rakennuttajan 
tekemin järjestelyin, kuten mitä varastoimispaikkoja on hankittu ura-
koitsijan käytettäväksi. (Junnonen, n.d.a, s. 397) 
 
Yleisesti hyväksytään kuitenkin, että rakennuttajan ei tarvitse ihan 
kaikkea urakkaan liittyvää ilmoittaa jo tarjouspyyntövaiheessa. Raken-
nuttajan onkin annettava tietoa sellaisista asioista, joilla on vaikutusta 
ammattimaisesti ja rationaalisesti toimivan urakoitsijan päätöksiin ja 
valintoihin. Rakennuttajan tulee alan ammattilaisena hallita rakennus-
toiminnan yleiset periaatteet. Rakennuttajan on oltava kykenevä arvi-
oimaan, mitkä ovat sellaisia tietoja joiden pohjalta urakoitsija omat las-
kelmansa, ratkaisunsa ja päätökset voi tehdä. Tiedonantovelvoitteen 
järkevä sisältö edellyttää urakoitsijan rationaalisen toiminnan mahdol-
listamista. Tällainen toiminta peilataan alan yleisistä käytännöistä. 
(Junnonen, n.d.a, s. 397) 
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Urakkasuorituksen aikana rakennuttajan tiedonantovelvollisuus muut-
tuu osaksi myötävaikutusvelvollisuutta. Tämän myötä urakoitsijan se-
lonottovelvollisuuden laajuus ja määrä lisääntyy urakkasuorituksen ai-
kana. Rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuus sisältäen tiedonanto-
velvollisuuden on rakennusurakan aikana osa niitä toimenpiteitä, joilla 
rakennuttaja pyrkii tukemaan urakoitsijan sopimuksen mukaisen pää-
velvoitteen täyttymistä. Tässä korostuu yhteistoiminta urakkasuorituk-
sen aikana sopimusosapuolten kesken. (Junnonen, n.d.a, s. 397 - 398) 
 
Päävastuu urakkasuorituksen aikaisen tiedon välittymisen osalta on 
urakoitsijalla, joka osana selonottovelvoitettaan laatii häneltä vaadit-
tuja aikatauluja ja muita asiakirjoja. Urakoitsijan on tarvittaessa osat-
tava pyytää rakennuttajalta täydentäviä suunnitelmia ja mahdollisissa 
epäselvissä tapauksissa tiedusteltava epäselvyyksiin rakennuttajan 
kantaa. (Junnonen, n.d.a, s. 398) 
 
Yleisten sopimusvelvollisuuksien mukaisesti tulee rakennuttajalle 
urakkasopimuksen tekemisen myötä lojaliteettiin pohjautuva vastuu 
tiedottaa urakoitsijaa sopimuksen perusteena olleiden asioiden muut-
tumisesta ja muutoksien merkityksestä yhteistyölle. (Junnonen, n.d.a, 
s. 398) 
 
Urakoitsijan kannalta urakkasuorituksen laajuuteen tai sisältöön vai-
kuttavalla tiedonvälittymisellä, on varsin keskeinen asema. Yleisesti 
tämä liittyy rakennuttajan haluamiin lisä- ja muutostöihin. (Junnonen, 
n.d.a, s. 398) 

4.3 Lojaliteetti ja yhteistoiminta 

4.3.1 Yhteistoiminta 

Yhteistoiminnassa korostuu tiivis yhteistyö eri osapuolten välillä, osaa-
misen hyödyntäminen ja toiminnan ohjaus halutun lopputuloksen saa-
vuttamiseksi.  
 
Yhteistoimintaa rakennushankkeessa on ainakin päivittäinen kanssa-
käyminen, sopimuksessa määrättyjen kokousten, katselmusten, tar-
kastusten ja neuvottelujen pitäminen sekä osapuolten välinen kirjeen-
vaihto, joka nykyisellään on pitkälti sähköpostiviestien varassa. (Raken-
nusteollisuus RT ry, 2005b s. 8) 
 
Projektinjohtopalvelu on toteutusmuoto, missä yhteistoiminta koros-
tuu. Sen keskeinen ajatus on, että yhteistoimintaa hyödynnetään otta-
malla käyttöön eri hankeosapuolten asiantuntemus hankkeen eduksi. 
Yhteistyön toimivuudelle on olennaista, että eri osapuolten vastuualu-
eet, tehtävät ja valtuudet ovat selkeästi mietittyjä ja määriteltyjä. 
(Kruus ym., 2019, s. 195) 
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Yhteistyö koetaan onnistuneeksi, kun  

 kanssakäynti on avointa, asiallista ja ammattimaista 

 kukin osapuoli ottaa vastuun velvollisuuksiensa täyttämisestä 

 osapuolet pitävät kiinni oikeuksistaan asiallisesti 

 osapuolet etsivät toistensa ongelmiin toimivia ratkaisuja yhdessä (Ra-
kennusteollisuus RT ry, 2005b s. 8) 

4.3.2 Lojaliteettivelvollisuus 

Lojaliteettivelvollisuus on yksi niistä, jotka eivät käy ilmi tarkkoina so-
pimuskirjauksina, vaan se on ennemmin taustalla vaikuttava sopimuk-
sen alaiseen toimintaan liittyvä periaate, jonka noudattaminen vaikut-
taa osapuolten toimintaan. (Niemistö, 2014, s. 113 - 116) 
Perinteisesti lojaliteettivelvollisuus ymmärretään sopimusosapuolten 
toimintana, jolla estetään pelkän oman edun tavoittelu. Tämä velvolli-
suus on käytännössä ymmärrettynä toimintana, jonka mukaan sopija-
puolten tulee mahdollisuuksiensa mukaisesti toimia vahinkoa estävällä 
ja minimoimalla tavalla. Rakennusurakassa lojaliteettivelvollisuuden 
on katsottu tarkoittavan tietoisena toisen osapuolen erehdyksen yllä-
pidon kieltävänä menettelynä. (Niemistö, 2014, s.113 - 115) 
 
Lojaliteetin ydin ymmärretään vaatimuksena sopimusosapuolen käyt-
täytymisestä, jossa vastapuolen kohtuulliset ja aiheelliset odotukset 
tulevat täytetyiksi. (Niemistö, 2014, s. 115) 
 
Lojaliteettivelvollisuudella on kaksi päämerkitystä: negatiivinen ja po-
sitiivinen. Negatiivisessa merkityksessä pidättäydytään toisen osapuo-
len etujen vahingoittamisesta. Positiivisessa merkityksessä otetaan 
huomioon toisen osapuolen intressit omassa toiminnassa. (Niemistö, 
2014, s. 114) 
 
Yhteistoimintaluonteisissa sopimussuhteissa on lojaliteetin rinnalle 
tullut luottamuselementti. Sopimustasolla korostuu osapuolten käyt-
täytyminen ja keskinäisen luottamuksen suojaaminen toisiaan kohtaan 
saa merkityksenä sopimusten täyttämisessä. (Niemistö, 2014, s. 115) 
 
Lojaliteettia voidaan todentaa muun muassa tiedonanto-, reklamaatio- 
ja myötävaikutusvelvollisuuksien kautta. Nämä velvollisuudet ovat 
yleisellä sopimustasolla hyvin säädeltyjä ja jakautuvat selkeästi erilai-
sina toimina eri osapuolille, kun varsinainen lojaliteettivelvollisuus vai-
kuttaa vain abstraktimmalla tasolla kaiken toiminnan taustalla. Tämän 
ansiosta määräykset joilla korostetaan osapuolten välistä yhteydenpi-
toa, sopivat lojaliteettipainotteisen työskentely-ympäristön luomiseen 
ja ylläpitoon. (Niemistö, 2014, s. 115 - 116) 
 
Projektinjohtorakentamisen toimintaympäristölle on tyypillistä avoi-
men ja vastavuoroisen toiminnan ajatus, tällöin kun puhutaan lojali-
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teettivelvollisuudesta, halutaan painottaa sopimuksen sisältämää yh-
teistoimintaluonnetta ja sopijapuolten tasavertaisuutta. (Niemistö, 
2014, s. 116) 

5 URAKKA-ASIAKIRJAT 

Urakka-asiakirjoilla on iso merkitys tiedonantovelvollisuuden ja se-
lonottovelvollisuuden täyttymisessä. Erityisesti teknisillä asiakirjoilla 
katsotaan olevan tärkeä asema tässä, mutta kaupallisista asiakirjoista 
urakkaohjelmalla täydennetään rakennuttajan tiedonantovelvollisuu-
den täyttymistä erityisesti ennen sopimuksen syntymistä. Kaupallisista 
asiakirjoista erityisesti urakkarajaliite on muodostunut tärkeäksi asia-
kirjaksi, sen sisältäessä urakoitsijan suorituksen kannalta tärkeää tietoa 
suorituslaajuuteen ja urakan käytäntöihin kantaa ottavana asiakirjana. 
Alla olevalla kuvalla on selvennetty eri urakka-asiakirjojen sisältöjä. 
 

 

Kuva 5. Urakka-asiakirjojen sisältöjako. (RIL 226-2014, 2014, s. 12) 

5.1 Urakkaohjelma 

Urakkaohjelma sisältää koko hankeen kannalta keskeiset tiedot. Urak-
kaohjelmaa pidetään tilaajan tahdonilmaisuna ja se on sen takia yksi 
tärkeimmistä sopimusasiakirjoista. Sitä voidaan pitää rakennusurakan 
hanke-ehtoina. (Junnonen & Kankainen, 2017, s.69) 
 
Rakennusalan urakkakilpailun periaatteiden ohjaamalla tavalla tilaaja 
yksilöi ja kuvailee rakennuskohteen ja vallitsevat työmaaolosuhteet 
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urakkaohjelmassa, sekä ilmoittaa rakennuttajan ja urakoitsijan välistä 
vastuujakoa koskevat seikat. Urakkaohjelmassa määrättävät ehdot kä-
sittelevät urakkamuotoa, vakuuksia, takuita, palovakuutusta, raken-
nusaikaa, viivästyssakkoa, maksusuorituksia, indeksisidonnaisuutta 
yms. asioita. Urakkaohjelma on kaupallinen asiakirja, joten siihen ei si-
sällytetä rakennusteknisiä asioita. (RT 16-10182, 1982, s. 2) 
 
Urakkaohjelma muodostaa erityisesti isoissa ja laajoissa rakennusura-
koissa ja -hankkeissa urakkakilpailussa oikeudellisen ytimen ja koko so-
pimusketjun keskiössä olevan kaupallisen asiakirjan. Sen tulee kuvata 
selvästi sitä työtehtävän kokonaiskuvaa, jota urakoitsijalta odotetaan 
ja millä ehdoilla sen oletetaan toteutuvan. Urakkaohjelman tarkoitus 
on lisäksi selventää tilaajan toimenpiteet liittyen urakkasopimukseen. 
(RIL 226-2014, 2014, s. 13) 
Urakkaohjelmassa tulee erityisesti ottaa kantaa niihin asioihin, jotka 
joko tekevät urakoitsijan työsuoritusta normaalista poikkeavaa hel-
pommaksi tai vaikeammaksi. Urakkaohjelman tulee myös kattaa ne 
menettelytavat, joita tulee noudattaa mahdollisten erimielisyyksien tai 
häiriötilanteiden ratkaisemiseksi urakkaan liittyen. (RIL 226-2014, 
2014, s.14) 
 
Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja täydennetään kohdekohtaisella 
informaatiolla urakkaohjelmassa. Tämän takia urakkaohjelmaan ote-
taan vain sellaisia asioita, joissa on poikettu tai joita on täydennetty tai 
sellaisia kohtia joissa on tehty erityisiä painotuksia yleisten sopimuseh-
tojen määräyksiin nähden. (RIL 226-2014, 2014, s.15) 
 
Projektinjohtopalvelumallissa urakkaohjelmassa selvennetään mitä 
kuuluu osaurakoitsijoille ja heidän työnjohtajilleen ja vastuilleen. Urak-
kaohjelmassa pyritään myös jo selventämään osaurakointia ja sen yh-
denvertaisuus periaatetta. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan nimen-
omaan sitä, että kaikki osaurakoitsijat ovat suorassa sopimussuhteessa 
tilaajaan ja näin ollen yhdenvertaisia tilaajan silmin, toisin sanoen ku-
kaan ei ole pääurakoitsija, tai tavallaan kaikki ovat pääurakoitsijoita. 

5.2 Urakkarajaliite 

Urakkarajaliite on tärkeä asiakirja kaikkien urakkarajojen kannalta, sillä 
koko hankkeelle tehdään vain yksi urakkarajaliite, joka on pätevä pää-
urakassa, sivu-urakoissa, erillisurakoissa, sekä rakennuttajan että käyt-
täjän erillishankinnoissa. (RT 16-10699, 1999, s.1) 
 
Urakkarajaliitteen keskeinen tavoite on, että mitään kohteessa suori-
tettavaa työtä, ei jäisi tekemättä, eli kokonaan urakkarajojen ulkopuo-
lelle. 
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Urakkarajaliite on aiemmin ollut urakkaohjelman liitteenä, mutta ny-
kyisin se on eriytetty omaksi asiakirjakseen, joka on yksi urakkasopi-
musasiakirjoista.  Urakkarajaliitteellä tilaaja tai rakennuttaja määritte-
lee rakennustyömaalla toimivien urakoitsijoiden yhteiset toimintavel-
voitteet, yleiset järjestelyt ja palvelut, sekä eri urakoitsijoiden väliset 
hankintojen ja työsuoritusten yksityiskohtaiset rajat. Urakkarajaliit-
teessä selostetaan työmaakohtaiset työmaan hallintojärjestelyt, työ-
maajärjestelyt ja työmaapalvelut, vastaanottomenettelyt, käyttöön-
otto sekä urakoitsijoiden väliset työt ja velvoitteet. (RIL 226-2014, 
2014, s. 14) 
 
Urakkarajaliite toimii kaikille yhteisellä rakennustyömaalla toimiville 
urakoitsijoille yhteisenä asiakirjana. Urakkarajaliitteen avulla urakoit-
sija saa muodostettua ymmärryksen omaan urakkasisältöönsä sisälty-
vistä asioista sekä urakkahinnan kannalta merkityksellisitä tekijöistä. 
(Rakennusteollisuus RT, 2005a, s. 58) 
Yleisten sopimusehtojen kaupallisten asiakirjojen tärkeysjärjestyksessä 
urakkarajaliite on asetettu kuudenneksi pätevimmäksi asiakirjaksi, heti 
urakkaohjelman jälkeen. Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan usein ja 
käytetään pohjana hankkeen sopimuksille ja asiakirjoille. (Rakennuste-
ollisuus RT, 2005a, s. 58) 
 
Asiakirjojen tärkeysjärjestystä rakennuttaja usein muuttaa sen mu-
kaan, mikä on hänen kannaltaan oleellisin tai keskeisin järjestys asia-
kirjasisältöjen perusteella.  
 
Projektinjohtopalvelussa urakkarajaliitteen muodostaminen voi olla 
hankalaa, sillä toteutussuunnittelu valmistuu rakentamisen kanssa li-
mittäin. Tämä taas tarkoittaa sitä, että kaikkia urakkarajoja ei voida 
määrittää tarkasti ensimmäisen urakan alkaessa, jolloin kunnollisen 
urakkarajaliitteen muodostaminen jää monesti tekemättä. Sen sijaan 
projektinjohtopalvelumallissa hankintaosasto määrittelee hankinnan 
kuvauksessa tarkat urakkarajat hankintakokonaisuuksittain. Tässä käy-
tetään lähtökohtana poissulkevaa menetelmää, eli luetellaan tarjous-
pyynnössä ne asiat tai alueet, mitkä ovat urakkarajojen ulkopuolella. 
Hankinnan kuvauksessa myös painotetaan sitä, että urakka tehdään 
suunnitelmien ja selostusten mukaisesti.  

5.3 Suunnitelmat 

Rakennusurakan urakkasopimusta tehdessä, työn kohdetta ei ole ole-
massa. Tämä taas puolestaan asettaa paineita rakennuttajalle, jotta 
tämä onnistuu kuvaamaan kohdetta ja haluamaansa lopputulosta so-
pimusasiakirjoissa urakoitsijalle riittävän hyvin, että urakoitsija tietää 
mihin ryhtyy ja voi antaa sille pätevän hinnan. Valitulla urakkamuodolla 
on suuri merkitys siinä, että kuinka valmiit suunnitelmat ovat sopimuk-
sentekohetkellä, tähän vaikuttaa urakkamuodon maksuperuste. Pro-
jektinjohtopalvelua käytettäessä urakkamuotona pyritään siihen, että 
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toteutussuunnittelu on valmis sopimuksentekohetkellä hankintakoko-
naisuuksittain. Tällä halutaan saavuttaa varsinaisen rakentamisen 
mahdollisimman ongelmaton toteutus ilman suunnitelmien muutos- 
tai täydennystarpeita. Aina ei tähän kuitenkaan pystytä varsinaisen 
kohteen asettaessa omat yksilölliset vaatimuksensa, varsinkin korjaus-
rakennushankkeissa. (Junnonen n.d.b, s. 514). 
 
Rakennushankkeen konkreettinen lopputulos on urakkasopimuksen 
teknisissä asiakirjoissa, tarkemmin rakennusselostuksessa ja piirustuk-
sissa kuvattuna. Rakennusselostuksessa kuvaillaan valmiin rakennus-
kohteen laatu ja ominaisuudet. Talonrakennuskohteissa siinä yleisesti 
ottaen osoitetaan materiaaleihin kohdistuvia vaatimuksia. Kun taas pii-
rustuksissa sen sijaan esitetään rakennuskohteen geometria eli sijainti, 
laajuus, määrät ja mitat. (Junnonen n.d.b, s. 514). 
 
Rakennuskohteet ovat laajoja kokonaisuuksia sisältäen valtavan mää-
rän yksityiskohtia, joten suunnitelmissa ei voida olettaa olevan ihan 
täydellisestikään kaikkea. Tässä luotetaan siihen, että urakoitsija alan 
ammattilaisena osaa tehdä yleisten hyvien rakennustapojen mukai-
sesti työnsä, ilman että hänellä on kaikista urakkaansa kuuluvista töistä 
yksityiskohtaiset suunnitelmat. Suunnitelmilta vaaditaan riittävää täs-
mällisyyttä, taustalla on ajatus, että lähtökohtaisesti urakoitsija on asi-
antunteva tulkitessaan suunnitelmia.  Jälkikäteen on mahdollista joka 
kerta iankaikkisesti todeta, että olisihan asiat voinut suunnitella ja esit-
tää paremmin. Ammattitaito vaatimus asettaakin urakoitsijan ase-
maan, jossa häneltä voidaan olettaa löytyvän asiantuntevuutta ym-
märtää suunnitelmien esittämän lopputuloksen vaatimat työt, vaikka 
suunnitelmat olisivatkin epätäydelliset. Jopa kokonaan suunnitelmissa 
mainitsemattoman työn katsotaan silloin kuuluvan osaksi urakkaa, jos 
kyseessä on työ, mikä on välttämätöntä suorittaa yhteisesti sovitun 
lopputuloksen saavuttamiseksi. (Junnonen n.d.b, s. 513). 
 
Urakkaan kuuluvat suoritukset: 

 jotka on mainittu sopimusasiakirjoissa 

 joita sopimuksen mukainen työntuloksen aikaansaaminen edellyttää 

 jotka yleisen käytännön ja hyvän rakennustavan mukaan edellytetään 
tehtäväksi 

 jotka urakoitsijan olisi pitänyt ottaa huomioon huolellisesti toimivan 
ammattimiehen ominaisuudessa. 

 Sellaisten yksityiskohtien tekemistä, jotka on tarkoitettu suoritetta-
vaksi ilman lisävastiketta, vaikka niitä ei erityisesti mainitakaan sopi-
musasiakirjoissa, esimerkiksi materiaalivalmistajan antamat ohjeet. 
(Junnonen n.d.b, s. 513) 
 
Rakentamisvaiheessa tehdään paljon täydentäviä suunnitelmia, joihin 
lukeutuu erilaiset valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset. Täyden-
täminen voi myös kohdentua rakenteiden yksityiskohtiin ja detaljeihin. 
Täydentävän suunnittelun tarkoitus ei ole muuttaa aiempia karkeita 
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suunnitelmia, vaan täsmentää erilaisia suunnitteluratkaisuja liittyen 
laatuvaatimuksiin, yksityiskohtiin tai antaa ohjeita työn suorittami-
seen. (Junnonen n.d.b, s. 514) 
 
Projektinjohtopalvelussa täydentävää suunnittelua tehdään niin, että 
se valmistuu hankintakokonaisuuksittain. Tästä pitää huolen hyvää tii-
vistä yhteistyötä tehden suunnittelun ohjaus ja hankintaosasto. Osal-
taan vastuidensa kautta tähän pyrkii vaikuttamaan myös pääsuunnit-
telija. Joitain yksityiskohtien täsmentämisiä voidaan kuitenkin jättää 
myös toteutettavaksi rinta rinnan varsinaisen rakentamisen yhteyteen, 
jos vaikkapa rakennuksen ominaispiirteet ovat sellaiset, että voidaan 
olettaa yksityiskohtien suunnittelun olevan mahdotonta ennen kuin ra-
kentaminen on saavuttanut tietyn pisteen, yleensä näin voi käydä kor-
jausrakennushankkeissa. 
 
Rakennusselostuksen asema on sitä tärkeämpi, mitä vähemmän muut 
suunnitelmat sisältävät suoranaisia yksityiskohtia, sillä se ohjaa yksi-
tyiskohtien suunnittelua toimien ohjeena sille ja tällaisessa tapauk-
sessa sitä voidaan myös käyttää työmaan tuotannon ohjauksessa ja 
hankintojen suorittamiseksi apuvälineenä ja ohjeena. (Junnonen n.d.b, 
s. 514) 

5.3.1 Pääsuunnittelija ja suunnittelun ohjaus 

Ensisijaisesti on pääsuunnittelijan vastuulla varmistaa suunnitelmien 
riittävä laatu ja laajuus. Rakentamismääräyskokoelman määräysten 
mukaisesti on pääsuunnittelijan tehtävä huolehtia niin, että suunnitel-
mien yhteensovittaminen tapahtuu hankkeen laatu ja laajuus huomi-
oiden niin, että suunnitelmilla pystytään osoittamaan kaikkien eri ra-
kentamiselle kohdistuvien vaatimusten täyttyminen. Tämän voi aja-
tella niin, että on pääsuunnittelijan vastuulla suunnittelukokonaisuu-
den aukottomuus ja suunnittelijoiden työn rajapintojen ohjaaminen oi-
keille tahoille ja varmistua siitä, että ne ovat yhteensovitetut. Käytän-
nön tasolla tämä tarkoittaa vastuuta rakennushankkeen kaikkien suun-
nitelmien riittävästä laajuudesta, laadusta ja siitä ettei yhdenkään osa-
alueen suunnitelma ole liian suppea tai ole jäänyt kokonaan tekemättä. 
Nämä velvollisuudet voidaan nähdä ilmoitusvelvollisuutena rakennut-
tajan suuntaan suunnittelutarpeista tai suunnitelmien sisällöllisestä 
puutteellisuudesta tai suppeudesta. (Junnonen n.d.b, s. 515) 
 
Pääsuunnittelijan rooli on kaikissa hankkeissa aina erittäin keskeinen 
työn suorittamisen mahdollistamiseksi, onnistuneen suunnittelun 
kautta. Pääsuunnittelija ilmoittaa projektinjohtopalvelun suunnittelun 
ohjaukselle mahdollisista suunnittelutarpeista. Käytännössä suunnitte-
lun ohjaaja delegoi suunnittelijoille eri asiat tehtäviksi ja antaa niille 
jonkinlaisen tavoitteen ja valmistumispäivämäärän. Onnistuneella 
suunnittelun ohjauksella on suuri merkitys hankkeen onnistumisen 
kannalta projektinjohtopalvelua käytettäessä toteutusmuotona. 
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Jotta urakoitsijoilta voidaan olettaa saumatonta onnistumista muiden 
urakoitsijoiden kanssa sovittamaan työnsä yhteen, vaatii se onnistu-
mista hankinnoissa myös. Tällöin hankinnoissa nousee keskiöön miten 
hyvin eri rajapinnat ovat onnistuneet. Rajapintojen onnistumiseen vai-
kuttaa hyvin keskeisenä tekijänä suunnittelun ohjaus ja hankintaosasto 
ja heidän ammattitaitonsa, sekä kyky mukautua hankkeen ominaispiir-
teisiin ja valitun hankemuodon tiedettyihin solmukohtiin. 
 
Kaikissa hankkeissa tulee ongelmia ja usein ne liittyvät urakoiden raja-
pintoihin ja siihen mitä rakennuttaja on olettanut saavansa tietyissä 
hankinnoissa urakansisältönä. Projektinjohtopalvelussa erityisesti ko-
rostuu useista osaurakoitsijoista johtuen se, että ovatko hankinnat on-
nistuneet. Tässäkin lopulta nousee keskiöön se, että ovatko suunnitte-
lun ohjaus (PJ) ja hankintaosasto (PJ) kuinka hyvin onnistuneet yhdessä 
tekemään eri osapuolien tarpeet selväksi toisilleen ja saaneet ne tuo-
tettua suunnittelijoilla valmiiksi. Tämä taas vaatii yhtenevää näke-
mystä suunnitelmatarpeista ja näiden osapuolien ammattitaidolla on 
valtava merkitys urakoiden onnistumisessa. Jos hankinnoissa, ostetaan 
paljon epäselviä urakkarajoja, vaikeutetaan tällä hankkeen onnistu-
mista.  
 
Projektinjohtopalvelumuodossa rakentaminen aloitetaan keskeneräi-
sillä toteutussuunnitelmilla siinä mielessä, että vain hankintapaketin 
mukaiset kokonaisuudet pyritään suunnittelemaan valmiiksi ja loppuja 
aletaan työstää hankintojen tarvitsemassa järjestyksessä. Samanaikai-
sesti rakennetaan ja suunnitellaan täydellä teholla. Koko toteutusvai-
heen ajan ollaan tilanteessa missä kaikki suunnittelijoiden resurssit tar-
vitaan tekemään valmiiksi vielä aloittamattomia urakoita. Jos ajaudu-
taan tilanteeseen, missä suunnitelmat eivät ole valmiit, mutta rakenta-
minen on ollut pakko aloittaa, voidaan valmistautua urakoitsijoilta tu-
leviin lisätyö tarjouksiin, tai rakennuttajalta tuleviin muutostyö vaati-
muksiin. Tätä kautta hankkeen rakentamisaikataulu alkaa venymään ja 
kustannukset lisääntyvät. Tämän kaltainen tilanne voi olla varsinkin 
korjausrakennushankkeissa, mutta myös hankkeiden laajuus vaikuttaa 
tähän asiaan, mitä isompi hanke, sitä isompi vaikutus volyymin kautta 
on pienilläkin vajavaisuuksilla. 

6 TYÖMAAN JOHTOTEHTÄVÄT JA OHJAUKSELLISEN TOIMINNAN 
PERIAATTEET 

Työmaan johtotehtävät muodostetaan aina hankekohtaisesti tiettyjen 
kulmakivien varaan. Peruskulmakivet ovat vastaava työnjohtaja, pro-
jektipäällikkö, hankinta, suunnittelun ohjaus ja työmaaorganisaatio. 
Näiden kulmakivien kautta muodostetaan myöskin aina hankekohtai-
sesti ohjauksellisen toiminnan periaatteet, joita koko hankkeen kaikki 
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osapuolet sitoutuvat sopimuksensa kautta noudattamaan. Vaihteluväli 
on suuri eri toteutusmuotojen välillä siinä, että ketkä avainhenkilöistä 
kuuluvat kenen osapuolen organisaatioon, ja mitkä ovat heidän valtuu-
tensa kyseisessä hankkeessa. 

6.1 Ohjaustapa 

Urakkamuotojen ohjaustapa on hyvin erilainen sopimuksien kautta tu-
levien eri osapuolille määrättyjen vastuiden kautta. Projektinjohtopal-
velussa ohjaustapa poikkeaa todella merkittävästi totutusta pääurak-
kamuodosta. Nyt asiassa päästään itse työmaan organisoitumiseen ja 
siihen, miten se on nähty kyseisen hankkeen kannalta parhaaksi toteut-
taa. Pieniä eroavaisuuksia löytyy myös PJP-hankkeiden välillä avain-
henkilöiden vastuista ja toimenkuvista, siitä miten tietyt asiat on to-
tuttu tekemään ja kenen tehtäväksi ne on nähty parhaiten soveltuvan. 
Kuvassa 6 on kuvattu PJP-mallin ohjaustapaa PJ-toteuttajan ja osaura-
koitsijoiden välillä. 

 

Kuva 6. Ohjaustapa projektinjohtopalvelussa. 

 
Yksi tärkeimmistä osatekijöistä projektinjohtopalveluhankkeen onnis-
tumisen kannalta on työmaan organisoitumistapa ja sen johtaminen. 
Tämän sisään kätkeytyy paljon erilaisia mahdollisuuksia, joissa eri ih-
misten henkilökohtaiset ominaisuudet ja ammattitaito korostuvat. 
Myös se korostuu, minkälainen toimintakulttuuri projektinjohtopalve-
lun toteuttajan sisäiseen toimintaan on luotu ja miten se heijastuu eri 
työtehtäviä toteuttavien henkilöiden toimintaedellytyksiin. Tässä ko-
rostuu mielestäni kaikista eniten puhtaasti se, minkälaisia persoonia 
ihmiset kukin ovat ja miten he toimivat yhteistyössä muiden kanssa. 
 
Eräänlaisena lähtökohtana työmaan organisoitumiselle voidaan pitää 
seuraavanlaista toimintatapaa: PJP projektipäällikkö ohjaa hanketta 
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työmaapäällikön kanssa, niin että projektipäällikkö antaa työmaapääl-
likölle suuntaviivat joiden sisään toiminta pitää ohjata. Työmaapääl-
likkö toimii samalla myös vastaavana työnjohtajana ja hoitaa hänelle 
kuuluvia lakisääteisiä tehtäviä. Näiden lisäksi työmaapäällikkö ohjaa 
aluevalvojat hoitamaan tiettyjä vastuualueita ja niihin liittyviin raken-
nustöihin kuuluvia asioita. Valvoja ohjaa taas puolestaan osaurakoitsi-
jan työnjohtajaa tekemään työnjohtajalle kuuluvat työt, velvoitteet ja 
asiakirjat aina tehtäväsuunnitelmia ja ennakkosuunnitelmia myöten.  
Valvoja hoitaa yhteensovittamista niin, että hänen vastuualueellaan 
toimivat osaurakoitsijoiden työnjohtajat saavat työnsä yhteensovitet-
tua, käytännössä tässä toimii alueittaisen urakoitsijapalaverin kaltai-
nen palaveri, minkä tarkoitus on toimia osaurakoitsijoiden työnjohta-
jien yhteensovituspalaverina. Palaverissa valvoja varmistaa, että 
osaurakoitsijoiden edellytykset aloittaa, eli kolmeviikkoisaikataulu ja 
tehtävän ennakkosuunnittelu ovat tehtynä kunnolla. Tarvittaessa niitä 
tarkennetaan palaverissa ilmenneiden tietojen ja asioiden pohjalta, 
jotta varmistutaan, että osaurakoitsijoilla on edellytykset tehdä työnsä 
kunnossa.  
 
Valvoja myös kiertää työmaalla tekemässä tarkastuksia, joissa hän tar-
kastelee yhteensovittamisen onnistumista ja puuttuu tarvittaessa ha-
vaitsemiinsa yhteensovittamisen epäkohtiin tai toimimattomuuteen 
ohjaamalla työnjohtajia korjaamaan toimintaansa tarvittavilta osin. 
Valvojan tärkein tehtävä on tässä ketjussa varmistaa, että edellytykset 
ovat kunnossa ja osaurakoitsijoiden työnjohtajan pitävät sovituista asi-
oista kiinni. Osaurakoitsijan työnjohtaja taas ohjaa sekä omia tekijöi-
tään, että aliurakoitsijoitaan ja materiaalien toimittajiaan. Osaurakoit-
sijan työnjohtaja myös vastaa omalta osaltaan tiedonvaihdosta muiden 
osaurakoitsijoiden työnjohtajien kanssa, tarvittavilta osin työn edistä-
miseksi.  
 
Tiedonvälittymisen ohjauksellisen toiminnan ketjussa palautuu tieto 
aina myös toiseen suuntaan portaittain, löytäen lopulta sen oikean ta-
hon kenelle tieto on oleellista. Tämä on nimenomaisesti sitä toimintaa, 
jolla ammattilaiset haluavat osaltaan tehdä parhaan mahdollisen työn 
ja välttää virheet tai muille osapuolille haitalliset teot. 

6.2 Osaurakoitsijan työnjohtajan tehtävät 

Osaurakkamuodossa toimivan urakoitsijan työnjohtajan tehtävistä ko-
rostuu merkitykseltään suuremmaksi yhteistoiminta urakoitsijoiden 
työnjohtajien välillä. Käytännössä työnjohtajan täytyy tehdä todella 
vahvasti omien työvaiheiden ennakkosuunnittelua ja sitäkin osittain 
muiden osaurakoitsijoiden kanssa yhteistyössä, jotta urakoiden ja työ-
vaiheiden jatkuvuus, aikataulu ja laatu pysyvät suunnitellulla tasolla. 
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Osaurakat ovat tyypillisesti pilkottu aika- tai paikkasidonnaisuuksiin. 
Tämä taas tarkoittaa sitä, että useampi osaurakoitsija voi olla urakoi-
massa samanaikaisesti samassa tilassa, merkittävillä riippuvuuksilla 
toisiinsa nähden. Esimerkiksi pukuhuonetta voi olla tekemässä väli-
seinä-, maalari-, vedeneristys-, laatoitus-, saumaus-, akustiikkaläpi-
vienti-, paloläpivienti-, alakatto-, ovi-, listoitus-, sähkö-, putki-, ja kiin-
tokalusteosaurakoitsijat. Osaurakkamuodossa toimiessa tämä voisi 
olla pilkottu vieläkin useampaan osaan. Tästä päästään itse kupletin 
juoneen, eli toimiessa tiukalla aikataululla ja päällekkäin tarvitaan täl-
laiseen yhteen pukuhuoneeseen tämän esimerkin mukaisesti 12 
osaurakoitsijaa. Tällä urakkamuodolla toimiessa korostuu isosti 
osaurakoitsijoiden työnjohtajien ammattitaito. Yhteistoiminnan täytyy 
toimia ja sen täytyy olla avointa eri urakoitsijoiden yrittäessä päästä 
tekemään oma urakkansa ajallaan ja tehden sopimuksiensa mukaista 
laatua, yhteensovitusta eri urakoitsijoiden välillä pitää tapahtua, jotta 
koko pukuhuone voidaan saada valmiiksi halutussa aikataulussa ja laa-
dussa.  
 
Esimerkin pukuhuoneen epäonnistumiseksi riittää, että yksi osaura-
koitsija kahdestatoista ei osallistu aktiivisesti muiden urakoitsijoiden 
kanssa pukuhuoneen valmiiksi saattamiseen, jolloin yhden urakoitsijan 
ongelmat muissa edeltävissä urakoissa, materiaalin toimituksissa, työ-
voiman saatavuudessa tai työkalujen rikkoutumisessa aiheuttaa sen, 
että kaikkien työt saattavat myöhästyä aikataulusta. Tällainen passiivi-
nen työnjohtaja saattaa siis omalla osaamattomuudellaan aiheuttaa 
välillisesti kaikkien näiden urakoitsijoiden tämän pukuhuoneen myö-
hästymisen ja myös heidän seuraavien urakoidensa myöhästymisen, 
koska työvoima saattaa olla laskettu resurssiksi jo seuraaviin urakoihin, 
mutta myöhästymisen takia, heitä ei ole saatu toteutuneisiin resurssei-
hin seuraavien urakoiden osalta. 
 
Projektinjohtopalvelumallissa työnjohtajat hoitavat itse yhteensovi-
tusta aktiivisesti. Tässä jo tulee suuri ero aliurakkamallista totuttuun 
työskentelytapaan, missä pääurakoitsijan työnjohtaja ennemmin il-
moittaa milloin ja mitä aliurakoitsija tekee. Osaurakoitsijan työnjohta-
jan täytyy itse kyetä hahmottamaan, milloin mitkäkin työvaiheet vai-
kuttavat muihin urakoitsijoihin. Osaurakoitsijan työnjohtajalta vaadi-
taan aina hieman enemmän ammattitaitoa kokonaisvaltaisesta raken-
tamisesta, kuin aliurakoitsijan työnjohtajalta. 
 
Yleisten sopimusehtojen mukaisesti jokaisen urakoitsijan sivuvelvolli-
suuksiin kuuluu laatia omaa urakkaansa koskeva aikataulu. Raamit tälle 
aikataululle asettaa tietenkin työmaan johtovelvollisuuksista vastuussa 
olevan päätoteuttajan laatima yleisaikataulu. Yleisaikataulu pitää laatia 
jo hankkeen alussa, joten on täysin mahdotonta, että kaikki osaurakoit-
sijat pääsisivät vaikuttamaan siihen, koska hankintoja ja urakoita teh-
dään hankkeen edetessä toteutussuunnittelun kanssa limittäin. Tästä 
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johtuen tässä hankkeen toteutusmuodossa korostuu erityisesti työn-
johtajien ammattitaito ja kyky keskenään saada sovitettua urakkansa 
tahdistettua ja rytmitettyä toimivaksi kokonaisuudeksi oman työn en-
nakkosuunnittelun, aikataulusuunnittelun ja yhteensovittamisen 
kautta. Yhteistoiminta ja yhteensovitus nousevat näiden asioiden 
myötä todella merkittäviksi osa-alueiksi työnjohtajan työtehtäviä tässä 
urakointimuodossa ja voikin pitää erittäin tärkeänä tekijänä hankintoja 
tehdessä, että työnjohtajilla on kokemusta ja ammattitaitoa jo karttu-
nut, jolloin he ymmärtävät paremmin oman roolinsa tärkeyden työs-
kennellessään osaurakoitsijan työnjohtajina. 

6.2.1 Tehtäväsuunnitelma 

Osaurakoitsijan työnjohtaja suunnittelee oman urakkansa tehtä-
väsuunnittelun periaatteiden pohjalta ja koska kaikki urakat vaikutta-
vat tiiviisti toisiinsa, on oleellista tehdä kunnollinen tehtäväsuunni-
telma.  
 
Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että kyseinen 
osaurakoitsija kykenee suoriutumaan ajallisesti ja laadullisesti hänen 
urakastaan, sekä hänen valmistautumisensa tehtävään on mahdolli-
simman hyvää ja ennakkosuunnittelu tehtävään liittyen on tehty käy-
tännön suoritusta silmällä pitäen, potentiaaliset ongelmat ratkaisui-
neen huomioiden. 
 
Tehtäväsuunnitelman tekemisen avuksi on paljon erilaisia ohjeita mm. 
Ratu S-1228 Rakentamisen tehtäväsuunnittelu, mistä erityispoimin-
tana tehtäväsuunnitelman laadintaohje. Tämän lisäksi on laadittu lu-
kuisia muita urakkakohtaisia ohjeita kaikista yleisimmistä urakoista. 
 
Tehtäväsuunnitelman sisältö muodostuu monien eri urakka-asiakirjo-
jen summana. Kuvasta 7 käy ilmi se, että tehtäväsuunnitelman teke-
miseksi tulee todella olla perehtynyt kyseiseen tehtävään vaikuttaviin 
kaikkiin tekijöihin. Pelkästään hankekohtaiset asiakirjat eivät tässä koh-
taa enää riitä, vaan tehtäväsuunnitelman tekijän tulee hallita myös 
alan yleiset käytännöt, normit ja ohjeet, sekä alan yleiset laatuasiakir-
jat. 
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Kuva 7. Tehtäväsuunnitelman sisältö. (Luiro, 2017, s. 7) 

 
Lähtökohtaisesti laatuvaatimukset tulevat sopimusasiakirjoista ja alalla 
yleisesti käytössä olevista rakentamisen laatua määrittelevistä teok-
sista. Tehtäväsuunnitelmaan kootaan kyseisen tehtävän kannalta kes-
keisimmät asiat, mitkä vaikuttavat tehtävän aloittamiseen, sen aikai-
seen suorittamiseen ja tehtävän lopputilaan. Tehtäväsuunnitelma toi-
mii työnjohtajan tärkeimpänä työkaluna ennakkosuunnittelussa ja sen 
laatiminen auttaa työnjohtajaa varautumaan ja ennakoimaan oman 
tehtävänsä lopputuloksen laatuun vaikuttaviin osatekijöihin. Myöhem-
min tehtävän alettua pystyy työnjohtaja suorittamaan sen avulla työn-
aikaista seurantaa laadullisesti ja aikataulullisesti. Tehtäväsuunnitel-
man sisältö kirjoitetaan auki niin, ettei sinne jätetä enää mitään viit-
tauksia, vaan kaikki määreet ja laatuvaatimukset on selitetty sillä ta-
valla, että ne pystytään työmaallakin toteamaan, onko menetelty teh-
tävälle asetettujen vaatimusten mukaisesti. (Ratu S-1228, 2010, s. 5 - 
9) 
 
Yleisesti voidaan jakaa kolmeen osaan tehtäväsuunnitelman sisältöön 
vaikuttavat asiakirjat ja ohjeet. Ensimmäinen osa on yrityksen omat tie-
dot ja menettelyt, toinen osa on hankekohtaiset tiedot ja menettelyt 
ja kolmas osa on yleiset tiedot ja menettelyt.  
 
Ensimmäisen osan tiedot laatii urakoitsijan edustama yritys itse itsel-
leen ikään kuin sisäisiksi ohjeiksi ja työnjohtajalle tueksi, kuinka varau-
tua ja varata erilaisia asioita tehtävää varten. Monilla keskisuurilla ja 
suurilla rakennusliikkeillä on sisäiset laatujärjestelmät, joiden avulla 
työnjohtajan tehtävän kuvaan saadaan lisättyä laadun dokumentointia 
ja laadun huomioimista tehtävän aloittamista ennen, tehtävän aikana 
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ja sen jälkeen. Ne sisältävät työnjohtajalle myös tärkeää tietoa edusta-
mansa yrityksen käytänteistä, minkälainen budjetti tehtävälle voidaan 
laskea ja paljonko aikaa ja minkälaisia resursseja pitää varata.  
 
Toisen osan tiedot laatii rakennuttaja. Ne ovat kyseisen hankkeen 
urakka-asiakirjat ja ne sisältävät tärkeää tietoa kyseisen hankkeen omi-
naispiirteistä ja mm. tehtävälle asetetuista aikataulu- ja turvallisuusvel-
voitteista ja siitä kuinka ja millä materiaaleilla urakoitsijan oletetaan 
tehtävän suorittavan. Urakka-asiakirjat ovat rakennuttajan tahdonil-
maisu mitä hän odottaa urakoitsijalta saavansa tehtävän lopputulok-
sena.  
 
Kolmannen osan tiedot ovat vuosien varrella eri tahojen tekemiä ja laa-
timia alalla yleisesti käytössä olevia laatua, turvallisuutta ja suoritteita 
ohjaavia teoksia. Niihin on koottu keskeiset tavat toimia laadukkaan ja 
turvallisen työn tekemiseksi ja lopputuloksen saavuttamiseksi. Näitä 
teoksia tarkoitetaan puhuttaessa tai viitattaessa hyvään rakentamista-
paan ja alan yleisiin käytäntöihin. 

6.2.2 Laadunvarmistuksen ohjaus 

Laadunvarmistuksen ohjaus on työnjohtajan ja valvojan yhteinen asia 
oikeanlaisen lopputuloksen varmistamiseksi tehtävään liittyen. Sekä 
työnjohtajalla, että valvojalla on toimenpiteitä joita he tekevät itsenäi-
sesti, mutta ehdottomasti suurin osa tehtävän laadunvarmistuksesta ja 
ohjauksesta on valvojan ja työnjohtajan yhteisiä tehtäviä. Näitä tehtä-
viä tarkastellaan kuvassa 8. Tehtävän laadunvarmistuksen ja ohjauksen 
toimenpiteet voidaan jakaa kolmessa osassa tapahtuvaksi tehtävän 
ympärillä tapahtuvaksi ajanjaksollisesti yhtenäiseksi ketjuksi. Ennen 
tehtävää ja tehtävän aikana tapahtuvat toimenpiteet ovat sellaisia joi-
hin työnjohtaja ottaa kantaa laatiessaan tehtäväsuunnitelmaa. Tehtä-
vän jälkeen suoritetaan luovutuksen yhteydessä tarkastelu siitä, että 
vastaako lopputulos haluttua ja onko virheitä ja puutteita. Lopputulok-
sen tasoon vaikuttaa kuinka hyvin laadun ohjaukselliset toimenpiteet 
on ymmärretty ja sisäistetty, ja kuinka hyvin on osattu ohjata ja valvoa 
jo tehtävän suorittamisen aikana. 
 
Tehtävän loputtua ei ole enää mahdollista parantaa saavutettua laatua 
muutoin, kuin tekemällä suoritus uusiksi. Se on kallista ja aikaa vievää, 
eikä ole kummankaan osapuolen parhaiden intressien mukaista. Juuri-
kin tästä syystä ovat laadunvarmistuksen ja ohjauksen toimenpiteet to-
della tärkeässä asemassa jo ennen tehtävän aloitusta sekä tehtävän ai-
kana. 
 
 



34 
 

 
 

 

Kuva 8. Tehtävän laadunvarmistus ja ohjaus. (K. Bergholm henkilökoh-
tainen tiedoksianto) 

Tehtävän laadunvarmistukseen ja ohjaukseen projektinjohtopalvelu-
mallissa tulee työnjohtajalle yksi keskeinen lisäys totuttuun. Laadun-
varmistuksen ja ohjauksen toimenpiteenä nähdään yhteensovitus mui-
den työnjohtajien kanssa, mikä alkaa jo ennen varsinaisen tehtävän 
aloittamista ja päättyy, vasta kun tehtävä päättyy. 
 
Ennen tehtävän aloitusta tapahtuvia laadunvarmistukseen ja sen oh-
jaukseen liittyviä toimenpiteitä on sekä valvojalla, työnjohtajalla että 
näillä kahdella yhteisesti. Ennen tehtävän aloitusta tapahtuvat laadun-
varmistuksen ja ohjauksen toimenpiteet ovat laatuvaatimusten selvit-
täminen, ongelmiin varautuminen, aloitusedellytysten varmistaminen, 
työntekijöiden perehdyttäminen ja laatuvaatimusten läpikäyminen. 
Ensimmäiseksi valvoja selvittää tehtävään liittyvät laatuvaatimukset jo 
tarjouspyyntöä varten. Tämä sisältää aikataulun lisäksi lopputuottee-
seen liittyvät erilaiset materiaali- ja laatuvaatimukset. Tämän jälkeen 
niiden pohjalta tehtävään liittyen työnjohtaja jo tarjousta tehdessään 
muodostaa itselleen kattavan käsityksen potentiaalisista ongelmista ja 
keinoista varautua niihin. Valvoja varmistaa, että urakoitsijan aloitus-
edellytykset ovat kunnossa, eli tehtäväsuunnitelma ja muut urakoitsi-
jalta laadittavaksi vaaditut suunnitelmat tehtävään liittyen mm. laatu-
suunnitelma ja turvallisuussuunnitelma ovat tehtyinä asianmukaisella 
tavalla ja niiden sisältö vastaa tehtävän vaatimustasoa, sekä niissä on 
huomioitu työmaan ja tehtävän erityispiirteet.  
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Ennen kuin tehtävää päästään aloittamaan on työntekijät perehdytet-
tävä. Ensin valvoja tarkastaa, että työntekijät ovat asianmukaisesti pe-
rehdytetty työmaahan päätoteuttajan velvollisuuksiin kuulumalla ta-
valla. Tämän jälkeen urakoitsija perehdyttää itse työntekijänsä hänelle 
kuuluvaan tehtävään. Urakoitsijan suorittamaan perehdytykseen liit-
tyen hän käy työntekijöilleen läpi laatuvaatimukset lopputuotteelle ja 
tekemänsä tehtäväsuunnitelman työntekijälle keskeisimpiä asioita ko-
rostaen mm. aikataulu, työturvallisuus ja työskentelytavat. Laatuvaati-
musten läpikäyminen on todella tärkeä hetki, sillä silloin tieto siitä, että 
mitä rakennuttaja haluaa lopputuotteelta, siirretään työnjohtajan toi-
mesta urakoitsijan työntekijöille ja heille muodostetaan selkeä käsitys 
siitä, että minkälaisia toimia halutun lopputuloksen saavuttaminen 
heiltä vaatii tehtävän suorittamisen aikana. Kaikki tehtäväsuunnitel-
massa aukikirjoitetut laatuvaatimukset kerrotaan nyt työntekijöille ja 
varmistetaan heidän ymmärtäneen ne. Myös eri materiaalitoimittajien 
materiaaleilleen esittämät työskentelyvaatimukset olosuhteen ja työ-
aikojen suhteen käydään läpi työntekijöiden kanssa ja varmistetaan, 
että he ovat nekin ymmärtäneet. Näiden lisäksi työnjohtaja käy vielä 
läpi työntekijöidensä kanssa oikeat ja turvalliset työmenetelmät tehtä-
vän suorittamiseen. Näiden toimien jälkeen päästään aloittamaan var-
sinaiset tehtävän suorittamisen aikaiset laadunvarmistuksen ja ohjauk-
sen toimenpiteet. 
   
Tehtävän aikaisiin laadunvarmistuksen tehtäviin kuuluu 1.mestan vas-
taanotto, mallityön tekeminen ja hyväksyminen, työnjohtajan tekemät 
tarkistukset, mittaukset ja kokeet ja viimeisenä korjaavat toimenpi-
teet. 1. mestan tarkistuksella varmistetaan, että valvoja ja työnjohtaja 
ovat yhtä mieltä tehtävän aloittamiseksi edellytettävien olosuhteiden 
vallitsemisesta ja, että urakoitsija voi aloittaa työnsä suorittamisen 
suunnitellusti. 1. mestan tarkistuksesta laaditaan aina joku kirjallinen 
tuotos, jossa todetaan molempien osapuolien toimesta mikä on ollut 
mestan tilanne. Useimmilla valvontaorganisaatioilla on jonkinlainen 
valmis lomake tätä varten, jossa on valmiit kentät mitkä täytetään.  
Mestat, kun ovat todettu olevan kunnossa päästään tekemään itse teh-
tävän suorittavaa osaa. Tehdään mallityö ja hyväksytetään se. Mallityö 
tehdään yleensä lopputuotteeseen näkyviin jäävistä pintarakenteiden 
urakoista ja vaadittavat mallityöt määrää pääsuunnittelija. Mallityö toi-
mii vertailukohtana kyseisen urakan vaatimukset täyttävästä tasosta ja 
mallityökatselmuksesta tehdään erillinen pöytäkirja, jossa todetaan 
mallityön kelpoisuus. Jos myöhemmässä vaiheessa tehtävän suoritta-
mista syntyy mielipide-eroja siitä, miten jokin asia tai yksityiskohta on 
sovittu suoritettavaksi, voidaan aina palata mallityön äärelle tarkasta-
maan se. Tällä tavoin menettelemällä saadaan lopputuotteen laatu yh-
teneväksi haluttuun tasoon nähden ja se on molemmille osapuolille 
mallityöstä lähtien konkreettisesti täysin sama. Tällä myös vältetään 
kalliit ja isot ja riitaisat virheet siitä, että onko jokin tehty suunnitelmien 
mukaisesti, kun ei enää tehtävän valmistuttua tarvitse riidellä siitä, että 
onko jokin tehty rakennuttajan haluamalla tavalla. Urakoitsijan tehtyä 
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mallityön kutsuu hän tekemänsä työn tarkistamaan valvojan, pääsuun-
nittelijan ja tarvittaessa lisäksi arkkitehdin. Mallityön hyväksymisen jäl-
keen urakoitsijan on mahdollista suorittaa tehtävänsä loppuun asti il-
man, että hänen tarvitsee enää uudelleen varmistaa, onko suorituksen 
lopputulos tai sen osa halutunlainen.  
 
Työnsuorittamisen aikaisena seuraavana laadunvarmistuksen ja oh-
jauksen toimenpiteenä on työnjohtajan tekemät tarkistukset. Työnjoh-
taja suorittaa oman yrityksensä käytäntöjen, oman harkintansa ja so-
pimusasiakirjojen määräämällä tavalla erilaisia tarkastuksia työnteki-
jöiden tekemälle työlle tehtävän aikana. Näin toimimalla, voi työnjoh-
taja puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa virheellisiin suori-
tuksiin ja ohjata tehtävän vaikeissa osissa työntekijöitään paremmin. 
Työnjohtaja tarkkailee työsuoritteiden oikeellisuutta ja ohjaa työnteki-
jöidensä tekemistä, sen mukaisesti, että lopputulos täyttää sille asete-
tut laatuvaatimukset.  
 
Työnjohtaja suorittaa osana tekemiään tarkastuksia aikatauluseuran-
taa, jotta hän osaa tarvittaessa reagoida tehtävän aikataululliseen on-
nistumiseen. Aikataulu on tehtävälle urakoitsijan ja rakennuttajan yh-
teisesti sopima ja se on muodostettu niin, että ammattilainen voi siinä 
pysyä. Aikataulu on tärkeä, koska aikataulussa pysyminen mahdollistaa 
suunnitellun laatutason toteutumisen ja sen toteutuminen suunnitel-
lusti poistaa kiireen tehtävän suorittajalta (Ratu S-1228, 2010, s. 11). 
  
Aikatauluseurantaa työnjohtaja tekee työryhmän työsaavutusten per 
työvuoro, välitavoitteiden, tai molempien kautta. Näiden kautta tar-
kastelua suorittaessa hän voi tarvittaessa lisätä tai vähentää työryh-
miensä kokoa niin, että aikataulussa pysyminen on mahdollista. Työn-
johtajan tekemiä tarkastuksia on myös olosuhteiden tarkkailu ja ha-
vainnointi esim. lämpötila ja ilmansuhteellinen kosteus. Monissa työ-
vaiheissa käytetään sellaisia materiaaleja, että olosuhteiden täytyy py-
syä työskentelyn aikana oikeanlaisina, jotta tehtävä voi onnistua ja lop-
putuotteen suunniteltu laatutaso toteutuu. Työnaikaisten tarkastuk-
sen tueksi työnjohtaja voi jakaa työntekijöilleen täytettäväksi tarkistus-
listoja ja laaturaportteja, joiden avulla työnjohtaja varmistuu siitä, että 
tietyt vaiheet ovat suoritettu oikein. Piiloon jäävistä rakenteista teh-
dään näiden lisäksi myös muuta tarkempaa dokumentointia mm. valo-
kuvaamista (Ratu S-1228, 2010, s. 21). 
 
Joihinkin työvaiheisiin kuuluu oleellisena osana erilaiset mittaukset ja 
kokeet, yleensä niitä tehdään rakennuksen toiminnan ja käytön kan-
nalta kriittisten työvaiheiden yhteydessä esimerkiksi vedeneristys tai 
rakennuksen vaipan tiiveys, lattian suoruus tai rakenteiden suhteelli-
nen kosteus. Tehtävään liittyvät mittaukset ja kokeet käyvät ilmi sopi-
musasiakirjoista. Mittaukset ja kokeet tekee joko työntekijä samalla 
kuin suorittaa kyseistä tehtävää, tai sitten kokeet ja mittaukset voi suo-
rittaa erillinen taho. Siinä tapauksessa, että näytteenotto, mittaukset 
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tai kokeet kuuluvat urakoitsijan tehtävään, mutta sen suorittajan pitää 
olla joku erillinen taho, valvoja varmistaa työnjohtajalta, että näytteen 
ottamiseen tai mittauksien tekemiseen on varauduttu riittävän ajoissa. 
Valvoja tai työnjohtaja on paikalla katsomassa, kun esimerkiksi vede-
neristeen näyte otetaan ja varmistaa, että se otetaan oikeasta paikasta 
ja on riittävän kokoinen näytepala. Näytteenottaja kuittaa ottamansa 
näytteen otetuksi omalla nimellään. Suhteellisia kosteuksia mitataan 
yleensä betonirakenteesta ennen pinnoitustöiden alkua, tämä sen ta-
kia, että materiaalien valmistajat vaativat alustalta tiettyä kuivuutta, 
jotta materiaalin asennus voi onnistua ja se toimii niin kuin se on suun-
niteltu. Suhteellisten kosteuksien mittaustavoista ja menetelmistä on 
omat ohjekorttinsa, joita tulee noudattaa mittauksia tehdessä tulosten 
oikeellisuuden varmistamiseksi. Valvoja käy tehtyjen kokeiden, mit-
tauksien ja näytteiden tulokset läpi ja puuttuu heti havaitsemiinsa 
poikkeavuuksiin tuloksissa laadukkaan ja turvallisen lopputuloksen 
saavuttamiseksi. 
 
Tehtävän lopuksi urakoitsija tekee vielä itselleluovutuksen, ennen kuin 
esittää työtään valmiiksi valvojalle. Itselleluovutuksessa urakoitsija käy 
läpi koko hänelle kuuluvan tehtävän valmiuden ja laadun lopputulok-
sen ja vertaa sitä häneltä sopimusasiakirjoissa vaadittuun lopputulok-
seen. Mahdolliset poikkeamat ja epäkohdat hän kirjaa itselleluovutus-
lomakkeelle ylös ja sen jälkeen antaa työntekijöilleen korjattavaksi 
vielä nämä asiat. Itselleluovutuksessa havaittujen asioiden viimeistely-
jen ja korjauksien valmistuttua, hän ilmoittaa valvojalle tehtävänsä nyt 
olevan täysin valmis luovutettavaksi tilaajalle. 
 
Tehtävän lopuksi pidetään vastaanottotarkastus johon osallistuvat 
henkilöt riippuvat hankkeen laajuudesta ja hankkeelle muodostetun 
organisaatiosta, lähtökohtaisesti kuitenkin vähintään valvoja ja työn-
johtaja. Vastaanottopalaverissa valvoja ja työnjohtaja käyvät yhdessä 
läpi, kuinka tehtävä onnistui aikataulullisesti, laadullisesti. Taloudelli-
sista asioista pidetään joko oma taloudellinen loppuselvityspalaveri 
erikseen tai vastaanottopalaverin yhteydessä, heti vastaanoton jäl-
keen. Ennen vastaanottopalaveria valvoja ja työnjohtaja käyvät kiertä-
mässä urakoitsijan tehtävään kuuluneet alueet läpi silmämääräisesti ja 
vertaa sitä sopimusasiakirjoista ilmenevään suunniteltuun ja hankit-
tuun kokonaisuuteen. Tästä kierroksesta valvoja tekee virhe- ja puute-
luettelon, jonka korjauksista sovitaan erikseen vastaanottopalaverin 
yhteydessä. Virhe- ja puuteluetteloon yksilöidään mahdollisimman tar-
kasti, kaikki poikkeavuudet sopimusasiakirjoihin nähden. Tämä virhe- 
ja puuteluettelo liitetään vastaanottopalaverin pöytäkirjan liitteeksi 
jolloin se jää molemmille osapuolille täysin samanlaisena kirjallisena 
versiona. 
 
Luovutuksen yhteydessä on hyvä käydä palautekeskustelun muodossa, 
läpi tehtävän aikana ilmenneet ongelmat ja ratkaisut niihin. Näin me-
nettelemällä osataan varautua seuraaviin hankkeisiin paremmin. 
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6.3 Valvojan tehtävät 

Valvojalla on koko hankkeen ajan erilaisia tehtäviä. Valvoja on yksi ra-
kennuttajan asiantuntijoista ja valvojan tehtävä on toimia käytännössä 
työmaan, suunnittelijoiden ja rakennuttajan välillä. Tärkeää on, että 
valvoja pitää rakennuttajan koko ajan selvillä siitä, mitä työmaalla ta-
pahtuu ja miten hanke etenee. (RT16-11121, 2013, s. 2) 
 
Valvojalla on neljä tärkeää tehtävää rakennusurakan kannalta; pereh-
tyminen, suunnitelmallisuus, ennalta ehkäisy ja edistäminen. Näiden 
tehtävien lisäksi valvoja suojelee rakennuttajan etua rakennusurakassa 
laadullisesti ja taloudellisesti. Laadulliset edut sisältävät aikataulun, ra-
kentamisen teknisen toteutuksen laadun, työmaan turvallisuuden, do-
kumentoinnin, käytönopastuksen, vastaanottamisen ja takuuajan. 
(RT16-11121, 2013, s. 1 - 4) 
 
Valvonnan tavoite muodostuu onnistumisesta useilla osa-alueilla 
hankkeen aikana ja ne voivat kattaa kaikki hankkeen vaiheet. Valvoja 
seuraa kustannuksien toteutumista kustannusarvioon nähden. Valvoja 
valvoo fyysisen rakennustyön tuotantolaadun sopimuksen mukai-
suutta. Valvoja valvoo yleisaikataulun ja urakka-aikataulujen toteutu-
mista. Valvoja pyrkii omalla toiminnallaan ennaltaehkäisemään virhei-
den syntymistä. 
 
Valvojan tehtävä on myös vastata käytännössä urakoitsijaan nähden 
tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden täyttymisestä. (RT 16-10660, 
1998, s. 5 ja s. 13) 
 

 

Kuva 9. Valvonnan tavoite. (Junnonen n.d.c, s. 58) 
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Valvonnan tavoitteet ovat muodostuneet työmaavalvonnan tehtävä-
luettelon kautta, missä on eriteltynä kaikki tehtävät ja toimet, jotka 
kuuluvat työmaavalvonnan kautta valvojan tehtäviksi työmaalla toimi-
vana tilaajan edunvalvojana.  
 
Valvonta on paljon muutakin kuin virheiden etsimistä ja niiden esiin 
tuomista. Ammattitaitoisella valvonnalla pystytään parantamaan ra-
kennushankkeen prosessia ja helpottamaan kaikkien osapuolien työs-
kentelyä. Valvonnalla on myös iso merkitys halutun lopputuloksen kan-
nalta. (Junnonen n.d.c, s. 63) 
 
Valvojan lisäksi työmaalla suorittavat valvontaa suunnittelijat. Suunnit-
telijoiden suorittaman asiantuntijavalvonnan tarkoituksena on valvoa 
suunnitelman mukaisuutta. (Junnonen n.d.c, s. 58) 
 
”Valvoja ei johda työtä urakoitsijan puolesta” (RT 16-11121, 2013, s. 1), 
mutta silti valvojan on oman harkintansa mukaan puututtava havaitse-
miinsa virheisiin ja havaitessaan turvallisuutta vaarantavan virheen tai 
työskentelytavan on valvojan välittömästi keskeytettävä työ ja ohjat-
tava urakoitsijan työnjohtaja korjaamaan havaitsemansa virheet. 

6.3.1 Yleisvalvonta 

Yleisvalvonnan tärkeimpiä osia on valvontasuunnitelman laatiminen ja 
sen täydentäminen hankkeen etenemisen mukana. Valvontasuunni-
telma on yksi valvojan käyttämistä työkaluista laadukkaan valvonnan 
toteuttamiseksi. Valvontasuunnitelman tarkoitus on lisätä tehokkuutta 
ja suunnitelmallisuutta hankkeen valvontatyöhön (Palosaari, 2015, s. 
55)  
 
Hyvä valvontasuunnitelma sisältää ainakin hankkeen perustiedot, val-
vonnan tehtäväluettelot, valvontaa suorittavat tahot, valvonnan teh-
tävät, vastuut ja valtuudet, kokouskäytäntö ja dokumentointi. Kaikki 
valvontasuunnitelman kohdat voivat sisältää paljon alakohtia. Kaikkiin 
alakohtiin tulee kirjata kaikkia osapuolia koskevat valvonnallisiin tehtä-
viin liittyvät vastuut huolellisesti.  (Alhonoja, 2012, s. 9) 
 
Yleisvalvonta kuuluu kaikille hankkeeseen nimetyille valvojille. Myös 
suunnittelijoille yleisvalvonta kuuluu heidän sopimuksiensa mukai-
sesti, mutta pääasiassa he suorittavat sitä työmaakokousten yhtey-
dessä. Yleisvalvonnalla sisältö on pitkälti asiakirjoihin tutustumista, pe-
rehtymistä, tarkastamista, merkintöjä ja täydennyksien tekemistä ja 
vaatimista. Yleisvalvontaan kuuluu myös yhteydenpito hankkeen eri 
osapuolien välillä ja tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden toteuttami-
nen. Nykyisellään tekniikan kehittyminen on tuonut varmuutta myös 
valvontatyöhön. Valvontaan liittyvä dokumentointi on saanut tärkeäksi 
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osakseen kriittisissä vaiheissa tapahtuvaa peittyvien rakenteiden valo-
kuvaamista. Muutoinkin valokuvien merkitys on kasvanut valvonta-
työssä helpottamaan ongelmanratkaisussa ja virheiden todentami-
sessa. (Palosaari, 2015, s. 56) 

6.3.2 Työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonta 

Työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonnan tarkoituksena on 
varmistua siitä, että työstä ei aiheudu vaaraa hankkeessa työskentele-
ville työntekijöille, hankkeen ulkopuolisille henkilöille ja rakennuksille, 
ja että vahinkojen estämiseksi on varauduttu huolellisesti ja ammatti-
maisin toimenpitein. (RT 16-11121, 2013, s. 2) 
 
Tämän osion sisältämät valvonnan toimenpiteet tapahtuvat pääasiassa 
työmaakäyntien yhteydessä toteamalla silmämääräisesti turvallisuu-
teen ja siisteyteen ja ympäristöön liittyvissä asioissa. Näistä kirjataan 
tarvittaessa huomautukset työmaapäiväkirjaan tai vaaratilanteen sat-
tuessa puututaan välittömästi. Samalla työmaalla liikkuessa on oleel-
lista tarkastella, että siellä liikkuu vain asianomaisia henkilöitä. (RT 16-
11121, 2013, s. 2) 
 
Työmaan turvallisuuden valvontaan kuuluu myös hankkeen vastuu-
henkilöiden nimeämisen varmistaminen asiakirjoista, myös tulee var-
mistaa, että ennakkoilmoitus työmaasta on tehty työsuojeluviranomai-
selle. (RT 16-11121, 2013, s. 2) 

6.3.3 Ajallinen valvonta 

Ajallisen valvonnan tarkoitus on varmistua, että rakentamisen edisty-
minen ja valmistuminen tapahtuvat sovitussa aikataulussa. (RT 16-
11121, 2013, s.2) 
 
Ajallista valvontaa raamittaa yleisaikataulu. Yleisaikataulu antaa kai-
kille osapuolille tiedon hankkeen etenemisestä yleisellä tasolla. Valvoja 
valvoo, että työaikataulut toteutuvat ja niihin liittyvät hankinnat tapah-
tuvat ajallaan. (RT 16-11121, 2013, s.2) 
 
Myös suunnitelma-aikataulu tehdään yleisaikataulun kanssa yhteenso-
pivaksi, ja valvojan tulee sen toteutumista seurata jatkuvasti. Erityisesti 
toteutus- ja täydentävien erikoissuunnitelmien valmistumista sovitusti 
on valvottava, jotta hankinnat ja rakentaminen tapahtuvat oikea-aikai-
sesti.  
 
Ajalliseen valvontaan kuuluu oleellisena osana hankkeen eri osapuo-
lien erillishankintojen valvominen, sekä urakoitsijoiden toisiltaan tar-
vitsemien tietojen ja suunnitelmien välittyminen. Valvojan suoritta-
massa aikatauluseurannassa on oleellista kiinnittää huomiota siihen, 
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että urakoitsijoiden keskinäisille työvaiheille on varattu riittävästi ai-
kaa, ja että loppuun on varattu aikaa vastaanottomenettelylle, toimin-
takokeille ja koekäytöille. (RT 16-11121, 2013, s.2) 

6.3.4 Teknisen toteutuksen laadunvalvonta 

Teknisen toteutuksen laadunvalvonnalla varmistetaan urakkasopimuk-
sen, suunnitelmien ja hyvän rakentamistavan mukainen rakentaminen. 
(RT 16-11121, 2013, s. 3) 
 
Teknisen toteutuksen laadunvalvonnassa keskiössä on urakoitsijoiden 
suorittaman työn oikeellisuus ja teknisten ratkaisujen toimivuus, myös 
työtä suorittavien ja ohjaavien henkilöiden ammattitaitoa arvioidaan 
jatkuvasti. Valvoja toteuttaa paljon tarkastuksia eri rakenteille eri ra-
kennusvaiheissa ja dokumentoi niitä. Dokumentoinnissa korostuu pii-
loon jäävien ja peittyvien rakenteiden suunnitelmalliset ja oikea-aikai-
set valvojan suorittamat tarkastukset. (RT 16-11121, 2013, s. 3) 

6.3.5 Taloudellinen valvonta 

Taloudellisen valvonnan tavoitteena on varmistua siitä, että laskut ovat 
sopimussisällön mukaisia, ja että tilattavien töiden hinnoittelu on oi-
kein. (RT 16-11121, 2013, s. 3) 
 
Taloudellisen valvonnan onnistuminen on tärkeää sekä tilaajan, että 
urakoitsijan kannalta. Tilaaja haluaa pysyä ajan tasalla siitä, miten hä-
nen varaamansa budjetti toteutuu. Pääpaino kiinnostuksessa on, että 
sillä saadaan se mitä sopimusasiakirjojen mukaisesti on lopputu-
lokseksi sovittu. Toisaalta urakoitsijalle tärkeää on saada valvojan mak-
sukelpoisiksi todentamat maksuerät, koska urakoitsijalla on koko ajan 
hankintojen ja henkilöstön puolesta kuluja, joita täytyy hoitaa ajallaan. 
Tässä valvoja on avainasemassa tilaajan etua valvovana tahona. Val-
voja todentaa sopimuksen mukaiset maksuerät tekemällä työmaalla 
tarkastuksia. Kun urakoitsija on esittänyt maksueräänsä maksukel-
poiseksi, valvoja tarkastaa urakan tilanteen työmaalla ja vertaa sitä so-
pimusasiakirjoihin, näin hänelle muodostuu käsitys siitä, että onko 
maksuerä todella maksukelpoinen. Tämän lisäksi valvoja seuraa mak-
sukertymää urakoittain ja hänen tulee olla perillä ajantasaisesta tilan-
teesta maksuliikenteen suhteen. (RT16-11121, 2013, s. 3) 
 
Valvoja seuraa koko hankkeen ajan siihen valittujen urakoitsijoiden ta-
loudellista tilannetta, jotta tämän kaltaisten ongelmien aiheuttamiin 
työhäiriöihin voidaan varautua. Tämä on tärkeää, koska jo urakoitsi-
joita valittaessa otetaan huomioon, onko urakoitsijalla taloudellisia 
edellytyksiä selvitä urakastaan. Tätä seurataan myös, koska urakoitsijat 
ovat useilla työmailla samanaikaisesti, tällöin muiden työmaiden ai-
heuttamat ongelmat voivat aiheuttaa pahimmillaan jopa urakoitsijan 
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konkurssin, tämä taas aiheuttaa rakennustöihin mahdollisesti isojakin 
viivästyksiä. (RT 16-11121, 2013, s. 3) 
 
Työhäiriöiden seuraaminen on tärkeää, koska poikkeuksetta työhäiri-
öistä aiheutuu lisäkustannuksia tilaajalle. Tämä on pääasiassa työ-
maalla eri työvaiheiden seuraamista ja niihin varautumista urakoitsijoi-
den taholta. Useimpiin ja yleisimpiin työhäiriöihin urakoitsija varautuu 
jo tarjousvaiheessa hänelle annettujen tietojen ja aiempien kokemuk-
siensa pohjalta. Kriittisistä työvaiheista vaaditaan kirjallista ennakko-
suunnittelua. Tällöin valvoja pystyy näkemään, kuinka hyvin urakoitsija 
kykenee hahmottamaan tehtäväänsä liittyvät potentiaaliset työhäiriöi-
den aiheuttajat. Ennakkosuunnittelun pohjalta valvoja seuraa työmaan 
tilannetta ja sitä, että toteutuuko työhäiriöihin varautuminen asianmu-
kaisella tavalla työmaalla. (RT 16-11121, 2013, s. 3) 
 
Urakkamuodosta riippuen ja maksuperusteista riippuen, voi valvojalle 
kuulua myös urakoitsijan käyttämien resurssien valvonta. Näin toimi-
taan, jos urakan maksuperusteet ovat sidottu urakoitsijan käyttämiin 
resursseihin. Tämän tapaisissa urakoissa on huomioitava ja tarkastet-
tava, että hintojen ja määrien tulee perustua vain tehtyihin hankinta-
sopimuksiin, tilauksiin tai vuosisopimuksiin. (RT 16-11121, 2013, s. 3) 
 
Kaikista urakoista tehdään aina taloudellinen loppuselvitys. Valvoja 
osallistuu taloudellisen loppuselvityksen valmisteluun osaltaan, tarkas-
tamalla maksetut maksuerät, mahdolliset hyvitykset materiaalien tai 
toteutustavan vaihtamisesta johtuen ja käy läpi urakkaan liittyvät lisä- 
ja muutostyöt ja niiden maksukelpoisuudet. Myös urakoiden myöhäs-
tymisistä johtuvat viivästyssakot tai urakkaan liittyviin arvonalennuk-
set selvityksineen, valmistellaan hyvin, jotta niiden osalta voidaan ta-
loudellisessa loppuselvityksessä päästä yhteisymmärrykseen. (RT 16-
11121, 2013, s. 3) 

6.3.6 Dokumentointi 

Dokumentoinnin tarkoituksena on, että myöhemmin pystytään toden-
tamaan tehdyistä kirjauksista, valokuvista ja muista hankkeelle teh-
dyistä dokumenteista jokin asia, jonka todentaminen olisi muutoin 
mahdotonta tai kohtuuttoman kallista. Jonkin asian todentaminen voi 
tulla kyseeseen erimielisyyksien pohjalta tai myöhemmin ilmenevän li-
sätyön halukkuuden pohjalta, vaikkapa tilojen käyttötarkoitusten muu-
tosten yhteydessä. (RT16-11121, 2013, s. 3) 
 
Valvojalla on nykyisellään käytössään erilaisia työkaluja dokumentoin-
nin ammattimaiseen suorittamiseen. Yhtenä tärkeimpänä dokument-
tina hankkeesta pidetään edelleen alalla pitkään käytössä ollutta työ-
maapäiväkirjaa. Valvojalla on käytössä laadukkaan dokumentoinnin 
suorittamiseksi yritysten itselleen luomia tarkastuslistoja erilaisista do-
kumentaatiotarpeista ja dokumentti- ja lomakepohjista, sekä alalla on 
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käytössä laajamittaisesti erilaisia teknologia sovelluksia dokumentoin-
nin helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Tällaisia sovelluksia ovat mm. 
congrid ja bim360. Myös projektipankkien käyttö on alalla hyvin yleistä 
ja niihin eri osapuolet laittavat hankkeen aikana tekemänsä asiakirjat. 
Myös erilaisten 3D-mallinnuksien yhteydessä tarjottavat lisäosat mah-
dollistavat dokumentoinnin suoraan pilvipalveluihin ja 3D-mallissa eri 
rakennusosiin liittyvät dokumentit voidaan suoraan sitoa niihin liitty-
viin rakenteiden fyysisiin olinpaikkoihin. (RT 16-11121, 2013, s. 3) 
 
Valvoja raportoi paljon tekemiään tarkastuksia ja niihin liittyvää valo-
kuvaamista osana dokumentointia. Yhtä tärkeää kuin on olla tietoinen 
mitä työmaalla tapahtuu ja dokumentoida sitä, on raportoida eteen-
päin projektipäällikölleen ja tilaajalleen työmaan etenemisestä, en-
nalta sovitulla tavalla, ennalta sovituissa aikasykleissä. 

6.3.7 Käytönopastuksen valvonta 

Käytönopastuksen valvonnan tarkoitus on varmistua siitä, että tilojen 
käyttäjällä on selkeä ja tarkoituksenmukainen ymmärrys siitä, että mi-
ten tiloja, laitteita ja kiinteistön erilaisia järjestelmiä tulee käyttää ja 
mihin tarkoitukseen ne ovat. Tällä pyritään huolehtimaan siitä, että 
kiinteistön käyttäjissä on riittävästi henkilökuntaa, jotka osaavat tarvit-
taessa puuttua järjestelmien toimintahäiriöihin ja että viranomaisten 
edellyttämät vastuuhenkilöt ovat nimettyinä. (RT 16-11121, 2013, s. 3 
– 4) 

6.3.8 Muut valvontatoimenpiteet 

Muilla valvontatoimenpiteillä tarkoitetaan talotekniikkatöiden ja 
maanrakennustöiden vaatiman erityispiirteiden takia erikoisvalvontaa. 
Varsinkin maanrakennustöiden valvonnan osalta tulee varmistua siitä, 
että erikoistöissä vaadittavat, esimerkiksi räjäytystöissä, vastuulliset 
työnjohtajat ja urakoitsijan tehtäviksi määrätyt suunnitelmat ja asiakir-
jat, ovat tehtynä huolellisesti ja ammattitaidolla. (RT 16-11121, 2013, 
s. 4) 
 
Useimmissa tapauksissa taloteknisillä töillä on omat niihin erikoistu-
neet valvojansa, mutta pienten työmaiden kohdalla, myös rakennus-
tekninen valvoja voi valvoa talotekniikoiden asennuksia. 

6.3.9 Vastaanottomenettely 

Vastaanottomenettelyssä valvojan on omalta osaltaan autettava tar-
vittavien selvitysten tekemisellä ja tarkastusten pitämisellä, jotta ra-
kennuksen vastaanotto ja käyttöönotto ovat mahdollista toteuttaa hy-
vin. Vastaanottoon liittyen valvoja tarkastaa paljon erilaisia asiakirjoja, 
varmistaa takuuaikaisten toimenpiteiden olevan urakoitsijan puolelta 
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täysin hallinnassa ja suorittaa tarvittavia tarkastuksia, jotta virheetön 
lopputuote saadaan vastaanotetuksi.  

6.3.10 Takuuaikana tehtävä valvonta 

Takuuaikaisiin valvonnan tehtävien pääasiallinen tarkoitus on varmis-
tua siitä, että rakennus ja sen rakentamiseen käytetyt materiaalit toi-
mivat niille suunnitellulla tavalla. Takuuaikaisiin huolto-ohjelmiin kuu-
luvat toimenpiteet valvoja tarkastaa tehdyiksi ja kuittaa ne huolto-oh-
jelmaan tehtyinä kirjauksina. Valvojalle kuuluu takuutöiden valmistelu 
takuutarkastuksina ja tarvittavien takuutöiden listaamisen ja organisoi-
misena urakoitsijalle tai urakoitsijoille. (RT 16-11121, 2013, s. 4) 

6.4 Valvojan tehtävät PJP-hankkeessa 

Valvojan tehtävät projektinjohtopalvelu toteutusmuodossa, eivät eroa 
juurikaan muista hankemuodoista. Valvojan tehtävät pysyvät aina RT-
kortin työmaavalvonnan tehtäväluettelon mukaisena. Yleensä PJP on 
toteutusmuotona parhaimmillaan laajoissa hankkeissa. Valvoja voi olla 
valvojan nimikkeellä PJP organisaatiossa tai aluevalvoja nimikkeellä. 
Samoja tehtäviä kuin aluevalvoja taas PJU:ssa tekee aluevastaava, joka 
on käytännössä projektinjohtourakoitsijan työnjohtaja. Projektinjohto-
palvelun toteuttajan organisaatio usein rakentuu KSE-pohjaisen sopi-
muksen kautta ja siinä käytetään aluevalvojia. Aluevastaava ja alueval-
voja ovat alan itse luomia nimikkeitä, eikä niille löydy mitään virallisia 
määritelmiä ja vastuita. Aluevastaava hoitaa jotain tiettyä kokonai-
suutta työmaalla. Työmaa voidaan jakaa erilaisiin kokonaisuuksiin ra-
kennusosittain, urakoitsijoittain, alueittain, kerroksittain tai lohkoit-
tain. Työmaa voidaan jakaa myös ajallisesti esimerkiksi työmaalla, 
missä pitää työskennellä 2-vuorossa. Aluevalvojan vastuulleen voi kuu-
lua yksi tai useampi lohko ja tärkeänä voidaan pitää hänen rooliaan 
työvaiheiden aloitusedellytysten varmistamisessa lohkonsa osalta, toi-
mien urakoitsijoiden yhteensovituksen tapahtumissa puhemiehenä, 
varmistaen, että molemmat tai kaikki urakoitsijat ovat ymmärtäneet 
läpikäydyn asian samalla tavalla. Yhteensovitusten keskeinen osa on 
varmistaa, että kaikki pysyvät aikataulussa ja aikataulut ovat realisti-
sella tavalla yhteensovitetut, rytmitetyt ja tahdistetut. Aluevalvoja te-
kee tai organisoi alueensa virhe- ja puuteluettelot ennen urakoiden 
vastaanottotarkastuksia ja tarvittaessa pitää vastaanottokokoukset. 
Aluevalvoja ohjeistaa valvojan oikeuksin ja valtuuksin suoraan osaura-
koitsijoiden työnjohtajia ja työnjohtajat taas ohjeistavat omia työnte-
kijöitään, aliurakoitsijoitaan ja materiaalien toimittajiaan.  
 
PJP-mallissa valvojan perehtyneisyys ja suunnitelmallisuus ovat todella 
keskeisessä asemassa, päivittäistä toimintaa työmaalla ajatellen. PJP-
mallissa toimivalta valvojalta oletetaan hyvää ymmärrystä työvaihei-
den oikea-aikaisuudesta ja kykyä nähdä urakoitsijoiden sitoutuneisuus 
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omaan työhönsä. Valvojan täytyy ennakoida jatkuvasti tulevaa ja oh-
jata toimintaa oikeaan suuntaan riittävän ajoissa, jotta kaikilla osaura-
koitsijoilla säilyy yhtäläiset edellytykset hoitaa urakkansa kunnolla. 

6.4.1 Laajoissa hankkeissa valvojien tehtävienjako 

Projektinjohtopalvelu on parhaimmillaan laajoissa hankkeissa, joissa 
usein hankkeen laajuuden, käyttötarkoituksen tai kun loppukäyttäjiä ei 
vielä tiedetä, halutaan jättää toteutussuunnittelu mahdollisimman lä-
helle hankkeen valmistumista, mahdollistaen erilaista joustoa lopputu-
lokseen, kuin hankkeissa, joissa toteutussuunnittelu on valmis, ennen 
ensimmäisenkään rakennusurakan kilpailuttamista. 
 
Laajat hankkeet ja lopputulos, mikä ei ole täysin tiedossa, luovat myös 
valvojien työnkuvaan oman haasteensa ja onkin täysin mahdollista, 
että joitain osia valvojan tehtäväluettelosta PJ-toteuttaja antaa jollekin 
oman organisaation henkilölle tai niitä voidaan myös ostaa oman orga-
nisaation ulkopuolelta, jos kysymyksessä on jokin erikoisosaamista 
vaativaa tehtävä, mihin ei löydy valmiiksi pätevää osaajaa omasta or-
ganisaatiosta. Tällöin puhutaan erilaisista koordinaattoreista. Yleisim-
piä koordinaattoreita, joita laajoissa hankkeissa tarvitaan ovat: kosteu-
denhallintakoordinaattori, turvallisuuskoordinaattori, puhtaudenhal-
linnankoordinaattori ja huoltokirjakoordinaattori. 

6.4.2 PJP-hankkeen erityishuomiot 

Projektinjohtopalvelussa hankemuotona on omia erityisvaatimuksia 
työmaalla toimivilta aluevalvojilta. Työmaan toiminnan keskeytymät-
tömyyden kannalta tärkeimmäksi valvojan työksi on noussut urakoiden 
sisältämän työn oikea-aikaisen aloitusedellytysten varmistaminen. Toi-
nen asia mitä valvojalta edellytetään työmaan onnistumisen mahdol-
listamiseksi, on urakoitsijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen ja sen 
helpottaminen. Urakoitsijoiden työnjohtajien tulee hoitaa yhteensovi-
tusta ja jakaa muiden urakoitsijoiden tarvitsemia tietoja oikea-aikai-
sesti. Yhteensovitus on kuitenkin erityisesti käytännön toimiltaan erit-
täin epäselvä ja siihen ei ole vielä mitään vakiintunutta työkalua valvo-
jan työtä helpottamaan yhteensovituksen mahdollistamiseksi. 
 
Voidakseen hoitaa aloitusedellytysten varmistamista oikea-aikaisesti ja 
mahdollistaakseen sen, että urakoitsijat voivat yhteensovittaa urak-
kansa tapahtumaan oikea-aikaisesti tarvitsee valvoja apua ja tietoa 
muilta PJP-organisaatioon kuuluvilta henkilöiltä. Näitä tietoja hän saa 
hankintaosastolta, joka taas yhdessä suunnittelun ohjauksen kanssa on 
hankkinut oikea-aikaisesti kaikki urakat alkamaan, valmistuneiden han-
kintapakettien kautta. Hankintojen ja suunnittelun ohjauksen kunnol-
linen yhteistyö on välttämätöntä, jotta PJP-organisaatio saa tarvitse-
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mansa toteutussuunnitelmat ajoissa. Suunnittelun ohjauksessakin ko-
rostuu tätä kautta oikea-aikaisuus. Hankintaosasto saattaa sisältää 
henkilöstöä niin, että yksi keskittyy suunnittelun ohjaukseen ja toinen 
hankintapakettien muodostamiseen. Jos taas valvoja ei saa tarvitsemi-
aan lähtötietojaan hankintaosastolta, ei hänellä ole edellytyksiä hoitaa 
omia tehtäviään oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. 

7 TYÖKALU VALVOJALLE JA TYÖNJOHTAJALLE 

Työkalua valvojalle ja työnjohtajalle aloittaessani tekemään, pidin läh-
tökohtana sitä, että urakoitsijoiden työnjohtajille täytyy pystyä parem-
min kirkastamaan niitä toimintamalleja millä PJP-hanketta halutaan 
viedä eteenpäin. Kuitenkin se, että osaurakoitsijan työnjohtajaa jollain 
pystyy ohjaamaan paremmin, vaati myös perehtymistä valvojalta vaa-
dittaviin asioihin. Syventämällä ymmärrystä valvojan ja työnjohtajan 
rajapinnasta, oli mahdollista kuitenkin saavuttaa huomattavaa hyötyä 
toiminnan selkeytymisenä ja sitä kautta tehostuneena työmaan toi-
mintana.  
 
Työkalun kehittämiseksi luin paljon aiheeseen liittyvää teoriatietoa ja 
kävin paljon keskusteluita kollegoideni kanssa. Muodostaakseni sy-
vempää ymmärrystä PJP:stä, osaurakoinnista, valvojan ja työnjohtajan 
vastuista ja velvoitteista, yritin jatkuvasti pitää mielen avoimena ja 
vasta yön yli sulateltuani asioita, päätin mihin suuntaan saadun tiedon 
kanssa kannatta lähteä jatkojalostukseen. Työkalun tekemiseen pääsin 
myös peilaamaan omaa kokemustani PJP:n työmaaorganisaatiosta ja 
niistä kipupisteistä mihin tämän hankemuodon työmaalla voi törmätä.  
 
Työkalun kunnollisen toimimisen varmistamiseksi asetin itselleni ta-
voitteen, että sen pitää olla niin hyvä, että sitä tullaan käyttämään oi-
keassa PJP-hankkeessa. Tai jos sitä ei käytettäisi suunnitellulla tavalla, 
päätyisi se jossain vaiheessa urakkasopimuksen liiteasiakirjaksi. 
 
Lopputuloksena tästä syntyi työkalu PJP-hankkeessa toimivalle valvo-
jalle, joka työkalun avulla pystyy selventämään urakoitsijoiden työn-
johtajille konkreettisesti sen, missä raja kulkee valvojan ja työnjohtajan 
tehtävien ja vastuiden välillä. Työkalun avulla valvoja pystyy myös itse 
tekemään työnsä tehokkaammin ja varmistamaan aloitusedellytykset 
ja eri urakoiden työvaiheiden oikea-aikaisuuden. Työkalun avulla on 
myös mahdollista seurata, onko työnjohtaja tehnyt hänelle urakkaoh-
jelmassa määritellyt tehtävät. 
 
Työkalu on kaikessa tavallisuudessaan vain yksisivuinen rasti ruutuun 
tyylinen asiakirja, joka ottaa kantaa useisiin eri tilanteisiin, jotka valvoja 
ja työnjohtajat kohtaavat yhteisellä työmaalla ja joita voidaan pitää 
PJP-mallissa kipupisteinä työmaan toiminnan kannalta. Tämä asiakirja 
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on ihan ensimmäisiä yhteydenottoja valvojalta työnjohtajalle urakka-
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Asiakirja käydään kohta koh-
dalta läpi aloituskokouksen yhteydessä ja sitä päivitetään tarvittaessa 
työmaan aikana. Tarvittaessa siihen voi tehdä omia merkintöjä, vaik-
kapa yliviivaus tussilla, tai tietokoneella lisäämällä taustan täyttövä-
rejä. Asiakirjassa on kohta tehtävän vastuuhenkilön allekirjoitukselle 
kahdesta syystä. Yksi; voidaan todeta, että asia on todella tehty sen 
henkilön toimesta, kenen vastuisiin se kuuluu. Kaksi; tämä kohta vas-
tuuttaa asiakirjan osapuolet todella ottamaan nämä asiat riittävällä va-
kavuudella. Omalla nimellä jonkun asian tehdyksi kuittaaminen on mo-
nelle kuitenkin ammattiylpeyden asia tehdä se hieman paremmin. 
 
Asiakirja jakautuu kolmeen osaan hankkeen ajallisen etenemisen mu-
kaisesti ennen urakkaa, urakan aikana ja urakan lopuksi. Näihin kol-
meen osioon on kaikkiin otettu poimintoja keskeisistä hankeasiakir-
joista ja käytännön työmaan osoittamista tilanteista, joihin tarvitsee 
selkeän yhtenevän linjan ottamaan kantaa siihen, että kumpi tekee ja 
kumpi osallistuu; valvoja vai työnjohtaja. Asiakirjalla pyritään tehosta-
maan eri asioiden oikea-aikaista tapahtumista ja tekemään molem-
mille osapuolille tiettyjen vastuiden jakautuminen. 
 
Asiakirja on tehty exceliin, muokattavuuden helpottamiseksi. Jatkossa 
on tarkoitus vielä kehittää asiakirjan visuaalista ilmettä niin, että sen 
luettavuus rytmittyy eri vaiheisiin selkeästi. 
 
Tällaisten työkalujen tekemisessä on tärkeää muistaa, että pääasiassa 
niillä pitäisi poistaa byrokratiaa ei lisätä sitä. Tähän itsekin meinasin 
kompastua omaa työkalua tehdessäni liiaksikin, mutta lopulta yksin-
kertaisuus on kaunista. Asiakirjan toimiessa loogisesti, pienillä ja hel-
poilla check up-lista tyylisillä työkaluilla saa kuitenkin jouhevoitettua 
asioiden tapahtumista. 
 
Käytännön kokeilut ja koeponnistukset tulevat osoittamaan, onko 
tämä liian raskas tai byrokraattinen lähestymistapa, mutta itse koin, 
että yhteistoiminta ja yhteensovitus ovat tärkeitä saada onnistumaan 
hankkeen lopputuotteen laadun parantamiseksi. Asioiden yhdessä lä-
pikäynti poistaa toisten sanomisista tehdyt virhetulkinnat.  
 
Toistaiseksi työnantajani on päättänyt pitää työkalun yrityksen sisäi-
senä, eli niin sanottuna salattuna asiakirjana. Ennakkopuheiden perus-
teella, tarkoitus on kehittää sitä pysyväksi osaksi yrityksemme omaa 
sisäistä toiminnanohjausjärjestelmää siten, että sen käyttö kattaa koko 
WSP Finlandin rakennuttamispalveluita tarjoavat yksiköt. 
 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
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On monia asioita, jotka vaikuttavat siihen kokonaisuuteen, mitä valvo-
jalta ja työnjohtajalta odotetaan tehdyksi. Heille asetettuja vaatimuk-
sia pidän täysin mahdollisena saavuttaa. PJP-mallissa mitataan sekä 
ammattitaitoa, että ammattiylpeyttä. Helpolla siinä ei pääse aluksi ku-
kaan, kun suurimmalle osalle toimintamallit ja vastuut ovat vieraita. 
PJP-mallista puhutaan yhteistoimintamallina ja sillä oman näkemyk-
seni mukaan tarkoitetaan nimenomaan valvojan ja työnjohtajien, sekä 
työnjohtajien ja työnjohtajien välisiä toimenpiteitä, joilla yhteistoi-
minta joko tehostuu, tai surkastuu. 
 
Työmaa organisaatiolla on jo nykyisellään paljon työkaluja joista val-
voja saa lähtötietoja joiden pohjalta ohjata toimintaa. Niiden oikean-
laiseen ja tehokkaaseen käyttöön vaaditaan ymmärrystä mitä tietoa 
mistäkin asiakirjasta löytyy ja tiedon laajaa hallintaa oikea-aikaiseen 
toimintaan yhdistettynä. On käytössä viikkopalaverit, missä usein ker-
rotaan hankintojen ja työmaan tilanne. On käytössä aloituskokousten 
pöytäkirjat ja tietenkin sopimusasiakirjat. Kuitenkin sellaiset työkalut 
joilla tehostettaisiin valvojan ja työnjohtajan välistä yhteistoimintaa 
työmaan edistämiseksi puuttuu. 
 
Työnjohtajan työssä erityisesti korostuu kirjallisen tuotoksen tärkeys 
PJP-mallissa. Monille urakoitsijoille, jotka osaurakoitsijoiksi valitaan, 
on täysin normaalia toimia työmailla aliurakoitsijana. Näissä kahdessa 
roolissa keskeisin ero tulee siitä, kenen vastuulle jää erilaisten kolme-
viikkoisaikataulujen, tehtäväsuunnitelmien yms. työmaan ammatti-
maisen toiminnan edellytyksenä olevien työnsuunnittelun asiakirjojen 
laatiminen. Tähän mielestäni moni ensimmäistä kertaa osaurakoitsi-
jana toimiva kompastuu, eikä ymmärrä näiden tärkeyttä koko työmaan 
kannalta. Aliurakoitsijan rooliin tottuneille työnjohtajille osaurakointi 
tarjoaa lisää vastuita ja lisää velvoitteita. 
 
Pidän projektinjohtopalvelua todella hyvänä toteutusmuotona. Se 
asettaa työmaalla toimiville kaikille osapuolille ihan erilaisia haasteita, 
mutta samalla avaa myös erilaisia mahdollisuuksia. Oli mielenkiintoista 
tutustua työnjohtajan ja valvojan tehtäviin vaikuttaviin asioihin ja huo-
mata kuinka samat asiat toistuvat eri toteutusmuodoissa, omin erilai-
sin vivahtein. Teoriaan perehtyessäni huomasin, että valvojan ja työn-
johtajan välinen työkalu, millä edesautetaan yhteensovitusta, todella 
puuttuu. Laajoissa hankkeissa missä PJP:tä pääasiassa käytetään, on-
gelmaksi muodostuu tiedonmäärän hallinta ja PJP-organisaation 
aiempi osaaminen ja kokemus PJP:stä. PJP on kokonaisuus, mikä tulee 
hallita hyvin jokaista osa-aluetta myöten, jos siitä haluaa täyden hyö-
dyn. Parhaimmillaan PJP antaa rakennuttajalle hyvät mahdollisuudet 
vaikuttaa lopputulokseen todella myöhäiseen vaiheeseen saakka ja ly-
hentää hankkeen kokonaiskestoa. 
 
Projektinjohtopalvelun päätoteuttajan avainhenkilöiden aiemmat ko-
kemukset saattavat ohjata toimintaa liiaksi johonkin suuntaan. Tämä 
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ei välttämättä palvele parasta lopputulosta, varsinkin jos ei ole koke-
muksia PJP-mallin toiminnasta. Tähänkin asiaan koen tekemäni työka-
lun tarjoaman askelia oikeaan suuntaan laadukkaan rakentamisen pro-
sessin ja lopputuloksen saavuttamiseksi. 
 
Omat kokemukseni ja oppimani asiat PJP:stä vahvistavat sitä käsitystä, 
että vakiintuneita käytäntöjä, asiakirjamalleja ja työkaluja tarvitaan 
suunnittelun ohjauksen, hankintaosaston ja aluevalvojien väliseen 
kommunikointiin. Aluevalvojien tulisi jatkuvasti tietää hankintojen ti-
lanne sekä tehtyjen hankintojen sisältö. Tässä olisi erityisesti kommu-
nikoinnin parantamisella iso merkitys halutun lopputuloksen saavutta-
miseksi. 
 
Myös urakoitsijan rooli on erittäin keskeinen PJP-mallilla toteutetun 
työmaan onnistumisessa. Varsinkin työnjohtajan rooli työmaan käy-
tännön asioita edistävänä tahona nousee hyvin merkittäväksi. Eikä pel-
kästään oman urakkansa, mutta myös työmaalla toimivien muiden ura-
koitsijoiden toiminnan kannalta.  
 
Projektinjohtopalvelun kolmen keskiöksi PJ-toteuttajan organisaa-
tiosta nousi hankinta, suunnittelun ohjaus ja työmaan organisoitumi-
nen. Työmaan organisoitumisella tarkoitetaan tässä tapauksessa erityi-
sesti avainhenkilöiden vastuiden jakautumista. Nämä kolme tekijää 
ovat sellaisia, että ne kaikki voi suorittaa monella eri tapaa. Monella eri 
tavalla ne voi myös tehdä hyvin, mutta jos joku näistä osa-alueista teh-
dään hieman puolivillaisesti kärsii koko lopputulos. 
 
Tekemäni työkalun tueksi haluaisin kehittää yhteydenpitojärjestelmää 
urakoitsijoiden välille niin, että se kehittyisi eteenpäin nykymuodosta, 
missä valvoja toimii pelkkänä yhteystietoluettelona. Haluaisin ottaa 
myös osaksi järjestelmää työnjohtajien väliseen yhteydenpitoon liitty-
viä suoria määräyksiä, yhteistoiminnan parantamiseksi pakottamalla 
sitä tapahtumaan. Ne voisivat olla tyyliltään urakoitsijan A, tulee olla 
yhteydessä urakoitsijaan B saadakseen vastauksen asiaan joka kosket-
taa heitä molempia, vastaus kirjataan seuraavan urakoitsijapalaverin 
pöytäkirjaan.  
 
Yleisesti osana toiminnanohjausjärjestelmää olisi hyödyllistä saada 
urakoitsijoiden työnjohtajat tekemään suoria ehdotuksia ongelmati-
lanteissa valvojalle tyyliin, että teemme näin tai näin tässä ongelmati-
lanteessa, sen sijaan, että aliurakoitsijamaisesti automaattisesti aloite-
taan kysymällä vain, että: ”mitäs tehdään?”. 
 
Osaksi yrityksemme toiminnanohjausjärjestelmää sopisi myös muihin 
osa-alueisiin samalla idealla kasattuja täsmätyökaluja, edistämään nii-
hin liittyviä vastuita ja tekemisiä hankkeen eri osapuolille. Nimen-
omaan koen, että toimivassa kommunikoinnissa olisi paljon vielä kehi-
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tettävää ja se tarvitsisi apua jonkinlaisesta työkalusta. Riittävällä oi-
kean tiedon välittymisellä varsinkin oman organisaation sisällä, pysty-
tään parantamaan koko prosessin laatua. 
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