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1. Käytetyt termit
Bruttokuutio (𝑏𝑟𝑚3 ): Rakennuksen koko tilavuus. Tilavuus rajoittuu alapohjan
alapuolelta yläpojan yläpuoleen ja ulkoseinien ulkopintaan. Mikäli rakennuksessa ei
ole yläpohjaa, sen katsotaan rajoittuvan vesikaton yläpintaan.

Bruttoneliö (𝑏𝑟𝑚2 ): Rakennuksen kaikkien kerrosten yhteenlasketut pinta-alat.

Konsultti: Organisaation ulkopuolinen neuvova asiantuntija.

Korjausvelka: Rakennuksessa tai rakennuskannassa olevaa korjausvajetta eli
välttämättömien, mutta tekemättä olevien korjausten arvoa.

KSE 2013: Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot.

Kynnysarvo: Yksittäisen hankinnan suurin mahdollinen ennakoitu arvo.

Mesta: Rajattu alue työmaalla. Työkohde, työskentelypaikka, -alue. Esim. IVasennusalue, tasoitemiehen rajattu alue porraskäytävä tai kerros.

Omavaraisuusaste: Kertoo miten suuri osuus yhtiön, kunnan ym. varallisuudesta on
rahoitettu heidän omalla pääomalla.

Projektinjohto: Hankekohtainen ammattimainen organisaatio, joka johtaa hanketta
yhdessä tilaajan kanssa. Voi koostua tilaajan ja projektinjohtototeuttajan
henkilökunnasta.

Rakennushanke: Pitää sisällään kaikki rakentamiseen liittyvät toimenpiteet, alkaen
tarpeen toteamisesta aina takuutarkastukseen ja mahdollisiin takuukorjauksiin asti.

Rakennustyö: urakoitsijan tekemä työ hankintoineen sovitun työtuloksen
aikaansaamiseksi.

5
Rakennuttaja: Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään
ja joka viime kädessä vastaanottaa työn tulokset.

Riski: Todennäköisyys epätodennäköiselle tapahtumalle, jolla on kielteinen tai
myönteinen vaikutus tavoitteisiin.

Toteutusmuoto: Rakennushankkeen toteuttamisen tapa, joka ohjaa hankkeen
suunnittelua ja toteutusta esim. urakkamuodon, vastuiden ja aliurakka päätösten
osalta.

YSE 1998: Rakennusalan yleiset sopimusehdot.
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1 Johdanto
Ennakkotilinpäätösten mukaan kuntatalous oli vuonna 2019 koko Suomessa 30,5
miljardia euroa. Vuoteen 2018 verrattuna tilinpäätös on heikentynyt 1,3 miljardia
euroa. Asukasta kohden kunnilla oli velkaa 3 342 euroa ja verotuloja 5 736 euroa.
Investointeja kunnilla oli vuonna 2019 2,7 miljardia euroa. Investoinneissa oli
vähennystä edellisvuodesta 52 miljoonaa euroa. Kuntien omavaraisuusaste oli
vuonna 2019 57,9 prosenttia, edellisvuonna 59,6 prosenttia. Vuosikate kattoi vuonna
2019 poistoista 75,5 prosenttia, kun vastaava luku oli vuonna 2018 ollut 94,2
prosenttia. Ennakolliset tilinpäätöstiedot osoittavat todeksi kuntatalouden
heikentymisen vuonna 2019. (Tilastokeskus 2020.)

Talouden kehitys heijastuu myös rakennusten ylläpitoon. Vuonna 2018
kuntakonsernien rakennuskannan tasearvo oli 32,4 miljardia euroa, tekninen arvo
68,1 miljardia euroa ja jälleenhankinta-arvo 97,8 miljardia euroa. Korjausvelkaa emo
kunnilla oli 6,2 miljardia euroa ja kuntakonserneilla kaikkiaan 9,0 miljardia euroa.
Kaikkea korjausvelkaa ei ole perusteltua poistaa. Katettavaa korjausvelkaa kunnilla
on 2,7 miljardia euroa ja kuntakonserneilla yhteensä 4,0 miljardia euroa. Tällä
hetkellä investointitahti ei riitä pienentämään korjausvelkaa. Tämän rakennusten
korjausvelan lisäksi kuntia ja kuntakonserneja rasittaa myös muuhun infraan
kohdistuva huomattava korjausvelka. (Korhonen, Niemi, Ekuri, Oksanen, Miettinen,
Parviainen, Haapanen & Patanen 2018, 8-12.)

Palveluiden muutospainetta voidaan tarkastella väestön rakenteen muutoksilla,
oletuksella, ettei palveluiden käyttö muutu merkittävästi eri ikäluokilla nykyhetkeen
verrattuna. Ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä päiväkotipaikat vähenevät
noin 10 000 kappaleella, ja väheneminen painottuu alle 50 000 asukkaan kuntiin.
Peruskoulujen oppilasmäärä pienenee pienissä ja keskisuurissa kunnissa, mutta
suurissa kaupungeissa oppilasmääriin ennustetaan 10 prosentin kasvua. Lukioiden
oppilasmäärissä on nähtävissä samaa suuntausta kuin peruskoulussa, pienissä
kunnissa oppilaat vähenevät ja suurissa kaupungeissa lisääntyvät. Vanhusten hoivan
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tarve lisääntyy, mihin vaikuttaa yli 75- vuotiaiden ihmisten määrän lisääntyminen.
(Korhonen ym. 2018, 21-23.)

Kuntatalouden tiukkuudesta, korjausvelan määrästä ja palvelutarpeen muutoksista
syntyy yhtälö, joka vaatii kaiken säästöpotentiaalin löytämisen. Rakennusinvestoinnit
ovat yksi kuntien suurimmista meno eristä. Tarkoituksenmukainen ja suunniteltu
rakennushankkeiden toteuttaminen on yksi keino hankkia kustannussäästöjä ja
pidentää rakennusten elinkaarta. Valtioneuvoston tekemän selvityksen mukaan
rakennushankkeisiin liittyviä päätöksiä tehdään kuitenkin usein enemmän
vakiintuneisiin käytäntöihin perustuen, ja tehostamispotentiaalin löytyminen vaatii
nykyistä analyyttisempaa otetta. (Korhonen ym. 2018, 72-73.)

Tässä opinnäytetyössä rakentamisen toteutusmuotoja vertailtiin sekä kirjallisuuden
pohjalta, että vertailemalla kahta käytännössä toteutunutta rakennushanketta.
Tavoitteena oli tuottaa käytännön työkaluja sopivimman toteutusmallin valintaan
tulevissa rakennushankkeissa.

2. Tutkimustehtävän kuvaus
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Äänekosken kaupunki. Äänekoski
perustettiin 1.1.1912 (Wilma 1991). Äänekoski sijaitsee Keski-Suomessa noin 45 km
Jyväskylästä valtatie 4 varrella. Äänekosken pinta-ala on 1 138,44 km² josta maaalueita on 884,54 km² ja vesialueita 253,90 km². Asukasluku oli 18 765 henkilöä
31.12.2019. Äänekosken kaupungin palveluksessa on noin 1 300 henkilöä.
Työpaikkojen omavaraisuusaste on yli 100 %. Äänekoski tunnetaan
teollisuuskaupunkina, jonka suurimpia työnantajia ovat kaupungin lisäksi Valtra Oy
Ab, Metsä Wood Suolahden tehtaat, Metsä Board Oyj, Metsä Fibre Ab, CP Kelco Oy,
Meconet Oy, Osuuskauppa Keskimaa ja Valio Oy. (Äänekoski.fi, viitattu 5.8.2020.)
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Äänekosken kaupungilla on omistuksessaan noin 166 000 m² tiloja, joista suurin osa
on päiväkoti- ja koulutiloja. Koulurakennusten osuus on noin 30% omistuksessa
olevasta pinta-alasta. Suurin osa kaupungin omistamista rakennuksista on 1980- ja
2000-lukujen välillä rakennettuja. Vuonna 2015 Äänekoskella suoritettiin kaupungin
rakennusten arvon ja korjausvelan määritys. Korjausvelan absoluuttiseksi
rahamääräksi arvioitiin 17,3 miljoonaa euroa ja välittömän perusparannustarpeen
määräksi 23,5 miljoonaa euroa. (Äänekosken kaupungin kiinteistöohjelma 2018, 1518.) Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tukea kiinteistöohjelmassa asetettuja
tavoitetta vertailemalla rakentamisen toteutusmuotoja.

2.1. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite
Äänekosken kaupungilla on omistuksessa huomattava määrä kiinteistöjä, joita
joudutaan uusimaan tai korjaamaan tulevaisuudessa. Tästä johtuen rakentamisen
toteutusmuotojen vertailu on aiheellista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä
kaupungin rakennuttamisen prosessiin. Tarkasteltavina toteutusmuotoina olivat
projektinjohtorakennuttaminen ja kokonaisurakkamalli. Tavoitteena oli tunnistaa
toimintamalleja, joita voidaan kehittää ja laatia niihin parannusehdotuksia.
Opinnäytetyö rajattiin projektijohtorakennuttamiseen ja pääurakkamuotoihin.
Pääurakkamuodoissa keskityttiin kokonaisurakkamuotoon. Muita urakkamuotoja
sivuttiin lyhyesti. Tarkasteltava ajanjakso on rakennusvaihe loppuen luovutukseen.

Opinnäytetyössä verrattiin projektinjohtorakennuttamista muihin toteutusmalleihin.
Vertailu antaa mahdollisuuden löytää kokonaisuudessa parhaan toteutusmallin
tulevaisuuden rakennushankkeissa. Opinnäytetyön lopputuloksena on teoriaa ja
käytännön tietoa sekä kokemuksia yhdistelevä selvitys, jota voidaan käyttää
käytännön apuvälineenä päätöksenteossa ja eri toteutusmuotoja vertaillessa.

2.2. Tutkimuskysymykset

Tutkimuksella pyrittiin löytämään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1) Voidaanko kaupungin omalla projektinjohtorakentamisella saavuttaa
kustannussäästöjä?

9
2) Onko vertailuun valituista toteutusmalleista löydettävissä kehityskohteita?
3) Tuottaako rakennushankkeen toteuttaminen projektinjohtorakennuttamismallilla
lisäarvoa kaupungille?

2.3. Aineisto ja käytetyt menetelmät

Tutkimusprosessi aloitettiin perehtymällä kirjallisuuteen eri toteutusmalleista.
Kirjallisuudesta löytyy suhteellisen paljon tietoa eri toteutusmallien eroista ja tieto
eri kirjallisuuslähteissä oli saman suuntaista, joten voidaan olettaa sen perustuvan
alalla vallitseviin vakiintuneisiin käsityksiin eri mallien ominaisuuksista, eroista ja
soveltuvuuksista. Kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta tehtiin teoreettinen vertailu
projektijohtorakennuttamisen ja pääurakkamallin välillä.

Teoreettisen vertailun jälkeen tutkimus keskittyi Äänekosken Koulunmäen
yhtenäiskoulun rakennushankkeen tarkasteluun. Tutkimusmenetelminä käytettiin
kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta. Eri lähestymistapojen yhdistelmällä
tutkimuksen kohteesta pyrittiin saamaan monipuolinen kokonaiskuva:
kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on tarkoitus ymmärtää tutkittavan
asiaa kokonaisvaltaisesti pitäen sisällään laadun, ominaispiirteet ja asian merkityksen
(Koppa 2020.) Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus puolestaan perustuu
tilastojen ja numeroiden avulla tutkittavan asian ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen.
(Koppa 2020.)

Kvalitatiivinen osuus tutkimuksessa on urakoitsijakysely (liite 2), joka lähetettiin
urakoitsijoille sähköpostilla. Työmaan johtoa haastateltiin vapaamuotoisessa
keskustelussa, jossa he saivat tuoda omia näkemyksiään esille. Kvantitatiivinen osuus
tutkimuksesta piti sisällään Äänekosken koulunmäen yhtenäiskoulun
rakennushankkeen jälkilaskentatietoihin perehtymisen. Jälkilaskentatietoja vertailtiin
Suolahden yhtenäisperuskoulun rakennushankkeen tilaajalle aiheuttamiin
kustannuksiin.
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3. Keskeiset käsitteet

Tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä on avattu ja määritelty lähdekirjallisuutta ja
luotettavia lähteitä hyödyntäen. Keskeisimmät tutkimukseen liittyvät käsitteet liittyvät
rakentamiseen ja sen toteutukseen sekä toteutusmuotoihin.

3.1. Rakentaminen

Suomen kansallisvarallisuudesta 60 prosenttia on rakennettua ympäristöä.
Rakentaminen työllistää Suomessa noin 500 000 henkilöä. Vuonna 2015
rakennustuotannon arvo Suomessa oli 29 miljardia euroa. Tästä talonrakentamisen
osuus oli 22,6 miljardia ja maa- ja vesirakentamisen osuus 6,3. miljardia.
Rakentaminen käsittää talonrakennuksen sekä maa- ja vesirakentamisen.
Talonrakentamisen tarkoituksena on tuottaa asumiseen tarvittavat rakennukset sekä
palvelujen ja tuotannon tarvitsemat rakennukset. Tarkoituksena on myös pitää
rakennukset ajan vaatimustason mukaisessa kunnossa. Talonrakentaminen voidaan
jakaa uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen. Maa- ja vesirakentaminen
jakautuu infrarakentamiseen ja teknisen huollon rakentamiseen. Infrarakentamisen
tavoitteena on rakentaa liikenteen vaatima liikenneverkosto, teknisen huollon
vaatima energia- ja vesihuoltoverkostot ja ympäristöhuollon tarvitsemat rakenteet.
(Kankainen & Junnonen 2017, 7-8.)

3.2. Rakennushankkeen vaiheet, osapuolet ja toteutusmuoto

Rakennushanke käynnistyy yleensä yksityisen ihmisen, julkisyhteisön tai yrityksen
tilantarpeen muuttumisella. Tilantarpeen voi tyydyttää joko aloittamalla
rakennushankkeen, jolloin vaihtoehtoina ovat uudisrakennus hanke tai
korjausrakennushanke, tai myös ilman rakennushanketta, jolloin vaihtoehtoina on
joko tehostaa nykyisten tilojen käyttöä tai hankkia uutta tilaa ostamalla tai
vuokraamalla. (Kankainen & Junnonen 2017, 10.)
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Päätös tilan tarpeen tyydyttämisestä joko uudisrakennuksella tai vanhan
rakennuksen korjauksella käynnistää rakennushankkeen. Rakennushanke jaetaan eri
vaiheisiin. Vaiheisiin jakaminen edesauttaa rakennushankkeen hallitsemista ja
johtamista. Jaottelu helpottaa päätösten tekoa eri vaiheissa. Jaottelussa käytetään
yleisesti kahdeksaa päävaihetta:

1) tarveselvitys
2) hankesuunnittelu
3) ehdotussuunnittelu
4) yleissuunnittelu
5) toteutussuunnittelu
6) rakentaminen
7) käyttöönotto
8) takuuaika

Päävaiheiden lisäksi hankkeeseen voi sisältyä erinäisiä tehtäväkokonaisuuksia, jotka
limittyvät päävaiheiden kanssa tai voivat olla osa jotakin päävaihetta. Näitä
tehtäväkokonaisuuksia ovat esimerkiksi rakennusluvan hakeminen, rakentamisen
valmistelu ja suunnittelun valmistelu (Kankainen & Junnonen 2017, 10-11.)

Kuvio 1. Rakennushankkeen vaiheet (RT 10-11226. 2016)

Rakennushankkeeseen osallistuvien osapuolten määrä ja vaatimustaso vaihtelevat
eri rakennushankkeissa. Osapuolia ovat esimerkiksi rakennushankkeeseen ryhtyvä,
rakennuttaja, käyttäjä, suunnittelija, urakoitsija, rakennustuote- ja
materiaalitoimittajat sekä viranomaiset. Osapuolten määrään ja vaatimustasoon
vaikuttavat rakennushankkeiden laajuus, vaatimustaso, kesto ja rakennusvaihe.
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Rakennushankkeen osapuolten tehtävät voivat vaihtua tai siirtyä toiselle
rakennushankkeen aikana. (Kankainen & Junnonen 2017, 13.)

Kuvio 2.Rakennushankkeen osapuolet (Kankainen & Junnonen 2017, 13.)

Rakennushankkeen toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa. Se pitää
sisällään vastuut, velvoitteet ja päätöksenteon sekä jakaa ne eri tavoilla urakoitsijan ja
rakennuttajan kesken. Rakennushankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää tuntea
paikalliset olosuhteet ja markkinatilanteet, jotka vaikuttavat eri toteutusmuotojen
ominaisuuksiin tapauskohtaisesti. (Kaunisvirta 2019.)

3.3. Projektinjohtomalli

Projektinjohtomalleissa on tyypillistä, että rakennuttaja toimii tiiviissä yhteistyössä
projektin johdon kanssa. Rakennushanke jaetaan hankinta- ja urakkakokonaisuuksiin.
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Sopimukset hyväksytään ja tehdään rakennuttajan nimiin. Projektinjohtomalli
mahdollistaa toteutussuunnittelun, rakentamisen ja hankinnan limittämisen
toistensa kanssa. Tämä mahdollistaa nopeamman aikataulun verrattuna moniin
muihin malleihin. Projektinjohto-organisaatioon voi osallistua rakennuttajan,
projektinjohtokonsultin ja -urakoitsijan henkilökuntaa. Projektinjohto voidaan jakaa
eri toteutusmalleihin. (Kankainen & Junnonen 2017, 37.)

Kuvio 3. Projektinjohtomuotojen jaottelu ja keskinäiset erot. (Kiiras, Peltonen , Kruus
& Sivunen , 33.)

Projektinjohtorakennuttamisessa rakennushanke toteutetaan rakennuttajan omalla
henkilökunnalla. Rakennuttaja voi täydentää projektinjohto-organisaatiota
ulkopuolisella projektinjohto- tai rakennuttajakonsultilla. Projektinjohtokonsultti
vastaa usein rakennustyön valvonnasta. Työmaan johtovelvollisuudet voi hoitaa
rakennuttajan oma henkilökunta tai ne voidaan ostaa ulkopuoliselta.
Rakennushankkeen sopimukset tehdään rakennuttajan nimiin. (Kiiras ym.2017, 33.)
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Projektinjohtopalvelussa palvelun tuottaja vastaa projektinjohtopalveluiden lisäksi
myös työmaan johtotehtävistä. Projektinjohto-organisaatio koostuu pääasiassa
palveluiden tuottaja edustajista. Tilaaja voi halutessaan sijoittaa myös omaa
henkilökuntaa projektinjohto-organisaatioon. Projektinjohtokonsultti ei itse toimi
varsinaisissa rakennustöissä, mutta hän voi toimia rakennustöiden valvojana.
Projektinjohtototeuttaja on edelleen tilaajan edustaja. Sopimukset tehdään tässäkin
mallissa tilaajan nimiin. (Kiiras ym. 2019, 35.)

Projektinjohtourakoinnissa urakoitsija vastaa niin projektinjohtotehtävistä,
työmaanjohtotehtävistä kuin itse rakennustyöstä. Projektinjohto-organisaatio
koostuu kokonaisuudessa urakoitsijan henkilökunnasta. Tässä toteutusmallissa tilaaja
tekee yhden urakkasopimuksen. Projektinjohtourakassa tilaajan on syytä käyttää
rakennuttajakonsulttia ja valvojaa omista eduistaan huolehtimiseen. Hankinnat ja
aliurakkasopimukset tehdään projektinjohtourakoitsijan nimiin ja urakoitsija vastaa
niistä tilaajalle. Projektinjohtourakassa tilaaja säilyttää kuitenkin lopullisen
päätösvallan, ja pystyy tätä kautta vaikuttamaan suunnitteluun ja hankintoihin koko
rakennushankkeen ajan. (Kiiras ym. 2019, 37.)

Suunnittele- ja rakenna -projektinjohtomenettelyllä projektinjohtourakoitsija tekee
hankintasopimuksen lisäksi suunnittelusopimukset. Urakassa toimitaan
rakennustöiden osalta kuten projektinjohtourakassa. Tilaajalla säilyy tässäkin mallissa
lopullinen päätösvalta, ja tilaaja hyväksyy sekä suunnitelmat ja toimijat.
Projektijohtourakoitsija vastaa suunnittelun teknisistä ratkaisuista, mutta ei
rakennuksen käyttöön ja toimintaan liittyvistä ratkaisuista. (Kiiras ym. 2019, 37.)

3.4. Pääurakkamalli

Pääurakkamuodoissa rakennuttaja hankkii erillissopimukset suunnittelun ja
rakentamisen sekä vastaa itse johtamisesta. Kohteiden vaatimuksien mukaan
käytetään erilaisia malleja, joista yleisimpiä ovat kokonaisurakka ja jaettu urakka.
Yleensä rakennuttajan valitsemat suunnittelijat laativat rakennushankkeen
suunnitelmat, joiden perusteella kilpailutetaan urakoitsijat. Kokonaisurakassa
rakennuttaja laatii yhden sopimuksen pääurakoitsijan kanssa. Tässä tapauksessa
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pääurakoitsija tekee tarvitsemansa aliurakkasopimukset itse. Pääurakoitsija vastaa
tilaajalle niin omasta työstään kuin aliurakoitsijoidenkin työstä. Jaetussa urakassa
rakennuttaja tekee sopimuksen pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijan kanssa, sivuurakoitsijat alistetaan pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija toimii useimmiten töiden
koordinoijana ja sovittaa työt yhteen. Tästä tehdään alistamissopimus
pääurakoitsijalle. (Kankainen & Junnonen 2017, 36-37.)

3.5. Muut toteutusmuodot

Suunnittele ja rakenna (SR) -toteutusmuodoissa rakennuttaja määrittelee hankkeen
tavoitteet ja rakennukselle asetettavat vaatimukset. Hän myös laatii materiaalin,
jonka pohjalta voidaan antaa tarjoukset koko hankkeelle. Rakennuttaja tekee
sopimuksen joko suunnittelijan ja toteutuksesta vastaavan urakoitsijan kanssa tai
vaihtoehtoisesti tarjousryhmän kanssa, johon kuuluvat niin suunnittelijat kuin
toteuttajatkin. Tässä mallissa SR-urakoitsija tekee itse aliurakkasopimukset ja vastaa
niistä sekä omasta työstään rakennuttajalle. (Kankainen & Junnonen 2017, 39-41.)

KRV -urakka eli kokonaisvastuurakentaminen urakoitsija sitoutuu vastaamaan
kokonaisurakasta urakkasopimuksessa sovittuun hintaan. Urakoitsija vastaa niin
suunnittelusta ja rakentamisesta tilaajan asettamien vaatimusten mukaan. KRV- ja
SR- urakat ovat hyvin toistensa kaltaisia. Näitä pidetään joissain lähteissä samana
urakkamallina. (Kaunisvirta.2019; Linna.2018)

Yhteisvastuumuodossa rakennuttaja, suunnittelijat ja urakoitsijat sitoutuvat yhdessä
vastaamaan kustannuksista, aikataulusta, suunnitelmista ja rakentamisesta.
Osapuolet sitoutetaan kannustinjärjestelmillä yhteiseen tavoitteeseen.
Yhteisvastuumalleja ovat esimerkiksi hankekumppanuus ja projektiallianssi.
(Kankainen & Junnonen 2017. 41.)

Elinkaarimalleissa palveluntuottaja vastaa suunnittelusta, rakentamisesta ja
kiinteistön ylläpidosta. Kaikkiin näihin sitoudutaan yhdellä sopimuksella ja yleensä
sopimusten pituus on 20-25 vuotta. Rakennuttaja määrittelee rakennukselle
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vaadittavat palvelu- ja käytettävyysvaatimukset. Rakennuttaja maksaa
palveluntuottajalle kuukausittain niin sanotun palvelumaksun. Tuoteosakaupassa
urakoitsija suunnittelee, valmistaa ja asentaa tilatun vaatimustason täyttävät
tuoteosat. Perustajaurakoinnissa rakennusliike suunnittelee, rakentaa ja markkinoi
liike- tai asunto-osakeyhtiön. Tämä urakkamuoto perustuu urakkasopimuksen
pääurakoitsijan ja perustettavan osakeyhtiön välillä, ja molempia osapuolia edustaa
perustajaurakoitsija. Perustajarakennuttamisessa rakennuttaja on muu taho kuin
rakennusliike. Tässä mallissa sopimus tehdään perustajarakennuttajan ja
rakennusliikkeen välille, muuten se on samankaltainen perustajaurakointi. (Mts, 42)

Laskutyöurakassa sovitaan urakoitsijan tuntihinnasta, kaluston käytön kustannuksista
ja muista kustannuksista sisältäen yrittäjävoiton. Tässä mallissa riskin kantaa
rakennuttaja, mutta sitä ei tarvitse sisällyttää urakoitsijan hintaan. Laskutyöurakka
sopii tilanteisiin, joissa ei ole valmiita suunnitelmia. Laskutyöurakka on riskialtis
rakennuttajalle, koska se ei välttämättä kannusta urakoitsijaa toimimaan tehokkaasti,
ja lopullinen hinta selviää työn valmistuessa. (Monni 2018, 21)

Tavoitetyöurakassa tuntikorvaus määräytyy samoin kuin laskutyöurakassa tai
yksikköhintojen perusteella. Kannustimena urakoitsijalle on määritelty tavoitehinta.
Urakoitsijan alittaessa tavoitehinnan hän saa sovitun yrittäjä voiton. Vastaavasti
tavoitehinnan ylitys pienentää ja mahdollisesti poistaa yrittäjävoiton. Riskin
rakentamisen tehokkuudesta kantaa tällöin urakoitsija, mikä motivoi häntä
toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. (Mts. 15.)

4. Toteutusmuodon valintaan vaikuttavat tekijät

Toteutusmuotoa valitessa on hyvä ajatella, ettei se ole pelkkä urakkamuodon valinta.
Toteutusmuodon valinnalla ratkaistaan myös rakennuttajan vaikutusmahdollisuudet
tulevan rakennushankkeeseen ja vastuunjakoon. Toteutustavan valinnalla
ratkaistaan myös riskienhallintaa, riskienjakoa ja mahdollisen voiton jakoa koskevia
keskeisiä kysymyksiä. (Fira 2019, 6-8.)
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Kuvio 5. Urakan läpinäkyvyys ja yhteinen päätöksenteko. (Fira 2019, 8.)

Toteutusmuotoa valittaessa rakennuttajan tulee pohtia rakennushankkeen
lähtökohtia, tavoitteita, omia resursseja ja vallitsevaa suhdannetilannetta. Valintaa
voi lähestyä pohtimalla vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

● ”Onko rakennuttajalla halua/tarvetta osallistua itse rakennushankkeeseen,
sen toteutukseen tai siihen liittyvään päätöksentekoon?
● Mikä on rakennushankkeen tekninen vaatimustaso, mitä vaatimuksia
valmistuvalla rakennuksella on, ja mikä on rakennustyön laatuvaatimus?
● Onko markkinoilta saatavissa mahdollisesti tarvittavia palveluita? Onko
rakennuttajalla käytettävissä ammattitaitoista henkilökuntaa
rakennushankkeeseen?
● Mikä on aikataulun kiireellisyys ja sitovuus?
● Millaisessa suhdannetilanteessa ollaan? Missä vaiheessa kustannustaso
halutaan sitoa, ja miten tärkeänä pidetään kustannustason pitävyyttä?
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●

Kuinka tärkeänä pidetään suunnitelmien joustavaa muuttamista?

● Mikä on suunnittelun tavoitetaso?
● Mitkä ovat vallitsevat lait ja asetukset?
● Millaisia kilpailutusvaatimuksia on voimassa ja miten ne vaikuttavat eri
toteutusmalleissa?”
(Kankainen & Junnonen 2017, 32-33.)

Käytännössä monet rakennuttajat toimivat tutuksi kokemillaan toimintamalleilla ja
muut toteutusmallit sivuutetaan pohtimatta järjestelmällisesti eri mallien hyötyjä ja
haittoja. Usein tutun ja jo hallitun mallin valinta onkin järkevää. Varsinkin, jos
aikaisemmissa hankkeissa ei ole saavutettu kaikkia asetettuja tavoitteita, kannattaa
kuitenkin pohtia, olisiko jokin muu vaihtoehto toimiva juuri kyseisessä
rakennushankkeessa. (Salminen 2017, 40.)

Kuva 6. Toteutusmuodon soveltuvuuteen vaikuttavia tekijöitä. (Salminen. 2017, 39.)
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4.1. Julkiset hankinnat ja kynnysarvot

Julkinen hankinta on laissa tarkoitetun hankintayksikön tekemä hankinta oman
organisaation ulkopuolelta. Laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat kunnat,
kuntayhtymien viranomaiset, valtio ja valtion liikelaitokset sekä evankelisluterilainen
ja ortodoksinen kirkko. Hankintayksiköksi lasketaan myös mikä tahansa hankinnan
tekijä, jos se on saanut yli puolet hankinnan arvosta edellä mainituilta yksiköiltä.
(Työ- ja elinkeinoministeriö, n.d.)
Julkisissa hankinnoissa tulee noudattaa lakeja ja EU:n hankintadirektiivejä.
Tavoitteena julkisten hankintoja koskevilla lailla ja EU:n direktiiveillä on varmistaa
työntekijöiden, pääomien, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuminen (Maciejewski,
Ratcliff & Blandin 2020.)
Julkisissa hankinnoissa pyritään hankintojen avoimeen ja tehokkaaseen
kilpailuttamiseen. Valintaperusteena tulee käyttää joko halvinta hintaa tai
kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa. Kaikkia tarjoajia tulee kohdella
yhdenvertaisesti. Tarjouspyynnöt tulee ilmoittaa riittävän laajasti.
Valtiovarainministeriö pitää yllä sähköistä HILMA-ilmoituskanavaa. Ilmoitus
HILMA:ssa täyttää ilmoitusvelvollisuuden. Hilmassa tulee ilmoittaa kaikki
kynnysarvon ylittävät hankinnat. Hilmassa voidaan ilmoittaa myös kansallisen
kynnysarvon alittavat hankinnat. (Hankintailmoitukset.fi, 2021.)

Uudelleen märitellyt kansalliset ja EU -kynnysarvot tulivat voimaan 1.1.2020 (Työ- ja
elinkeinoministeriö n.d).
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Taulukko 1. EU-kynnysarvot. (Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi)

Taulukko 2. Kansalliset kynnysarvot viranomaisille ja muut julkiset hankintojen
tekijät. (Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi)

Hankintalaji
Tavara- ja palveluhankinnat

Hankintaviranomainen
Kynnysarvo(euroa)
60 000

Käyttöoikeussopimukset/palvelut

500 000

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut

400 000

Rakennusurakat

150 000

Suunnittelukilpailut

60 000

Muut erityiset palveluhankinnat

300 000
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Taulukko 3. Erityisalojen kynnysarvot. (EU- ja kansalliset kynnysarvot)

4.2. YSE 1998 -ehdot

YSE 1998 -ehdoilla tarkoitetaan urakoitsija- ja tilaajapuolen rakennusurakoita varten
neuvottelemia sopimusehtoja. Sopimusosapuolet voivat soveltaa YSE 1998 -ehtoja
tai sopia asiat asiakirjoissa toisin. Rakennusalalla on yleisesti tapana käyttää YSE 1998
-ehtoja, ja tapauskohtaisesti voidaan myös soveltaa vain osaa YSE 1998 ehdoista.
Mikäli YSE 1998 -ehtoja käytetään, niihin on hyvä viitata urakkasopimuksissa.
Käytettäessä vain osaa YSE 1998 -ehdoista niistä tulee sopia tarkasti
urakkasopimuksissa. (Jännäri 2019.)

YSE 1998 määrittää urakoitsijan velvollisuudeksi toteuttaa urakkasopimuksessa tai
muuten määritellyt työt. Työt ja toimenpiteet tulee suorittaa sovitussa aikataulussa.
Tilaajalla on myötävaikutusvelvollisuus, millä tarkoitetaan esimerkiksi tarvittavien
lupien ja suunnitelmien hankkimista, aikataulutusta ja töiden yhteensovittamista.
Tilaajan velvollisuus on huolehtia, että työmaan johtovelvollisuus täytetään. Mikäli
urakoitsija ei pysy aikataulussa, tästä on määritelty viivästyssakko. Sakon suuruutta
käsitellään YSE 1998 -ehdoissa pykälässä 18. Urakoitsijalla on oikeus saada urakkaajan pidennystä, mikäli tilaaja toimii niin, että viivästys johtuu hänestä. Urakka-ajan
pidentämistä käsitellään YSE 1998 -ehtojen pykälissä 19 - 23. (RT 16-10660 1998, 48.)

Urakoitsija ja tilaaja vastaavat omalta osaltaan muun muassa lainsäädännön-,
määräysten- ja ohjeiden noudattamisesta, tekemistään töistä, suunnitelmista,
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mittauksista ja hankinnoista. Urakoitsija vastaa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan
joka on kaksi vuotta, jos muuta ei ole sovittu. Vastuuta käsitellään YSE 1998 -ehtojen
luvussa 3. (Mts. 8-9.)

Urakoitsijan tulee antaa vakuus, joka on rakennusaikana 10 % ja takuuaikana 2 %
urakkahinnasta (ALV 0). Tarvittaessa urakoitsijalla on oikeus vaatia tilaajalta 10 %
vakuutta urakkahinnasta (ALV 0). Tilaajan on maksettava sopimukseen perustuva
lasku, kun työvaihe on todettu toteutetuksi ja maksukelpoiseksi. Maksuaikaa
tilaajalla on 14 vuorokautta, ellei urakkasopimuksessa ole sovittu muuta.
Maksuvelvollisuudesta kerrotaan tarkemmin YSE 1998 -ehtojen luvussa 5. (Mts. 1011.)

Omistusoikeus rakennustavaroista ja rakennusosista siirtyy tilaajalle, kun niitä
vastaavat maksut on suoritettu. Urakoitsijan on tehtävä tilaajan esittämät
muutostyöt, jos ne eivät muuta urakan luonnetta toisenlaiseksi. Urakoitsijan on
tehtävä tarjous muutostöistä viivyttelemättä, ja tilaajan on käsiteltävä tarjous
mahdollisimman nopeasti. Jos suunnitelmien muuttuminen aiheuttaa kustannusten
nousua urakoitsijalle, tämä on hyvitettävä. Vastaavasti taas kustannusten lasku on
hyvitettävä tilaajalle. Suunnitelma- ja hintamuutoksista kertoo tarkemmin YSE 1998
luku 6. (Mts. 11-12.)

Tilaajalla on oikeus asettaa valvoja edustamaan itseään. Valvojalla on oikeus milloin
tahansa käydä työmaalla ja kohteessa, jossa urakkaan liittyviä töitä suoritetaan.
Valvonnasta kerrotaan tarkemmin YSE 1998 -ehdoissa 59 § - 62 §. Työmaakokoukset
ja toimitukset tehdään YSE 1998:n luvun 9 mukaan. (Mts. 14-16.)

Tilaajalla ja urakoitsijalla on tietyin ehdoin oikeus purkaa sopimus. Näitä oikeuksia
käsitellään YSE:n luvussa 10. Erimielisyydet pyritään sopimaan neuvotteluilla
työmaalla. Mikäli tämä ei onnistu, riita ratkaistaan käräjäoikeudessa tai
välimiesmenettelyllä niin sovittaessa. Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys
määrittyy YSE 1998 mukaan.

Kaupallisia asiakirjoja ovat:
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•

urakkasopimus

•

urakkaneuvottelupöytäkirja

•

YSE 1998

•

tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset selvitykset

•

urakkaohjelma

•

urakkaliite

•

tarjous

•

määrä- ja mittaluettelo

•

muutostöiden yksikköhintaluettelo

Teknisiä asiakirjoja ovat:
•

työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset

•

sopimuspiirustukset

•

yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. (Mts. 6,10.)

4.3. KSE 2013 -ehdot

KSE 2013 -ehdoilla tarkoitetaan RAKLin, SKOLin ja ATL:n neuvottelemia yleisiä
konsulttitoiminnan sopimusehtoja. KSE 2013 -ehtoja käytetään yleisesti tilaajan ja
konsultin välisissä toimeksiannoissa, rakennusalalla yleisesti suunnittelu-,
rakennuttamis-, valvonta-, selvitys- ja tutkimustehtävissä. KSE 2013:ta käytetään
myös muilla aloilla esimerkiksi tuotekehitys-, muotoilu- ja tuotannollisen toiminnan
konsultoinnissa. KSE 2013:ta voidaan käyttää sopimusta sellaisenaan tai
täydentämällä KSE 2013:ssa määrittelemättömät kohdat. Siitä voidaan käyttää vain
sopimukseen soveltuvat kohdat ja sopia muut tapauskohtaisesti. Sopimuksessa tulee
viitata KSE 2013 -ehtoihin, jos niitä käytetään, ja niistä poikkeavat asiat tulee kirjata
sopimukseen selvästi. (Merilampi Oy, 2014.)

Konsultin velvollisuus on suorittaa sovitut tehtävät ammattitaidolla hyvää teknistä
tapaa noudattaen ja ulkoisista tekijöistä riippumattomana. Konsultti vastaa
tekemiensä suoritusten sopimuksenmukaisuudesta sekä lain-, asetusten- ja
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ohjeidenmukaisuudesta. Konsultin vastuu päättyy kahden vuoden kuluttua
luovutuksesta ja viiden vuoden kuluttua aineiston luovuttamisesta, jos suunnitelmia
ei välittömästi toteuteta. Konsultin velvollisuuksia ja vastuita käsitellään KSE 2013
luvussa kolme. (RT 13-11143. 2014. 2-3.)

Tilaaja vastaa ja luovuttaa konsultille korvauksetta tarvittavat asiakirjat, kartat,
piirustukset ja muut hallussaan olevat asiakirjat. Tilaajan tulee antaa myös sovittu
aikataulu konsultin käyttöön. Tilaaja vastaa perustiedoista, ohjeista, määräyksistä ja
sähköisistä lähtötiedoista. Tilaajan velvollisuuksista ja vastuista linjataan KSE 2013
luvussa kaksi. (Mts. 2.)

Konsultin veloitusperusteena voi olla sopimuksen mukaan esimerkiksi:
•

kokonaispalkkio

•

yksikköpalkkio

•

aikapalkkio henkilöryhmittäin

•

aikapalkkio konsultin kustannusten mukaan

•

tavoitepalkkio

•

muu sovittu palkkio

Matkakustannuksissa sovelletaan valtakunnallisesti hyväksyttyjä korvausperusteita.
Matka-ajasta konsultilla on oikeus veloittaa 60% sovitusta aikapalkasta, jos
sopimuksessa ei ole muuta sovittu. Mikäli sopimukseen ei liity maksuerätaulukkoa,
konsultilla on oikeus laskuttaa osamaksuja. Osamaksujen suuruuden tulee olla
suhteessa tehtyihin töihin. Tilaajalla tulee kaikissa tapauksissa olla mahdollisuus
tarkastaa laskutuksen perusteet. Veloitusta käsitellään KSE 2013:n luvussa viisi. (Mts.
4-6.)

Konsultin tulee luovuttaa kaikki toimeksiantoon liittyvä aineisto tilaajalle. Konsultti ei
saa luovuttaa aineistoa kolmannelle osapuolelle ilman tilaajan suostumusta.
Konsultin tulee säilyttää aineistoa 10 vuotta, mutta päivitys velvollisuutta hänellä ei
ole. Aineistoa käsitellään KSE 2013:n luvussa kuusi. (Mts. 6.)
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Tilaajan tulee huolehtia tarpeeksi yksilöidyn aikataulun laadinnasta, jotta työ voidaan
suorittaa. Konsultin tulee suorittaa työ ilman ylimääräisiä viivytyksiä. Tilaaja ja
konsultti hyväksyvät molemmat osaltaan aikataulun ja sitoutuvat noudattamaan sitä.
Viivästymisestä tulee molempien osapuolten ilmoittaa viipymättä toisilleen. Tilaajan
ja konsultin yhteisestä sopimuksesta aikataulua voidaan lyhentää. Tässä tapauksessa
tilaajan tulee suorittaa korvaus konsultille lisäkustannuksista. Aikataulua,
viivästymistä ja töiden keskeytystä käsitellään KSE 2013:n luvussa seitsemän. (Mts.
7.)

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus seuraavin edellytyksin:
•

Hanke peruuntuu puolustustila- tai valmiustilalaissa tarkoitettujen
poikkeuksellisten olojen vuoksi tai rakentamisen estävän lainsäädännön
vuoksi, taikka muiden seurauksiltaan niihin verrattavien tapahtumien vuoksi.

•

Hanke peruuntuu muusta syystä.

•

Konsultti asetetaan konkurssiin.

•

Konsultti lopettaa toimintansa.

Tilaaja voi myös purkaa sopimuksen, jos konsultti ei korjaa toimintaansa
kohtuullisessa ajassa huomautuksesta mikäli:
•

Töitä ei aloiteta aikataulun mukaan.

•

Tehtäviä hoidetaan ilman perusteltua syytä niin hitaasti, etteivät ne valmistu
ajallaan.

•

Konsultti toimii sopimuksen vastaisesti.

•

Konsultti on kykenemätön suorittamaan sovittua tehtävää.

Konsultilla on oikeus purkaa sopimus seuraavissa tapauksissa:
•

Konsultin työhön tulee esteitä tai vaikeuksia, joita ei voitu sopimushetkellä
tietää, ja niitä ei voida kohtuudella poistaa.

•

Tilaaja asetetaan konkurssiin.
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Konsultti voi myös purkaa sopimuksen, jos tilaaja ei korjaa toimintaansa
kohtuullisessa ajassa huomautuksesta mikäli
•

Tilaaja estää tehtävän suorittamisen.

•

Tilaaja ei suorita maksuvelvollisuuttaan.

•

Tilaaja toimii sopimuksen vastaisesti.

•

tilaaja vaatii suorittamaan tehtävän ammatillisesta tai teknisestä tavasta
poiketen.

Sopimuksen purkamista ja siirtämistä käsitellään KSE 2013 luvussa kahdeksan.
Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti sopimaan erimielisyydet keskenään neuvottelemalla
tai nimeämiensä edustajien avulla. Mikäli neuvottelut eivät tuota tulosta,
erimielisyydelle haetaan ratkaisua välimiesmenettelyllä. Mikäli sopijaosapuolet niin
sopivat, ratkaisu voidaan hakea käräjäoikeudessa. Erimielisyydet ja niiden ratkaisut
käsitellään KSE 2013:n luvussa 10. Mikäli sopimusasiakirjat ovat ristiriitaisia, niiden
keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:

1) konsulttisopimus
2) sopimuksen liitteet
3) KSE 2019
4) asianosasten järjestöjen vahvistamat tehtävämääritelmät
5) muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä. (Mts. 8.)

4.4. Muutosten ja lisätöiden ehdot

Muutos- ja lisätyötarvetta luovat yleensä puutteelliset suunnitelmat, tilaajan tai
loppukäyttäjän muuttuneet tarpeet, urakoitsijan ehdottama parannus tai
sopimusasiakirjojen ristiriitaisuus. On hyvin yleistä, että sopimuksissa ei pystytä
määrittämään kaikkea niin tarkasti, että muutos- ja lisätöitä ei koituisi. Tästä syystä
muutos- ja lisätöistä on sovittu YSE 1998 -ehdoissa. Ilman tätä sopimusta muutos- ja
lisätöiden teettäminen olisi hidasta ja kankeaa, eikä se olisi tarkoituksenmukaista.
(Ahokas, Klementjeff, Larsển & Lehtonen 2018, 197-199.)
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Urakoitsijalla on velvollisuus tehdä muutostyöt. Muutostyöt eivät kuitenkaan saa
muuttaa urakan luonnetta oleellisesti. Muutostyö voi pitää sisällään sovitun työn
määrän tai laatutason muuttamista tai liittyä suoranaisesti urakkaan. Mikäli
muutostyöt vaikuttavat urakan aikatauluun pidentävästi, tämä on huomioitava
aikataulussa. Muutostöistä tulee sopia kirjallisesti. Poikkeuksen kirjalliseen
sopimiseen tekevät pienet ja kiireelliset muutostyöt, jotka voidaan sopia suullisesti
ennen työn aloittamista tilaajan valtuuttaman henkilön kanssa. Muutostyön
osittaminen on tilaajan vastuulla. (RT 16-10660 1998, 2014. 11.)

Urakoitsijaa ei voi edellyttää tekemään lisätyötä. Työ määritellään lisätyöksi, kun se
täyttää seuraavat ehdot:
•

työ ei kuulu alkuperäiseen urakkasopimukseen,

•

työ ei suoranaisesti kohdistu urakkasopimuksessa sovittuun työhön,

•

työ ei muuta urakkasopimusta, vaan se tehdään urakkasopimuksen lisänä.

Lisätöistä tulee sopia kirjallisesti tai suullisesti aivan kuten töistä yleensä sovitaan.
(Mts. 11.)

4.5. Riskit

Riskin määritelmiä on useita, ja määritelmän käyttö riippuu siitä, missä ja kenen
taholta riskiä määritetään. Tämän tutkimusaiheen näkökulmasta käyttökelpoinen
määritelmä on esimerkiksi Valtiovarainministeriön käyttämä riskin kuvaus:
”Epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta. Vaikutus
voi olla myönteinen tai kielteinen odotettuun vaikutukseen verrattuna” (VVM 2017,
11).

Yleisellä tasolla riskityyppejä on useita: esim. taloudelliset, terveydelliset,
tuotannolliset ja ympäristöriskit. Suurin osa riskeistä on ihmisen aiheuttamia. Näihin
ihmisen aiheuttamiin riskeihin voidaan varautua, suojautua tai vaikuttaa niiden
todennäköisyyteen. Riskeihin olisi hyvä varautua, ettei ne pääse yllättämään. Riskejä
otetaan myös harkiten ja tietoisesti. Riskinotolla tietoisesti pyritään saavuttamaan
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jotain hyötyä. Näitä hyötyjä voivat olla esimerkiksi taloudellinen hyöty, ajansäästö,
vaivan säästö. (Suomen riskienhallintayhdistys SRHY ry, n.d.)

Riskienhallinta on yleisesti jaettu kolmeen osa alueeseen: riskien tunnistaminen,
riskin arviointi ja riskiin varautuminen. Riskin tunnistamista ja arviointia kutsutaan
myös riskianalyysiksi. Riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan ja tarkastelemaan
riskejä ja tekemään niitä huomioivia ratkaisuja (Kiiras J & Peltonen T 1998, 26.)

Kuvio 7. Riskien hallinta ja toimenpiteet.

Riskien tunnistamisessa tavoitteena on tunnistaa kaikki mahdolliset riskit, joita
projekti voi kohdata. Näistä tunnistetuista riskeistä tulisi löytää vielä ns. juurisyy- tai
alkeisriski. Juurisyyn tunnistamisen jälkeen on syytä analysoida riskin
todennäköisyyttä ja mahdollisten seurausten vakavuutta. Riskityyppejä ja
luokittelutapoja jaotellaan useilla eri tavoilla. Yleisesti käytössä olevia ovat
esimerkiksi riskin seuraus, riskityyppi ja riskin aiheuttaja. Riskeihin varautuminen on
tunnistamisen ja arvioinnin pohjalta tehtävä riskien torjuntaan tai seurauksiin
varautuminen. Riskien torjunta on riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämistä tai seurausten vakavuuden pienentämistä. Riskin seurauksiin
varautumisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään kantamaan mahdollinen
riski itse tai vaihtoehtoisesti siirtämään tai jakamaan riskiä jollekin toiselle
osapuolelle. Riskin jakaminen tai siirtäminen perustuu aina keskinäiseen
sopimukseen. (Kiiras J & Peltonen T 1998, 27-31.)
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Rakennusalalla riskeihin liittyy erityispiirteitä verrattuna muihin tuotannonaloihin.
Päätöksenteko on jakautunut monille eri tahoille, joita ovat esimerkiksi rahoittaja,
suunnittelijat, rakennuttaja, urakoitsija ja viranomaiset. Usein rakennushankkeen
osallistujat vaihtuvat kesken prosessin, ja yhteistyö eri osapuolten välillä on
rakennettava alusta saakka uudelleen. Hankkeiden suunnittelu tehdään
kohdekohtaisesti, ja rakentaminen vaatii paljon työvoimaa. Aikaisemmista kohteista
saatua kokemusta ei ole mahdollista soveltaa suoraan seuraavaan kohteeseen, koska
jokainen kohde on yksilöllinen. Rakennushankkeissa joudutaan yhdistämään
aikataulullisesti ja teknisesti monien eri ammattialojen työtehtäviä, ja lisäksi
rakennushankkeisiin vaikuttaa joukko ulkoisia tekijöitä. (Kiiras J & Peltonen T 1998,
32-33.)

Riskit jaotellaan usealla eri tavalla rakennushankkeissa. Riskejä jaotellaan seurausten,
vaiheiden ja aiheuttajan mukaan:
•

Seurausten mukaan jaoteltuna riskit jakautuvat aikataulu-, kustannus-, laatuja hallintoriskeihin.

•

Vaiheiden mukaan jaoteltaessa riskit jakautuvat tarveselvitys-,
hankesuunnittelu-, suunnittelun valmistelu-, suunnittelun ohjaus-,
rakentamisen valmistelu-, rakentamisen ohjaus-, vastaanotto-, käyttöönottoja takuuaikariskeihin.

•

Aiheuttajan mukainen jaottelu erittelee riskit tilaaja-, rakennuttaja-,
suunnittelija-, urakoitsija-, viranomais-, ja käyttäjäriskeihin. Näiden lisäksi
riskejä voivat aiheuttaa vielä ei-inhimilliset tekijät sekä ulkopuoliset ihmiset
tai tekijät.

Riskien tunnistamisen jälkeen ne voidaan jakaa lopullisen toiminnan mukaan
torjuttaviin riskeihin ja varauduttaviin riskeihin. Torjuttavissa olevat riskit joko
poistetaan tai niiden todennäköisyyttä pienennetään. Vaihtoehtoisesti seurauksia
poistetaan tai pienennetään. Varauduttavien riskien kohdalla otetaan riski itselle tai
siirretään se muiden kannettavaksi. (Mts. 33-34.)
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Kuvio 8. Urakkamuotojen riskitasapaino. (Kiiras & Peltonen, 1998, 36.)

4.4. Osapuolten sopimussuhteet
Osapuolten sopimussuhteet määrittyvät urakkamuodon perusteella.

4.4.1 Kokonaisurakka
Kokonaisurakkamuodossa tilaaja tekee KSE 2013:n pohjalta sopimuksen
suunnittelijoiden ja rakennuttajan kanssa. Ensin sopimus tehdään
rakennuttajakonsultin kanssa, jonka jälkeen tehdään sopimukset suunnittelijoiden
kanssa. Vastaavasti tilaaja tekee päätoteuttajan kanssa YSE 1998 -ehtoihin
pohjautuvan sopimuksen. Sopimus päätoteuttajan kanssa tehdään, kun suunnitelmat
ovat valmiit. Päätoteuttaja tekee omat sopimukset aliurakoitsijoiden kanssa YSE
1998:n pohjalta. (Salminen 2017, 57-58.)
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Tilaaja
K
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E
Rakennuttaja
Pääurakoitsija
Suunnittelijat
Y
S
E
Aliurakoitsijat

Kuvio 9. Sopimussuhteet kokonaisurakassa

4.4.2 Projektinjohtorakennuttaminen

Projektinjohtorakennuttamisessa tilaaja tekee KSE 2013:n pohjalta sopimuksen
mahdollisen projektinjohtokonsultin sekä suunnittelijoiden kanssa. Suunnitelmien
valmistumisen mukaan tilaaja tekee sopimukset urakoitsijoiden kanssa YSE 1998:n
pohjalta. (Mts. 2017, 98.)
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kuvio 10. Sopimussuhteet projektinjohtorakennuttamisessa.

Suunnittelijat
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5. Vertailu projektinjohtorakentamisen ja pääurakkamuotojen
välillä
Tilaaja asettaa tietyt tavoitetasot rakennushankkeelle, joita ovat aika, kustannus,
laatu ja hallinnolliset tasot. Tavoitteet jaetaan niiden tavoitetasojen mukaan. Samalla
tilaaja määrittelee hankkeelle niihin liittyvien riskien suuruutta.

TAVOITETASO

TAVOITTEEN VARMUUS

Aikataulun kireys

C

Aikataulun toteutuksen varmuus

Kustannustaso

C

Kustannustavoitteessa
pysyminen

Suunnitelmien laatutaso

C

Oman työmäärä ja vastuun
suuruus

Laadun toteamisen varmuus

Hankkeen joustavuus
C

Kuvio 11. Tavoitetason ja varmuuden riippuvuus.

Toteutusmuodot sopivat eri tavoitteisiin toisistaan poikkeavasti. Jokaisessa
hankkeessa on syytä tarkastella hankintamallia ja tavoitteita yhtenä kokonaisuutena.
Hankintamallin valinnalla voi olla suuri vaikutus riskien toteutumiselle ja sille, kenelle
toteutuneiden riskien seuraukset lankeavat. (Kiiras J & Peltonen T 1998, 41-42.)

Kokonaisurakassa kireyttä aikatauluun luo myöhäinen urakkatarjouksen
jättömahdollisuus - käytännössä urakoitsija voi jättää sitovan tarjouksen vasta
valmiiden suunnitelmien perusteella. Aikataulun mahdollisesti tulleita viivästyksiä on
käytännössä vaikea kiriä kiinni. Jaetussa urakassa aikataulutus on hieman
kokonaisurakkaa helpompaa, mikä johtuu mahdollisuudesta jatkaa erikoistöiden
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suunnittelua ja kilpailutusta rakennustöiden jo ollessa käynnissä. Kokonaisurakassa
aikataulun varmuutta pidetään yleisesti melko hyvänä. Aikataulun lipsumisen riskiä
lisäävät luonnossuunnittelun ratkaisuvaihtoehdon valinnan viivästyminen sekä lisä- ja
muutostöiden suuri määrä. Projektijohtorakennuttamisessa aikataulun kireys on
helpommin käsiteltävissä kuin kokonaisurakassa, koska aikataulun kireyttä voidaan
helpottaa rakennustöiden limittämisellä. Projektinjohto-organisaation toimesta
osaurakat voidaan tahdistaa käyntiin suunnittelujen valmistuttua. Toisaalta
rakennustöiden pilkkominen voi aiheuttaa myös aikatauluriskin, joka aiheutuu
osaurakoitsijan tai toimitusten myöhästymisestä. Tähän riskiin vastaaminen vaatii
ammattitaitoista projektinjohto-organisaatiota. Projektijohtorakennuttamisessa
suunnittelun pysyminen aikataulussa on avaintekijä aikataulun pitävyyden kannalta.
(Kiiras & Peltonen 1998, 50-51; Kiiras, Peltonen, Kruus & Sivunen 2019, 196.)

Pääurakkamalleissa hintariski on urakoitsijalla, ja hän hinnoittelee sen
tarjouksessaan. Jos lähtötiedot ja suunnitelmat ovat oikeat, rakennuttajan hintariski
pääurakkamalleissa on pieni. Rakennuttajan hintariskin muodostavat pääasiassa
muutos- ja lisätyöt. Vastaavasti projektinjohtorakennuttamisessa hintariski on
rakennuttajalla, mutta hänen ei tarvitse maksaa urakoitsijalle urakkahintaan
sisältyvää riskin varausta. Projektinjohtorakennuttamisessa rakennuttajalla on
mahdollisuus ohjata edullisempiin ratkaisuihin vielä rakennusvaiheessa ja näin hallita
hintariskiä. Suunnittelun jatkuessa rakentamisen aikana tämä vähentää muutos- ja
lisätöiden mahdollisuutta. (Kiiras & Peltonen 1998, 56-60.)

Suunnittelun laaturiski on molemmissa toteutusmalleissa yhtä suuri. Rakennuttaja
valitsee itse suunnittelijat ja ohjaa suunnittelua. Projektinjohtomallissa
suunnitteluaika on pidempi, ja suunnitelmia voidaan jalostaa ja täydentää
rakennushankkeen aikana. Tämä mahdollistaa virheiden ja eroavaisuuksien
korjaamisen sekä suunnitelmien muuttamisen rakennushankkeen aikana.
Kokonaisurakassa tai jaetussa urakassa suunnitelmien toteutuksen valvonta on
suhteellisen helppoa, koska urakkasopimukset tehdään melko valmiiden
suunnitelmien pohjalta. Kokonaisurakassa yksi urakoitsija vastaa rakennuttajalle
toteutuksen laadusta. Projektinjohtorakennuttamisessa vastaavasti jokainen
osaurakoitsija vastaa omasta työstään rakennuttajalle, ja tästä voi seurata laaturiskiä
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rakennuttajalle. Erityisesti osaurakoiden rajapinnat voivat aiheuttaa laaturiskiä. (Mts.
63-64.)

Kokonaisurakassa/jaetussa urakassa rakennuttaja voi helposti ohjata
rakennushanketta suunnitteluvaiheessa. Urakkasopimuksen jälkeen ohjaaminen käy
haastavaksi: rakennusvaiheen vaikutusmahdollisuudet ovat heikommat, mikä
aiheuttaa usein lisä- ja muutostöitä, ja tämä puolestaan näkyy aikataulujen
kiristymisenä. Kokonaisurakka/jaettu urakka on toteutusmuotona rakennuttajalle
työmäärältään pienempi. Kokonaisurakkaan löytyy valmiit malliasiakirjat, ja
sopimusten määrä rajoittuu yhteen tai muutamaan. Tarjousten vertailu ja päätösten
perustelu on kohtuullisen helppoa. Maksuliikenteen aiheuttaman työn määrä on
kohtuullinen. Projektinjohtorakentamisessa rakennuttaja pystyy ohjaamaan
rakennushanketta alusta loppuun saakka. Sopimusten määrä on yleensä suuri, ja
myös maksuliikenteen aiheuttama työmäärä on selvästi kokonaisurakkaa suurempi.
Niin ikään valvonta ja osaurakoiden vastaanotto työllistävät projektinjohtoorganisaatiota. Rakennuttajan kokonaistyömäärä on projektinjohtorakentamisessa
selvästi suurempi kuin kokonaisurakassa, mutta toisaalta rakennuttaja pystyy
vaikuttamaan hankkeeseen koko sen toteutusajan. (Mts. 65-67.)
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Kuvio 12. Vastuunjako eri urakkamuodoissa. (Kiiras & Peltonen 1998, 13.)

6- Case: Äänekosken Koulunmäen yhtenäiskoulu
Äänekosken kaupunginvaltuusto teki lopullisen rakentamispäätöksen 12.06.2017
Koulunmäen yhtenäiskoulusta. Kustannusarvio oli tuolloin 17 M€. Hintaan sisältyivät
ensikertaisten kalusteiden kulut 0,7 M€. Päätös piti sisällään opetus- ja
päivähoitotilat 138 esikoululaiselle, 200-230 oppilaan alkuopetustilat sekä
opetustiloja vaikeimmin kehitysvammaisille lapsille. Päätettiin, että kouluun tulisi
tilat atk:n, kuvataiteen, liikunnan, musiikin ja tekstiilityön opetukseen sekä 350
oppilaan tarpeet täyttävä jakelukeittiö ja ruokala. Näiden tilojen lisäksi rakennukseen
tulisi oppilashuollon tilat sekä henkilöstön ja hallinnon tilat. Koulun rakennushanke
päätettiin toteuttaa projektinjohtamisrakennuttamismallilla ja rahoitus
leasingrahoituksella. (Äänekosken kaupunginvaltuusto 2017.)
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Rakennuslupa myönnettiin 28.2.2018. Kokonaisala oli 7345 m², rakennettava
kerrosala 6591 m² ja tilavuus 33 190 m². Rakennus oli kaksikerroksinen
betonielementti runkoinen ja paloluokka P1. (Rakennustarkastajan päätös, 2018.)

Toteutusmuodoksi kaupunki oli valinnut projektinjohtorakennuttamismallin. Tällä
rakennuttamismallilla pyrittiin kustannusrakenteen kurissa pitämiseen. Rakennuksen
rahoitus hoidettiin leasingrahoituksella. Koulunmäen yhtenäiskoulun
rakentamispäätös perustui kouluverkkoselvitykseen, jossa vertailtiin rakentamisen
kustannuksia ja koulurakennuksien sijaintipaikkoja. (Kasvun ja oppimisen lautakunta,
2017.)

Organisaationa koulumäen yhtenäiskoululla käytettiin rakennuttajan omaa
projektinjohtoa, jota täydennettiin ulkopuolisilla projektinjohtokonsulteilla.
Ulkopuoliselta projektinjohtokonsultilta ostettiin seuraavat palvelut:
•

projektinjohtaja

•

rakennuttajakonsultti

•

turvallisuuskoordinaattori

•

talotekninen rakennuttaminen

•

talotekninen valvonta

•

hankinta ja kilpailutus

•

LVI- valvonta

Työmaan johtovelvollisuudet olivat Äänekosken kaupungilla. (SokoPro, 2018.)
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Kuvio 13. Sopimussuhteet Koulunmäen yhtenäiskoulun työmaalla.

6.1. Kustannukset

Koulunmäen yhtenäiskoulun kustannukset olivat 16 394 236,69 € (alv 0%) ja
arviohinta oli 17 980 629,00 € (alv 0%). Hinta piti sisällään ensikalustamisen 812 466€
(alv 0%). Arvioitu €/Brm² oli 2 450,00 ja toteuma 2232,03 (alv 0%). Tarkempi
kustannusten jakauma näkyy liitteessä 1. (Karppinen 2020.)
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Rakennuskustannukset

suunnittelu

rakennuttaminen ja valvonta

muut rakennuttajan kustannukset

urakat

ensikalustaminen

Kuvio 14. Kustannukset lajeittain.

6.2 Urakkajako

Rakennuskohde oli jaettu 30 urakkaan. Urakkasopimuksessa alle tavoitehinnan pääsi
20 urakkaa ja 10 urakkasopimusta ylitti arviohinnan. Toteutuneissa kustannuksissa
(urakkahinta + muutos- ja lisätyöt) arviohinnan alitti 17 urakkaa ja vastaavasti ylitti 13
urakkaa. Ensikertainen kalustaminen ylitti varatun määrärahan.

6.3 Muutos- ja lisätyöt

Muutos- ja lisätöiden osuus oli 699 990,22 €, mikä vastasi 4,3% toteutuneesta
budjetista. Lisätöiden jakautuminen eri hintaluokkiin näkyy kuviossa 15.
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Kuvio 15. Muutostöiden yhteenlaskettu määrä hintaluokittain ja urakoitsijoiden
määrä kussakin hintaluokassa.

6.4 Vertailu Suolahden yhtenäisperuskouluun

Vertailu on suuntaa antava, koska koulut ovat yksilöllisiä. Kuntaliitto ja tilastokeskus
eivät tee kouluista erikseen tilastoja, koska tätä ei pidetä mielekkäänä. (Järvinen
2020; Lindqvist 2020.)

Suolahden yhtenäisperuskoulu valmistui lokakuussa 2018. Rakennushanke
toteutettiin pääurakkamuodolla. Hankkeen kustannukset olivat 15 142 000 € (alv
0%). Tämä piti sisällään ensikalustamisen 628 000€ (alv 0%). Koulun kokonaisala on
5773 m² ja kokonaistilavuus 31 770 m². Muutos- ja lisätöiden osuus oli 1 735 000 €.
(Karppinen 2020.)

Rakennusindeksillä on haasteellista korjata kustannuksia, koska urakan hetkeä ei ole
tiedossa. Tästä syystä tässä vertailussa käytetään rakennusindeksin vuosimuutosta
vuosien 2017- 2018 välillä, mikä on 2,2 % (Tilastokeskus.n.d. a). Näin ollen hankkeen
rakennusindeksillä korjatut kustannukset olivat 15 475 124 €, josta ensikalustaminen
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oli 634 280 € ja muutos- ja lisätöiden osuus 1 772 148 €. Tästä eteenpäin vertailussa
käytetään rakennusindeksillä korjattuja hintoja.

Koulujen toteutuneet bruttoneliöhinnat olivat Äänekosken koulunmäen
yhtenäiskoululla 2 232 €/ m² ja Suolahden yhtenäisperuskoululla 2 681 €/ m².
Äänekosken koulunmäen yhtenäiskoululla bruttoneliöhinta oli 449 €/ m² edullisempi.
Tilastokeskuksen rakennusten uudishintalaskurilla saadaan indeksialueelta 6
(Äänekoski) kokonaisalaltaan 7 345 m² olevien yleissivistävien oppilaitosten
rakennuksen neliöhinnaksi 2 116 €/Brm² (Tilastokeskus. n.d. b).

toteutuneet bruttoneliö €/𝑚²
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Kuvio 16. Toteutuneet bruttoneliöhinnat.

Koulujen toteutuneet bruttokuutiohinnat olivat Äänekosken koulunmäen
yhtenäiskoululla 494 €/m³ ja Suolahden yhtenäisperuskoululla 487 €/ m³.
Bruttokuutiohinta oli Suolahden yhtenäisperuskoululla 7 €/ m³ edullisempi.
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toteutuneet bruttokuutio €/𝑚³
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Kuvio 17. Toteutuneet bruttokuutiohinnat.

Muutos- ja lisätöiden osuus budjetista oli Äänekosken koulunmäen yhtenäiskoululla
699 990,22 €. Prosenttiosuus koko budjetista oli 4,3%. Suolahden
yhtenäisperuskoululla muutos- ja lisätöitä kertyi 1 772 148 € edestä, ja
prosenttiosuus koko budjetista oli 11,7%.
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Kuvio 18. Muutos- ja lisätöiden osuus budjetista.
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6.5 Urakoitsijakyselyn tulokset

Kyselyssä urakoitsijoita pyydettiin vertaamaan Koulunmäen yhtenäiskoulun
kokemuksia aiempiin kokemuksiin pääurakkamuodoista. Jokaisella vastanneella
urakoitsijalla oli yksi ”ääni ”, vaikka hänellä olisi ollut useampikin urakka työmaalla.
Kysely lähetettiin 18 urakoitsijalle, joista seitsemän vastasi. Kyselyaineistosta
nousivat esiin seuraavat pääkohdat:

1. Tarjouspyynnöt koettiin suurimmaksi osaksi selkeiksi. Kritiikkiä tuli siitä, että
tarjouspyyntöön oli liitetty kaikki mahdollinen materiaali, joka ei välttämättä liittynyt
kyseessä olevaan tarjouspyyntöön olennaisesti. Toisaalta osa urakkaan suoraan
liittyvästä oli epätavallisessa paikassa.
”Pyyntöselkeä. Pyynnössä oli liitteenä kaikki mahdollinen mikä ei välttämättä
koskenut xxx urakkaa, mutta saattoi olla jossain missä ei tavallisesti ole esim.
arkkitehti kuvassa”.

2. Sopimusasiakirjoissa koettiin osittain ongelmia, mutta sitä, johtuivatko ne
mahdollisesti toteutusmallista vai hankkijan työtavasta, ei eritelty.
” Oli, mutta en sanoisi, että se johtui välttämättä rakennuttamismallista”

3. Urakkarajat koettiin todella epäselviksi. Kaikilla oli huomautettavaa urakkarajoista.
Urakoitsijoiden mukaan urakkaliitteissä oli alalla harvoin käytössä olleita
sanamuotoja ja epäselviä lyhenteitä, mikä vaikeuttivat niiden tulkintaa.
Urakkarajoissa oli myös määritelty epäselvästi, mikä kuuluu rajapinnassa kellekin
urakoitsijalle. Urakoitsijat kokivat joutuneensa osittain itse selvittämään, mistä
missäkin urakassa oli kyse.
”Sanoisin etten ole koskaan törmännyt näin suppeisiin, muutaman lauseen mittaisiin
urakkarajaliitteisiin”.

4. Urakoitsijoiden näkemyksen mukaan muutoksia ei tullut muita toteutusmalleja
enempää. Joidenkin urakoitsijoiden mielestä muutoksien toteutus oli hidasta, ja
vanhoja suunnitelmia ei merkitty tarpeeksi selvästi projektipankissa poistuneiksi.
”Suunnitelmamuutosten toteutuminen muissakin malleissa tavallista, mutta tämän
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mallin ongelmana oli hitaasti toteutuvat muutokset ja se ettei vanhoja suunnitelmia
merkitty projektipankissa selkeästi erilleen muista.”

5. Urakoitsijoista 71,4 % koki pientä ongelmaa yhteistyössä. Ongelmat vaihtelivat eri
urakoitsijoilla. Eniten ongelmaksi koettiin projektinjohtokonsultin toiminta.
”Jonkin verran enemmän kuin normi urakoissa.”

6. Aikataulullisesti urakoitsijoiden kokemukset hajosivat huomattavasti. 57 % koki
ongelmia aikataulussa. Heidän kokemuksensa mukaan ne johtuivat toteutusmallista.
Toisaalta taas 43 % vastaajista koki, että mitään aikatauluongelmia ei ollut.
”Alussa hakemista loppua kohden asiat rupesivat luistamaan”

aikataulun pitävyys
urakotsijoiden mielestä

57 %

43 %

ei ongelmia
ongelmia

Kuvio 19. Urakoitsijoiden kokemat toteutusmuodosta johtuvat
aikatauluongelmat.

7. Lisätöitä ei tullut urakoitsijoiden mielestä ollut sen enempää kuin muissakaan
toteutusmalleissa. Jossakin urakoissa oli ollut normaalia enemmän
suunnitteluvirheitä. Urakoitsijan käsitysten mukaan näiden kustannukset menivät
suunnittelijan vastuulle. Yksi vastanneista koki, että muutos- ja lisätöitä oli ollut
enemmän verrattuna muihin toteutusmalleihin. Hänen käsityksensä oli, että nämä
johtuvat pitkälti epäselvistä urakkarajoista.
”Lisätöitä aiheutti urakka rajoissa olleet puutteet ja epäselvyydet”
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8. Urakoitsijoiden kokemus yhteistyöstä toisten urakoitsijoiden kanssa oli
pääsääntöisesti myönteinen. Osalla urakoitsijoilla oli pieniä ongelmia. Yleisesti
urakoitsijapalavereja pidettiin hyvinä yhteistyön kannalta.

9. Mestojen luovutuksessa mielipiteet jakautuvat voimakkaasti. 43 % koki ongelmia,
kun taas vastaavasti 57 % ei kokenut ongelmia.
” Kyllä. Mestat eivät valmistuneet aikataulussa, urakoitsijan ei olisi ollut mahdollista
toteuttaa omaa urakkaansa aikataulussa, jos olisi jäänyt vaatimaan mestan
luovutusta joka kohdassa”

10. Projektinjohtorakennuttamisessa urakoitsijat kokivat ainakin tässä tapauksessa
suurimmaksi ongelmaksi urakkarajojen epäselvyyden. Tästä seurauksena työmaalla
esiintyi paljon ”harmaan alueen” töitä, jotka eivät näyttäneet kuuluvan kenellekään.
Joidenkin urakoitsijoiden mielestä tämä ongelma olisi pienempi
pääurakoitsijamallissa. Jäykkyys, joustamattomuus ja vastuuepäselvyydet
projektinjohtokonsultin ja kaupungin välillä nousivat myös esille urakoitsijoiden
vastauksissa. Urakoitsijapalavereiden pituutta pidettiin myös ongelmana, joskin niitä
yleensä pidettiin tärkeinä.
”Suurimmat ongelmat tulevat juurikin mestanluovutuksessa. Ns. harmaan alueen
töistä, joita ei kyetty osoittamaan kuuluvaksi kenellekään urakoitsijalle.”

11. Hyväksi projektinjohtorakennuttamisessa koettiin työmaan urakoiden jakaminen,
mikä mahdollistaa pienempienkin urakoitsijoiden suorat tarjoukset tilaajalle. Tätä
kautta urakoitsijalla on mahdollisuus parempaan katteeseen kuin aliurakoitsijana.
Urakoitsijat katsoivat käyttökustannusten ja yleisjohdon tulon tilaajalta olevan
positiivisia asioita.
”Tilaajalla mahdollisuus säästää kustannuksissa. Myös pienemmät urakoitsijat voivat
tarjota suoraan→ parempi kate kuin aliurakoitsijana”

12. Kiinnostus tehdä tarjouksia projektinjohtorakennuttamismallilla toteutettuihin
kohteisiin sai keskiarvoksi 3,4 (asteikolla 1 ei kiinnosta lainkaan, 5 ehdottomasti).
Huomioitavaa näissä vastauksissa oli se, että osa urakoitsijoista kertoi, että jos he
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tekevät tarjouksen, he ottavat toteutusmallin huomioon korottavana tekijänä
urakkalaskennassa.

13. Kaupungin työnjohtoon urakoitsijat olivat tyytyväisiä.
”Kyllähän se puoli toimi”

7. Johtopäätökset
Opinnäytetyössä selvitettiin, onko projektinjohtorakennuttamisella mahdollista
saavuttaa kustannussäästöjä tai muita etuja verrattuna pääurakointimalleihin.
Tulosten perusteella on syytä olettaa, että onnistuneessa hankkeessa
projektinjohtorakennuttamismallilla on mahdollista saavuttaa huomattavia
kustannussäästöjä.

Äänekosken koulunmäen yhtenäiskoulun rakennushanke toteutui alle
tavoitebudjetin. Lisä- ja muutostöiden osuus jäi pienemmäksi kuin vertailukoulussa ja
on keskimääräistä pienempi. Äänekosken koulunmäen yhtenäiskoulun
bruttoneliöhinta oli 449 €/ m² edullisempi kuin vertailukoulun. Pääurakkamuotoihin
verrattuna projektinjohtorakennuttamismallilla rakennuttajan säästöt voivat syntyä
katteesta ja riskin varasta. Muita säästöjä voi syntyä markkinatilanteesta,
kilpailutuksen tuomasta edusta ja onnistuneesta projektinjohtamisesta.

Projektinjohtomalli voi tuottaa kaupungille lisäarvoa kaupungin ollessa
projektinjohtorakennuttaja. Projektinjohtorakennuttamismalli mahdollistaa
rakennuttajalle suunnitellun ohjauksen pidempään sekä mahdollisten muutosten
tekemisen myöhäisemmässä vaiheessa ilman merkittäviä lisäkustannuksia.
Kaupungilla on myös parempi mahdollisuus ohjata rakentamista toimiessaan itse
projektinjohtorakennuttajana. Lisäarvoksi voidaan myös katsoa se, että malli antaa
pienille ja keskisuurille yrityksille paremman mahdollisuuden osallistua
tarjouskilpailuun suoraan rakennuttajan kilpailutuksessa sen sijaan, että Pk-yritykset
toimisivat vain isojen yritysten aliurakoitsijana.
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Kehityskohteista nousivat esiin erityisesti mestojen luovutukseen ja urakkarajoihin
liittyvät haasteet. Mestojen luovutuksissa ongelmana olivat puutteelliset
toimintatavat. Suurimpana ongelmana koettiin luovutusten tekemättä jättäminen tai
ainakin pöytäkirjojen puutteellinen tai kokonaan täyttämättä jättäminen ja
tallettaminen projektipankkiin. Aikataulun pitävyyttä pidettiin ongelmana, mikä
urakoitsijoiden mukaan aiheutti osaltaan mestan luovutus- ja vastaanotto ongelmia.
Urakkarajojen epäselvyydet johtuivat urakoitsijoiden mukaan suurelta osin
epäselvistä ja puutteellisista urakkatarjouspyynnöistä ja puutteellisista
urakkarajaliitteistä.

8. Pohdinta
Projektinjohtorakennuttaminen on Suomessa suhteellisen nuori toteutusmalli.
Mallissa riittää vielä opeteltavaa sekä tilaajalla että kaikilla muilla osapuolilla. Tilaajan
on keskeisen tärkeää miettiä, minkälaisessa kokonaistilanteessa
projektinjohtorakennuttaminen on hyödyllisin ratkaisu. Toteutusmallin valintaan
tulee kiinnittää eritystä huomiota. Projektinjohtorakennuttamisen malli on
todennäköisesti parhaimmillaan suhteellisen suurissa, aikataulultaan kireissä ja
toteutukseltaan haastavissa hankkeissa. Projektinjohtorakennuttaminen
mahdollistaa töiden aloittamisen työmaalla, vaikka suunnitelmat eivät kaikilta
osiltaan olisi valmiit, mikä helpottaa aikataulua rakennustyömailla. Rakentamisen
suhdannetilanne voi vaikuttaa toteutusmallien välisiin suhteisiin voimakkaasti.

Urakoitsijakysely antoi viitteitä siitä, että kaikki urakoitsijat eivät vielä hahmota
projektinjohtorakennuttamisen erityspiirteitä. Osa heistä ei mahdollisesti ole vielä
sisäistänyt esimerkiksi sitä, että heidän on oman oikeusturvansa vuoksi tärkeää itse
huolehtia mestan luovutukset ja vastaanotot. Näistä luovutuksista ja vastaanotoista
tulee ehdottomasti tehdä pöytäkirja ja tallettaa se projektipankkiin. Urakoitsijat
perustelivat pöytäkirjojen puuttumista sillä, etteivät työt voi jatkua aikataulussa, jos
niitä vaaditaan. Perustelu on ongelmallinen; mikäli työtä jatketaan ilman mestan
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luovutusta, urakoitsijat hyväksyvät mestan virheettömänä, vaikka siinä olisi
huomauttamista. Tästä asiasta oli ollut hieman ristiriitoja. Eräs urakoitsija esitti tähän
hyvänä vaihtoehtona mestan luovutuksen merkitsemistä aikatauluun. Näin
toimittaessa kaikki osapuolet tietäisivät jo hyvissä ajoin, milloin tulee olla paikalla.
Osa ongelmasta on todennäköisesti eri osa puolten saaminen yhtä aikaa paikalle
luovutusta varten.

Aikatauluun sekä lisä- ja muutos töihin otti kantaa myös Äänekosken kaupungin
tekninen johtaja Tommi Rautjärvi. Hän totesi, että työnjohdossa tulee olla
vastuuhenkilö aikataulun sekä muutos- ja lisätöiden osalta. Vastuuhenkilön on
pystyttävä nopeisiin ja johdonmukaisiin päätöksiin. Nopeat ja johdonmukaiset
päätökset parantavat niin aikataulussa pysymistä kuin muutos- ja lisätöiden
toteutusta. Valvonta tulee olla riittävää ja asianmukaista. (Rautjärvi 2020).

Kustannuksia on eri koulujen välillä todella vaikea verrata, mikä johtuu tällä hetkellä
rakennettavien koulujen erilaisuudesta. Jokaista koulua voidaan pitää omana
yksilönään, mistä johtuen hinnat vaihtelevat voimakkaasti. Tässäkin opinnäytetyössä
koulujen tyypit erosivat toisistaan. Äänekosken koulunmäen yhtenäiskoululla
bruttoneliömetri oli selvästi edullisempi huolimatta siitä, että sinne rakennettiin
opetustilat vaikeammin kehitysvammaisille lapsille sekä opetus– ja päivähoitotilat
esikoululaiselle. Nämä tilat ovat yleensä neliöhinnaltaan arvokkaampia kuin
yleissivistävien oppilaitosten tilat, joiksi peruskoulurakennuksetkin lasketaan.
Äänekosken koulunmäen yhtenäiskoulun tapauksessa vaikuttaakin siltä, että
projektinjohtorakennuttamismalli on ollut varsin onnistunut valinta. Hinta jäi selvästi
alle tavoitehinnan, ja muutos- ja lisätöiden osuus on kohtuullinen. Kaupunki sai
ottamalleen riskille selvää katetta.

Projektinjohtorakennuttamismallissa on tärkeää, että projektinjohtokonsultti on
ammattitaitoinen ja yhteistyö toimii kaikkien osapuolten kanssa.
Projektinjohtokonsulttia valitessa määräävässä osassa ei saisikaan olla pelkkä hinta.
Konsultin tulisi olla hyvin pätevöitynyt tarjousten tekemiseen sekä niihin liittyvien
asiakirjojen laatimiseen. Tässä työssä nousi esille erityisesti urakkarajaliitteiden
merkitys.
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8.1. Tutkimuksen luotettavuus

Tukimuksen teoriatieto perustuu useisiin tietolähteisiin, niiden aineistot ovat toisiaan
tukevia ja mahdollisimman uusia. Teoriaosuuden tietolähteinä on käytetty yleisesti
luotettavia kustantajia ja muita luotettavina pidettyjä lähteitä. Tällä perusteella
tutkimuksen teoreettista viitekehystä voidaan pitää luotettavana.

Haasteita luotettavuuteen tuo Äänekosken koulunmäen yhtenäiskoulun
tapaustutkimuksen osalta kyselyyn vastanneiden urakoitsijoiden pieni osuus.
Vastauspyyntö lähetettiin 18 urakoitsijalle, josta vastasi seitsemän.
Vastausprosentiksi jäi 38,9% , mitä ei voida pitää täysin tyydyttävänä. Vastausten
vähäisyys voi vääristää tutkimuksen tulosta. Mukana oli vain yksi työmaa, mikä myös
osaltaan voi johtaa hieman harhaan urakoitsijoiden vastauksissa ja niiden
tulkinnassa. Luotettavuuden kannalta useamman työmaan sisällyttäminen mukaan
tutkimukseen olisi tuonut tutkimukselle lisää painoarvoa.

Kustannusvertailun luotettavuuteen vaikuttaa merkittävällä tavalla koulujen
erilaisuus. Kustannusten vertailtavuuden ongelmallisuus tuli myös tutkimuksen
aikana Kuntaliiton ja Tilastokeskuksen edustajien kanssa keskustellessa; juuri
vertailtavuuden vaikeudesta johtuen kumpikaan laitos ei tee koulujen
kustannustilastointia.

8.2. Jatkotutkimus- ja kehittämiskohteet

Tässä opinnäytetyössä keskityttiin projektinjohtorakennuttamisen ja
pääurakkamuotojen vertailuun. Tutkimuksesta oli rajattu pois neuvottelu- ja
yhteisvastuu-urakat. Tulevaisuudessa näitä toteutusmuotoja voitaisiin vertailla
projektinjohtorakennuttamismalliin.

Kehittämiskohteeksi voitaisiin tutkimuksen tulosten perusteella nostaa työmaan
sisäisen ja ulkoisen logistiikan parantaminen useita eri toimijoita käsittävällä
projektinjohtorakennuttamistyömaalla. Tulosten perusteella jatkotutkimusta ja
kehitystyötä voitaisiin tehdä myös mestojen luovuttamisjärjestelmän
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sujuvoittamiseksi. Tällainen kehitystyö sopisi esimerkiksi rakennusliikkeelle, joka
toteuttaa projektinjohtorakennuttamisurakoita tai suunnittelee toteuttavansa niitä
tulevaisuudessa.

Laajemman mittakaavan pohdinnan aiheeksi tutkimuksesta nousi koulujen
rakentamisen valtakunnallinen ja alueellinen vaihtelu. Kustannusten erot ja
toteutusten laaja skaala antaa aihetta pohtia, olisiko tarpeellista tehdä
valtakunnallisesti jonkinlainen koulujen rakentamisen viitekehys tai mallina toimiva
”sapluuna”. Tällä tavalla toimien voitaisiin säästää huomattavia summia
suunnittelussa ja pidemmällä aikavälillä mahdollisesti myös toteutuksessa.
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Liite 2
Aki Minkkinen, try16

Opinnäytetyö
Äänekosken koulunmäen yhtenäiskoulun työmaakysely

1.Oliko tarjouspyynnöt selkeät?

2. Oliko sopimusasiakirjoissa rakennuttamismallista (projektinjohtorakennuttaminen)
johtuvia ongelmia?

a) Jos oli niin mitä?

3. Oliko urakkarajat selvät?

a) Jos ei ollut, niin mitä puutetta / epäselvyyksiä?

4. Tuliko suunnitelmiin muutoksia muihin rakennuttamismalleihin verrattuna?

5. Aiheuttivatko yhteistyö tai sen ongelmat hankaluuksia oman työn toteutuksessa?

6. Aiheuttiko projektinjohtorakennuttaminen aikatauluongelmia muihin
rakennuttamismalleihin verrattuna?

7. Aiheuttiko projektinjohtorakennuttaminen lisätöitä enemmän muihin
rakennuttamismalleihin verrattuna?

a) Oliko niiden sopimisessa ongelmia?
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8. Aiheuttivatko toisten urakoitsijoiden toimet/viivästymiset suuria ongelmia oman
työn suorittamiseen?

a) Miten urakoitsijoiden yhteistyötä voitaisiin parantaa?

9. Oliko urakoitsijoiden välisissä mestojen luovutuksissa ongelmia?

a) Jos oli, mistä johtuvia?
b) Parannusehdotuksia?
10. Mitkä asiat koette ongelmana projektinjohtorakennuttamisessa?

11. Mitkä asiat ovat myönteisiä projektinjohtorakennuttamisessa?

12. Mikä on kiinnostuksenne tehdä tarjouksia projektinjohtorakennuttamismallilla
toteutettuihin kohteisiin asteikolla 1-5. (1 ei ollenkaan 5 ehdottomasti)?

a) Mahdollinen perustelu.
13. Olisiko ollut kaupungin työjohtoon tai työjohto organisaatioon toiveita /
parannusehdotuksia?

14. Vapaa sana

