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Projektinjohtorakentaminen Suomessa,
USA:ssa ja Isossa Britanniassa
Juhani Kiiras
Professori, Teknillinen korkeakoulu
juhani.kiiras@hut.fi

Kansainvälisen vertailun
taustaa
TKK:n rakentamistalouden laboratoriossa on
tehty laaja tutkimussarja projektinjohtomuo-
doista Suomessa ja muualla. Tämä teksti perus-
tuu suomalaisen menettelyn osalta Tommi Pel-
tosen [3] sekä Ari Kiiraksen ja Juhani Kiiraksen
[1] raportteihin ja kansainvälisen vertailun osal-
ta A. Oyekogen selvityksiin [5]. Kansainvälistä
käyttöä varten on myös julkaistu englanninkieli-
nen vihkonen [4]. Kansainvälisellä tarkastelulla
pyrittiin kuvaamaan yleisimmin tunnettuja
Construction Management eli CM-muotoja ja
vertaamaan niitä Suomessa käytettyihin.

Kehitys on Suomessa selvästi poikennut
USA:sta ja Isossa Britanniasta. Laman seurauk-
sena ja ”markkinahankkeiden” yleistyessä ovat
projektinjohtomuodot Suomessa laajentaneet
osuuttaan huomattavasti. Suuret yksityiset koh-
teet on yleisesti toteutettu jollain projektinjohto-
muodolla. Esimerkiksi Ruotsissa projektinjoh-
tototeutus on lähes tuntematon ja kokonaisurak-
ka vallitseva. Lukumäärältään pääosa hankkeis-
ta toteutetaan edelleenkin Suomessa perinteisel-
lä pääurakkamuodolla. RAKLI:n johdolla on
laadittu sopimusmalli suomalaiselle projektin-
johtopalvelulle, joka julkaistaneen RT-korttina
syksyllä 2003. Tämä lisää edelleen projektin-
johtomuotojen käyttökelpoisuutta.

Kokonaisuutena kansainvälinen vertailu
osoitti että toisen maan rakennuskulttuurin käy-
täntöön ja siihen vaikuttaviin syihin on hankala
perehtyä, ja väärinymmärtämisen vaara on suu-
ri. Anglosaksisessa kirjallisuudessa voi havaita
voimakkaita asenteita ja kirjoittajan työkoke-
mukset ja tausta vaikuttavat käsityksiin. Ura-
koitsijalähtöiset kirjoittajat korostavat koko-
naistoteutusten etuja. Suuria hankkeita käsitte-
levässä kirjallisuudessa CM-muoto esitetään
vain kuriositeettina. Kansainvälisiä vertailuja ei
löytynyt. Kirjallisuustutkimuksessa löydettiin
yksi laajemmin käyttökelpoinen CM-kirja [6] .

CM-muotojen yleinen jaottelu
CM-muodot voidaan yleisesti ja kansainvälises-
ti jakaa CM-konsultointiin ja CM-urakointiin,
vaikka nimitykset vaihtelevat eri maissa. Sisäl-
lölliset erot ovat vähäisiä ja johtunevat perin-
teistä, markkinoiden yleisestä rakenteesta, osa-
puolien valtarakenteesta ja lainsäädännöllisestä
perusrakenteesta.

CM-konsultoinnissa suorat, ensi-asteen
(first-tier) urakkasopimukset tehdään omistajan
nimiin ja Construction Managerilla on vain kon-
sulttivastuu. CM koordinoi ja hallinnoi näitä en-
siasteen eli suoria (prime) urakoita. Suoria ura-
koita voi olla yksi yleisurakoitsija (general cont-
ractor) tai useita (multiple primes).

CM-urakoinnissa CM-yritys voi toteuttaa
konsultin roolia hankekehitys- ja suunnittelu-
vaiheissa. Toteutusvaiheessa omistajalla on
CM-urakkasopimus yleensä saman CM-ura-
koitsijan kanssa, joka taas tekee sopimukset ali-
urakoitsijoitten kanssa.

CM-toteuttajan tehtävät rakennushankkeessa
esitetään kirjallisuudessa laajoina, perustuen
yleiseen projektinjohtokäytäntöön. Tehtävät
koskevat tyypillisesti budjettia (Budget or Cost
Mgmt), sopimuksia (Contract Mgmt), päätök-
sentekoa (Decision Mgmt), tiedonvälitystä
(Information Mgmt), laadun hallintaa (Quality
Mgmt), resurssien hallintaa (Resource Mgmt),
riskianalyysiä (Risk Mgmt), aikataulun hallin-
taa (Schedule Mgmt) ja turvallisuuden hallinta
(Safety Mgmt). Lähteet korostavat jakoa tehtä-
viin ennen rakentamista (Preconstruction) ja ra-
kentamisen aikana.

Projektinjohtorakentaminen
Suomessa
Projektinjohtorakentamisella tarkoitetaan hank-
keen järjestämismuotoja, joissa ammattimainen
projektinjohtototeuttaja johtaa hanketta lähei-
sessä yhteistoiminnassa tilaajan kanssa. Toteu-
tussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen limi-
tetään toteuttamalla rakennustyöt ja -palvelut 389R
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useina hankintoina, jotka kilpailutetaan suunnit-
telun etenemisen myötä. Keskeistä on että tilaa-
jalla on koko ajan lopullinen päätösvalta suunni-
telmiin ja hankintoihin.

Hankintoja, joiden avulla rakennustyö toteu-
tetaan, ovat osaurakat, rakennustuotehankinnat
ja rakentamispalvelut. Rakentamispalvelut si-
sältävät käyttötarvikkeita ja -käyttöaineita sekä
rakennuskalustoa, jotka eivät jää osaksi raken-
nuskohdetta. Osaurakat voivat olla alistussuh-
teensa mukaisesti myös ali- tai sivu-urakoita.

Projektinjohtohankkeen
vaiheet ja tehtävät
Projektinjohtorakentamisessa hanke käsittää
kaksi vaihetta: tavoitteet asettava suunnittelu-
vaihe ja ne toteuttava toteutusvaihe. Suunnitte-

luvaiheessa tehdään hankesuunnitelma ja yleis-
suunnitelma sekä yksityiskohtainen projek-
tisuunnitelma. Vaihe on syytä pitää sopimuksel-
lisesti erillään toteutuksesta. Tilaajat haluavat
että projekti voidaan suunnitteluvaiheen jälkeen
keskeyttää tai tarvittaessa vaihtaa CM-toteutta-
jaa. Yleissuunnitelmaa ei ole syytä kutsua luon-
noksiksi, koska kyseessä on oltava toteuttamis-
kelpoinen lopullinen yleisratkaisu.

Toteutusvaiheessa limittyy toteutussuunnit-
telu ja rakentaminen, joten koko hankkeen kes-
toa voidaan lyhentää, mutta toteutussuunnitte-
lun kesto silti pitää kohtuullisena. Suunnittelu ja
hankinta toteutetaan sisällöltään hallittuina ”pa-
ketteina” sitä mukaa kun tilaajalla on niistä
mahdollisuus tehdä päätöksensä. Näin tilaajalla
on mahdollisuus ”aitoihin” hinta/laatu valintoi-
hin. Tilaajan joustava mahdollisuus kunkin
osaurakan kohdalla tehdä valintoja ei tullut esiin
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Kuva 1.  Projektinjohtototeutuksen vaikutus koko hankkeen ja toteutussuunnittelun kestoon.
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Kuva 2.  Kaksivaiheinen hankeprosessi projektinjohtorakentamisessa.R
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kansainvälisessä kirjallisuudessa. CM:n valin-
taperusteena nähdään vain kiire tai hinta.

Projektinjohtotehtävät käsittävät projektin
suunnittelun ja ohjauksen, toteutussuunnittelun
ohjauksen, hankintatoimen, rakentamisen oh-
jauksen sekä vastaanoton ja takuuajan tehtävät.

Täydellinen tehtäväluettelo julkaistaan RAKLI:n
pj-palvelusopimuksen liitteenä, samoin projek-
tisuunnitelman sisällysluettelo. Projektisuunni-
telma käsittää mm. hankkeen tavoitteet ja riskit,
organisaation ja päätöksentekojärjestelmän,
hankintajaon, hankintajaon mukaisen tavoite-
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Kuva 3. Konsulttimuotoisten projektinjohtomallien sopimussuhteet Suomessa. TJ = työmaan johto,
TP = työmaapalvelut. Pj-rakennuttamisessa on useita vaihtoehtoja.

PROJEKTIN TILAAJA TILAAJA TILAAJA TILAAJA TILAAJA
ASETTAJA

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

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

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

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

SOPIMUKSEN ei sopimuksia RAKENNUTTAMIS- PJ- PJ-PALVELU JA RAKENNUS-
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SOPIMUSEHDOT ei ehtoja KSE KSE / YSE YSE SR-YSE

PJ-URAKOINTIPJ-RAKENNUTTAMINEN
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Kuva 4.  Projektinjohtorakentamisen muodot, vastuunjako tehtävissä ja sopimusehdot.R
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budjetin ja aikataulun sekä hankintasuunnitel-
man.

Projektinjohtototeutuksen
muodot
Projektinjohtorakentaminen jaetaan projektin-
johtorakennuttamiseen, projektinjohtopalve-
luun ja projektinjohtourakointiin. Yleisen jaot-
telun mukaan sekä pj-rakennuttaminen että
pj-palvelu ovat konsulttimuotoja. Pj-rakennut-
taminen vastaa USA:n Pure CM-Acency ja eng-
lantilaista CM-muotoa ja pj-palvelu työmaan
johdon sisältävänä (with site management), jol-
le ei erityistä vastaavaa nimitystä löytynyt.

Projektinjohtorakennuttamisessa projektin-
johtototeuttaja vastaa vain projektinjohtotehtä-
vistä ja mahdollisesti myös rakennustöiden val-
vonnasta. Kyseessä on siis perinteisen suoma-
laisen rakennuttamispalvelun laajennus pilko-
tuiksi hankinnoiksi. Kaikki hankinnat tehdään
tilaajan nimiin. Työmaan johtopalvelut ja työ-
maapalvelut hankitaan erillisenä hankintana tai
johonkin osaurakkaan sisältyvänä. Näin projek-
tinjohtokonsultti on riippumaton toteuttavista
urakoitsijoista. Projektinjohtorakennuttamisen
sopimusehtoina käytetään Konsulttitoiminnan
Yleisiä Sopimusehtoja, KSE 95. Kuten Suomes-
sakin, USA:ssa ja UK:ssa kukin osaurakoitsija
hoitaa välittömän työnjohtonsa. CM-toteuttajan
työmaahenkilöstö (Field CM , Field Adminstra-
tor) koordinoi koko suoritusta ja johtaa työtur-
vallisuustyötä. USA:ssa ja UK:ssa kukin osa-
urakoitsija hoitaa itse rakentamispalvelunsa,

mutta CM voi tarjota niitä, esimerkiksi nosto- ja
siirtopalvelua, ostettavaksi.

Projektinjohtopalveluksi kutsutaan muotoa,
jossa projektinjohtototeuttaja vastaa projektin-
johtotehtävien ja mahdollisen valvonnan lisäksi
työmaan johtovelvollisuuksista. Näin tilaajalla
on työmaan johto puolellaan viimeisenä suunni-
telmien ja toimitusten varmistajana. Kaikki so-
pimukset tehdään edelleen tilaajan nimiin. Pro-
jektinjohtopalvelun sopimusehtoina on myös
Konsulttitoiminnan Yleiset Sopimusehdot
(KSE 95). Pj-sopimuksessa on kuitenkin esitet-
tävä työmaan johtotehtävistä ja niistä seuraavas-
ta päätoteuttajavelvollisuudesta johtuen YSE 98
-tyyppisiä toimintatapoja, proseduureja. Tätä
vastuiltaan vaikeasti ymmärrettävää eräänlaista
”sekamuotoa” palveleva sopimusmalli on siis
laadittu RAKLI:ssa 2003.

Projektinjohtourakoinnissa projektinjohtoto-
teuttaja vastaa projektinjohtotehtävien, työ-
maan johtovelvollisuuksien, työmaapalvelui-
den ja myös rakennustöiden toteuttamisesta.
Hankinnat tehdään projektinjohtourakoitsijan
lukuun. Projektinjohtourakoinnin sopimuseh-
toina käytetään Rakennusurakan Yleisiä Sopi-
musehtoja (YSE 98). Kyseessä on siis juridisesti
kokonaisurakka, jossa urakoitsijalle kuluvat
myös sovitut projektinjohtotehtävät. Projektin-
johtourakka voi sisältää myös suunnittelun,
mutta normaalisti suunnittelijat ovat sopimus-
suhteessa rakennuttajaan.
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PALKKION SISÄLTÖ PJ- PJ- PJ-
JA MAKSUPERUSTEET rakennutt. palvelu urakointi

Projektinjohtotehtävät (RAP 95) Kiinteä Kiinteä Kiinteä
Project Management palkkio palkkio palkkio

Työmaan johtamistehtävät (YSE 4 §) Hankinta Aikapalkkio / Aikapalkkio /
Site Management kiinteä palkkio kiinteä palkkio
Työmaapalvelut (YSE 3 §) Hankinta Hankinta Kiinteä palkkio
Site Services / Hankinta
Rakennustyö hankinnoittain (YSE 1-2§) Hankinta Hankinta Hankinta
Construction works

Rakennustyön valvonta (YSE 59-62 §) Aikapalkkio / Aikapalkkio / Erillinen
Supervision kiinteä palkkio / kiinteä palkkio / palvelu

erillinen palvelu erillinen palvelu

= PJ-toteuttajan = PJ-toteuttajan nimiin = Tilaajan nimiin
tehtävä tehty hankinta tehty hankinta

Kuva 5. Palkkion yleisin sisältö projektinjohtorakentamisen muodoissa.R
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Palkkio ja riskinjako
projektinjohtototeutuksessa
Projektinjohtotehtävät voidaan korvata aika-
palkkiolla tai kokonaispalkkiolla. Suunnittelu-
vaiheessa projektinjohtopalvelut ovat yleensä
aikapalkkioon perustuvia konsulttitehtäviä. To-
teutusvaiheen projektinjohtotehtävät tehdään
yleensä kiinteällä palkkiolla. Työmaan johto-
tehtävät ja rakennustöiden valvonta saattavat si-
sältyä kiinteään palkkioon tai ne korvataan aika-
palkkiolla. Projektinjohtorakentamiselle omi-
naista on että tilaaja maksaa rakennustyöt toteu-
tuneiden hankintakustannusten mukaisesti.
Hankkeelle tehdään yksityiskohtainen tavoite-
budjetti. Palkkiolla toimiessaan projektinjohto-
toteuttaja ei yleensä ole sidottu taloudellisin bo-
nuksin tai sanktioin tavoitebudjetin toteutumi-
seen, jottei syntyisi intressiristiriitoja. RAKLI:n
sopimusmalli mahdollistaa ryhmäbonuksen,
jossa kiinteä bonus maksettaisiin kaikille pro-
jektitiimin jäsenille mikäli hankkeen kaikki ta-
voitteet toteutuvat.

Tavoite- ja kattohintaa käytetään yleensä vain
projektinjohtourakassa. Projektinjohtourakoit-
sija saa tavoitehinnan alitukseen nähden suh-
teellisen (30...50%) lisäpalkkion ja ylityksestä
vastaavasti sanktion. Koko hankkeen kustan-
nuksille sovitaan kattohinta (5...10% tavoitehin-

taa korkeampi), minkä yli meneviä kustannuk-
sia ei rakennuttaja korvaa. Tavoite- ja kattohin-
nan asettamiseksi voidaan järjestää urakkakil-
pailu tai tavoite- ja kattohinta sekä lisäpalkkio
määrätään neuvottelulla.

Jos suunnitelmat oleellisesti muuttuvat työn
aikana voi tavoitehinta ja palkkio johtaa intres-
siristiriitaan tilaajan ja pj-urakoitsijan välillä ja
haitata hankkeen tavoitteiden mukaista toteu-
tusta. Erityisesti suuri henkilökohtainen lisä-
palkkio ohjaa projektinjohtourakoitsijan henki-
löstön huomion kustannusten alentamiseen, ei
tilaajan tavoitteiden kaikenpuoliseen toteutumi-
seen.

CM-muodot USA:ssa
USA:ssa on suunnittele ja rakenna eli Design-
and-Build -muoto kasvattanut markkinaosuut-
taan. Syy tähän kehitykseen on ensisijaisesti ju-
ridinen, on haluttu välttää urakoitsijan vaati-
muksia suunnittelun aiheuttamista ongelmista.
DB-muotoa on sovellettu yleensä siten että ti-
laaja on teettänyt yleisratkaisun, josta eteenpäin
urakoitsijaan sopimussuhteessa olevat suunnit-
telijat jatkavat. Myös CM-muodot ovat suosittu-
ja ja yleisiä.
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CLIENT

DESIGNERS CONSTRUCTION
GENERAL MANAGER

CONTRACTOR

SUB- SUB- SUB- SUB-
CONTRACTORS CONTRACTORS CONTRACTORS CONTRACTORS

CLIENT

DESIGNERS CONSTRUCTION
MANAGER

WORKS / TRADE WORKS / TRADE WORKS /TRADE WORKS /TRADE
CONTRACTORS CONTRACTORS CONTRACTORS CONTRACTORS

Kuva 6. Sopimussuhteet (yhtenäinen viiva) ja johtamissuhteet (katkoviiva) Iso Britannian CM
(works c.) ja USA:n Acengy for fee (trade c.) yhden yleisurakoitsijan (Suomessa rakennuttajakon-
sultointi)  ja  osaurakoidussa konsulttimallissa (Suomessa pj-rakennuttaminen tai pj-palvelu).R
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USA:ssa konsulttimallia kutsutaan Acency
CM:ksi (ACM). CM:n tehtävät vastaavat suo-
malaista rakennuttajakonsultin tehtäviä. Raken-
tamisen voi tehdä yksi yleisurakoitsija (General
Contractor) tai useat eri toimialojen osaurakoit-
sijat (trade contractors). Suomessa yleinen ra-
kennuttajakonsultointi luetaankin USA:ssa CM
Acency -muodoksi. Maksuperusteina on kiinteä
palkkio tai palkkio ja projektihenkilöstön pal-
kat. Sopimusehtoina käytetään USA:n arkkiteh-
tiyhdistyksen (AIA) ehtoja. CM-konsulttimuo-
to (Acency) on USA:ssa toteutettujen hankkei-
den volyymilta suurempi kuin CM-urakointi-
muoto (At-Risk). Tietysti siitä syntyy CM-
Agency-yrityksille vain murto-osa liikevaihtoa.

USA:ssa CM-urakoitsijamallia kutsutaan
At-Risk CM:ksi. Riski ei tarkoita yksin talou-
dellista riskiä, vaan nimenomaa suoritus- ja ai-
katauluvastuuta. Aliurakat tehdään CM-ura-
koitsijan nimiin ja maksuperusteena on laskutyö
ja palkkio. Voidaan sopia myös taatusta katto-
hinnasta (GMP, Garanteed Maximum Price),
jonka alitus jaetaan osapuolille. GMP -menette-
lyssä kiinnostavaa on varausten systemaattinen
käsittely, joka sallii sen että suunnitelmat ovat
sopimushetkellä vajavaisia. Nimikevarausta
(allowance) käytetään nimikkeen budjettiarvo-
na, vaikkei suunnitelmia lainkaan ole ja hanke-
varausta (contincency) suunnitelmien täydenty-
miseen ja täsmentymiseen. Sopimusehdot pe-
rustuvat CM-yhdistyksen (CMAA) laatimiin
sopimusmalleihin (katso kirjallisuusluettelo).

Laskutyö on USA:ssa yleistä Suomeen ver-
rattuna. Koska pääosa töistä on aliurakoitua ja
siten kilpailtua, ei laskutyö ole USA:ssa ollut sa-
malla tavalla kustannusmuodostukseltaan avoin
ja pelottanut tilaajia kuin aiemmin Suomessa.
At-Risk -urakoitsija voi toteuttaa rakennustöitä
myös omalla työvoimallaan. CM-muotoa voi-
daan myös laajentaa (XCM, Extended CM) kos-
kemaan vastuuta suunnitelmista.

CM-muodot Isossa
Britanniassa
Isossa Britanniassa ovat perinteiset Bill of
Quantities (määräluettelo) perusteiset yksikkö-
hintaiset tai kokonaishintaiset kokonaisurakka-
muodot menettäneet markkina-asemaa DB- ja
CM-muodoille. CM-muodot eivät kuitenkaan
ole saavuttaneet oleellista asemaa. Voi olla että
arkkitehtien ja Quantity Surveyorien (kustan-
nus- ja rakennuttajakonsultti) voimakkaalla ase-
malla on vaikutusta tähän kehitykseen.

Konsulttimuotoa kutsutaan erittäin sekoitta-
vasti Construction Managementiksi (CM).
Muoto ei oleellisesti poikkea amerikkalaisesta
Agency-mallista. Osaurakoitsijoita kutsutaan
työurakoitsijoiksi (works contractors). Maksu-
peruste voi olla palkkio ja kustannukset (Cost
plus fee) tai palkkio ja toimihenkilökustannuk-
set (Multiple direct personnel expences). Ylei-
surakoitsijan työ voidaan toteuttaa myös koko-
naishinnalla (lump sum). On huomattava että
Isossa Britanniassa Lump Sum perustuu usein
määräluetteloon (Bill of Quantities), jopa alus-
tavaan määräluetteloon (approximate BQ) ja to-
teutetun suunnitelman määrät mitataan. Suoma-
laisittain kyseessä on siis yksikköhintaurakka.
Sopimusehtoina käytetään kuninkaallisen ark-
kitehtiliiton (RIBA) julkaisemia ns. JCT-malle-
ja, joita myös on erilaisiin tapauksiin (katso kir-
jallisuusluettelo).

CM-urakkamuodon brittiläinen nimitys on
Management Contracting (MC), joten lyhen-
teen kirjainten pelkkä järjestys muuttaa muodon
totaalisesti. Palkkiorakenteessa erotetaan suun-
nitteluvaihe (precontract) ja rakentaminen.
Sopimusehdot perustuvat JTC-malleihin kuten
edellä.
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CLIENT

DESIGNERS CONTRUCTION
MANAGER
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Kuva 7. Sopimussuhteet Iso Britannian MC ja USA:n At-Risk urakkamallissa. USA:ssa voi CM-
urakoitsija tehdä suorituksia myös omana työnä.
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