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Tämän diplomityön tarkoituksena on tarkastella nykyaikaisen rakennushankkeen 

suunnittelun ohjausmenetelmiä. Työssä perehdytään rakennushankkeen eri vai-

heiden suunnittelunohjaukseen rakennuttajan näkökulmasta. Kirjallisuuden, case-

hankkeen sekä kyselytutkimuksen perusteella selvitetään kohde yrityksessä 

mahdolliset kehittämiskohteet. Suunnittelun ohjaus on oleellinen osa rakennus-

hankkeen johtamista. Suunnittelun johtamisella varmistetaan suunnittelutavoittei-

den toteutuminen, siten että suunnitelmakokonaisuus täyttää tilaajan asettamat 

tavoitteet ja rakentamiselle määrätyt vaatimukset.  

Suunnitelmien toimituksen ja sisällön ongelma on yleinen rakennushankkeissa. 

Suunnitelmat ovat myöhässä, puutteellisia tai virheellisiä suoritettaessa hankinto-

ja ja rakennettaessa. Jokainen rakennushanke edellyttää huolellista suunnittelua, 

sillä suunnitteluvaiheessa tehdään rakennushankkeen sisällön, laajuuden ja kus-

tannusten osalta keskeiset päätökset. 

Tässä diplomityössä case-kohteena on korjausrakennushanke. Case-kohteeseen 

järjestettiin projektipalautekysely, jonka avulla pyrittiin todentamaan hankkeen 

onnistumiskohdat ja kipupisteet suunnitteluvaiheen osalta.  Kyselyn perusteella 

todettakoon, että rakennuttajan tulisi jatkossa kehittää toiminnassa suunnittelun 

ohjausta ja erityisesti sen osana ajallista hallintaa.  

Työn tuloksena ehdotettiin jatkotutkimukseksi ja kehittämiskohteeksi projektin 

hallinnan tehostamista. Jatkokehityksen pohjaksi luotiin alustava "tsekkilista" jon-

ka tarkoituksena on toimia hankkeissa projektin hallinnan, oman työn organisoin-

nin sekä hankkeiden seurannan apuvälineenä. Tutkimuksen tuloksena olevaa 

tsekki-listaa esitetään koekäyttöön ja jatkokehityksen pohjaksi. 
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The goal for this thesis was to examine design management methods for modern 

construction projects. This study explores design management activities in vari-

ous stages of a construction project from the developer’s perspective. Possible 

development areas for the company selected for this study were determined on 

the basis of literature, a case study and a survey. Design management is an inte-

gral part of construction management. Design management activities aim to en-

sure that design objectives are achieved and that the overall plans are in line with 

building requirements and the goals set by the customer.  

Problems in the delivery and content of the plans are common in construction 

projects. The plans may be late, incomplete or erroneous, hampering acquisition 

and construction processes.  Each construction stage requires thorough planning 

since the central decisions regarding the construction project’s content, extent 

and cost are made at the design stage. 

In this thesis, a renovation project was selected as the case. A feedback survey 

on the case project was conducted, with the goal of determining the strengths 

and weaknesses of the project’s planning stage.  The survey indicates that the 

developer should develop its design management operations, particularly with 

regard to time management.  

As a result of this study, the efficiency of project management was proposed as a 

subject for further research and development. To offer a basis for further devel-

opment, a preliminary checklist was prepared, with the goal of creating a tool for 

project management, organisation of work and project monitoring. This checklist 

is proposed for trial use and as a basis for further development.. 
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1 JOHDANTO 

Tämän diplomityön tarkoituksena on tarkastella nykyaikaisen rakennus-

hankkeen suunnittelun ohjausmenetelmiä. Työssä perehdytään rakennus-

hankkeen erivaiheiden suunnittelunohjaukseen rakennuttajan näkökul-

masta. Työssä perehdytään rakennushankkeen ja suunnittelun ohjaukses-

ta löytyvään kirjallisuuteen.  Diplomityössä peilataan kirjallisuudesta löyty-

viä aihioita todelliseen elämään case-hankkeen avulla. Kirjallisuuden, ca-

se-hankkeen sekä kyselytutkimuksen perusteella selvitetään kohde yrityk-

sessä mahdolliset kehittämiskohteet. Havaitut kehittämiskohteet analysoi-

daan. Kehittämiskohteista valitaan yrityksen näkökulmasta tärkein osa-

alue, johon laaditaan kehitysehdotus jatkoa varten.  

 

Diplomityö tehtiin ISS Proko Oy:lle. ISS Proko on rakennuttamisen ja 

suunnittelun konsulttipalveluja tuottava yritys, jossa työskentelee lähes 

150 alan ammattilaista. Yritys toimii suunnittelun, rakennuttamisen, työ-

maavalvonnan ja rakennuksiin liittyvien tutkimusten ja kartoitusten parissa. 

ISS Proko on osa kiinteistöpalveluita tuottavaa ISS Palveluita. ISS Prokon 

tavoitteena on tukea asiakkaan liiketoiminta- ja kiinteistöstrategiaa toteut-

tamalla heille toimivat ja tavoitteiden mukaiset tilat sekä palvelut. Yrityksen 

edustajana ja työn ohjaajana toimii toimitusjohtaja Harri Väänänen. Lap-

peenrannan teknillisen yliopiston puolesta tarkastajana sekä valvojana 

toimii professori Janne Huiskonen ja tutkijaopettaja Petri Niemi. 

 

1.1 Työn tausta 

Havaittu muutos kiinteistö- ja rakennusalalla on ollut sen suuntautuminen 

yhä enemmän palvelu elinkeinoa. Kiinteistöjen omistaminen on muuttunut 

enemmän ammattimaisemmaksi ja vaativammaksi. Rakennusalan asiak-
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kaiden toiminta on muuttunut ympäristö ja elinkaari tietoisemmaksi sekä 

vaativammaksi myös itse rakennusprosessin sujuvuuden ja palvelutason 

suhteen. (Koivu, T. 2002.) Myös korjausrakentamisen osuus on kasvanut 

rakennusalalla jatkuvasti. Hankkeiden tiedonhallinnassa on paljon vaihte-

lua. Osa hankkeista hoidetaan perinteisesti paperidokumentteihin perus-

tuen ja osa tietomallia hyödyntäen. Hankkeissa myös yhdistellään osaksi 

tietomallinnusta ja perinteistä suunnittelua. Kaikki edellä mainitut asiat 

asettavat lisääntyviä haasteita rakennushankkeille ja etenkin rakennusten 

suunnittelulle vaatimusten lisääntyessä.   

 

Rakennushankkeen hyvä lopputulos edellyttää laadukkaan ja toimivan 

rakennusprosessin. Prosessin osapuolet ovat kaikki tärkeässä asemassa. 

Rakennuttajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän asema on kuitenkin erit-

täin tärkeä keskeinen. Rakennuttaja määrittelee rakennushankkeen tavoit-

teet, ohjaa prosessikokonaisuutta sekä hankkii tarvittavat resurssit. Ra-

kennuttajan rooli vaikuttaa ratkaisevasti koko hankkeeseen sen varhai-

simmista suunnitteluvaiheista aina lopputuotteen laatuun. Hankkeen toteu-

tuksen suunnittelun ja ohjauksen tavoitteena on johtaa, ohjata ja seurata 

projektia niin, että investointi toteutuu laadultaan virheettömästi, taloudelli-

sesti ja oikea-aikaisesti. (RIL ry. 2013.) 

 

Suunnittelun ohjaus on oleellinen osa rakennushankkeen johtamista. 

Suunnittelun johtamisella varmistetaan suunnittelutavoitteiden toteutumi-

nen, siten että suunnitelmakokonaisuus täyttää tilaajan asettamat tavoit-

teet ja rakentamiselle määrätyt vaatimukset. Alussa asetettuja tavoitteita 

seurataan ja täsmennetään sekä tarvittaessa myös päivitetään koko hank-

keen ajan. Hankkeen keskeisempiä ominaisuuksia ovat tiedon täydellisyy-

den ja kustannusvaikutusten kehittyminen hankkeen kuluessa. (RIL ry. 

2013.) 
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Hankkeen käynnistyessä tietoa voi olla erittäin vähän ja jokainen päätös 

vaikuttaa oleellisesti kustannuksiin. Ajan kuluessa yksittäinen päätös ei 

vaikuta kokonaiskustannuksiin yhtä vahvasti ja toisaalta sitoutuneita kus-

tannuksia on kokoajan vaikeampi muuttaa. Muutosten teko tulee siten 

hankkeen edetessä jatkuvasti kalliimmaksi. Tämän vuoksi suunnittelun 

ohjauksen ja kustannusten hallinnan on oltava aktiivista jo hankkeen alus-

ta alkaen. (RIL ry. 2013.) 

 

Kustannuksia itsessään ei voida ohjata, vaan ohjaus kohdistuu tavoittei-

den asettamiseen ja suunnitteluratkaisujen valintaan. Hankkeelle asetettu-

ja tavoitteita ei ole syytä perusteetta muuttaa, joten hankkeen budjettia ei 

tule muuttaa suunnitteluratkaisujen satunnaisen kalleuden mukaan. Sen 

sijaan suunnitelmiin on mahdollista vaikuttaa koko suunnitteluprosessin 

ajan. (RIL ry. 2013.) 

1.2 Suunnittelun ohjaus ja ongelmakenttä 

Rakennushankkeet eroavat muiden teollisuuden alojen projekteista erityi-

sesti suunnittelun ja alihankintojen osalta. Rakennusalan ulkopuolella teol-

lisuus kantaa merkittävää tuotekehitys - ja suunnitteluvastuuta koko tuote-

kokonaisuudesta. Rakennusalalla tilaaja hankkii suunnittelu- ja rakenta-

mispalvelut erikseen. Teollisuus pyrkii pitkäjänteisiin alihankintaverkostoi-

hin entistä pätevämpien toimittajien kanssa. Rakennusalalla toimittajat va-

litaan hintakilpailulla, jolloin verkottuminen ei ole mahdollista ja toteuttaja-

organisaatio on joka hankkeessa erilainen. Rakentamisessa vastuut pro-

sesseista ja laadusta ovat kovin hajallaan. Vastaava hajanaisuus liittyy 

myös suunnittelun prosesseihin ja suunnittelun tietovirtoihin osapuolten 

kesken. (Sulankivi K. et al. 2002.) Suunnitelmien toimituksen ja sisällön 

ongelma on yleinen rakennushankkeissa. Suunnitelmat ovat myöhässä, 

puutteellisia tai virheellisiä suoritettaessa hankintoja ja rakennettaessa. 

(Kruus M. et al. 2006.) 
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Merkittävä syy moniin nykyisiin ongelmiin on, että kukin osapuoli on keskit-

tynyt kehittämään omia prosessejaan, eikä kukaan ole kovin paljon uhran-

nut voimavaroja prosessin kehittämiseen kokonaisuutena (Karhu V. et al. 

1999). Yhteistyön ja tiedonsiirron ongelmat ovat monissa ongelmissa taus-

talla. Yhteistyön ja kommunikoinnin ongelmat on tunnistettu olevan yhtenä 

päätekijänä vaikuttamassa aikataulu ongelmiin, heikkoon tuottavuuteen ja 

tehottomaan toimintaan (Kerosuo H. et al. 2012). 

 

Ongelmia esiintyy suunnitelmien joustavuudessa ja muutosten hallinnas-

sa. Muutokset voivat koskea käyttäjistä johtuvia tilaratkaisuja, tilajakoa ja 

tilavarustusta sekä tilojen talotekniikkaa. Suunnitelma muutokset selviävät 

hankkeessa vähitellen; osa vasta käyttöönotossa, sekoittaen suunnittelu-

prosessia, heikentäen suunnitteluratkaisuja, vaikeuttaen käyttöönottoa ja 

aiheuttaen lisäkustannuksia. (Kruus M et al. 2006, s. 5) 

 

Oman haasteen suunnittelun ohjaukseen luovat vaihtelevat rakennuspro-

jektien hankintamuodot. Hankkeeseen valittu toteutustapa vaikuttaa siihen 

kuinka paljon ja kuinka yksityiskohtaisia suunnitelmia tarvitaan. Hankinta-

muoto ei sinällään näytä vaikuttavan suunnittelijoiden työmäärään, mutta 

kylläkin siihen miten työ jakautuu hankkeen aikana. (RIL ry. 2013.). Esi-

merkiksi kokonaishintakilpailu edellyttää täydellisiä suunnitelmia heti alus-

sa; vaiheessa, jossa niitä ei ole, aiheuttaen puutteellista ja virheellistä 

suunnittelua sekä lisätöitä ja lisälaskutusta. (Kruus M et al. 2006, s. 5) 

 

Ongelmat eivät johdu yksinomaan suunnittelusta. Hankkeen toteuttajien 

panostus suunnitelmiin on ollut usein puutteellista, eikä hankintakyselyissä 

ole täysimääräisesti hyödynnetty projektiryhmän osaamista. Myöskään 

työmaahenkilöstö ei yleensä hallitse hyvin toteutusta ja aikataulutusta 

hankinnoittain, eikä yhteistyö suunnittelun kanssa suju välttämättä hyvin. 

Suunnittelun ja hankinnan välisessä kommunikoinnissa on havaittu kehit-
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tämisen varaa. Heikosti ohjattu suunnittelu on haitannut hankkeen johta-

mista ja raportointia aiheuttaen taloudellisia yllätyksiä. (Kruus M et al. 

2006, s. 5) 

1.3 Suunnittelun ohjaus ja suunnittelun laatu suomessa 

Suomessa suunnittelun laatua on tutkittu kattavasti RALA Ry:n toimesta. 

Rakentamisen Laatu RALA ry julkaisi vuoden 2015 alussa selvityksen 

RALA-projektipalautteen pohjalta. Rakentamisen laatu RALA ry on kiin-

teistö- ja rakennusalan järjestöjen perustama toimija, jonka tavoitteena on 

parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. RALA ke-

rää ja ylläpitää tietoa alan yrityksistä, arvioi niitä ja antaa niille pätevyyksiä 

ja luokituksia. (Junnonen J-M., Kärnä S. 2015) 

 

RALA-projektipalaute on rakennusalan yhteinen palautejärjestelmä, jossa 

hankkeen osapuolet voivat antaa palautetta ja lukea itse saamaansa pa-

lautetta. Projektipalautetta on kerätty järjestelmän kautta vuodesta 2008 

alkaen (Junnonen J-M., Kärnä S. 2015).  

 

RALA:n 1747 kohteesta keräämä projektipalaute vahvistaa käsitystä, että 

rakennusprojektin laatuongelmat lähtevät usein jo suunnitteluvaiheesta. 

RALA on kerännyt projektipalautetta järjestelmänsä kautta vuodesta 2008 

alkaen. Järjestelmässä on kaikkiaan 1 747 hanketta ja noin 6 000 palau-

tetta. Nyt on analysoitu suunnittelijoiden saamia palautteita sekä suunnit-

telijoiden antamia palautteita rakennushankkeeseen osallistuville tahoille. 

(Junnonen J-M., Kärnä S. 2015.) 

 

Nykyrakentamisessa hanketta on kiire lähteä rakentamaan jo ennen kuin 

se on suunniteltu valmiiksi. Suunnittelijat kokevat, että he eivät saa tilaajal-

ta riittävän ajoissa lähtötietoja, mikä näkyy sitten suunnitelmien puutteina 

ja aikataulun pettämisenä. RALA:n tutkimuksessa ilmenee hyvin eri osa-
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puolten näkemys hankkeen ongelmista. Tutkimuksessa ilmeni, että asiat, 

joista rakennuttaja moitti suunnittelua, olivat samoja asioita, joista raken-

nuttaja sai negatiivista palautetta suunnittelijoilta. Esimerkiksi aikataulun 

hallinta oli molempien näkökulmasta puutteellista.  

 

Suunnittelu ja suunnittelun ohjaus on tutkimuksen pohjalta rakennuspro-

sessin isoin ongelma. Usein kyse on myös tiedonkulun ongelmista. Lähtö-

tietoja ei saada oikeaan aikaan eikä tieto kulje. Tietomallinnuksen lisäämi-

nen voisi auttaa näihin ongelmiin, koska esimerkiksi sen törmäystarkaste-

luissa paljastuu jo monia ristiriitaisuuksia suunnitelmista. Toisaalta tieto-

mallinnus voi tuoda myös uusia ongelmia tiedonhallinnan suhteen. Suun-

nittelun painopiste esimerkiksi aikaistuu. Tietomallinnus voi toimia työkalu-

na tietyissä ongelmissa, mutta ei todennäköisesti poista perusongelmia. 

1.4 Tavoitteet 

Työssä perehdytään rakennushankkeen ja suunnittelun ohjauksesta löyty-

vään kirjallisuuteen.  Diplomityössä peilataan kirjallisuudesta löytyviä aihi-

oita todelliseen elämään case-hankkeen avulla. Kirjallisuuden, case-

hankkeen sekä kyselyn perusteella selvitetään kohde yrityksessä mahdol-

liset kehittämiskohteet. Havaitut kehittämiskohteet analysoidaan. Kehittä-

miskohteista valitaan yrityksen näkökulmasta tärkein osa-alue, johon ra-

kennetaan kehittämissuunnitelma jatkoa varten. Alla on avattuna tutki-

muskysymykset. 

 

Miten suunnittelun ohjauksella voidaan parantaa suunnitelmien ta-

soa, aikataulun hallintaa sekä kustannusten hallintaa?  

Lähtökohtana on, että suunnitelmien taso, aikataulu sekä kustannukset 

kulkevat ikään kuin käsi kädessä. Jos yksi taso pettää niin se tarkoittaa 

yleensä, että muut seuraavat perästä. Esimerkiksi, jos aikataulu pettää, se 

tarkoittaa yleensä myös kustannusten nousua. Aikataulu ongelmat voivat 
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luoda myös kiireen ja sitä kautta hätäiset ja heikot suunnitteluratkaisut, 

mikä johtaa taas suunnitelmien tason heikentymiseen sekä kustannuson-

gelmiin. Ongelmat kiertävät yleensä noidankehää, jossa ongelmat vaikut-

tava toisiinsa ja, jossa vaikutukset saattavat näkyä muualla kuin, missä 

varsinainen ongelma on. Ajatuksena on selvittää, mitkä ovat vuorovaiku-

tukset eri ongelmien välillä ja mitä keinoja on olemassa ongelmien ratkai-

suun. 

 

Miten suunnittelun ohjausta voidaan kehittää? 

Ajatuksena on tunnistaa suunnittelun ohjauksen kipukohdat niin kirjalli-

suudesta kuin kohdeyrityksessä. Mitkä olisivat ne toimenpiteet, jotka ovat 

oleellisia tarkastelun kohteeksi. Lähtökohtana olisi selvittä suunnittelun 

ohjauksen merkitys hankkeen johtamisessa. Oletuksena on, että suunnit-

telun ohjauksen on oltava kokonaisvaltaista, jotta siitä saadaan haluttu 

hyöty. Suunnittelun ohjauksessa tulisi ottaa huomioon yhtä aikaa aikatau-

lu, kustannukset sekä suunnitelmien sisältö niin asiakkaan näkökulmasta 

kuin itse prosessinkin. Vai onko oleellisempaa kehittää suunnitteluproses-

sia joustavammaksi, jolloin voidaan toimia suuremmilla epävarmuuksilla. 

Apukysymyksiä ovat: 

 Miten suunnittelua ohjataan aikataulullisesti? 

 Hankkeen kustannusten ja talouden hallinta ja niiden liittymi-

nen suunnittelunohjaukseen? 

 Hankkeen alkuvaiheen tavoitteiden määrittelyn merkitys suun-

nittelun ohjaukseen? 

1.5 Rajaus 

Diplomityö rajataan käsittelemään rakennushankkeen suunnittelun ohjaus-

ta rakennuttajan näkökulmasta. Ennen varsinaista suunnitteluvaihetta ra-

kennushankkeissa on tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaihe. Näissä alku-

vaiheissa luodaan perustusta koko rakennushankkeelle ja näiden vaihei-
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den lopputuloksena syntyvät vaatimukset ja tavoitteet suunnittelulle. Vaik-

ka alkuvaiheita ei varsinaisesti lasketa suunnitteluksi, on niillä merkittävä 

vaikutus suunnitteluvaiheeseen. Tästä syystä rakennuttajan suunnittelun 

ohjaukseen tulee ottaa mukaan hankkeen alkuvaiheet. Työstä rajataan 

pois hankkeen varsinainen rakennusvaihe sekä käyttöönottovaihe. Suun-

nitteluvaiheen osalta työ rajautuu toteutussuunnittelun alkuvaiheeseen, 

urakkalaskentasuunnitelmien valmistumiseen. Varsinainen toteutussuun-

nittelu rajataan pois.  

 

 

Kuva 1. Diplomityön rajaus. (Kuva mukaillen Sulankivi K.,et al, 2002). 

 

 

 



9 

 

 

 

  

1.6 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus koostuu kirjallisuusselvityksestä, havainnointitutkimuksesta sekä 

kyselytutkimuksesta. Työssä pyritään hyödyntämään rakennusalan, suun-

nittelun sekä projektin hallinnan kirjallisuutta ja teorioita. Tutkimusongel-

man jäsentely aloitetaan rakennushankkeen prosessin kartoittamisella si-

ten, että suunnittelun ohjaus saadaan kytkettyä hankkeen erivaiheisiin. 

Tarkoituksena on sitä kautta havaita kokonaisongelmia ja eri ongelma-

tasojen vuorovaikutussuhteita.  

 

Diplomityössä on käytössä suurehkon korjausrakentamishankkeen tiedot. 

Aineistoa kerätään perehtymällä kyseiseisen case-hankkeen dokument-

teihin ja hankintatapoihin sekä havainnoinnin ja kyselytutkimuksen avulla. 

Diplomityön kirjoittaja toimii case-hankkeessa mukana yhtenä rakennutta-

jaorganisaation jäsenenä hannkkeen suunnitteluvaiheessa. Havainnoinnin 

avulla kartoitetaan mahdollisia ongelmakohtia toiminnassa. Havaittuja on-

gelmia analysoidaan ja testataan kyselyn avulla. Havainnointi menetelmä-

nä käytettiin osallistuvaa havainnointia, joka tarkoittaa että se on vapaasti 

tilanteessa muotoutuvaa ja jossa havainnoija on ryhmän toimintaan osal-

listuva (Hirsjärvi S., et al. 2009, s. 214 ). Havainnointi jaksona käytettiin 

hankkeen suunnitteluvaihetta luonnosvaiheesta yleissuunnittelun loppuun. 

Tämä tapahtui aikajänteellä 5/2015- 6/2016. Case-kohteen havainnoinnin 

tarkoituksena oli löytää mahdolliset kehittämiskohteet rakennuttajan toi-

minnassa ja jotta havaitut ongelmakohdat eivät jäisi pelkästään tutkijan 

havaintojen varaan, järjestettiin hankkeen suunnitteluvaiheen loppupuolel-

la kysely hankkeen kipupisteistä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten 

hankkeen osapuolet kokevat hankkeessa suunnitteluvaiheen onnistumi-

sen. Kysymykset johdettiin tutkijan omien havaintojen sekä kirjallisuuden 

perusteella. Kysely järjestettiin verkkokyselynä.  Kyselyssä käytetään 

hankkeen eri tehtävissä toimivia henkilöitä, jotta saadaan kokonaiskuva 

mahdollisimman selkeäksi. Kyselyn ja havaintojen perusteella saatiin sel-
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vitettyä mahdolliset kehittämiskohteet rakennuttajan suunnittelun ohjauk-

sessa 

1.7 Raportin rakenne 

Raportti koostuu yhteensä 8 kappaleesta. Raportti alkaa johdannon jäl-

keen kirjallisuusosiolla. Kappaleet 2-5 koostuvat kirjallisuusosiosta. Kap-

paleessa 2 käsitellään rakennushankkeen kulku, jotta päästään sisään 

rakennuttamisen ja suunnittelun ohjauksen sisältöön. Rakennuttamista ja 

suunnittelun ohjausta käsittelevät kappaleet 3-5. Kappaleessa 6 esitellään 

tutkimuksen case-kohde. Tutkimuksen kohteena oleva hanke käydään läpi 

ensin perustiedoiltaan jonka jälkeen käydään läpi siinä havaittuja suunnit-

telun ohjaukseen liittyviä ongelmia. Kyselytutkimuksen toteutus käydään 

läpi myös kappaleessa kuusi. Tulokset ja johtopäätökset esitellään kappa-

leissa 7. Raportti päättyy yhteenvetoon kappaleessa 8.  
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2 RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET 

Tässä kappaleessa tarkastellaan rakennushankkeen kulkua alusta lop-

puun. Käydään läpi hankkeen eri vaiheet ja tutkitaan miten rakennushank-

keen prosesseja voidaan kuvata.  

 

Rakennushanke on monimutkainen, pitkäkestoinen ja monen osapuolen 

välinen kokonaisuus. Talonrakennus jaetaan yleensä tarveselvitys-, han-

kesuunnittelu, rakennussuunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheisiin. 

Tämä jako on omaksuttu mm. Rakennustietosäätiön julkaisemassa RT-

ohjekortissa RT 10-10387 Talonrakennuksen kulku. (Liuksiala A., Stoor P., 

2014. Rakennussopimukset, s. 34.) 

 

Kuva 2. Perinteinen ajattelumalli rakennusprosessista (Sulankivi K.,et al, 

2002) 

 

Käytännössä päävaiheet limittyvät kuitenkin aina jossain määrin keske-

nään. Erityisesti näin on suunnittelu- ja rakentamisvaiheen osalta. Syynä 

ovat tiukentuneet projektiaikataulut. Rakennusten suunnitteluratkaisujen ja 

käytettyjen tekniikoiden kehittyessä keskeinen tarve suunnittelun ja raken-

tamisen tiiviimpään vuorovaikutukseen on se, että suunnittelu tarvitsee 

tietoa ja palautteita urakoitsijoilta ja toimittajilta. Vastaavasti urakoitsijoiden 

ja toimittajien on perehdyttävä suunnitteluratkaisuihin voidakseen suunni-

tella hankintoja, työmaaprosessia ja valmistusta. Lisäksi 
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urakoitsijoiden on löydettävä suunnitelmissa olevat ristiriitaisuudet ja puut-

teet mahdollisimman aikaisin. Perinteisissä urakoissa suunnitelmapuutteis-

ta on lisäksi huomautettava rakennuttajaa, koska vastuu suunnitteluratkai-

susta siirtyy muutoin urakoitsijalle. (Sulankivi K.,et al, 2002). 

 

 

Kuva 3. Perinteisesti ajateltu rakentamisprosessi sisältää paljon päällek-

käistä toimintaa. (Sulankivi K.,et al, 2002). 

Tässä diplomityössä rakennushankkeen osittelussa käytetään, edellä 

mainittua, alalla vakiintunutta vaiheistusta. Rakennushankkeen päävaihei-

na tässä työssä käytetään tarveselvitys-, hankesuunnittelu, rakennus-

suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheita. Seuraavissa kappaleissa 

käydään läpi eri päävaiheet ja niiden sisäisiä tehtäviä. 

2.1 Hankkeen osapuolet 

Rakennushankkeeseen osallistuu useita osapuolia. Näitä ovat omistaja, 

rakennushankkeen tilaaja, käyttäjä, rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsi-

jat, rakennustuote- ja materiaalitoimittajat sekä viranomaiset. Hankkeen 
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tilaaja organisaatio voi olla myös tilojen käyttäjänä ja, jos sillä on riittävä 

ammattitaito, se voi toimia myös rakennuttajana tai rakentajana. Hank-

keessa toimiville osapuolille tai tehtävien suorittajille asetettavat vaatimuk-

set vaihtelevat koulutuksen, kokemuksen ja ammattitaidon mukaan. Hank-

keen laatu, laajuus ja kesto vaikuttavat vaatimuksiin niin merkittävästi, että 

osapuolien tehtävätkin voivat muuttua tai siirtyä toiselle. Hankkeen laajuu-

den ja vaativuuden kasvaessa osapuolten lukumäärä kasvaa ja tehtävät 

eriytyvät. Osapuolten määrään vaikuttaa myös hankevaihe. (Kankainen J., 

Junnonen J-M., 2004, s. 11-12.) 

 

 

Kuva 4. Rakentamisen oaspuolia. ( Kankainen J., Junnonen J-M. 2004, s. 

12) 

 

Omistajalla tarkoitetaan rakennuksia tai maa- ja vesirakenteita omistavia 

organisaatioita tai yksityishenkilöitä. Rakennusten omistajana voi olla 
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myös osakeyhtiö, kiinteistöyhtiö, asunto-osakeyhtiö tai yksityishenkilö. 

(Kankainen J., Junnonen J-M., 2004, s. 12) 

 

Tilaaja voi olla rakennuksen omistaja, lopullinen käyttäjä tai ainoastaan 

hankkeen rahoittaja, joka aikoo vuokrata tilat eri käyttäjälle. Tilaaja ei 

yleensä hoida kaikkia rakennuttamistehtäviä itse, vaan ostaa rakennutta-

mispalvelut kokonaan tai osittain ulkopuoliselta organisaatiolta eli raken-

nuttajakonsultilta. Rakennuttajakonsultti on tilaajan edustaja suunnittelijoi-

hin, urakoitsijoihin ja muihin rakentamisen osapuoliin nähden, ja johtaa 

rakennushanketta toimeksiannossa määritellyin valtuuksin. Tilaajan tehtä-

vä on määritellä hankkeelle toiminnalliset, tekniset ja laadulliset vaatimuk-

set sekä tavoitteet. Tilaajan tehtävänä on myös arvioida hankkeen laajuus 

ja kiireellisyys. Tilaajan asettamat vaatimukset vaikuttavat siihen, miten 

hyvin tilat vastaavat käyttäjien tarpeita. (Kankainen J., Junnonen J-M., 

200,.s. 12) 

 

Rakennuttajalla tarkoitetaan organisaatiota, jonka tehtäväksi rakennutta-

minen on annettu. Rakennuttajan vastuulla on tilaajan tarpeen tyydyttämi-

nen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Rakennuttaja osallistuu tilaajan 

aloitteesta hankkeen tavoitteiden asettamiseen, koko rakennushankkeen 

suunnitteluun ja toteuttamisedellytysten selvittämiseen, valitsee suunnitte-

lijat ja teettää tarvittavat suunnitelmat, huolehtii rakentamiseen liittyvästä 

päätöksenteosta ja organisoinnista sekä vastaa hankkeen kustannusohja-

uksesta. Lisäksi rakennuttaja laatii hankeaikataulun, hankkii rakennustöille 

tarvittavat päätökset ja luvat, valvoo suunnittelua ja toteutusta sekä teettää 

rakennustyöt sopimuksiin perustuen. (Kankainen J., Junnonen J-M. 2004, 

s. 13) 

 

Suunnittelijat ovat eri suunnittelualojen ammattilaisia, jotka muodostavat 

yhteistyötä tekevät suunnitteluryhmän. Suunnitteluryhmän työ koordinoin-

nista ja suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaa pääsuunnittelija. 
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Hankkeen pääsuunnittelijana toimii tavallisesti arkkitehti. Maankäyttö- ja 

rakennuslaki vaatii pääsuunnittelijan nimeämistä hankkeelle. (Kankainen 

J., Junnonen J-M., 2004, s.13) 

 

Rakennustyön toteuttaja voi olla rakennuttava organisaatio, joka tekee 

rakennustyöt ns. omana työnä tai rakennusurakoitsija. Hankkeessa on 

yleensä nimetty pääurakoitsija. Pääurakoitsijalla on velvollisuus rakennus-

urakan lisäksi huolehtia työmaan yleisistä velvollisuuksista. (Kankainen J., 

Junnonen J-M., 2004, s.14) 

 

Viranomaisten tehtävä on asettaa yhteiskunnan näkökulmasta vaatimuk-

sia rakennushankkeelle sekä rakennuksen turvallisuudelle ja terveellisyy-

delle. Viranomainen valvoo ja ohjaa suunnittelua ja rakentamista lakien, 

asetusten, eriasteisten kaavojen ja paikallisten määräysten sekä ohjeiden 

ja normien avulla.  (Kankainen J., Junnonen J-M., 2004, s.14) 

2.2 Tarveselvitys 

Rakennushankkeeseen ryhdyttäessä on jokaisessa organisaatiossa tär-

keää tietää miksi siihen ryhdytään, mitä on tarkoitus tehdä, mitkä ovat kus-

tannukset ja mikä on aikataulu. Näihin kysymyksiin halutaan päätöksente-

koa varten vastauksia yleensä jo ennen varsinaisen suunnitteluvaiheen 

käynnistämistä. Tätä varsinaista rakennussuunnitteluvaihetta edeltävää 

suunnittelua voidaan kutsua yleisnimellä hankesuunnittelu ja se voi ja-

kaantua moniin eri tehtävävaiheisiin. Näitä ovat tarveselvitys, hankeselvi-

tys, kehittämisselvitys, hankesuunnittelu ja mahdollisesti myös esiluonnok-

set ja konseptisuunnittelu. Lisäksi tarvitaan usein myös useita erillisselvi-

tyksiä. (RIL ry. 2013, s. 149-150) Rakennushanke syntyy yleensä käyttä-

jän tilantarpeesta. Tilaa tarvitaan enemmän tai vähemmän ja joko erilaista 

tai samanlaista tilaa. Hankkeen ”ensimmäinen” vaihe onkin usein käyttäjän 



16 

 

 

 

  

tilantarveselvitys. Kun käyttäjän tarpeet on määritelty, voidaan tarkastella 

eri tilahankinnan vaihtoehtoja. (RIL ry. 2013, s.150) 

 

Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa 

olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille ase-

tettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä 

arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. Tilantarve selvitetään karkeasti tila-

ryhmittäin ottaen huomioon kehitysennusteista arvioitu kohtuullinen laa-

jennusvara. Eri käyttö- ja toimintaratkaisut asettavat tiloille erilaiset vaati-

mukset, joiden tyydyttämiseksi voi olla useita erilaisia ratkaisuja, joista ra-

kentamisvaihtoehto johtaa hankeprosessiin. Usein tarveselvitys ja hanke-

suunnitelma voidaan tehdä yhdessä. Tilanhankinnan tarveselvityksen laatii 

omistajan tai käyttäjän toimeksiannosta rakennuttaja käyttäen tarvittaessa 

apunaan suunnittelijoita tai muita asiantuntijoita. (Rakennustieto Oy. 2013 

RT 10-11107.) 

 

Tarveselvitysvaiheessa selvitetään hankkeen tarpeellisuus ja tarkoituk-

senmukaisuus sekä tutkitaan hankkeen edellytykset ja mahdollisuudet. 

Selvitystyön tulokset kootaan tarveselvitykseksi, jonka pohjalta tehdään 

hankesuunnittelupäätös. Tarveselvitys muodostuu alustavasta rakennus-

ohjelmasta (tilaohjelma), aikataulusta sekä kustannus- ja kannattavuusar-

viosta. Rakennuttajalle tarveselvitysvaihe on taloudellisesti ehkä merkittä-

vin vaihe. Silloin tehdään rakennuttamispäätös, joka aina merkitsee huo-

mattavaa investointia. (Liuksiala A., Stoor P., 2014, s. 34) 

 

Tarveselvitysvaiheessa selvitetään, miten tilaajan tilantarve voidaan tyy-

dyttää. Tällöin tutkitaan kaikki rakentamisen vaihtoehdot, kuten valmiiden 

tilojen osto tai vuokraus, vanhan rakennuksen tilojen uudelleen järjestely 

tai laajentaminen ja mahdollisesti tilaajan toimintojen muotouttaminen si-

ten, ettei uusia tiloja tarvita. Samanaikaisesti toimintojen inventoinnin ja 

tilantarpeen tyydyttämisvaihtoehtojen kanssa selvitetään mahdolliset uu-
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den rakennuksen sijoituspaikat ja tutkitaan rakennusluvan hankkimiseen 

liittyvät näkökulmat. Lisäksi selvitetään rakennuspaikkojen liikenteellinen, 

geotekninen yms. soveltuvuus. Tarveselvityksessä laaditaan hankkeelle 

alustava aikataulu ja taloussuunnitelma. Samalla tutkitaan eri rahoitus-

mahdollisuudet ja vaihtoehdot. (Liuksiala A., Stoor P., 2014, s. 34) 

 

Tarveselvitystä tehtäessä on huomioitava, ettei käyttäjä yleensä ole tila-

hankinnan ja rakentamisen ammattilainen ja niinpä ammattilaisen avus-

tuksella laadittu selvitys on keskeinen lähtötieto sekä omistajalle, koko tu-

levalle rakennushankkeelle, että erityisesti käyttäjälle itselleen. Prosessis-

sa käyttäjälle konkretisoituu, mitä hän on hakemassa, miksi ja millä kritee-

rein. Tarveselvitykseen on syytä kuvata päätöksentekoa varten myös läh-

tötilanne mahdollisine ongelmineen ja muutoksen perusteluineen. (RIL ry. 

2013, s.154) 

 

Tarveselvityksen oleellisimpana tuotoksena on tilaohjelma. Tilaohjelma on 

tilatarpeen kuvaus tiloittain. Tilaohjelmasta selviää tiloilta vaadittavat laatu, 

laajuus sekä tekniset ja muut ominaisuudet. Tilaohjelmaa laadittaessa on 

tärkeää katsoa myös tulevaisuuteen ja miettiä tilatarvetta pitemmällä täh-

täimellä (RIL ry. 2013, s.154). 

 

Tarveselvitysvaihe on hankkeen tärkeimpiä vaiheita. Vaiheessa kustan-

nuksia ei vielä synny kovinkaan paljon, mutta hanke tulee tarkasteltua riit-

tävän perusteellisesti ja kriittisesti läpi. (RIL ry. 2013, s.154.) Tarveselvi-

tyksen pohjalta päätetään voidaanko ja kannattaako rakennushankkee-

seen ryhtyä. Mikäli hankepäätös tehdään, tarveselvitys on suunnitteluohje 

ja puite koko hankkeen jatkotoimenpiteille (Kankainen J., Junnonen J-M., 

2004.s.18). 
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2.3 Hankesuunnittelu 

Hankesuunnittelu on tarkentuvaa rakennushankkeen suunnittelua ja selvi-

tystyötä. Talonrakennushankkeessa hankesuunnitteluvaiheen lähtötietoja 

ovat tarveselvityksen alustava tilaohjelma, tilojen ominaisuudet ja hank-

keen toteutusaikataulu, jotka tarkennetaan tässä vaiheessa varsinaisen 

rakennussuunnittelun suunnitteluohjeeksi. (Kankainen J., Junnonen J-M., 

2004.s.20). Hankesuunnittelun tavoitteena on asettaa hankkeelle raken-

nussuunnittelun tavoitteet, näistä erityisesti kustannus- ja aikataulutavoite. 

(RIL ry. 2013, s.156.) 

 

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, 

toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. 

Siinä määritellään rakennuspaikka ja hankkeen toteutustapa. Hankesuun-

nittelussa laaditaan toimeksiantajan investointipäätökseen tarvitsemat ra-

kennushanketta koskevat tiedot ja rakennussuunnittelun tavoitemäärittely. 

Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu 

projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Projektiohjelmassa esitetään 

hankkeen läpiviennille asetetut tavoitteet ja hankeohjelmassa hankkeen 

suunnittelulle asetetut tavoitteet. Hankesuunnittelun yhteydessä mahdolli-

sesti tehdyt ehdotussuunnitelmat eivät kuulu hankesuunnitelmaan.  Han-

kesuunnittelu on luonteeltaan tarkentuva prosessi, jossa haetaan tasapai-

noa tavoitteiden ja lähtötietojen välille. Tuottovaatimus on usein keskeinen 

kriteeri. Hankesuunnittelun suorittaa toimeksiantaja käyttäen apunaan ra-

kennuttajakonsulttien ja suunnittelijoiden asiantuntemusta. Toimeksiantaja 

hyväksyy hankesuunnittelun tuloksena syntyvän projekti- ja hankeohjel-

man sekä hankkii rahoituksen. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty han-

kesuunnitelma ja investointi päätös. (Rakennustieto Oy. 2013 RT 10-

11107.) 

 



19 

 

 

 

  

Käytännössä tarveselvitys, ym. selvitykset sekä hankesuunnitelma eivät 

aina tapahdu selkeissä omissa vaiheissaan. Usein jo aikataulu syistä han-

kesuunnittelussa tehdään kaikki vaiheet samanaikaisesti. Tarveselvitys, 

hankeselvitys, sekä muut selvitykset ja hankesuunnittelu limittyvät ja lomit-

tuvat ja muodostavat monien eri polkujen verkoston, josta vähitellen hah-

mottuu kaikkien osapuolien tarpeisiin sopiva hanke. Prosessi ei ole lineaa-

rinen vaan iteroiva. Hankesuunnittelun idea on riittävän huolelliset selvi-

tykset, perustelut sekä selkeä ja johdonmukainen päätöksenteko ja tavoit-

teen asettelu. Hankesuunnitelma sisältää yhteisesti asetetun tavoitteen ja 

vastaa kysymyksiin, mitä tehdään, missä, miksi, milloin ja mitä tämä kaikki 

maksaa. Hankesuunnitelma on organisaation päätöksentekoasiakirja. Se 

on rakennussuunnittelun suunnitteluohje ja samalla myös ensimmäinen 

hankekuvaus. (RIL ry. 2013, s.161-162.) 

 

Hankesuunnitteluvaiheeseen liittyvät myös monet oleellisimmat rakennus-

hankkeeseen ryhtyvän lakisääteiset velvollisuudet. Rakennushankkee-

seen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja ra-

kennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä 

myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huo-

mioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävis-

sään pätevä henkilöstö. (Maankäyttö ja rakennuslaki. § 119) 

2.4 Suunnitteluvaihe 

Hankesuunnittelun jälkeen rakennuksen suunnittelu jaetaan yleensä kol-

meen vaiheeseen, joita ovat ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu ja toteu-

tussuunnittelu (RIL ry. 2013, s.162.). Suunnittelu on keskeinen rakennus-

kohteen laatuun vaikuttava osatekijä. Suunnittelun tavoitteena on saavut-

taa paras mahdollinen laatu annettujen resurssien puitteissa. Sen merkitys 

rakennushankkeen onnistumiselle on tärkeä, sillä suunnitteluratkaisut hei-
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jastuvat merkittävällä tavalla hankkeen talouteen. (Kankainen J., Junno-

nen J-M., 2004, s.33).  

 

Rakennussuunnittelu edellyttää eri alojen suunnittelijoiden yhteistyötä. 

Normaalissa talonrakennushankkeessa suunnitteluun osallistuvat ainakin 

arkkitehti, rakenne- ja geosuunnittelijat sekä talotekniset suunnittelijat, ku-

ten LVI-, sähkö- ja tietojärjestelmäsuunnittelijat. Kohteesta riippuen saat-

taa mukana olla myös muita suunnittelijoita, kuten sisustussuunnittelija, 

akustiikan suunnittelija ja maisemasuunnittelija. (Kankainen J., Junnonen 

J-M., 2004, s.33). 

 

Rakennussuunnitelma tarkentuu työn edistyessä. Ensimmäisistä ehdotuk-

sista valitaan toteuttamiskelpoisin luonnosten pohjaksi. Luonnoksia tarken-

taen laaditaan alustavat tekniset suunnitelmat, joista tulostetaan mm. ra-

kennuslupa asiakirjat. Suunnitelmia valmistellaan edelleen teknisiksi toteu-

tuspiirustuksiksi, rakennus- ja työselityksiksi sekä yksityiskohtasuunnitel-

miksi. Rakennushankkeen ohjausorganisaatio ohjaa ja seuraa suunnittelu-

työn edistymistä sekä päättää tarvittaessa suunnitelmien hyväksymistä. 

(Liuksiala A., Stoor P., 2014, s. 36) 

 

Suunnittelun organisoinnin kannalta on keskeistä saada kuhunkin osateh-

tävään riittävä asiantuntemus sekä varmistaa suunnittelun yhteen sopi-

vuus. Tämän vuoksi suunnitteluryhmälle on kehitetty erilaisia toimintamal-

leja eri suunnittelijoiden yhteistoiminnan sopimuksellista järjestämistä var-

ten. Tällaisia malleja ovat esimerkiksi rakennuttajavetoinen suunnittelu, 

pääsuunnittelijan koordinoima suunnittelu, kokonaissuunnittelu ja yhteis-

vastuullinen suunnittelu (Kankainen J., Junnonen J-M., 2004, s.33). 

 

Suunnittelun toimintamallia valittaessa tilaaja päättää, miten suunnittelun 

koordinointi tapahtuu. Valitussa toimintamallissa vastuusuhteiden on koh-

distuttava eri suunnittelijoille ja koko suunnitteluryhmälle tehtävän edellyt-
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tämällä tavalla. Kunkin osatehtävän vastuuhenkilön on saatava riittävät 

valtuudet tehtävän onnistumiseksi ja samalla sovitaan myös valtasuhteis-

ta.  (Kankainen J., Junnonen J-M., 2004, s.33) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan talonrakennushankkeessa on oltava 

pääsuunnittelija, jonka tehtävänä on huolehtia suunnitelmien riittävästä 

laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakenta-

miselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnittelijan on varmis-

tettava, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tietoa siitä, mikä osuus 

vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuulla sekä huolehdittava eri 

suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä. Lisäksi pääsuunnittelijan teh-

täviin kuuluu huolehtia siitä, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että 

suunnitelmat on todettu ristiriidattomiksi ja yhteensopiviksi. (Kankainen J., 

Junnonen J-M., 2004, s.34). Pääsuunnittelijan velvollisuudet ja tehtävä 

löytyvät rakennusmääräys kokoelman osasta A2.  

 

2.4.1 Ehdotussuunnittelu 

Ehdotussuunnitteluvaiheessa täsmennetään käyttäjän, tilaajan ja ympäris-

tön suunnittelulle asettamat tavoitteet sovittuun laatutasoon. Nämä vaati-

mukset on yleensä kuvattu hankesuunnitelmassa ja sen liitteissä. Näiden 

vaatimusten pohjalta arkkitehdin ja erityissuunnittelijoiden pitää hahmotella 

rakennus ja yhteen sovittaa suunnitelmat pääsuunnittelijan johdolla. (RIL 

ry. 2013, s.162) 

 

Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa 

asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteetti-

sesti, teknisesti, ympäristöllisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät 

suunnitelmat. Vaiheen tuloksena syntyy ehdotuksen valintapäätös ja 

suunnitteluratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi (valittu ehdotussuunnitel-

ma). (Rakennustieto Oy. 2013 RT 10-11107.) 
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Ehdotussuunnittelu on rakentamisen kustannuksiin eniten vaikuttava vai-

he. Ehdotussuunnittelun lopputuloksena on rakennuksen alustava koko-

naisratkaisu, jossa huomioidaan alueenkäyttö, rakennuksen toiminnalliset 

ratkaisut sekä arkkitehtoniset ja rakenteelliset ratkaisut.  

2.4.2 Yleissuunnittelu 

Osassa kirjallisuutta ja käytäntöä yleissuunnitteluvaiheesta käytetään ter-

miä luonnossuunnittelu. Tämä juontaa aiemmin alalla olleisiin ohjeistuk-

siin. Tässä diplomityössä tästä vaiheesta käytetään termiä yleissuunnitte-

lu. Yleissuunnittelu pitää sisällään luonnossuunnittelun. 

 

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi 

yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja 

tilaratkaisuiksi. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja 

pääpiirustukset. (Rakennustieto Oy. 2013 RT 10-11107).  

 

Monissa hankkeissa rakennus on tarkoituksenmukaista jakaa viimeistään 

yleissuunnittelusta alkaen kahteen osaan, kiinteään ja muuntuvaan. Kiin-

teän osan muodostavat rakennuksen luvan mukainen ulkoinen hahmo ja 

ne osat rakennuksen tiloista ja tekniikasta, joiden voidaan olettaa pysyvän 

muuttumattomina. Muuntuvan osan muodostavat vastaavasti tilat, joiden 

käyttötarkoitusta voidaan muuttaa helposti rakennuksen elinaikana. Tyypil-

lisiä kiinteitä osia ovat ulkoisen hahmon lisäksi esimerkiksi rakennuksen 

kantavat osat, porrashuoneet ja hissit sekä talotekniikan vaatimat tilat. 

Tyypillisiä muuntuvia osia ovat erilaisten liike- ja toimistorakennusten tilat. 

(RIL ry. 2013, s.164) 
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2.4.3 Toteutussuunnittelu 

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja han-

kinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. 

(Rakennustieto Oy. 2013. RT 10-11107). Toteutussuunnitteluvaiheessa 

laadittavat asiakirjat sisältävät työpiirustukset ja sellaiset tekniset suunni-

telmat, joiden pohjalta rakennuksen määrä ja laatu voidaan yksiselitteisesti 

määritellä urakkatarjouksen antamista varten. (Kankainen J., Junnonen J-

M., 2004, s.38).  

 

Toteutussuunnittelu voidaan jakaa kahteen osaan, joista toinen on ura-

koitsijan valintavaiheeseen liittyvien suunnitelmien laatiminen ja toinen 

rakentamisen aikaisten suunnitelmien laatiminen. Hankkeeseen valittu 

toteutustapa vaikuttaa siihen kuinka paljon yksityiskohtaisia suunnitelmia 

tarvitaan missäkin vaiheessa. (RIL ry. 2013, s.165). Esimerkiksi perintei-

sellä hankintamuodolla (perinteinen kokonaisurakka) urakoitsijan valinta-

vaiheeseen tarvitaan täydelliset työpiirustukset, jolloin pääosa suunnitte-

lusta tapahtuu ennen työn aloitusta ja työn aikainen suunnittelu jää vähäi-

seksi. Toinen esimerkki hankintamuodosta on projektinjohtourakointi. Täs-

sä hankintamuodossa urakoitsija voidaan valita jo alustavilla suunnitelmilla 

ja työt aloitetaan limittäin yleissuunnittelun kanssa. Tällöin rakentamisen 

aikainen suunnittelu on pääosassa. 

2.5 Rakentamisvaihe / toteutusvaihe 

Rakentamisvaihe alkaa urakkasopimuksen tekemisestä ja päättyy kohteen 

luovuttamiseen rakennuttajalle. Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen 

urakoitsijat aloittavat työt rakennuskohteessa. Rakennuttaja valvoo työtä 

määräajoin pidettävissä työmaakokouksissa. Lisäksi rakennuttaja palkkaa 

useimmiten paikallisvalvojan, joka yhdessä suunnittelijoiden kanssa seu-

raa ja valvoo töiden asiakirjojen mukaista toteuttamista. (Liuksiala A., 

Stoor P., 2014, s. 37) 



24 

 

 

 

  

 

Työn valmistuttua pidetään kohteessa viranomaisten loppukatselmus, jos-

sa todetaan, ovatko rakennusluvan ehdot tulleet täytetyiksi, sekä vastaan-

ottotarkastus, jossa tarkastetaan, vastaako urakoitsijan suoritus urakkaso-

pimuksessa sovittua. Vastaanottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, jo-

hon liitetään luettelo tarkastuksessa havaituista puutteista ja virheistä. Ra-

kennus voidaan ottaa käyttöön heti, kun se on viranomaisten katselmuk-

sissa hyväksytty ja osapuolten välisessä vastaanottotarkastuksessa vas-

taanotettu. (Liuksiala A., Stoor P. 2014, s. 37) 

 

Rakennushanke muodostuu tehtävistä, jotka liittyvät suunnitteluun, han-

kintoihin, johtamiseen sekä varsinaiseen rakentamiseen. Nämä tehtävät 

voidaan toteuttaa usealla eri tavalla: rakennuttajan omana työnä tai hyö-

dyntämällä rakennusalalla toimivia yrityksiä. (RIL ry. 2013, s.185)  

 

Mikäli rakennushankkeessa hyödynnetään rakennusalan yritysten osaa-

mista, on rakennuttajan päätettävä, mitkä työt ja tehtävät hän hoitaa itse 

ja, mitkä työt ja tehtävät hän hankkii ulkopuolisina palveluina. Tämän jäl-

keen rakennuttajan on päätettävä, millaisina kokonaisuuksina tarvittavat 

ulkopuoliset palvelut hankitaan, hankitaanko suunnittelu ja rakentaminen 

yhdessä vai erikseen, hankitaanko rakennustyöt yhtenä kokonaisuutena 

vai useampana urakkana jne. Nämä päätökset määrittävät urakoitsijan 

suoritusvelvollisuuden laajuuden.  



25 

 

 

 

  

 

 Kuva 5. Toteutusmuodon määräytyminen. (RIL ry. 2013. Taitava kuntara-

kennuttaja. s.186) 
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3 RAKENNUTTAMINEN 

Rakennuttamiseen liittyviä keskeisiä tehtävänimikkeitä ovat rakennus-

hankkeeseen ryhtyvä, rakennuttaja ja tilaaja, joilla useimmissa tapauksis-

sa tarkoitetaan samaa tahoa. Rakennuttamisen tehtäviin liittyy mm. raken-

nushankkeen käynnistäminen, lupien hankinta, rakentamisen läpiviennistä 

huolehtiminen lakien ja asetusten mukaisesti sekä hankkeen vaatimuksien 

ja tavoitteiden määrittäminen. (Rakennustieto Oy. 2016. RT 10-11222,  

s.1) 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa rakennuttamisen organisoinnista ja 

määrittää rakentamisen tehtäville toimeenpanevat vastuuelimet. Raken-

nuttamistehtävät voidaan hoitaa rakennushankkeeseen ryhtyvän omilla 

resursseilla tai teettää kokonaan tai osin käyttäen apuna ulkopuolisia ra-

kennuttajapalveluja. Yleistä on, että rakennushankkeeseen ryhtyvä hankkii 

sopimusjärjestelyin pätevän henkilöstön hoitamaan rakennushankkeen 

läpiviemiseksi tarvittavia tehtäviä eli rakennuttajatehtäviä. (Rakennustieto 

Oy. 2016. RT 10-11222,  s.1.) 

3.1 Rakennuttamisen tehtävät 

Kun ilman omaa rakennuttajaorganisaatiot toimiva yritys tai yhteisö tekee 

päätöksen uuden tilan rakentamisesta tai vanhan korjaamisesta, se nime-

ää samalla hankkeen toimeksiannosta vastuussa olevan organisaation. 

Tilaajaorganisaatio tai sitä edustava henkilö käynnistä hankkeen, käyttää 

ratkaisevaa päätösvaltaa ja kantaa lopullisen vastuun hankkeesta sekä 

sen kustannuksista. Tilaaja ei siis yleensä hoida kaikkia rakennuttamisteh-

täviä itse, vaan ostaa rakennuttamispalvelut kokonaan tai osittain ulkopuo-

liselta organisaatiolta eli rakennuttajakonsultilta. Tämä johtaa toimeksian-

nossa määritellyin valtuuksin rakennushanketta ja edustaa tilaajaa suun-

nittelijoihin, urakoitsijoihin ja muihin rakentamisen osapuoliin nähden. Ti-

laajan on kuitenkin itse vastattava tulevien käyttäjien tai vuokralaisten tar-
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peiden huomioon ottamisesta myös silloin, kun nämä tulevat tilaajaorgani-

saation ulkopuolelta. (Peltonen T., Kiiras J. 1998, s. 9) 

Tilaaja ja sen palveluksessa oleva rakennuttajaorganisaatio hoitavat ra-

kennushankkeen rakennuttamistehtävät. Rakennuttamisen päätehtävä-

ryhmät ovat rakennuttamisen tehtäväluettelon HJR12 (Hankkeen johtami-

sen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12. RT 10-11107) mukaan: 

 

A  Tarveselvitys 

 Hankepäätös 

 

B Hankesuunnittelu 

 Hankesuunnitelma 

 Investointipäätös 

 

C Suunnittelun valmistelu 

 Suunnittelupäätös ja suunnittelun käynnistäminen 

 

D  Ehdotussuunnittelun ohjaus 

 Ehdotuksen valinta päätös ja suunnitteluratkaisu jatkosuunnitte-

lun pohjaksi 

 

E Yleissuunnittelun ohjaus 

 Yleissuunnitelmien hyväksyntä ja pääpiirustukset 

 

F Rakennuslupatehtävät 

 Rakennuslupahakemus ja viranomaisen lupapäätös 

 

G Toteutussuunnittelun ohjaus 

 Toteutussuunnitelmien hyväksyntä 

 

H Rakentamisen valmistelu 
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 Rakentamispäätös 

 Urakoitsija valinnat 

 

I Rakentaminen 

 Vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto 

 

J Käyttöönotto 

 Käytönopastus ja käyttöönotto 

 

K Takuuaika 

 Päätökset takuuajan velvoitteiden hyväksymisestä ja takuuajan 

vakuuden palauttamisesta. 

 

Tilaajan ja rakennuttajakonsultin tehtävien rajaus vaihtelee hankekohtai-

sesti. Tehtävien laajuuteen vaikuttavat hankkeen laajuus ja monimutkai-

suus sekä tilaaja organisaation omien resurssien riittävyys sekä tarvittava 

osaaminen. Rakennuttaja konsultti voidaan palkata vastaamaan koko pro-

jektista tai vain tietyin osin. Rakennuttamispalvelujen tarve yleensä selviää 

jo hankkeen alkuvaiheen selvitysvaiheessa. Alla olevassa kuvassa on esi-

tetty rakennushankkeen päävaiheiden tärkeimpien tehtävien rajapintaa 

tilaajan ja rakennuttajakonsultin välillä. 
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kuva 6 Rakennuttajan ja tilaajan tehtävien rajapintaa (Kankainen J., Jun-

nonen J-M. 2004, s. 15). 
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4 SUUNNITTELUN OHJAUS JA JOHTAMINEN RA-

KENNUSHANKKEESSA 

4.1 Suunnittelun ohjauksen pääperiaatteita 

Jokainen rakennushanke edellyttää huolellista suunnittelua, sillä suunnitte-

luvaiheessa tehdään rakennushankkeen sisällön, laajuuden ja kustannus-

ten osalta keskeiset päätökset. Hyvä suunnittelu on oleellisessa asemassa 

pyrittäessä turvalliseen ja terveelliseen rakentamiseen. Suunnittelu palve-

lee kaikkia rakennushankkeen osapuolia, ja suunnittelun merkitys on 

huomattava koko rakennushankkeen onnistumisen kannalta. Rakennutta-

jan onkin annettava suunnittelulle ja myös suunnittelijoille selkeät tavoit-

teet ja ohjeet sekä organisoitava suunnittelu huolella. Oleellista on suun-

nittelijoiden tehtävien täsmentäminen ja suunnittelijoiden roolin selkeyttä-

minen. (Junnonen J-M. 2009, s. 31). 

 

Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa 

asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteetti-

sesti, teknisesti, ympäristöllisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät 

suunnitelmat. (Rakennustieto Oy. 2013. RT 10-11107.) 

 

Suunnittelun ohjauksen tehtävänä on ohjata suunnittelua siten, että hank-

keelle asetetut laajuus-, aika-, laatu-, ja kustannustavoitteet voidaan saa-

vuttaa. Näistä laajuus- ja laatutavoitteilla kuvataan hankkeen tuloksena 

syntyvä tuote ja kustannus- ja aikatavoitteilla tuotteen tekemiseen tarvitta-

va prosessi. Jotta tavoitteisiin päästään, on suunnittelun ohjauksen oltava 

toimivaa ja aktiivista heti hankkeen alusta lähtien. (Junnonen J-M. 2009, s. 

49). 

 

Suunnittelun ohjauksen keinoihin ja vaikutusmahdollisuuksiin vaikuttavat 

valittu suunnittelun organisointimalli ja urakkamuoto. Lisäksi ohjauksen 



31 

 

 

 

  

sisältöön vaikuttavat hankkeen koko, tilaajan kyvyt, hankkeen haastavuus 

ja monet muut seikat. Suunnittelun ohjauksen onnistumista edistävät sel-

keät tavoitteet, toimiva suunnittelun ohjausjärjestelmä sekä osapuolten 

väliset sopimukset, jotka tukevat parhaan suunnitteluratkaisun tekemistä. 

(Junnonen J-M. 2009, s. 49) 

4.2 Suunnitteluprosessin johtaminen 

Karkeasti voidaan määritellä suunnittelun ohjauksen ja johtamisen erot 

siten, että ohjauksella tarkoitetaan tavoitteiden määrittelyä ja suunnittelu-

prosessin ohjaus kohti tavoitteita. Kun taas suunnittelun johtaminen on 

suunnittelun toteutusta ja koordinointia kohti asetettuja tavoitteita. Alla ole-

vassa kappaleessa on kerrottuna miten suunnitteluprosessia johdetaan ja 

ohjataan. 

 

Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa 

asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteetti-

sesti, teknisesti, ympäristöllisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät 

suunnitelmat. Suunnittelun ohjaus on suunnittelijoiden aktiivista opasta-

mista tavoitteiden mukaisten ja keskenään yhteensopivien suunnittelurat-

kaisujen saavuttamiseksi. Suunnittelun johtamisella varmistetaan suunnit-

telutavoitteiden toteuttaminen siten, että suunnitelmakokonaisuus täyttää 

tilaajan asettamat tavoitteet ja rakentamiselle määrätyt vaatimukset. Joh-

tamisen näkökulmasta suunnittelun johtaminen on tavoite- ja tulosjohta-

mista, projektijohtamista, asiantuntijaorganisaation ja asiantuntijoiden sekä 

asiakassuhteiden hoitamista. (Kruus M. 2008, s. 40.) 



32 

 

 

 

  

5 SUUNNITTELUN OHJAUKSEN MENETELMIÄ 

5.1 Aikataulu 

Rakennuttaja laatii hankkeelle hankeaikataulun tarkistaakseen, että pro-

jekti on toteutettavissa normaalissa rakentamisajassa. Rakennuttajalle 

aikataulu on tärkeä, jotta kohde valmistuisi oikea-aikaisesti. Aikataulu on 

tärkeä myös kohteen laadun kannalta. Huonosta aikataulupidosta seuraa 

tyypillisesti laatuvirheitä ja epärealistisesti tehty aikataulu ja toimenpiteet 

aiheuttavat ongelmia. Rakennuttajan laatiman hankeaikataulun avulla ti-

laaja voi hoitaa oman osuutensa (rahoitus, suunnitelmat ja sivu-urakat) 

sovitulla tavalla. Hankeaikataulussa myös muutoksille ja yllätyksille vara-

taan joustoa ja varmistetaan, että urakoitsijalle ei aiheudu tarpeettomia 

kustannuksia. (Koskenvesa A., Sahlstedt S. 2011, s.41) 

 

Rakennushankkeessa suunnitteluvaihe on projektin yksi tärkeimmistä vai-

heista, jossa voidaan vaikuttaa oleellisesti hankkeen onnistumiseen. 

Suunnitteluaikataulun ohjaus ja puuttuminen poikkeamiin onkin rakennut-

tajan tärkeimpiä tehtäviä hankkeessa. Seuraavaksi käydään läpi suunnit-

teluvaiheen aikatauluohjauksen periaatteita. 

 

Suunnitteluaikataulun pitävyys on merkittävä tilaajan kokemaan suunnitte-

lun onnistumiseen ja laatuun vaikuttava yksittäinen tekijä. Suunnittelun 

kokonaisaika tulee mitoittaa tehtävän laajuus huomioon ottaen riittävän 

pitkäksi. Suunnitteluaikataulu sovitetaan yhteen hankinta- ja rakennusaika-

taulun kanssa. Aikatauluun varataan suunnittelulle riittävän pitkät, suunnit-

telutehtävän ja siihen liittyvän päätöksenteon vaatimat, tehtäväkestot. 

Suunnittelun johtamiseen ja ohjaukseen on panostettava erityisesti aika-

taulun toteutumisen kannalta kriittisellä polulla olevissa tehtävissä. (Tauri-

ainen M. 2007, s. 10). 
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5.1.1 Suunnitteluaikataulu 

Suunnitteluaikataulu laaditaan suunnittelun johtamisen avuksi. Suunnitel-

ma aikataulussa kuvataan suunnittelunsisältö ja suunnittelun ajoitus. 

Suunnitteluaikataulussa määritellään päivämäärät, jolloin arkkitehti-, ra-

kenne-, ja erikoissuunnitelmien tulee olla tehtynä ja käytettävissä. Oikein 

mitoitettu ja ohjattavissa oleva suunnitteluaikataulu on keskeinen suunnit-

telujohtamisen työkalu koko hankkeen ajan. (Koskenvesa A., Sahlstedt S. 

2011,  s. 48.) 

 

Oleellinen osa suunnittelun aikatauluohjauksessa on varmistaa tiedon siir-

tyminen hankkeen osapuolten kesken oikea-aikaisesti. Suunnitteluproses-

sissa erilaisia lähtötietoja siirtyy eri osapuolten välillä paljon. Suunnittelijat 

tarvitsevat lähtötietoja tilaajalta, käyttäjältä ja toisilta suunnittelijoilta. Jotta 

suunnitteluketjussa viimeinenkin tiedon tarvitsija saa tarvittavat tiedot riit-

tävän ajoissa aikatauluun nähden, on tietojenvaihtotarve kriittisiltä osin 

merkittävä suunnitteluaikatauluun tai erilliseen tiedonsiirtolomakkeeseen 

päivämäärä tarkkuudella. 

5.1.2 Suunnitteluaikataulun ohjaaminen ja seuranta 

Rakennuttaja ohjaa ja valvoo suunnittelun aikataulua sekä tarvittaessa 

puuttuu poikkeamiin. Hankkeen pääsuunnittelija laatii yhdessä suunnittelu-

ryhmän kanssa suunnitteluaikataulun perustuen hankeaikataulussa ase-

tettuihin tavoitteisiin.  

 

Alla olevassa luettelossa on kuvattu Suomessa perinteisesti käytössä ole-

va toimintamalli suunnittelun aikatauluohjakseen. Lista on koottu kirjasta 

nimeltä Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus (Koskenvesa 

A., Sahlstedt S. 2011, s. 50)  
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 Yhteisesti sovittu suunnitteluaikataulu, jonka toteutumista valvotaan 

mm. suunnittelukokouksissa ja työmaakokouksissa.  

 varmistukset, että tieto on siirtynyt suunnittelijalta toiselle sovittuna 

päivänä.  

 säännölliset suunnittelukokoukset, joissa tarkistetaan avoimiksi jää-

neiden asioiden eteneminen ja keskeneräisen suunnittelun kulku 

sekä tilaajalta saatujen lähtötietojen aikataulussa pysyminen 

 risteilypalaverit ja muut suunnittelun työpalaverit 

 suunnitelmamuutoksien hyväksymiskokous, yhteistyössä lisä- ja 

muutostyömenettelyn kanssa 

 käyttäjien kanssa pidettävät suunnittelukokoukset 

 mallikatselmukset 

 ajan tasalla oleva yhteys- ja vastuuhenkilöluettelo 

 projektipankki 

 työmaakokoukset 

Oleellista suunnitelma-aikataulun toteutumisessa on sovittujen menettely-

jen noudattaminen. Pidetään mitä luvataan. Jokaisessa suunnittelu- ja 

työmaakokouksessa käsitellään kunkin suunnittelijan aikataulutilanne, 

seuraavien suunnitelmien ristiintarkastus- ja valmistumispäivämäärät ja 

niiden lähtötietojen tilanne, resurssit sekä poikkeamien korjaustoimenpi-

teet. (Koskenvesa A., Sahlstedt S. 2011, s. 50) 

 

Suunnittelun ohjaajan tulee seurata suunnitteluaikataulun toteutumista. 

Seurantaa tehdään vähintään kahden viikon välein suunnittelijoiden koko-

uksissa, palavereissa tai henkilökohtaisilla yhteyden otoilla. Suunnittelu-

sopimuksissa on varattava riittävät resurssit ristiriidattoman ja toteutetta-

van suunnittelun aikaansaamiseen. 

 

Käyttäjien ja tilaajan suunnitelmien hyväksyminen ja muutosprosessin hal-

linta on hankekohtaisista reunaehdoista riippuva. Suunnittelun ohjaajan on 
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luotava tilaajan kanssa menettelymalli käyttäjän ja tilaajan suunnitelmien 

hyväksymiselle ja muutoksien hallinnalle. 

5.2 Kustannukset 

Puhuttaessa rakennushankkeen hinnasta, kalleudesta, edullisuudesta tai 

taloudellisuudesta käsitteet sekaantuvat usein. Yleisesti taloudellisuudella 

ymmärretään saman tarpeen tyydyttämistä pienimillä kustannuksilla, toisin 

sanoen hankkeen taloudellisuutta arvioitaessa tulee aina kustannusten 

lisäksi myös pitää mielessä millaista rakennusta budjetilla tavoitellaan. Ra-

kennushankkeen talouden hallinnan tarkoituksena on saavuttaa asetetut 

tavoitteet kohtuullisilla menoilla niin uudisrakentamisessa kuin korjausra-

kentamisessakin. Hankkeen taloudellisuuden hallinta edellyttää siis hank-

keen tavoitteiden määrittelyä ennen suunnittelua ja rakentamista. Tämän 

jälkeen talouden hallinta on johtamiskysymys. Edellä kuvattua asetelmaa 

tulee lähestyä tavoitejohtamisen keinoin: aseta tavoite (ohjelmoi) ja suun-

nittele tavoitteen mukaisesti. (Haahtela Y., Kiiras J. 2015,  s.27.) 

 

Hankkeen tavoite on mahdollistaa käyttäjän/omistajan tuleva toiminta 

mahdollisimman hyvin. Ohjelmoinnissa (tarveselvitys ja hankesuunnittelu-

vaihe) tavoite kuvataan käyttäjän tulevana toimintaympäristönä (tarvittavi-

na tiloina, niiden laajuutena ja tiloilta haluttavina ominaisuuksina), tilaajan 

hintatavoitteena sekä hankkeelle asetettuna aikatauluna. Näiden mittavien 

tavoitteiden lisäksi hankkeelle asetetaan yleensä ei-mitattavia vaatimuk-

sia, kuten muuntojoustava, kaunis, dynaaminen jne. Hankkeen tavoitteet 

voivat olla ristiriidassa toisiinsa nähden. Tilaaja voi esimerkiksi haluta 

enemmän ja laadukkaampia tiloja mutta samalla haluaa maksaa niistä vä-

hemmän. (Haahtela Y., Kiiras J. 2015,  s.27.) 

 

Tavoitteen asettamisen ongelma on usein se, ettei päätöksentekijä, tilaaja 

tai käyttäjä, tunne päätöksensä aiheuttamia menoja. Lukuisat tilaajan kan-
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nalta järkevät päätökset (saunaosasto, jäähdytys, kokoustilat, häiriötön 

sähkönsyöttö) voivat yhdessä johtaa tilaajalle taloudellisesti kestämättö-

mään tilanteeseen; rahaa kuluu enemmän kuin on mahdollista maksaa. 

(Haahtela Y., Kiiras J. 2015, s.27.)  

 

Ohjaamattomassa hankkeessa nämä seuraukset tulevat ilmi aikaisintaan 

suunnitteluvaiheessa liian kalliina suunnitteluratkaisuna, jolloin ainoa rat-

kaisu voi olla suunnitelman "karsiminen" kelvottomaksi. Pahimmassa ta-

pauksessa seuraukset tulevat ilmi vasta rakennustyön aikana, jolloin vai-

kuttamismahdollisuudet ovat vähissä ja tilaajan taloudellinen asema on 

uhattuna. Kokonaistavoite on asetettava siten, että tavoitteen voidaan 

myöhemmin saavuttaa. Tilaajan tulee saada riittävästi tietoa vaihtoehtoi-

sista mahdollisuuksista ja niiden hinnoista, jotta hän voi vastata päätöksis-

tään. Suunnitteluvaiheen ongelma on usein se, etteivät päätöksen tekijät 

ja suunnittelijat saa luonnossuunnitteluvaiheessa tietoa suunnitelmiensa 

aiheuttamista menoista. Projektiryhmä sitoutuu taloudellisten tavoitteiden 

kannalta vääriin suunnitelmiin ja totuus paljastuu vasta työpiirustusvai-

heessa.  (Haahtela Y., Kiiras J. 2015, s.27.)  

 

Näin ollen suunnittelua tulee ohjata aktiivisesti kohti tavoitteita. Kustan-

nusmielessä suunnitelmien ohjaaminen tarkoittaa sitä, että jo luonnosvai-

heen tilamäärittelyistä lähtien suunnitelmien kustannuksia arvioidaan ja 

tarvittaessa tutkitaan erilaisia vaihtoehtoratkaisuja. Kustannustietoa pitää 

jakaa tilaajalle ja suunnitteluryhmälle, jotta kaikilla on käsitys ratkaisujen 

hinnoista ja suunnittelijat voivat vastata suunnitelmistaan. Menetelmiä ja 

kustannuslaskentajärjestelmiä suunnitteluvaiheen kustannusarvioiden laa-

dintaan on useita. Yleisimmin käytetyt menetelmät ovat Haahtela-Kehitys 

Oy:n suunnittelun alkuvaiheen kustannuksiin Tavoitehintamenettely ja Ra-

kennusosa-arvio. Muita menetelmiä ovat viitekohdemenettely, tilastome-

nettely, sekä suoritepohjainen-kustannuslaskenta. 
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Rakennushankkeiden taloutta ei kuitenkaan hallita menetelmillä ja niihin 

soveltuvilla tietoaineistoilla. Ne ovat vain toiminnan apuvälineitä. Toimintaa 

pitäisi ohjata voimakas halu vaikuttaa ja olla mukana vaikuttamassa. Han-

kesuunnitteluvaiheessa kustannustietojärjestelmän menetelmien käyttö ei 

auta, jos ei osaa tai halua selvittää mitä tulevalta rakennukselta halutaan 

ja mitä niiden saavuttaminen edellyttää toimintaympäristöltä, suunnittelu-

ratkaisuilta, hankintatoimelta ja käyttötaloudelta. Kallis suunnitteluratkaisu 

ei hyvänkään arviolaskijan käsissä muutu budjetin mukaiseksi. Menetel-

mät voivat auttaa löytämään kalleuden aiheuttajat, mutta ne pitää toimi-

malla muuttaa ja korjata. Taitamaton projektin johto pilaa hankkeen var-

masti. Toteutusmuodon valinta, yhteistyö eri rakennusalan osapuolten 

kanssa, sopiminen ja sopimukset, yhteiset tavoitteet, toiminta suunnittelu- 

ja rakentamisvaiheissa; ne kaikki vaikuttavat lopputulokseen. (Haahtela Y., 

Kiiras J. 2015, s.13.) 

 

5.2.1 Suunnitelmien kustannusarviointi 

Suunnitelmien rakennuskustannusten arvioinnissa otetaan selvää suunni-

telmien mukaisen kohteen rakennuskustannuksista. Suunnitelmien mu-

kaisten rakennuskustannusten arviointi sisältää määrälaskennan, määrien 

hinnoittelun ja muiden hanketekijöiden laskennan. Hankkeen arkkitehtoni-

sen sekä rakenne- ja taloteknisen suunnittelun lisäksi on tehtävä kustan-

nussuunnittelua. Suunnitteluvaiheen alussa tehdään ehdotus- ja luonnos-

piirustuksia kohteesta ja samalla lasketaan niiden mukaisen rakennuksen 

rakennuskustannukset. (Lindholm M. 2009,  s. 15.) Suunnitteluvaihe on 

tärkein hankkeen talouden kannalta. Tässä vaiheessa suunnitteluratkai-

suin sidotaan kustannuksia. Suunnitteluvaiheessa voidaan vielä muuttaa 

suunnitelmia taloudellisimmiksi. Toteutusvaiheessa jo lukittujen suunnitte-

luratkaisujen muuttamien alkaa olla myöhäistä.  
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Kuva 7. Kustannusten kertyminen ja määräytyminen (Haahtela Y., Kiiras 

J. 2015, s. 42). 

 

5.2.2 Suunnitteluvaiheen kustannusohjaus 

Suunnitelmien kustannusohjaus on tulosjohtamista, johon sisältyvät realis-

tisen kustannustavoitteen asettaminen hankkeelle hankesuunnitteluvai-

heessa sekä kustannustavoitteiden valvonta suunnitteluvaiheessa raken-

nusosalaskennalla. Kustannusohjauksen tehtävänä on estää sellaisten 

päätösten ja valintojen toteutuminen, jotka aiheuttavat tarpeettomia ja koh-

tuuttomia kustannuksia hankkeelle. (Lindholm M. 2009, s. 8)  

 

Kustannusohjauksessa ei ohjata varsinaisesti kustannuksia vaan niitä 

päätöksiä, jotka vaikuttavat hankkeen kustannuksiin. Nämä päätökset 

koskevat usein hankkeen laajuutta tai laatutasoa. Jos päätöksen kustan-

nusvaikutukset näyttävät johtavan kustannustavoitteen ylitykseen, on en-

nen suunnittelun jatkamista etsittävä kustannusvaikutukseltaan halvempia 

ratkaisuja tai kustannusarviota on muutettava. Suunnittelu kustannusohja-

uksessa on erityisen tärkeää ymmärtää, että pyrkimyksenä on kehittää itse 

suunnitelmia eli piirustuksia siten, että suunnitelmien mukaiset kohteen 
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rakennuskustannukset saadaan tavoitteen mukaiseksi vaaditulla laatuta-

solla. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä tilaajan ja suunnittelijan välillä 

sekä suunnittelijan luovia ja hyviä suunnitteluratkaisuja. (Lindholm M. 

2009, s. 8-9) 

 

 

 

Kuva 8. päätösten ohjaaminen hankkeen valintatilanteissa (RIL ry. 2013, 

s.168.) 

Rakennuskustannuksiin voidaan vaikuttaa voimakkaimmin suunnitteluvai-

heessa, koska silloin tehdään keskeiset hankkeen laajuuteen ja laatuun 

vaikuttavat päätökset. Näin ollen suunnitteluvaiheen tärkeimpiä tehtäviä 

rakennuttajalla on suunnitelmien tarkastus ja kustannustenhallinta - ja oh-

jaus. 

 

Menetelmiä ja tapoja on useita kustannusten arviointiin suunnitteluvai-

heessa. Rakennuttaja voi hankkia oman organisaation ulkopuolelta las-

kelmat tai käyttää siihen omaa henkilöstöä. Erilaisia ohjelmistoja laskentaa 

varten on useita. Menemättä tarkemmin laskentatapoihin, oleellisempaa 

on kuitenkin, että kustannuksia seurataan suunnittelun edetessä ja tietoa 

jaetaan hankkeen osapuolille.  
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Rakennuksen hinnan ohjaus on projektiryhmän operatiivista työskentelyä, 

jolla annetut tavoitteet saavutetaan. Hanke jakaantuu ajallisesti eteneviin 

vaiheisiin, joiden aikana tehdään hankkeeseen vaadittavat päätökset. Vai-

he päättyy vaiheen asiakirjoihin ja päätökseen siirtyä seuraavaan vaihee-

seen. Ohjelmoitu päätöksenteko pyrkii kohdistamaan huomiota kussakin 

vaiheessa keskeisiin kysymyksiin, hakemaan kullakin hetkellä tarpeellista 

informaatiota ja hankkimaan hankkeen vaatimat päätökset ajoissa. (Haah-

tela Y., Kiiras J. 2015,  Oy. s.29.) 

 

Rakennushanke voidaan jakaa kohdassa 3 esitetyllä tavalla vaiheisiin, 

joita ovat: 

 tarveselvitys 

 hankesuunnittelu 

 suunnittelu 

 rakentamisen valmistelu 

 rakentaminen 

Seuraavaksi käydään läpi rakennuttajan kustannushallinta ja ohjaus tar-

veselvitys, hankesuunnittelu ja suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaihees-

sa vaikutetaan oleellisesti hankkeen kustannusten määräytymiseen 

 

5.2.3 Kustannusohjaus tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa 

Hankkeen ohjelmavaiheessa (tarveselvitys ja hankesuunnittelu) luodaan ja 

päätetään hankkeen laajuus- ja laatutasotavoitteet, jotka myös määrittävät 

hankkeen kustannustavoitteen. Vaihtoehtoisesti tilaaja voi jo etukäteen 

tietää kustannustavoitteensa, jolloin laajuus ja laatu sovitetaan vastaa-

maan kustannustavoitetta. Käytännössä ohjelmavaiheessa mietitään sa-

manaikaisesti hankkeen laajuutta, laatua, aikataulua ja kustannuksia. Oh-

jelmavaiheen tuloksena tehdään päätös hankkeen sisällöstä, ajoituksesta 

ja kustannustavoitteesta. Hankkeen kustannuksiin voi vaikuttaa eniten juu-

ri ohjelmavaiheessa. Lindholm M. 2009, s. 9) 
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Hankesuunnitteluvaiheen tärkein tehtävä kustannushallinnan näkökulmas-

ta on kustannustavoitteen määrittäminen. Oleellista on määritellä hank-

keelle sisältö eli laajuus ja laatutaso. 

 

Hankkeen sisällön määrittäminen tarkoittaa hankkeen tilojen laajuuden ja 

laatutason päättämistä. Halutut tilat luetteloidaan tilaluetteloksi ja lisäksi 

kuvataan kunkin tilan laatutaso. Kun hankkeen tilat on määritetty ja kuvat-

tu, voidaan tilaohjelman perusteella laskea hankkeen kustannustavoite. 

Lindholm M. 2009, s. 11-12.) 
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Kuva 9. Ote erään tavoitehintalaskelman pohjana olevasta tilakortista, jos-

sa tilan ominaisuudet on hinnoiteltu. 
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5.2.4 Kustannusohjaus suunnitteluvaiheessa 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa on tavoitteena löytää ne suunnittelurat-

kaisut, joilla ohjelmavaiheessa asetetut tavoitteet saavutetaan. Suunnitteli-

jat pyrkivät kehittämään suunnitelman, joka täyttää asetetut tavoitteet. 

Harvoin kuitenkin ensimmäinen suunnitelma suoraan vastaa asetettuja 

tavoitteita, vaan suunnitelmaa joudutaan kehittämään. Suunnitelmien ke-

hittäminen on tilaajan ja suunnittelijan yhteistyötä, ja tilaajan näkökulmasta 

sitä kutsutaan suunnittelun ohjaukseksi. Lindholm M. 2009, s. 9). 

 

Suunnitelmien rakennuskustannusten arvioinnissa otetaan selvää suunni-

telmien mukaisen kohteen rakennuskustannuksista. Suunnitelmien raken-

nuskustannusten arviointi sisältää määrälaskennan, määrien hinnoittelun 

ja muiden hanketekijöiden laskennan. Suunnitteluvaiheen alussa tehdään 

ehdotus- ja luonnospiirustuksia kohteesta ja samalla lasketaan niiden mu-

kaisen rakennuksen rakennuskustannukset. Suunnitteluvaiheessa Raken-

nuskustannukset lasketaan kohteen suunniteltujen tai mallinnettujen mää-

rien perusteella, jotka sitten hinnoitellaan yksikköhinnoilla. Menetelmää 

kutsutaan rakennusosa-arviolaskennaksi. (Lindholm M. 2009, s. 15) 

5.3 Suunnittelun organisointi 

Suunnittelun organisointiin liittyvät tehtävät, vastuut ja roolit määräytyvät 

tarkemmin hankkeeseen valitun toteutusmuodon kautta. Erilaiset toteu-

tusmuodot voivat vaikuttaa eri osapuolten tehtävä ja vastuu sisältöön ja 

sitä kautta organisointiin. Toteutusmuodosta riippumatta suunnittelun or-

ganisointiin liittyvät tietyt oleelliset asiat jotka tulee hoitaa asianmukaisesti. 

Oleellista on määritellä suunnittelijan toimeksiannon sisältö, tehtävät, 

suunnittelun osittelu, pääsuunnittelijan vastuut ja sopimussuhteet, hank-

keen suunnittelu organisaatio, viestintä ja hyväksyttämismenetelmät. 
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Rakennushankkeensuunnitelmien tilaajana on valitusta hankkeen toteu-

tusmuodosta riippuen rakennuttaja, urakoitsija tai rakennuttajakonsultti. 

Tilaajan tehtävänä on luoda suunnittelun edellytykset ja motivaatio sekä 

ohjata suunnittelua, missä suunnittelun organisoinnilla on keskeinen mer-

kitys. Suunnittelutavoitteet ja - ohjeet, jotka asetetaan pääosin hanke-

suunnitteluvaiheessa, ovat suunnittelijoiden työn lähtökohtana. Tavoittei-

den avulla tilaaja määrittelee tehtävät joko yksin tai yhdessä suunnittelijan 

kanssa. (Kankainen J., Junnonen J-M. 2004,  s. 33. ) 

 

Suunnittelua organisoitaessa suunnittelu jaetaan suunnittelualakohtaisesti 

tarkoituksen mukaisiin osiin, järjestetään suunnittelutyön johtaminen ja 

sovitaan tilaajan ja suunnittelijoiden ja tarvittaessa suunnittelijoiden, ura-

koitsijoiden sekä tuoteosatoimittajien keskinäiset sopimus- ja raportoin-

tisuhteet. (Tauriainen M. 2007, s. 10) 

 

Organisaatio kootaan siten, että tavoitteiden mukainen johtaminen, kuten 

yhteistyö ja viestintä, suunnittelun ohjaus, laadunhallinta, raportointi ja 

päätöksenteko ovat mahdollisia. Valitun organisaation ja suunnittelusopi-

musten tulee suunnittelun käynnistyttyä mahdollistaa suunnitteluvastuun 

siirtymisen pääsuunnittelijalle ja vastaaville erityissuunnittelijoille. Sopi-

muksellisella tasolla tämän ratkaisemiseksi on kehitetty erilaisia suunnitte-

luryhmän toimintamalleja. Suunnittelun toimintamalleja ovat esimerkiksi 

jaettu suunnittelu, pääsuunnittelu ja sille alistettu erityisalojen suunnittelu, 

kokonaissuunnittelu ja kokonaisvastuusuunnittelu. (Tauriainen M. 2007, s. 

10.) 
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Kuva 10. Rakennushankkeen hierarkkinen organisaatiomalli. (Rakennus-

tieto Oy. 2005.RT 13-10860.) 

5.4 Tavoitteiden hallinta ja asiakkuus 

Rakentaminen on palvelutoimintaa, jota kuvaa projektiluonteisuus, pro-

sessimainen toiminta projekteissa sekä verkostoituneet toteuttajaresurssit. 

Projektitoiminnalle taas on tyypillistä toiminnan kertaluonteisuus hanketa-

solla, osapuolten jatkuva vaihtuminen ja toteutusorganisaation kokoonpa-

non muuttuminen. Toistuva osapuolten vaihtuminen asettaa erityisiä haas-

teita asiakkuuden ja asiakaslähtöisyyden luomiselle rakennushankkeissa. 

(Pekkanen J. 2005,  s. 1-2) 

 

Jotta asiakastarpeet kyetään täyttämään, on palvelun teknisen ja toimin-

nallisen laadun oltava tasapainossa asiakkaalle syntyvien kustannusten 

kanssa. Tällöin asiakas kokee palvelun tuottavan itselleen arvoa. Asiakas-

lähtöisyys kilpailutekijänä ei siten vähennä lopputuotteen teknisen toimi-
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vuuden merkitystä, vaan luo yhden vuorovaikutusulottuvuuden lisää tilaa-

jan ja tuotteen tai palvelun tarjoajan väliseen suhteeseen. Hyvä asiakkuus 

tukee sekä taloudellisen kannattavuuden parantamista että pitkäkestoisen 

asiakassuhteen luomista. Koska rakentamisen tekninen osaaminen ja käy-

tettävissä olevat rakennustuotteet ovat rakentamispalveluja tarjoavilla ra-

kennusliikkeillä lähes yhdenvertaisia, on asiakaslähtöisyys yhä keskei-

sempi kilpailutekijä myös rakennusalalla. (Pekkanen J. 2005, s.2.) 

 

Sopimusten, valitun toteutusmuodon ja vapaamuotoisten käytäntöjen tulisi 

mahdollisimman hyvin tukea tilaajan ja loppukäyttäjän tarpeiden välittymis-

tä hankkeen toteuttajille. Kyse ei enää ole pelkästä rakentamisen teknises-

tä osaamisesta tai kustannustehokkuudesta vaan asiakkaan liiketoiminnan 

ymmärtämisestä ja sen tukemisesta kokonaispalvelulla. Keskeistä on 

mahdollisuus ottaa asiakkaan tarpeet ja vaatimukset kokonaisvaltaisesti 

huomioon tuotteissa ja palveluissa. Onnistumisen edellytyksinä ovat hyvä 

asiakkuudenhallinta ja vuorovaikutusta asiakkaan kanssa tukeva sopi-

muskokonaisuus ja rakennushankkeen toteutusmuoto. (Pekkanen J. 2005,  

s.3.) 

 

Rakennushankkeessa palveluiden ostaja eli tilaaja on tyypillisesti eri kuin 

tilojen loppukäyttäjä tai omistaja. Näillä eri osapuolilla on kullakin oman 

liiketoimintansa lähtökohdista erilaisia tarpeita. Käyttäjä haluaa tilan, joka 

tukee ja parantaa siinä harjoitettavan liiketoiminnan tuottavuutta. Kiinteis-

tösijoittajalle rakennuskohde on sijoitus, jolle halutaan mahdollisimman 

hyvä tuotto. Tilaajan eri asiakkaiden tarpeet saattavat olla osin ristiriitaisia, 

sillä käyttäjä toivoo tyypillisesti muun muassa räätälöityjä erikoisratkaisuja, 

kun taas kiinteistösijoittajalle tilojen monikäyttöisyys on niiden uudelleen-

vuokrattavuuden kannalta haluttavaa. Vaikka eri tahoilla onkin erilaiset 

tarpeet, on rakennushankkeeseen liittyvän liiketoiminnan oltava kaikille 

osapuolille kannattavaa. Tilaajan ja palvelun tarjoajien näkökulmista tästä 
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aiheutuu erilaisia loppuasiakkaiden kuulemistarpeita ja tarve tehdä komp-

romissiratkaisuja näiden tarpeiden välillä. (Pekkanen J. 2005,  s.6.) 

 

Rakennuttajakonsultti toimii tässä haastavassa kentässä, jossa asiakasra-

japinnat saattavat olla epäselviä eikä aina tiedetä tarkkaan tavoitteita. Ra-

kennuttamispalvelun tuottajan tulee huomioida tilaajansa tavoitteet ja tar-

peet ja siinä samassa edustamansa tilaajan asiakkaat ja heidän tarpeet. 

Asiakkuuden hallintaan yksinkertaisia menetelmiä parantaa asioita, jotka 

aiheuttavat asiakkaissa tyytymättömyyttä, viestinnän tukeminen sekä asi-

akkaiden tavoitteiden, odotusten, tarpeiden ja vaatimusten ymmärtäminen 

(Pekkanen J. 2005, s.28.). 

 

Suunnitteluvaiheessa loppukäyttäjän tarpeiden ja tavoitteiden hallinta on 

avainasemassa hyvän asiakkuuden toteutumiselle rakennushankkeessa. 

Tilaajan ja käyttäjän tarpeiden välittäminen suunnittelun lähtötiedoiksi on 

tärkeä osa. Pelkkä tarpeiden välittäminen ei kuitenkaan luo parasta mah-

dollista lopputulosta hankkeen tavoitteita määriteltäessä, jos palvelun tar-

joajat eivät ymmärrä niiden yhteyttä loppukäyttäjän liiketoimintaan (Pekka-

nen J. 2005, s.28.). 

 

Yhtenä menetelmänä tavoitteiden hallinnassa asiakasnäkökulmasta ra-

kennuttajalla on vaiheittain etenevä ja jatkuvasti tarkentuva suunnittelu. 

Tässä menetelmässä hankeprosessin alkuvaiheissa jätetään tietoisesti 

auki asioita, joista voidaan myöhemmin päättää. Jatkuvasti ja osakohteit-

tain tarkentuvan suunnittelun avulla voidaan helpottaa ja parantaa suunnit-

telu- ja rakentamisprosessien yhteensovittamista. Myös hankeprosessin 

eri vaiheissa olevat erilaiset raportointitarpeet on mahdollista ottaa huomi-

oon. Kun suunnitelmien tarkentaminen vaiheittain tehdään ennakoidusti, 

suunnittelun eri vaiheiden vaatima aika muistetaan luontevasti ottaa huo-

mioon laadittaessa koko hankkeen aikataulua. (Pekkanen J. 2005, s.105-

106.). 
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Menettelytapa tuo kuitenkin runsaasti haasteita eri osapuolille. Vaiheittain 

jatkuvasti tarkentuvan suunnittelun toteuttamista voidaan tukea hankinta-

strategialla. Onnistuminen vaiheittaisessa suunnittelussa edellyttää toimi-

via yhteistyösuhteita sekä jatkuvaa vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa suun-

nittelu- ja rakentamisprosessien etenemisestä osapuolten kesken. Koko-

naisuuden hinnanmääritykseen tämä menettelytapa vaikuttaa myös selke-

ästi, koska suunnitelmat eivät ole tarkkoja vielä hankkeen alkuvaiheessa. 

(Pekkanen J. 2005, s.106.). Näin ollen myös muu projektin hallinta tulee 

olla kunnossa ja hankkeen avain henkilöiden osaaminen hyvää.  
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6 CASE-KOHDE 

6.1 CASE-kohteen esittely 

Tässä diplomityössä case-kohteena on korjausrakennushanke jossa van-

ha osa vanhaa huonekalutehdas kiinteistöä saneerataan ammattikorkea-

koulun tarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan vanhaan teollisuuskiinteistöön 

uudet tilat ammattikorkeakoulun tarpeisiin. Ammattikorkeakoulu muuttaa 

vuokralaiseksi kokonaisuudessaan kiinteistöön saneerattaviin tiloihin. 

Hanke toteutetaan tilaajan omistamaan kiinteistöön, johon samalla sanee-

rataan tarvittavin osin talotekniikka vastaamaan oppilaitoksen ja muuntu-

van teollisuus kiinteistön tarpeita. Hankkeen suunnittelu käynnistettiin 

12.2.2015. Rakennustyöt käynnistetään 1.1.2016 purkutöillä ja kohde val-

mistuu kokonaisuudessaan 30.6.2018.  

 

Hankkeen hankesuunnitelman mukaiset ja vuokratarjouspyynnössä tar-

kennetut laajuustavoitteet ovat seuraavat: 

 Tilaohjelma  19 074 ohm2 

 Huoneistoala  22 294 htm2 

 Tilaohjelmaa vastaava bruttoalan tavoite on noin 27 000 brm2. 

Hanketta rakennuttaa tilaaja ja käyttäjänä on ammattikorkeakoulu. Tilaaja 

on palkannut rakennuttamistehtäviä hoitamaan rakennuttajakonsultin. 

Ammattikorkea koulu on päätynyt tarjouskilpailun kautta valitsemaan uusi-

en tilojensa toteuttajaksi yksityisen toimijan, jonka tiloihin uudet oppilaitok-

sen tilat saneerataan käyttäjän määrittelemien vaatimuksien ja tasomäärit-

telyiden mukaisesti. Tilaaja ja käyttäjä ovat keskenään sopineet vuokraeh-

doista. Tilaaja on palkannut hankkeeseen rakennuttajakonsultin hoita-

maan rakennushanketta.  Alla kuva hankkeen organisaatiosta ja sopimus-

suhteista 
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Kuva 11. Hankkeen organisaatio 

 

Kappaleissa 6.2 ja 6.3 kuvataan hankkeen läpivienti ja hankkeessa sovitut 

rakennuttajakonsultin tehtävät. Oheinen kuvaus on mukailtu rakennuttaja-

konsultin laatimasta projektisuunnitelmasta. Hankkeen läpiviennin kuvaus 

on tässä diplomityössä lajiteltu päätehtävittäin. Tutkija on tehnyt osallistu-

vaa havainnointia hankkeen suunnitteluvaiheen ajan. Hankkeen läpivien-

nin ja toimintatapojen kuvauksen yhteydessä esitetään myös tutkijan omat 

havainnot rakennuttajakonsultin toiminnasta.  

6.2 Case-kohteen suunnitteluvaiheen toteutus 

Tässä kappaleessa on lyhyesti kuvattu suunnitteluvaiheen toteutuksen 

läpivienti. Suunnitteluvaihe toteutetaan siten, että tilaaja on suorassa so-

pimussuhteessa suunnittelijoihin. Suunnittelu toteutetaan hankkeen osalta 

jaettuna suunnitteluna, jossa pääsuunnittelusta vastaa arkkitehti. Suunnit-
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telun vastuut on kuvattu suunnittelusopimuksissa ja suunnittelun aloitus-

kokouksessa. 

 

Tilaaja on valinnut hankkeen suunnittelijat suunnittelukilpailutuksen kautta. 

Hankkeen pääsuunnittelijaksi valikoitui projektiin valittu arkkitehti. Tarvitta-

essa johtoryhmä voi valita muita suunnittelijoita ja asiantuntijoita rakennut-

tajakonsultin tai pääsuunnittelijan esityksestä.  

 

Toteutussuunnitteluvaiheen tiedonvaihtoa ja tallennusta varten laaditaan 

erillinen ohje, jossa esitetään tiedonvaihtoon käytettävät ohjelmistot sekä 

toteutus-suunnitelmia ja loppudokumentteja koskevat vaatimukset. 

 

Suunnittelun ajallista toteutusta seurataan ja suunnitelmien sisältöä valvo-

taan tilaajan toimesta koko suunnittelun ajan. Suunnittelutilanne raportoi-

daan johto-ryhmälle ja tehtyjä suunnitelmia esitellään tarvittavassa laajuu-

dessa johtoryhmän kokouksissa.  

 

Johtoryhmä tekee päätöksen rakennushankkeen luonnossuunnitelmien ja 

pää-piirustusten hyväksymisestä. Muilta osin erillinen kirjattu hyväksymi-

nen haetaan edellä mainituilta organisaatioilta vain, jos toteutussuunnitte-

lussa poiketaan luonnossuunnitelmissa esitetyistä tilojen määristä, omi-

naisuuksista tai kustannustavoitteesta.  

 

Suunnitelmien perusteella laaditaan kustannusarvio vähintään ehdotus-

suunnitelmista ja yleissuunnitelmista. Kustannusarvioiden avulla varmiste-

taan, että hanke on mahdollista toteuttaa asetettujen budjettitavoitteiden 

mukaisesti. Kustannusarviot esitellään johtoryhmälle. 
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6.3 Toiminta- ja työskentelytavat case-hankkeessa sekä havainnot 

ongelmakohdista 

Tässä kappaleessa käydään läpi hankkeen toimintatavat ja suunnittelu-

vaiheen ajalta. Hankkeen läpiviennin ja toimintatapojen kuvauksen yhtey-

dessä esitetään myös tutkijan omat havainnot rakennuttajan toiminnasta. 

6.3.1 Suunnittelukokoukset 

Suunnittelukokouksia pidetään n. 3 – 4 viikon välein. Kokouksiin osallistu-

vat tilaajan sekä rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden edustajat. Ko-

kousten puheenjohtajana ja sihteerinä toimii rakennuttajakonsultti. 

 

Kokouskäytännöt olivat pääosin toimivia informaation jakamisessa. Koko-

usten valmisteluun olisi voitu panostaa enemmän. Kokouksissa ei usein 

saatu päätöksiä ajallaan ja toistuvasti avoimina asioina oli samoja mitä 

edellisissä kokouksissakin oli.  Päätösten tekoa siirrettiin usein seuraavaa 

kokoukseen eikä ongelmiin puututtu riittävän tehokkaasti. Kokoukset saat-

toivat venyä liian pitkiksi ja epäoleellisiin asioihin takerruttiin liian pitkäksi 

aikaa. Kehittämisen varaa olisi kokouskäytännöissä ja kokouksissa sovit-

tujen asioiden tekemisessä ja valvomisessa että ne tehdään. (Leppänen 

E-P. Havainnot case-hankkeesta välillä 5/2015-6/2016) 

 

6.3.2 Kustannusselvitykset 

Rakennuttajakonsultti tekee suunnittelun edetessä seuraavat kustannus-

analyysit: 

 hankesuunnitelman tavoitehinnan tarkistus 

 rakennusosa-arvion laadinta ehdotussuunnitteluvaiheessa 

 kustannusarvion laadinta yleissuunnitteluvaiheessa 

 hankintakohtaisten budjettien laadinta urakkalaskentavaiheessa 
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Kustannuslaskelmat laaditaan mm. Talonrakennuksen kustannustieto-

ohjelmistoa käyttäen sekä suoritepohjaisesti laskien. 

 

Hankkeeseen laadittiin kustannusarviot projektisuunnitelman mukaisesti. 

Suunnitelmien kustannuksia tarkasteltiin ja analysoitiin useaan otteeseen. 

Kustannuslaskenta ja analysoinnit onnistuivat pääsääntöisesti hyvin. Kus-

tannuslaskennan tuloksien hyödyntäminen kuitenkin jäi puutteelliseksi. 

Suunnittelua ei ohjattu kustannusarvion pohjalta. Suunnitelmiin päätyi 

urakkalaskentavaiheessa kalliita ratkaisuja näin ollen suunnitelmista tuli 

kalliimmat kuin tilaajan määrittää tavoitehinta edellytti. Urakkalaskenta 

vaiheessa havaittu suunnitelmien korkea hinta on suuri riski tilaajan talou-

delle ja hankkeen aikataululle. Tässä vaiheessa suunnitteluaika on jo käy-

tetty ja pitäisi ryhtyä rakentamaan. Tässä vaiheessa uudelleen suunnittelu 

ja kilpailutus on aikataulullisesti liian haastavaa. (Leppänen E-P. havainnot 

case-Hankkeesta välillä 5/2015-6/2016) 

 

6.3.3 Suunnittelukatselmukset 

Suunnittelun tavoitteiden mukaisuus tarkistetaan luonnossuunnitteluvai-

heen lopussa pidettävässä erillisessä suunnittelukatselmuksessa. Katsel-

mukseen osallistuvat tilaajan, käyttäjien, rakennuttajakonsultin sekä suun-

nittelijoiden edustajat. Muita katselmuksia pidetään mm. seuraavasti: 

 ehdotusvaiheen tavoitteenmukaisuuden tarkistaminen 

 urakkalaskentasuunnitelmien tarkistaminen 

 toteutusvaiheen asiakirjojen tarkistaminen suunnittelualoittain ja yh-

teistarkasteluna 

 

Suunnitelmia katselmoitiin ehdotusvaiheessa ja ne hyväksyttiin hankkeen 

johtoryhmässä jatkosuunnittelua varten. Yleissuunnitteluvaiheessa suunni-

telmat valmistuivat osittain myöhässä. Niitä ei myöskään hyväksytty jatko-

suunnitteluun yhteisesti. Suunnittelua kuitenkin jatkettiin. Yleissuunnitel-
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mista laadittiin katselmuksen perusteella kehittämiskohteista listaus. Ha-

vaittuja kehittämisehdotuksia ei kuitenkaan viety suunnitelmiin. (Leppänen 

E-P. Havainnot case-hankkeesta välillä 5/2015-6/2016) 

 

Rakennuttajalla oli puutteita suunnittelun ohjauksessa. Käytännössä käyt-

täjä ja arkkitehti veivät suunnitelmia yhdessä eteenpäin, jolloin tilaajan 

kustannustavoitteet eivät yhdistyneet suunnitelmiin eikä suunnittelua pys-

tytty ohjaamaan oikea aikaisesti. (Leppänen E-P. Havainnot case-

hankkeesta välillä 5/2015-6/2016) 

 

6.3.4 Raportointi 

Rakennuttajakonsultti raportoi hankkeen etenemisestä ja kustannustilan-

teesta tilaajalle johtoryhmän kokouksissa.  

 

Johtoryhmä kokoontui noin kerrankuussa ja aina tarvittaessa. Johtoryhmä 

työskentely perustui rakennuttaja konsultin vetämiin johtoryhmän kokouk-

siin. Kokousten valmistelussa olisi kehitettävää. Kokouksissa ei saatu pää-

töksiä aikaiseksi ja avoimet asiat siirtyivät jatkuvasti seuraavaan kokouk-

seen. (Leppänen E-P. Havainnot case-hankkeesta välillä 5/2015-6/2016) 

 

6.3.5 Kustannusseuranta 

Hankkeen kustannusseurantaa pidetään yllä rakennuttajakonsultin toimes-

ta hankkeelle laadittavan hankintajaon mukaisesti. Kustannusseurantaan 

kirjataan hankinnoittain kustannustavoitteet sekä kirjataan kaikille hankin-

noille yhteinen varaus siten, että yhteissumma on kokonaiskustannusta-

voitteen mukainen. Hankintojen sovitut tilaukset kirjataan sidotuiksi kus-

tannuksiksi ja lisä- ja muutostöitä varten kirjataan hankinnoittain tarvittavat 

varaukset. Hyväksytyt laskut kirjataan toteutuneisiin kustannuksiin. Kus-

tannusseurantaa ylläpidetään jatkuvasti siten, että lopputulos voidaan en-
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nustaa mahdollisimman luotettavasti. Kustannusseuranta toteutetaan Ra-

kennuttamistieto-ohjelmistoa käyttäen. 

 

Hankkeessa ylläpidettiin kustannusseurantaa kustannusseurantaohjelmis-

ton avulla. Haasteellista kustannusseurannassa oli pitää erikseen kysees-

sä olevan rakennushankkeen budjetti ja muun kiinteistön kehittämiseen 

liittyvät kustannukset. Tilaaja kritisoi vahvasti kustannusseurannan tasoa 

eikä ollut siihen tyytyväinen. Kustannusseurannannasta olisi kannattanut 

sopia tarkemmin tilaajaorganisaation kanssa, jolloin hankkeen osittelusta 

ja seurannan tavoitteista olisi saatu yhteisymmärrys. (Leppänen E-P. Ha-

vainnot case-hankkeesta välillä 5/2015-6/2016) 

 

6.3.6 Tiedonkulku 

Kokouspöytäkirjojen, suunnitelmien ja raporttien toimittamisesta pidetään 

jakelulistaa. Jakelulistojen ylläpitämisestä huolehtii rakennuttajakonsultti. 

 

Tiedonkulku oli haasteellista hankkeessa. Rakennuttajalla ja pääsuunnitte-

lijalla oli tulehtuneet välit ja kokouskäytännöt usein kankeita tiedon välityk-

sen suhteen. Hankkeessa ongelmia aiheutui myös siitä, että pääsuunnitte-

lija ei pitänyt alkuvaiheessa suunnittelijapalavereja erikoissuunnittelijoiden 

kanssa, jolloin muut suunnittelijat eivät tienneet missä arkkitehtisuunnitte-

lun tilannetta eivät päässeet vaikuttamaan ajoissa teknisiin ratkaisuihin. 

Asia tiedostettiin mutta asiaan ei puututtu. Hankkeessa oli sovittu, että 

laaditaan tietojenvaihtolomake auttamaan osapuolten lähtötietojen han-

kinnassa. Tietojenvaihtolomaketta ei saatu. Haasteellista oli myös hank-

keessa käytetty arkkitehtisuunnittelun malli. Hankkeessa arkkitehti toteutti 

ns. käyttäjälähtöistä suunnittelua, joka lähtökohtaisesti on ao. kohteen 

luonne huomioiden. Ongelma tässä oli se, ettei rakennuttaja ja tilaaja ollut 

tietoinen suunnittelun etenemisestä ja käyttäjälle esitetyistä ratkaisuista. 

Tiedon kulku oli kaiken kaikkiaan haasteellista niin yhteistyön, viestinnän 
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ja sovittujen menettelytapojen näkökulmasta. (Leppänen E-P. Havainnot 

case-hankkeesta välillä 5/2015-6/2016) 

 

6.3.7 Aikatauluseuranta 

Hankkeelle laaditaan hankeaikataulu jonka perusteella pääsuunnittelija 

laati suunnitteluryhmän kanssa yhteistyössä suunnitteluaikataulu. Hank-

keessa laaditut aikataulut hyväksytään yhteisesti suunnittelukokouksessa. 

Suunnittelun ajallista toteutusta seurataan ja suunnitelmien sisältöä valvo-

taan tilaajan toimesta koko suunnittelun ajan. Suunnittelutilanne raportoi-

daan johtoryhmälle ja tehtyjä suunnitelmia esitellään tarvittavassa laajuu-

dessa johtoryhmän kokouksissa.  

 

Toteutussuunnitteluvaiheen tiedonvaihtoa ja tallennusta varten laaditaan 

erillinen ohje, jossa esitetään tiedonvaihtoon käytettävät ohjelmistot sekä 

toteutus-suunnitelmia ja loppudokumentteja koskevat vaatimukset. 

 

Hankkeen ajallinen ohjaus ja johtaminen olivat kaiken kaikkiaan puutteel-

lista. Aloitetaan havaintojen läpikäynti aikataulun laadinnasta ja seuraami-

sesta. Rakennuttaja laati hankkeelle aikataulun joka hyväksyttiin yhteises-

ti. Pääsuunnittelijalta pyydettiin aikataulu pääsuunnittelutehtävittäin han-

keaikataulun perustuen. Suunnitteluaikataulua ei saatu pyynnöistä huoli-

matta ajallaan. Asiaan ei puututtu ja aikataulu valmistui puutteellisena 

myöhässä. Tässä vaiheessa erikoissuunnittelijat ilmoittivat, etteivät pysty 

saamaan suunnitelmia valmiiksi kyseisessä aikataulussa. Suunnittelun 

aikataulutilannetta ei seurattu rakennuttajan toimesta. Suunnitelmat myö-

hästyivät lopulta kuukauden. Aikataulu ongelmien takia suunnitelmat laitet-

tiin urakkalaskentaan ilman tarkastusta ja että niitä yhteisesti olisi hyväk-

sytty. (Leppänen E-P. havainnot case-Hankkeesta välillä 5/2015-6/2016) 
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Ongelmana olivat tutkijan havaintojen mukaan puutteet ajallisen hallinnan 

osaamisessa. Poikkeamiin ei puututtu ajoissa vaan niiden käsittelyä lykät-

tiin ja päätöksiä ei saatu aikaiseksi. Hanke on varsin laaja ja erityisen 

haastava, jossa kokonaisuuden hallinta niin aikataulun, kustannusten ja 

tavoitteiden hallinta on oleellisessa osassa. Kirjoittaja havaitsi myös selkei-

tä osaamispuutteita projektinjohtamisen osalta sekä pääsuunnittelijan teh-

tävien hoitamisen osalta. Myös pääsuunnittelijan tehtävien ongelmat aika-

taulullisesti ja suunnittelun johtamisen osalta vaikuttaisi johtuneen siitä, 

ettei ole osaamista näin isoon hankkeeseen. Osaamispuutteet voivat joh-

tua johtamismenetelmien puutteellisuudesta, kiireestä (mutta mistä kiire 

johtuu? osaamisen puutteesta? Heikosta aikataulun pidosta?). (Leppänen 

E-P. havainnot case-Hankkeesta välillä 5/2015-6/2016) 

6.4 Kysely  

Case-kohteeseen järjestettiin projektipalautekysely, jonka avulla pyrittiin 

todentamaan Isku Niemen Kampus- hankkeen onnistumiskohdat ja kipu-

pisteet suunnitteluvaiheen osalta. Tämän kyselyyn osallistuneille lähetet-

tiin kyselyn tulokset ja palaute. Kyselypalautteeseen nostettiin kolme oleel-

lisinta kehityskohtaa, joihin myös pyydettiin kommentteja osallistujilta. Ky-

sely toteutettiin verkkokyselynä, joka lähetetään hankkeen osapuolille. 

 

Kyselyssä mitataan miten rakennuttaja on onnistunut tärkeimmillä osa-

alueilla hankkeen suunnitteluvaiheessa. Kysely lähetettiin hankkeen suun-

nitteluryhmälle, tilaajalle, käyttäjälle sekä rakennuttajakonsultin projekti-

ryhmälle eli yhteensä 25 henkilölle. 

 

Alla on koottuna rakennuttajan toiminnan laadullisia menestystekijöitä, joi-

ta tässä työssä halutaan mitata.  

 Projektin hallinta on suunnitelmallista ja systemaattista 

 Yhteistyö on toimivaa ja palveluhenkistä 



58 

 

 

 

  

 Suunnittelijoiden toimintaa on ohjattu ja avustettu tehokkaasti/hyvin 

 Tilaajan päätöksentekoa on valmisteltu hyvin 

 Käyttäjäyhteistyö ja asiakkuus on hoidettu hyvin 

Yllämainituilla osa-alueilla on vaikutus siihen, miten rakennuttajan toimin-

nan laatu koetaan. Jotta saadaan projektin onnistumista mitattua projekti-

palautteella, yllä olevat osa-alueet avataan projektipalautelomakkeeseen 

täsmennetyillä kysymyksillä. Kyselyssä selvitetään mitkä asiat koetaan 

tärkeimmiksi eri osapuolten näkökulmasta ja miten rakennuttaja on niissä 

onnistunut. 

 

Kyselyyn valikoidut menestystekijät ovat koottu yleisesti kirjallisuudesta, 

mukaillen RALA:n projektipalautekyselystä sekä kirjoittajan ja hänen kolle-

goiden näkemyksistä sekä siitä mitä kohde yritys haluaa selvittää omasta 

toiminnastaan. 

 

Alla luettelossa kyselyssä esitetyt tekijät: 

 Projektille/suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat selkeät ja ymmär-

rettävät 

 Tehtävämäärittelyt ja roolit ovat selkeät 

 Vuorovaikutus rakennuttajan kanssa on toimivaa 

 Lähtötiedot ovat riittävät ja luottettavat 

 Lähtötietoja on toimitettu oikea-aikaisesti 

 Viestintä ja informointi on toimivaa 

 Rakennuttajan henkilöstö projektiorganisaatiossa on ollut osaavaa 

ja asiantuntevaa 

 Rakennuttajan henkilöstö on innovatiivinen ja aktiivinen esittämään 

ratkaisuja 

 Rakennuttajan henkilöstö on luotettavaa ja vastuuntuntoista 

 Rakennuttajalla on resursseja projektissa riittävästi 

 Suunnittelijoiden valintaprosessi on ollut hallittua 

 Suunnitteluun liittyvä riskienhallinta on onnistunut hyvin 
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 Projektin ajallinen hallinta on onnistunut hyvin 

 Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa 

 Suunnittelua on ohjattu hyvin 

 Päätöksen teko on tehokasta 

 Rakennuttaja huolehtii projektin tiedonkulusta tehokkaasti 

 Rakennuttaja puuttuu poikkeamiin riittävän ajoissa 

 Rakennuttaja huolehtii, että ongelmakohdat ratkaistaan 

 Tilaajan tarpeet ja liiketoiminta on ymmärretty hyvin 

 Käyttäjän tarpeet ja toiminta on ymmärretty hyvin 

 Rakennuttajan avainhenkilöt ovat sitoutuneet projektiin 

 Tilaajan päätöksenteon valmistelu on hyvää 

 Projektin taloudenhallinta on systemaattista ja hyvää/onnistunut 

 Projektin laadullinen ohjaus on hyvää 

 

Kyselyssä pyydettiin kyseisestä listauksesta valitsemaan 5 tärkeintä teki-

jää hankkeen suunnitteluvaiheen onnistumisen kannalta ja laittamaan ne 

tärkeysjärjestykseen jossa 1 on tärkein. Tämän jälkeen pyydettiin kerto-

maan asteikolla 1-5, (1 on heikoin) miten rakennuttaja on onnistunut ky-

seisillä osa-alueilla.  

Kyselyn valmistuttua, kyselystä laadittiin palaute, joka toimitettiin kyselyyn 

osallistuneille. Kyselyn palaute koostui tulosten analyysin tiivistelmästä ja 

samalla osallistujilta kysyttiin tarkennettuja kysymyksiä havaituista ongel-

makohdista. Kysymyksiin pyydettiin vapaamuotoinen vastaus jonka tutkija 

käsittelee nimettömänä. 

 

Kyselyn tuloksia verrataan kirjoittajan havaintoihin ja valitaan yksi oleelli-

nen kehitys kohta tarkempaan käsittelyyn.  
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7 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

7.1 Kyselyn tulokset 

Kysely lähetettiin 25 henkilölle jotka koostuivat case-hankkeen osapuolis-

ta. Vastauksia saatiin jokaisesta sidosryhmästä (tilaaja, suunnittelija, käyt-

täjä, rakennuttajakonsultti) ja vastausten lukumäärä oli 8 kappaletta. Seu-

raavaksi käydään läpi yleisesti kyselyn tulokset koko ryhmän näkökulmas-

ta ja tämän jälkeen käydään tarkemmin läpi esiinnousseita kehittämiskoh-

tia. 
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Kuva 12. Tärkeysjärjestys onnistuneen hankkeen menestystekijöistä  

 

Hankkeeseen osallistuneet pitivät tärkeimpinä projektin onnistumisen nä-

kökulmasta seuraavia asioita: 

 Projektille/suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat selkeät ja ymmär-

rettävät 

 Tehtävämäärittelyt ja roolit ovat selkeät 

 Vuorovaikutus rakennuttajan kanssa on toimivaa 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Projektille/suunnittelulle asetetut…

Tehtävämäärittelyt ja roolit ovat selkeät

Vuorovaikutus rakennuttajan kanssa on…

Lähtötiedot ovat riittävät ja luotettettavat

Lähtötietoja on toimitettu oikea-aikaisesti

Viestintä ja informointi on toimivaa

Rakennuttajan henkilöstö…

Rakennuttajan henkilöstö on innovatiivinen…

Henkilöstö on luotettavaa ja…

Resursseja on projektissa riittävästi

Suunnittelijoiden valintaprosessi on ollut…

Suunnitteluun liittyvä riskienhallinta on…

Projektin ajallinen hallinta on onnistunut…

Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa

Suunnittelua on ohjattu hyvin

Päätöksen teko on tehokasta

Rakennuttaja huolehtii projektin…

Rakennuttaja puuttuu poikkeamiin riittävän…

Rakennuttaja huolehtii, että…

Tilaajan tarpeet ja liiketoiminta on…

Käyttäjän tarpeet ja toiminta on…

Rakennuttajan avainhenkilöt ovat…

Tilaajan päätöksenteon valmistelu on hyvää

Projektin taloudenhallinta on…

Projektin laadullinen ohjaus on hyvää

Tärkeysjärjestys 

Keskiarvo
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 Lähtötietoja on toimitettu oikea-aikaisesti 

 Rakennuttajan henkilöstö on innovatiivinen ja aktiivinen esittämään 

ratkaisuja 

 Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa 

 Suunnittelua on ohjattu hyvin 

 

Tärkeinä tekijöinä pidettiin suunnitteluvaiheen onnistumisen kannalta 

oleellisia asioita kuten tavoitteen asettamista, tehtävämäärittelyjä sekä 

lähtötietojen hallintaa. Rakennuttajan osaamista ja kykyä ohjata sekä halli-

ta projektia pidettiin vuorovaikutuksen ja yhteistyön näkökulmasta tärkeä-

nä.  

 

Alla olevassa kuvassa esitetään rakennuttajan onnistuminen menestyste-

kijöissä jotka kyselyn perusteella koettiin tärkeimmiksi 
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Kuva 13.  Tärkeimmissä menestystekijöissä onnistuminen 

 

Kyselyn perusteella selvisi että tärkeimmissä menestystekijöissä rakennut-

taja oli onnistunut heikosti seuraavissa kohdissa: 

 Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa 

 Suunnittelua on ohjattu hyvin 

 Vuorovaikutus rakennuttajan kanssa on toimivaa 

 Lähtötietoja on toimitettu oikea-aikaisesti 

Hieman keskivertoa paremmin, mutta ei kuitenkaan hyvin, rakennuttaja oli 

onnistunut seuraavissa kohdissa: 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Projektille/suunnittelulle asetetut
tavoitteet ovat selkeät ja

ymmärrettävät

Tehtävämäärittelyt ja roolit ovat
selkeät

Vuorovaikutus rakennuttajan kanssa
on toimivaa

Lähtötietoja on toimitettu oikea-
aikaisesti

Rakennuttajan henkilöstö on
innovatiivinen ja aktiivinen

esittämään ratkaisuja

Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa

Suunnittelua on ohjattu hyvin

Onnistuminen tärkeissä 

Keskiarvo

Todella 
heikosti 

heikosti Neutraali Hyvin Todella 
hyvin 
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 Rakennuttajan henkilöstö on innovatiivinen ja aktiivinen esittämään 

ratkaisuja 

 Tehtävämäärittelyt ja roolit ovat selkeät 

 Projektille/suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat selkeät ja ymmär-

rettävät 
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kuva 14. Rakennuttajan onnistuminen hankkeessa. 

 

Kyselyn perusteella rakennuttaja onnistui keskimäärin parhaiten seuraa-

vissa tekijöissä: 

 Rakennuttajan henkilöstö projektiorganisaatiossa on ollut osaavaa 

ja asiantuntevaa 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Projektille/suunnittelulle asetetut tavoitteet…

Tehtävämäärittelyt ja roolit ovat selkeät

Vuorovaikutus rakennuttajan kanssa on…

Lähtötiedot ovat riittävät ja luotettettavat

Lähtötietoja on toimitettu oikea-aikaisesti

Viestintä ja informointi on toimivaa

Rakennuttajan henkilöstö…

Rakennuttajan henkilöstö on innovatiivinen…

Henkilöstö on luotettavaa ja vastuuntuntoista

Resursseja on projektissa riittävästi

Suunnittelijoiden valintaprosessi on ollut…

Suunnitteluun liittyvä riskienhallinta on…

Projektin ajallinen hallinta on onnistunut…

Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa

Suunnittelua on ohjattu hyvin

Päätöksen teko on tehokasta

Rakennuttaja huolehtii projektin…

Rakennuttaja puuttuu poikkeamiin riittävän…

Rakennuttaja huolehtii, että ongelmakohdat…

Tilaajan tarpeet ja liiketoiminta on…

Käyttäjän tarpeet ja toiminta on ymmärretty…

Rakennuttajan avainhenkilöt ovat…

Tilaajan päätöksenteon valmistelu on hyvää

Projektin taloudenhallinta on systemaattista…

Projektin laadullinen ohjaus on hyvää

Onnistuminen hankkeessa 

Keski…

Todell

a 
heikos
ti 

heikos
ti 

Neutra
ali 

Hyvi
n 

Todel
la 
hyvin 
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 Rakennuttajan henkilöstö on innovatiivinen ja aktiivinen esittämään 

ratkaisuja 

 Rakennuttajan avainhenkilöt ovat sitoutuneet projektiin 

 

Kyselyn perusteella rakennuttajalla on keskimäärin eniten kehitettävää 

seuraavissa tekijöissä: 

 Projektin ajallinen hallinta on onnistunut hyvin 

 Suunnittelua on ohjattu hyvin 

 Rakennuttaja puuttuu poikkeamiin riittävän ajoissa 

 

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että rakennuttajan henkilöstön osalta 

projektissa on ollut osaavia henkilöitä. Vaikka henkilöstö on kyselyn perus-

teella osaavaa, niin hankkeessa suunnittelun ohjaus ja aikataulun hallinta 

on ollut kuitenkin heikointa.  

 

Kyselyn tuloksissa mainitut kohdat "projektin ajallinen hallinta on onnistu-

nut hyvin" ja "rakennuttaja puuttuu poikkeamiin riittävän ajoissa", ovat ai-

katauluun liittyviä. Voidaan todeta, että mikäli projektin ajallinen hallinta on 

kunnossa, niin myös poikkeamiin puututaan riittävän ajoissa. Toisena iso-

na ongelmakohtana kyselyn perusteella ilmene kohta "suunnittelua on oh-

jattu hyvin". Suunnittelun ohjaus on suuri kokonaisuus ja yksi tärkeimpiä 

tehtäviä rakennuttajalla. Suunnittelun ohjaus on oleellinen osa rakennus-

hankkeen johtamista. Suunnittelun ohjaamisella ja johtamisella varmiste-

taan suunnittelutavoitteiden toteutuminen, siten että suunnitelmakokonai-

suus täyttää tilaajan asettamat tavoitteet ja rakentamiselle määrätyt vaati-

mukset. 

 

Mainittakoon että hyvä aikatauluohjaus on oleellinen osa hyvää suunnitte-

lun ohjausta. Kun aikataulu ei ole hallussa, se ajaa tilanteeseen, jossa 

helposti tehdään kiireen varjolla huonoja ratkaisuja. Kiire voi myös ajaa 

tilanteeseen jossa, suunnitelmat eivät valmistu sisällöllisesti siten kuin on 
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ollut tavoite. Suunnitelmien tarkastus voi jäädä pois ja tällöin voi suunni-

telmiin menee liian kalliita ratkaisuja.  

 

Kokonaisuutta tarkasteltaessa usein huomataan, että ongelmilla on vuoro-

vaikutussuhteita. Ongelmien ilmaantuessa tulisikin aina asioihin puuttua ja 

varmistaa ettei ns. lumipallo-efektiä pääse muodostumaan. Ongelmat kier-

tävät yleensä noidankehää, jossa ongelmat vaikuttava toisiinsa ja, jossa 

vaikutukset saattavat näkyä muualla kuin, missä varsinainen ongelma on. 

Esimerkiksi, jos aikataulu pettää, se tarkoittaa yleensä myös kustannusten 

nousua. Aikataulu ongelmat voivat luoda myös kiireen ja sitä kautta hätäi-

set ja heikot suunnitteluratkaisut, mikä johtaa taas suunnitelmien tason 

heikentymiseen sekä kustannusongelmiin 

7.2 Ongelma kohtien analysointia 

Kuten jo todettiin, että kyselyn perusteella eniten kehittämisen varaa olisi 

ajallisessa hallinnassa sekä suunnittelun ohjauksessa. Seuraavaksi tar-

kastellaan projektin ajalliseen hallintaan ja suunnittelun ohjaukseen liittyviä 

tekijöitä ja sitä, miten rakennuttaja on niissä onnistunut. 

 

Suunnittelun ohjaus 

Suunnittelun ohjauksen tehtävänä on ohjata suunnittelua siten, että hank-

keelle asetetut laajuus-, aika-, laatu-, ja kustannustavoitteet voidaan saa-

vuttaa. Näistä laajuus- ja laatutavoitteilla kuvataan hankkeen tuloksena 

syntyvä tuote ja kustannus- ja aikatavoitteilla tuotteen tekemiseen tarvitta-

va prosessi. Jotta tavoitteisiin päästään, on suunnittelun ohjauksen oltava 

toimivaa ja aktiivista heti hankkeen alusta lähtien. (Junnonen J-M. 2009. 

Sopimusten hallinta. s. 49). Toisin sanoen suunnittelun ohjauksen tulisi 

olla kokonaisvaltaista toimintaa. Lähtökohtana on, että suunnitelmien taso, 

aikataulu sekä kustannukset kulkevat ikään kuin käsi kädessä. Jos yksi 

taso pettää niin se tarkoittaa yleensä, että muut seuraavat perästä. Esi-
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merkiksi, jos aikataulu pettää, se tarkoittaa yleensä myös kustannusten 

nousua. Aikataulu ongelmat voivat luoda myös kiireen ja sitä kautta hätäi-

set ja heikot suunnitteluratkaisut, mikä johtaa taas suunnitelmien tason 

heikentymiseen sekä kustannusongelmiin. Ongelmat kiertävät yleensä 

noidankehää, jossa ongelmat vaikuttava toisiinsa ja, jossa vaikutukset 

saattavat näkyä muualla kuin, missä varsinainen ongelma on.  

 

Seuraavassa kuvassa on esitettynä suunnittelun ohjauksen osa-alueita ja 

se miten rakennuttaja on kyselyn perusteella onnistunut ao. tekijöissä 
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kuva 15. Rakennuttajan onnistuminen suunnittelun ohjauksen osa-

alueissa. 

 

Kuvaajasta voidaan todeta että, suurin osa arvioista jää alle 3 keskiarvon. 

Parhaiten on onnistuttu kohdissa "Resursseja on projektissa riittävästi" ja 

"Projektille/suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat selkeät ja ymmärrettävät". 

Heikoimmat osa-alueet ovat "Projektin ajallinen hallinta on onnistunut hy-

vin sekä "Rakennuttaja puuttuu poikkeamiin riittävän ajoissa. Molemmat 

heikoimmat osa-alueet liittyvät projektin aikataulun/ajalliseen hallintaan. 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Projektille/suunnittelulle asetetut tavoitteet…

Tehtävämäärittelyt ja roolit ovat selkeät

Vuorovaikutus rakennuttajan kanssa on…

Lähtötiedot ovat riittävät ja luotettettavat

Viestintä ja informointi on toimivaa

Resursseja on projektissa riittävästi

Suunnittelijoiden valintaprosessi on ollut…

Suunnitteluun liittyvä riskienhallinta on…

Projektin ajallinen hallinta on onnistunut…

Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa

Päätöksen teko on tehokasta

Rakennuttaja huolehtii projektin…

Rakennuttaja puuttuu poikkeamiin riittävän…

Rakennuttaja huolehtii, että ongelmakohdat…

Tilaajan päätöksenteon valmistelu on hyvää

Suunnittelun ohjauksen tärkeimmät 
tekijät 

keskiarvo

Todella 
heikosti 

Heikosti Neutraal Hyvin Todella 
hyvin 
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Voidaankin todeta, että kysely perusteella projektin ajallinen hallinta on 

yksi oleellisimpia kipukohtia rakennuttajan toiminnassa tässä hankkeessa. 

 

Projektin ajallinen hallinta 

Rakennuttaja laatii hankkeelle hankeaikataulun tarkistaakseen, että pro-

jekti on toteutettavissa normaalissa rakentamisajassa. Rakennuttajalle 

aikataulu on tärkeä, jotta kohde valmistuisi oikea-aikaisesti. Aikataulu on 

tärkeä myös kohteen laadun kannalta. Huonosta aikataulupidosta seuraa 

tyypillisesti laatuvirheitä ja epärealistisesti tehty aikataulu ja toimenpiteet 

aiheuttavat ongelmia. Rakennuttajan laatiman hankeaikataulun avulla ti-

laaja voi hoitaa oman osuutensa (rahoitus, suunnitelmat ja sivu-urakat) 

sovitulla tavalla. Hankeaikataulussa myös muutoksille ja yllätyksille vara-

taan joustoa ja varmistetaan, että urakoitsijalle ei aiheudu tarpeettomia 

kustannuksia. (Koskenvesa A., Sahlstedt S. 2011, s.41) 

 

Case-hankkeessa rakennuttaja on laatinut hankeaikataulun kokonaisuu-

desta joka hyväksyttiin osapuolten kesken. Hankkeen pääsuunnittelija laati 

yhdessä suunnitteluryhmän kanssa suunnitteluaikataulun perustuen han-

keaikataulussa asetettuihin tavoitteisiin. 

 

Aikataulusta voidaankin todeta, että aikataulun pitävyys on merkittävä ti-

laajan kokemaan suunnittelun onnistumiseen ja laatuun vaikuttava yksit-

täinen tekijä. Suunnittelun kokonaisaika tulisikin mitoittaa tehtävän laajuus 

huomioon ottaen riittävän pitkäksi. Suunnitteluaikataulu tulee myös sovit-

taa yhteen hankinta- ja rakennusaikataulun kanssa. Rakennuttajan tehtä-

vänä on ohjata ja valvoa suunnittelun aikataulua sekä tarvittaessa puuttua 

poikkeamiin. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty ajalliseen hallintaan liit-

tyvät osa-alueet ja se, miten rakennuttaja on näissä osa-alueissa kyselyn 

perusteella onnistunut. 
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Kuva 16. Ajallisen hallinnan ja ohjauksen tekijät 

Kuvaajasta voidaan todeta, että rakennuttajan onnistuminen kyseisissä 

kohdissa jäi pääosin alle keskiarvon 3. Parhaiten onnistui kyselyn perus-

teella seuraavat kohdat: 

 Tilaajan päätöksenteon valmistelu on hyvää 

 Resursseja on projektissa riittävästi 

 Projektille/suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat selkeät ja ymmär-

rettävät 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Projektille/suunnittelulle asetetut
tavoitteet ovat selkeät ja ymmärrettävät

Lähtötietoja on toimitettu oikea-aikaisesti

Vuorovaikutus rakennuttajan kanssa on
toimivaa

Viestintä ja informointi on toimivaa

Resursseja on projektissa riittävästi

Suunnitteluun liittyvä riskienhallinta on
onnistunut hyvin

Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa

Suunnittelua on ohjattu hyvin

Päätöksen teko on tehokasta

Rakennuttaja huolehtii projektin
tiedonkulusta tehokkaasti

Rakennuttaja puuttuu poikkeamiin
riittävän ajoissa

Rakennuttaja huolehtii, että
ongelmakohdat ratkaistaan

Tilaajan päätöksenteon valmistelu on
hyvää

Projektin ajallisen hallinnan tärkeimmät 
tekijät 

keskiarvo

Todella 
heikosti 

Heikosti Neutraali Hyvin Todella 
hyvin 
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Heikoiten rakennuttaja onnistui seuraavissa kohdissa: 

 Rakennuttaja puuttuu poikkeamiin riittävän ajoissa 

 Suunnittelua on ohjattu hyvin 

 Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa 

 Suunnitteluun liittyvä riskienhallinta on onnistunut hyvin 

 Viestintä ja informointi on toimivaa 

 Päätöksen teko on tehokasta 

Kuvaajasta voidaan todeta, että ajalliseen hallinnan eri osa-alueista on 

nähtävissä tietyt yhteydet. Kohdat yhteistyöstä, viestinnästä ja päätöksen 

teosta liittyvät toisiinsa. Nämä tekijät ovat tyypillisiä projektin johtamisen 

haasteita. Suunnittelun ohjaaminen / johtaminen on osaksi tulosjohtamis-

ta, jossa on tietty tavoite ja aikataulu eli valmiit suunnitelmat. Toisaalta 

suunnitteluvaiheeseen osallistuu valtava määrä erialojen asiantuntijoita 

joiden tulisi pystyä viestimään koko ryhmän kanssa sekä tekemään yhteis-

työtä. Siihen miksi yhteistyö oli kyselyn perusteella koettu heikoksi, voi olla 

useita syitä niin henkilöiden välisistä suhteista kuin organisationaalisista 

syistä. Mutta viestinnän ja yhteistyön sekä näiden kautta päätöksen teon 

ongelmat voivat vaikuttaa aikatauluun. Mikäli tieto ei kulje projektiryhmän 

sisällä oikea aikaisesti niin on mahdollista että tehdään vääriä asioita vää-

rään aikaan ja näin ollen päätöksen teko voi hidastua. Näin ollen aikatau-

lullisesti tärkeää on myös huolehtia ryhmän toiminnan sujuvuudesta. 

 

Oleellinen havainto ajallisen hallinnan näkökulmasta on se että poik-

keamiin ei ole kyselyn perusteella puututtu ajoissa. Tärkeä osa projektin 

ajallisessa hallinnassa on se, että tehdään se mitä sovitaan ja pidetään 

huoli että poikkeamiin puututaan. Poikkeamiin puuttumisen heikkoudella 

on suora vaikutus aikatauluun. Rakennuttajan tärkein tehtävä projektin 

ajallisessa hallinnassa on huolehtia että ongelmakohdat ratkaistaan ja 

poikkeamiin puututaan. Poikkeamiin tulee puuttua heti niiden ilmetessä 

jolloin alkaviin ongelmiin on mahdollista vaikuttaa ennen kuin niistä tulee 
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suuria ongelmia. Kyselyn perusteella voidaankin todeta, että poikkeamiin 

puuttuminen on projektin ajallisessa hallinnassa rakennuttajan tärkein ke-

hittämiskohta.  

7.3 Kyselyn palautteeseen saatujen vastausten analysointi 

Kyselyn valmistuttua, kyselystä laadittiin palaute, joka toimitettiin kyselyyn 

osallistuneille. Kyselyn palaute koostui tulosten analyysin tiivistelmästä ja 

samalla osallistujilta kysyttiin tarkennettuja kysymyksiä havaituista ongel-

makohdista. Kysymyksiin pyydettiin vapaamuotoinen vastaus. Vastauksia 

saatiin kahdelta vastaajalta. Alla on palautteen ohessa kysytyt kysymykset 

ja yhteenveto vastauksista niihin. 

 

 Mikä on vaikuttanut eniten siihen, että suunnittelun ohjaus on 

koettu heikosti onnistuneeksi? 

o Mitä kannattaisi tehdä toisin? 

o Mikä onnistui? 

 

Vastaus: 

Suunnittelun ohjaukseen vaikutti hankkeessa se, että loppukäyttäjän tar-

peita ja tavoitteita ei ymmärretty. Rakennuttajakonsultin asenne koettiin  

hankkeen kannalta kielteiseksi eikä asiakasta (loppukäyttäjää) arvostettu 

vaan koettiin, että loppukäyttäjän tarpeita vähäteltiin. 

 

Ongelmia oli myös lähtötietojen hallinnassa. Tilaajalla ja loppukäyttäjällä 

oli erilaiset käsitykset tavoitteista (mm. hankintarajat olivat loppuun asti 

epäselviä). Hankkeeseen sovittuja tavoitteita ei aktiivisesti tavoiteltu ra-

kennuttajan toimesta ja osapuolilla oli erilaiset odotukset. Suunnittelun oh-

jaukseen tarvitaan sellaisia henkilöitä jotka ymmärtävät suunnitteluproses-

sin ja asiakkaan tarpeet. Päätöksen teon tulisi olla tehokkaampaa ja suun-

nittelukokousten paremmin valmisteltuja.  
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Seuraavia asioita esitettiin tehtäväksi paremmin: 

Tiukempi suunnittelun etenemisen seuranta, jämptimmät ja paremmin seu-

ratut aikataulut, selkeämmät vastuunjaot ja johtamisvastuut, kokonaisuu-

denhallinta kuntoon, aikaisemman puuttumisen toimintamalli, pääsuunnit-

telijan ja tilaajan ja rakennuttajan välisen dialogin parantaminen, suunnitte-

lualojen ja pääsuunnittelun/ARK-suunnittelun yhteistyön parantaminen, 

muutosten toteuttamisen vaikutuksien ohjaaminen suhteessa eri suunnit-

telusisältöihin (kaikki samalla kartalla), läsnäoleva ja arjessa mukana elä-

vä (=kohteessa paikalla oleva) projektijohto joka sitoutuu kokonaisuuteen, 

ristiriitaisten viestien antamisen välttäminen, tietämys yhteisistä tavoitteis-

ta, taustoista (siltä osin kun tarpeen) ja toimenpiteistä, yhteinen tavoi-

teasetanta, tiedonkulku, kustannuskysymysten hallinta, kokonaisuuden 

selventäminen kaikille osapuolille (vastuut, työnjaot, toimintatavat) 

 

Onnistumisia koettiin vastausten perusteella seuraavasti: 

Hankkeessa onnistuttiin aktivoimaan asiakas kymmenine osapuolineen 

pohtimaan ja kehittämään omaa toimintatapaansa siten, että ne soveltuvat 

tuleviin tiloihin. Saatiin rakennettua suunnittelijoiden ja loppukäyttäjien vä-

lille luottamussuhde, joka on toiminut pääosin varsin mallikkaasti suunnit-

telun ajan. (sähkösuunnittelijan ja loppukäyttäjän välillä on vielä joitain on-

gelmia, joka johtuu pitkälti aikataulun liiasta 

tiukkuudesta ja ehkä sähkösuunnittelijan hieman epärealistisesta ajatuk-

sesta, että luonnosten jälkeen suunnitelmat eivät kehittyessään muuttuisi. 

Onnistuttiin saamaan aikaiseksi loppukäyttäjän kannalta, vanhan raken-

nuksen rajoitteista huolimatta esimerkillinen toiminnallinen kokonaisuus, 

jolla tulee olemaan vielä paljon annettavaa oppilaitoksen toiminnallisen 

kehittämisen toteutumiselle. Rakennuttaja teki hyvän päätöksen hankkeen 

purku ja valmistelutöiden ja tutkimusten suhteen. Tarvittavia rakenneselvi-

tyksiä tehtiin kiitettävästi. Rakennuttajakonsultin palveluksessa oli muuta-
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ma tehtäviensä vaatimustasolla hyvin toimiva henkilö. Heidän työpanok-

sensa on ollut hanketta edistävää laatua. 

 

Pienemmällä porukalla tehty valmistelutyö onnistui pääasiallisesti hienosti, 

asiantuntemuksella ja annetussa aikataulussa, yksittäisten asiantuntijoi-

den osaaminen hyvää ja sitoutunutta, muistioihin on saatu hyvin kirjattua 

oleellisimmat haastavista kokouksista huolimatta 

 

 Mikä hankkeen suunnitteluvaiheen ajallisessa hallinnassa oli 

haasteellisinta? 

o Miksi ajallinen hallinta koettiin heikosti onnistuneeksi? 

o Mitä pitäisi tehdä toisin? 

Vastaus: 

Hankkeen lähtökohdat olivat epäselviä alusta lähtien. Lähtötiedoista ja 

tavoitteista oli hankalaa saada pitäviä ja perusteltuja päätöksiä. Esimerk-

kinä haasteista mainittakoon että pääsuunnittelijalla, jolle kuuluu hankkeen 

kiintokalusteiden suunnittelu ja irtokalustesuunnittelu määrineen ja laatu-

vaatimuksineen on vieläkin rajoiltaan epäselvä. Monien asioiden loputon 

soutaminen ja huopaaminen ovat olleet ajan hallinnassa melko haasteel-

lista. Loppukäyttäjältä ja rakennuttajalta on tullut alusta lähtien erilaista 

tietoa, mikä osa missäkin kuuluu mihinkin urakkaan. Hankkeeseen muo-

dostui useita urakkarajoja suunnittelun loppu metreillä, joita ei riittävän 

ajoissa osattu tuoda suunnittelijoiden tietoon.  

 

Toinen näkemys hankkeen aikataulu haasteista: 

Hankkeessa ollaan lähdöstä saakka oltu myöhässä, aikataulukirimiset ei-

vät onnistuneet pääosin puuttuneesta suunnitteluohjauksesta ja ym. teki-

jöistä johtuen, muutossuunnitelmia ei ole hallittu, riskienhallintasuunnitel-

maa ei oltu tehty, urakointimuodon kanssa on vekslattu, päätöksenteossa 

vatuloitiin, päätöksentekijöistä on ollut ajoittaista epäselvyyttä, projektin-
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johto ei ole vaikuttanut sitoutuneelta kokonaisuuteen vaan vain tiettyihin 

rajattuihin osiin siitä 

 

Seuraavia asioita esitettiin tehtäväksi paremmin: 

Lähtötietojen valmistelu olisi saatava yksiselitteiseksi. Tehtävät urakkara-

jaukset pitäisi olla hyvissä ajoin tiedossa. Niiden pitäisi olla loogisia ja 

hankkeen luonnetta tukevia ja ymmärrettäviä. Loppukäyttäjän ja tilan 

omistajan pitäisi olla samoilla linjoilla alusta lähtien. Parannettavaa on 

myös seuraavilla osa-alueilla; riskienhallintasuunnitelma, määrätietoinen 

suunnittelun ohjaus, tehokkaampi viestintä, selkeät aikataulutukset joista 

pidetään kiinni. 

 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että vastaukset tukevat tutkijan 

omia havaintoja sekä kyselyn tuloksia. Hankkeessa on olut haasteita pe-

rusasioiden määrittämisessä. Syitä toki löytynee useita ja ongelmien vuo-

rovaikutussuhteet ovat monimutkaisia. Tässä työssä kuitenkin tutkittiin ra-

kennuttajakonsultin toimintaa ja voidaankin todeta, että projektinhallinnan 

näkökulmasta suurimpia ongelmia on ollut aikataulussa ja suunnittelun 

ohjauksessa. Oheisten vastausten näkökulma oli tavoitteiden hallinnassa. 

Tavoitteiden hallinta ja lähtötietojen hallinta on oleellinen osa myös aika-

tauluhallintaa ja suunnittelun ohjausta. Suunnittelun ja ajallisen ohjauksen 

onnistuminen on kaikkien osa-alueiden summa. 

7.4 Yhteenveto kyselystä ja havainnoista. 

Tärkeinä tekijöinä pidettiin suunnitteluvaiheen onnistumisen kannalta 

oleellisia asioita kuten tavoitteen asettamista, tehtävämäärittelyjä sekä 

lähtötietojen hallintaa. Rakennuttajan osaamista ja kykyä ohjata sekä halli-

ta projektia pidettiin vuorovaikutuksen ja yhteistyön näkökulmasta tärkeä-

nä.  
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Kyselyn perusteella selvisi että tärkeimmissä menestystekijöissä rakennut-

taja oli onnistunut heikosti seuraavissa kohdissa: 

 Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa 

 Suunnittelua on ohjattu hyvin 

 Vuorovaikutus rakennuttajan kanssa on toimivaa 

 Lähtötietoja on toimitettu oikea-aikaisesti 

 

Hieman keskivertoa paremmin, mutta ei kuitenkaan hyvin, rakennuttaja oli 

onnistunut seuraavissa kohdissa: 

 Rakennuttajan henkilöstö on innovatiivinen ja aktiivinen esittämään 

ratkaisuja 

 Tehtävämäärittelyt ja roolit ovat selkeät 

 Projektille/suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat selkeät ja ymmär-

rettävät 

 

Kyselyn perusteella rakennuttaja onnistui keskimäärin parhaiten seuraa-

vissa tekijöissä: 

 Rakennuttajan henkilöstö projektiorganisaatiossa on ollut osaavaa 

ja asiantuntevaa 

 Rakennuttajan henkilöstö on innovatiivinen ja aktiivinen esittämään 

ratkaisuja 

 Rakennuttajan avainhenkilöt ovat sitoutuneet projektiin 

 

Kyselyn perusteella rakennuttajalla on keskimäärin eniten kehitettävää 

seuraavissa tekijöissä: 

 Projektin ajallinen hallinta on onnistunut hyvin 

 Suunnittelua on ohjattu hyvin 

 Rakennuttaja puuttuu poikkeamiin riittävän ajoissa 

 

Kyselyn perusteella todettakoon, että rakennuttajan tulisi jatkossa kehittää 

toiminnassa suunnittelun ohjausta ja erityisesti sen osana ajallista hallin-

taa. Ajallisen hallinnan suurimpana kipupisteenä kyselyn perustella löytyi 

syyksi se, ettei poikkeamiin puututa riittävän ajoissa.. 
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7.5 Suositus jatkotoimenpiteiksi 

Tutkimuksen perusteella, case-hankkeen tiimoilta, todettakoon, että ra-

kennuttajan tulisi jatkossa kehittää toiminnassa suunnittelun ohjausta ja 

erityisesti sen osana ajallista hallintaa. Ajallisen hallinnan suurimpana ki-

pupisteenä kyselyn perustella löytyi syyksi se, ettei poikkeamiin puututa 

riittävän ajoissa.   

 

Havaittujen ongelmien riippuvuussuhteista ja taustaa on syytä selvittää. 

Havaittuja ongelmia hankkeessa oli muitakin kuin ajallinen hallinta ja 

suunnittelun ohjaus. Ongelmia oli myös lähtötietojen hallinnassa, viestin-

nässä, yhteistyössä sekä riskien hallinnassa. Nämä asiat ovat perusteel-

taan projektinhallinnan perusasioita.  

 

Rakennusprojektin selkeänä ominaispiirteenä on, että se on monien ihmis-

ten ja yritysten yhteistoimintaa. Projektijohdon tärkein tehtävä onkin koor-

dinoida eri toimijoiden työtä, valvoa työn jälkeä sekä kontrolloida aikataulu-

ja. Hyvän lopputuloksen kannalta eri tehtävät tulee limittää keskenään oi-

keassa järjestyksessä. Projektipäälliköllä tuleekin olla selkeä näkemys eri 

tehtävistä ja niiden jaksottamisesta (Kettunen S. 2003, s. 25.). Monimut-

kaisessa hankkeessa perusasiat saattavat jäädä ongelmien varjoon tai 

niitä ei osata riittävän hyvin toteuttaa. Myös tiettyjen tehtävien epäonnis-

tuminen ei välttämättä näy heti. Otetaan esimerkiksi lähtötiedot. Lähtötie-

dot tulisi kerätä oikea-aikaisesti hankkeen alussa ja niiden on oltava samat 

kaikille. Pahimmillaan epäselvyydet tavoitteissa ja lähtötiedoissa ilmenevät 

vasta suunnittelun valmistuttua. Ne voivat ilmetä kalliina suunnitelmina tai 

virheellisinä suunnitelma ratkaisuina, kuten case-kohteessa kävi.  
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Hankkeessa on siis ollut projektinhallinta alusta saakka haasteellista ja 

ongelmallista. Seuraavaksi tarkastellaan miten yrityksessä muissa hank-

keissa on onnistuttu. Vai oliko tutkimuksen esimerkkikohde yksittäistapa-

us. Tutkijaa kiinnostavat myös yrityksen toimintatavat ja se, miten hankkei-

ta ja asiakkuuksia yritystasolla ohjataan ja seurataan. Tutkija on selvittänyt 

yrityksen toimintatapoja osallistumalla yrityksen toimintaan ja haastattele-

malla johtoasemissa olevia henkilöitä.  

 

Kohde yrityksessä ei ole seurattu tai kerätty tietoa siitä, miten hankkeet 

onnistuvat projektin hallinnan näkökulmasta. Haastattelun perustella selvi-

si, että muissakin hankkeissa on ollut samankaltaisia haasteita. Hankkeita 

seurataan vaihtelevasti yritystasolla. Systemaattista seuraamista projektin 

onnistumisesta ja asiakkuuksista ei ole. Hankkeet ovat pääsääntöisesti 

yksin projektipäällikön vastuulla niin projektin hallinnan ja asiakkuuden 

kannalta. Joten jokainen projekti on projektipäällikön osaamisesta kiinni. 

Yhtenäistä tapaa toimia yrityksessä ei ole. Toimintaa ohjaa pääasiassa 

rakennushankkeen perusosittelu. Yrityksessä on käytössä Haahtela Ra-

kennuttamistieto-ohjelmisto josta löytyy asiakirjat jokaiseen vaiheeseen. 

Ohjelmisto on sinänsä hyvä pohja toiminnalle ja asiakirjojen hallintaan. 

Varsinainen yksityiskohtainen projektin suunnittelu ja hallinta on projekti-

päällikön vastuulla. Yritystasolla olisi hyvä seurata hankkeita ja tarvittaes-

sa puuttua jo aikaisessa vaiheessa havaittuihin ongelmiin ja auttaa projek-

tipäällikköä hankkeessa. Se, että ongelmat päästetään hankkeessa niin 

pitkälle, että asiakas joutuu reklamoimaan, on kestämätön paikka palvelu-

alan yrityksessä. 

 

Hankkeen käynnistyttyä asiakkuudet ovat usein myös projektipäällikön 

vastuulla. Tämä on varsin haastavaa koska harvalla projektipäälliköllä on 

kykyä ja resursseja vastata hankkeen teknisestä toteutuksesta ja asiak-

kuudesta samanaikaisesti. Projektin hallinnan perusteisiin tulisi kiinnittää 
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huomiota hankkeissa ja yritystasolla seurannan ja tukemisen näkökulmas-

ta. 

 

Jatkossa tulisikin kehittää hyviä menettely tapoja ajalliseen seurantaan ja 

ongelmien ratkaisuun sekä projektinhallinnan menetelmiä. Yrityksessä 

voisi olla hyödyllistä tutkia miten hankkeet ovat onnistuneet. Näin ollen 

jatkotutkimustarpeena olisi selvittää miten yrityksessä hoidetaan hankkei-

ta. Jatkokehitystä varten seuraavassa kappaleessa esitellään projektin 

hallintaan ja projektiorganisaation sisäisen työnjaon ja -ohjaamiseen tar-

koitetun "tsekki-listan".  

7.6 Jatkokehitys ehdotus projektin hallintaan 

Alla olevassa kuvassa on taulukoituna projektin hallinnan pää tehtävät ja 

prosessit PmBok:n sekä ISO 10006:n mukaan. Rakennushankkeessa 

nämä samat päätehtävät ovat olemassa. Perustehtävien sisällä rakennus-

hankkeessa tehtäväsisällöt voivat vaihdella aina jokaisen projektin osalta 

mutta pääasia pysyy samana.  
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Kuva 17. Projektijohtamisen prosessit. (Kankainen J., Junnonen J-M. 

2004, s. 13) 
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Projektitoimintaan sisältyy sekä ohjaavaa että toteuttavaa toimintaa. To-

teutusprosessiin sisältyy toiminta, joka tähtää välittömästi projektin tulok-

sen syntymiseen. Työtä on ohjattava, jotta tulos saadaan mahdollisimman 

tehokkaasti ja taloudellisesti. Projektin ohjausprosessiin sisältyvät vaiheet:  

 Käynnistysvaihe, jossa asetetaan projektin tavoitteet ja toiminnalli-

nen määrittely.  

 Organisointivaihe, jossa projektin asettaja ja johtoryhmä nimeävät 

projektipäällikön, joka kokoaa projektiorganisaation. 

 Suunnitteluvaiheessa laaditaan tarkempi projektisuunnitelma. Pro-

jektin tavoitteet ja toiminnalliset määrittelyt puretaan työsuunnitel-

maksi ja tehtävät resursoidaan. Tässä vaiheessa projekti vaiheiste-

taan ja ositellaan, laaditaan aikataulut, laaditaan budjetti sekä 

suunnitellaan projektin hallinta ja ohjeistus. 

Tehtävien toteutusta valvotaan ja edistymistilanteesta raportoidaan. Pro-

jektin ohjaus on jatkuvaa toimintaa projektin loppuun asti. (Risto P. 2009, 

s. 87). Rakennushankkeessa samat nämä perusprosessit ovat havaitta-

vissa. Tiettyjä tehtäviä tulee rakennushankkeessa tehdä hankkeen vai-

heistuksen vaatimassa aikataulussa. Oleellista on tehdä oikeista asioita 

oikeaan aikaan. Rakennushankkeessa osa tehtävistä ovat sellaisia jotka 

täytyy tehdä tietyssä rakennusprojektin vaiheessa, jotta voidaan edetä hal-

litusti hankkeessa. Näitä ovat mm. projektin lähtötiedot ja aikataulu. Osa 

tehtävistä on sellaisia joita tehdään hankkeessa jatkuvasti vaiheesta riip-

pumatta kuten aikataulu- ja kustannusohjaus sekä suunnittelun ohjaus. 

Alla olevassa kuvassa on esitetty rakennushankkeen alku- ja suunnittelu-

vaiheen osalta tehtäviä.  
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Kuva 18. Rakennusprojektin alkuvaiheen tehtäviä 

 

Oheisessa kuvassa on esitetty osa rakennushankkeen tehtävistä, joita 

alkuvaiheessa projektiryhmän on tehtävä. Tehtäviä on paljon hankkeen 

alkuvaiheessa (käynnistys vaiheessa) ja näistä tietyt asiat ovat tehtävä 

järjestelmällisesti oikea aikaisesti, jotta hanke voi edetä turvallisesti ja py-

syä aikataulussa. Jotta tehtävä kenttää saadaan selkiytettyä, laadittiin tut-

kimuksen yhteydessä työkaluksi lista, johon tärkeimmät hankkeessa teh-

tävät työt on laitettu rakennushankkeen vaiheistuksen mukaiseen järjes-

tykseen. 
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Alla olevaan taulukkoon on kerätty PMBok ja ISO 10006 mukaiset projekti-

johtamisen osa-alueet rakennusprojektin aloituksen mukaiseen järjestyk-

seen. Tämän ns. tsekki-listan tarkoitus on toimia apuvälineenä ohjaamaan 

rakennuttajakonsultin toimintaa hankkeessa. Koska rakennuttajakonsultti 

saattaa tulla rakennushankkeeseen mukaan missä tahansa vaiheessa, on 

listan oltava projektin hallinnan kannalta sopiva päätehtäviltään jokaiseen 

vaiheeseen. Riippumatta siitä, tuleeko rakennuttaja konsultti mukaan 

hankkeeseen tarveselvitysvaiheessa vai suunnitteluvaiheen lopussa, on 

rakennuttajakonsultin aloitettava projekti oman työn osalta aina samalla 

tavalla. Tällä tarkoitetaan lähtötietojen varmistamista, perehtymistä, orga-

nisointia, tehtävä määrittelyjä, vastuita ja rooleja sekä tarvittavien päätös-

ten hankkiminen ja varmistaminen. 

 

Tsekki-lista toimii myös toimintaa ohjaavana muistilistana, jotta hankkeen 

projektiorganisaatio tekisi oikeita asioita oikeaan aikaan. Tämän muistilista 

tarkoituksena on olla mahdollisimman yksinkertainen ja sen sisällön on 

oltava mahdollisimman selkeä jotta perusasiat eivät unohtuisi vaikeissa-

kaan hankkeissa. Jokaisen päätehtävän sisältämät hankekohtaiset tehtä-

vät tulee joka tapauksessa projektiryhmän suunnitella ja toteuttaa. Listan 

avulla toivottavasti asioita tehtäisiin oikea aikaisesti.  
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Kuva 19. muistilista malliksi ("tsekki-lista") 

Projektin hallinnan näkökulmasta tärkeimmät tehtävät. 

Tarkempi päätehtävän sisältä määräytyy aina hankkeen mukaisesti.

Oleellista taulukon käytössä on havaita hankkeen kannalta oleelliset päätehtävät.

Päivämäärä hankkeen aikatalun/arvion mukaan. Näitä tarkennetaan hankkeen edetessä

OK-Kesken sarakkeiden värit toimivat seurannan apuvälineenä

Päätehtävä Vastuu PVM OK Kesken

Projektin lähtötiedot

Laajuuden ja tavoitteiden määritys

Projektin osittaminen

Laajuuden ja tavoitteiden varmentaminen

Muutosten hallinta

Hankeaikataulu

Päätökset Laajuusta ja tasomääritykset sovittu

Organisaation suunnittelu

Henkilöstön hankinta

Oman organisaation ja lähipiirin perehdytys

Tehtävien määritykset ja roolit

Sopimukset

Henkilöstön kehitys

Resurssisuunnittelu

Päätökset Hyväksytty projektiorganisaatio

Tehtävät ja roolit hyväksytty

Projektisuunnitelma

Tehtävätason aikataulu

Aikataulu ohjaus

Budjetti

Kustannusarviot

Kustannusseuranta- ja ohjaus

Suunnitelmien tarkastus

Viestintä ja informointi

Riskianalyysi

Hankintojen suunnittelu

Päätökset Hyväksytty projekti suunnitelma

Hyväksytyt suunnitelmat

Hyväksytty aikataulu

Hyväksytty budjetti

Kokouskäytännöt sovittu

Hankintarajat hyväksytty

Päätökset kohtaan on laitettu malliin perusasioita, tämä kohta tulee täydentää 

aina hanke kohtaisesti.

Ohjaus- ja valvonta tehtävät ovat jatkuvia hankkeen loppuun saakka

O
H

J
A

U
S

 J
A

 

V
A

L
V

O
N

T
A

 

s
u
u
n
n
itt

e
lu

v
a
ih

e
e
s
s
a

K
Ä

Y
N

N
IS

T
Y

S
V

A
IH

E
O

R
G

A
N

IS
O

IN
T

I



86 

 

 

 

  

 

 

Tähän tsekki-listaan on koottu rakennushankkeen projektin hallinnan pe-

rustehtäviä jotka muotoutuvat aina jokaisen hankkeen vaatimusten mukai-

siksi. Listan tarkoituksena on olla mahdollisimman yksinkertainen jotta se 

voi toimia toimintaa ohjaavana työkaluna ilman että se itsessään työllistää 

liikaa projektiorganisaatioita. Lista toimii myös hankkeen seurannan apu-

välineenä esimiehille. Listaan merkitään ohjelman mukaisten tehtävien 

valmius/ valmistuminen. Mikäli, oikeita asioita ei tehdä hankkeessa oikea 

aikaisesti, on se ensimmäinen merkki ongelmista. Tällöin esimies voi puut-

tua asiaan ja tarvittaessa auttaa. Ensimmäinen askel parempaan asiak-

kuuteen on poistaa epäkohtia. Listan avulla saadaan alkuvaiheen tavoit-

teista kiinni ja näin ollen poistettua ongelmia epäselvistä tavoitteista ja toi-

veista. 

 

Oheinen lista on prototyyppi, jota esitetään yrityksessä jatkotutkimukseen 

ja -kehitykseen. Oheista listaa suositellaan koekäyttöön ensin yksittäiseen 

projektiin ja listaa tulisi myös jatkossa laajentaa käsittämään koko raken-

nushankkeen läpimenoa. Rakennusprojektin hallinta on kohdeyrityksen 

ydinosaamista ja yrityksestä löytyy osaamista. Tämän taulukon tarkoitus ei 

ole yksinkertaisuudellaan väheksyä osaamista vaan olla pohja oman työn 

kehittämiselle jatkossa. Tarkkoja tehtäväluetteloita on olemassa mm. Ra-

kennustietosäätiön julkaisemana joita tämän ei ole tarkoitus korvata. 

Oheisen muistilistan avulla olisi tarkoitus pyrkiä tekemään oikeita asioita 

oikea-aikaisesti ja helpottaa hankkeiden seurantaa. Muistilistan alustana 

voisi toimia yrityksessä jo käytössä oleva PARM-projektinhallinta-

ohjelmisto. Tällä hetkellä ohjelmisto toimii laskutuksen työkaluna mutta 

siinä voisi olla mahdollisuus laajentaa projektin hallinnan muillekin osa-

alueille. Alustana voisi toimia myös jokin muu projektinhallinta ohjelmisto 

kuten, esimerkiksi Trello, joka on helppokäyttöinen pohja erilaisten projek-

tien ja oman työn ohjaukseen.  
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8 YHTEENVETO 

Tämän diplomityön tarkoituksena on tarkastella nykyaikaisen rakennus-

hankkeen suunnittelun ohjausmenetelmiä. Työssä perehdytään rakennus-

hankkeen erivaiheiden suunnittelunohjaukseen rakennuttajan näkökul-

masta. Työssä perehdytään rakennushankkeen ja suunnittelun ohjaukses-

ta löytyvään kirjallisuuteen.  Diplomityössä peilataan kirjallisuudesta löyty-

viä aihioita todelliseen elämään case-hankkeen avulla. Kirjallisuuden, ca-

se-hankkeen sekä kyselytutkimuksen perusteella selvitetään kohde yrityk-

sessä mahdolliset kehittämiskohteet. Havaitut kehittämiskohteet analysoi-

daan. Kehittämiskohteista valitaan yrityksen näkökulmasta tärkein osa-

alue, johon laaditaan kehitysehdotus jatkoa varten 

 

Suunnittelun ohjaus on oleellinen osa rakennushankkeen johtamista. 

Suunnittelun johtamisella varmistetaan suunnittelutavoitteiden toteutumi-

nen, siten että suunnitelmakokonaisuus täyttää tilaajan asettamat tavoit-

teet ja rakentamiselle määrätyt vaatimukset. Alussa asetettuja tavoitteita 

seurataan ja täsmennetään sekä tarvittaessa myös päivitetään koko hank-

keen ajan. Hankkeen keskeisempiä ominaisuuksia ovat tiedon täydellisyy-

den ja kustannusvaikutusten kehittyminen hankkeen kuluessa. (RIL ry. 

2013.) 

 

Rakennushankkeet eroavat muiden teollisuuden alojen projekteista erityi-

sesti suunnittelun ja alihankintojen osalta. Rakennusalan ulkopuolella teol-

lisuus kantaa merkittävää tuotekehitys - ja suunnitteluvastuuta koko tuote-

kokonaisuudesta. Rakennusalalla tilaaja hankkii suunnittelu- ja rakenta-

mispalvelut erikseen. Teollisuus pyrkii pitkäjänteisiin alihankintaverkostoi-

hin entistä pätevämpien toimittajien kanssa. Rakennusalalla toimittajat va-

litaan hintakilpailulla, jolloin verkottuminen ei ole mahdollista ja toteuttaja-

organisaatio on joka hankkeessa erilainen. Rakentamisessa vastuut pro-

sesseista ja laadusta ovat kovin hajallaan. Vastaava hajanaisuus liittyy 

myös suunnittelun prosesseihin ja suunnittelun tietovirtoihin osapuolten 
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kesken. (Sulankivi K., et al. 2002.) Suunnitelmien toimituksen ja sisällön 

ongelma on yleinen rakennushankkeissa. Suunnitelmat ovat myöhässä, 

puutteellisia tai virheellisiä suoritettaessa hankintoja ja rakennettaessa 

(Kruus M., et al. 2006.). 

 

Työssä perehdytään rakennushankkeen ja suunnittelun ohjauksesta löyty-

vään kirjallisuuteen.  Diplomityössä peilataan kirjallisuudesta löytyviä aihi-

oita todelliseen elämään case-hankkeen avulla. Diplomityö rajataan käsit-

telemään rakennushankkeen suunnittelun ohjausta rakennuttajan näkö-

kulmasta. Ennen varsinaista suunnitteluvaihetta rakennushankkeissa on 

tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaihe. Näissä alkuvaiheissa luodaan pe-

rustusta koko rakennushankkeelle ja näiden vaiheiden lopputuloksena 

syntyvät vaatimukset ja tavoitteet suunnittelulle. Vaikka alkuvaiheita ei 

varsinaisesti lasketa suunnitteluksi, on niillä merkittävä vaikutus suunnitte-

luvaiheeseen. Tästä syystä rakennuttajan suunnittelun ohjaukseen tulee 

ottaa mukaan hankkeen alkuvaiheet. 

 

Jokainen rakennushanke edellyttää huolellista suunnittelua, sillä suunnitte-

luvaiheessa tehdään rakennushankkeen sisällön, laajuuden ja kustannus-

ten osalta keskeiset päätökset. Hyvä suunnittelu on oleellisessa asemassa 

pyrittäessä turvalliseen ja terveelliseen rakentamiseen. Suunnittelu palve-

lee kaikkia rakennushankkeen osapuolia, ja suunnittelun merkitys on 

huomattava koko rakennushankkeen onnistumisen kannalta. Rakennutta-

jan onkin annettava suunnittelulle ja myös suunnittelijoille selkeät tavoit-

teet ja ohjeet sekä organisoitava suunnittelu huolella. (Junnonen J-M. 

2009, s. 31). 

 

Tässä diplomityössä case-kohteena on korjausrakennushanke jossa van-

ha osa vanhaa huonekalutehdas kiinteistöä saneerataan ammattikorkea-

koulun tarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan vanhaan teollisuuskiinteistöön 

uudet tilat ammattikorkeakoulun tarpeisiin. 



89 

 

 

 

  

 

Case-kohteeseen järjestettiin projektipalautekysely, jonka avulla pyrittiin 

todentamaan Isku Niemen Kampus- hankkeen onnistumiskohdat ja kipu-

pisteet suunnitteluvaiheen osalta. Tämän kyselyyn osallistuneille lähetet-

tiin kyselyn tulokset ja palaute. Kyselypalautteeseen nostettiin kolme oleel-

lisinta kehityskohtaa, joihin myös pyydettiin kommentteja osallistujilta. 

 

Kyselyyn vastanneet pitivät tärkeimpinä projektin onnistumisen näkökul-

masta seuraavia asioita: 

 Projektille/suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat selkeät ja ymmär-

rettävät 

 Tehtävämäärittelyt ja roolit ovat selkeät 

 Vuorovaikutus rakennuttajan kanssa on toimivaa 

 Lähtötietoja on toimitettu oikea-aikaisesti 

 Rakennuttajan henkilöstö on innovatiivinen ja aktiivinen esittämään 

ratkaisuja 

 Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa 

 Suunnittelua on ohjattu hyvin 

 

Kyselyn perusteella rakennuttaja onnistui keskimäärin parhaiten seuraa-

vissa tekijöissä: 

 Rakennuttajan henkilöstö projektiorganisaatiossa on ollut osaavaa 

ja asiantuntevaa 

 Rakennuttajan henkilöstö on innovatiivinen ja aktiivinen esittämään 

ratkaisuja 

 Rakennuttajan avainhenkilöt ovat sitoutuneet projektiin 

 

Kyselyn perusteella rakennuttajalla on keskimäärin eniten kehitettävää 

seuraavissa tekijöissä: 

 Projektin ajallinen hallinta on onnistunut hyvin 

 Suunnittelua on ohjattu hyvin 
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 Rakennuttaja puuttuu poikkeamiin riittävän ajoissa 

 

Kyselyn perusteella todettakoon, että rakennuttajan tulisi jatkossa kehittää 

toiminnassa suunnittelun ohjausta ja erityisesti sen osana ajallista hallin-

taa. Ajallisen hallinnan suurimpana kipupisteenä kyselyn perustella löytyi 

syyksi se, ettei poikkeamiin puututa riittävän ajoissa. Jatkossa tulisikin ke-

hittää hyviä menettely tapoja ajalliseen seurantaan ja ongelmien ratkai-

suun.  

 

Tutkimuksen perusteella ja yrityksen toimintamallien analysoinnilla voi-

daan todeta, että projektinhallintaan perustasolla tulisi keskittyä. Työn tu-

loksena ehdotettiin jatkotutkimukseksi ja kehittämiskohteeksi projektin hal-

linnan tehostamista. Jatko kehityksen pohjaksi luotiin alustava "tsekkilista" 

jonka tarkoituksena on toimia hankkeissa projektin hallinnan, oman työn 

organisoinnin sekä hankkeiden seurannan apuvälineenä. Tutkimuksen 

tuloksena olevaa tsekki-listaa esitetään koekäyttöön ja jatkokehityksen 

pohjaksi. 
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