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KÄSITTEET 

 
Asuntorakentaminen  Nimitys normaalien asuntojen rakentamiselle 

 

Toimitilarakentamien Nimitys muille kuin asuinrakennushankkeille: 

esimerkiksi toimistot, varastot, tuotantolaitokset, 

koulut ja urheilustadionit 

 

Projekti/hanke Tarkoittavat työssä samaa asiaa 

 

Työpäällikkö  Vastaavan mestarin esimies 

 

Vastaava mestari Työmaan vastuullinen työnjohtaja. Selvyyden 

vuoksi käytetään nimitystä vastaava mestari ettei 

henkilö sekoitu työnjohtajaan. Rakennusvalvon-

nan edellyttämä fyysinen vastuuhenkilö. 

 

Työnjohtaja Työmaalla työskentelevä työntekijöiden operatii-

vinen esimies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

LYHENTEET 

 
 
Haso  (Helsingin) asumisoikeusasunnot on asumis-

muoto, jossa asukas omistaa asumisoikeuden ra-

kennuttajayhtiön omistamaan asuntoon. 

 

As Oy Asunto-osakeyhtiö on asumismuoto, jossa kiin-

teistön huoneistoja hallinoivat omistajat. 

 

KOy Kiinteistöosakeyhtiö on kiinteistön omistus-
muoto. Tässä työssä viitataan Helsingin kaupun-
gin omistamiin vuokra-asuntoihin.
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1. JOHDANTO 

 

1.1. Diplomityön tausta 

Skanska Ab on kansainvälisesti toimiva ruotsalainen kiinteistönkehitys ja raken-

nusyhtiö. Suomessa konsernin tytäryhtiönä toimii Skanska Oy, jossa sen toi-

minta on jaettu kuuteen eri yhtiöön. Skanska Talonrakennus Oy tuottaa talonra-

kentamis- ja talotekniikkapalveluja. Skanska Infra Oy:n ja Skanska Asfaltti 

Oy:n toimialana on maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Konevuokraus Oy 

harjoittaa kone- ja laitevuokrausta yrityksen sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. 

Asuntojen projektikehityksestä vastaa Skanska Kodit Oy. Skanska CDF Oy on 

toimitilojen projektikehityksestä vastaava yhtiö. Skanska-konserni on yksi maa-

ilman suurimmista rakennusyhtiöistä. (Skanska 2018) 

 

Skanska Talonrakennus Oy harjoittaa talonrakentamista ja talotekniikka palve-

luiden tarjoamista Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja niiden ympäris-

tössä. Suurimpana toimialueena on pääkaupunkiseutu kehyskuntineen. Talonra-

kentamista harjoitetaan omana tuotantona, kilpailu-urakointina sekä neuvottelu-

urakoina. Viimeisien vuosien aikana talonrakennusprojektien, erityisesti kil-

pailu-urakoiden koot ja urakkasummat, ovat kasvaneet merkittävästi. Asuntojen 

määrän ja urakkasumman on nähty kasvavan 2–3-kertaisiksi. Skanska Talonra-

kennus Oy:lle on syntynyt tarve tutkia kasvun vaikutusta projektien organisoin-

tiin. 

 

Helsingin seudulla rakennetaan tällä hetkellä suuria alueita kuten Jätkäsaarta, 

Kalasatamaa ja Kruunuvuorenrantaa sekä muita pienempiä alueita. Kaavoituk-

sella määritellään millaisia rakennuksia tonteille rakennetaan. Helsingissä kaa-
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voitusta ohjaa muun muassa Helsingin seudun asuntostrategia 2025, jota on val-

misteltu samanaikaisesti ja yhteistyössä Helsingin seudun liikennejärjestelmä-

suunnitelman (HLJ2015) ja Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman 

(MASU2050) kanssa. Näiden taustalla ovat myös MAL-visio ja -tavoitteet.  

MAL-aiesopimuksilla tarkoitetaan valtion ja seudun kuntien välistä maankäy-

tön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksia, jotka ohjaavat mm. asunto-

ohjelmointia ja seudullista asuntopoliittista suunnittelua.  (Helsingin seudun yh-

teistyökokous 2015 s.1) 

 

Pääkaupunkiseudun täydennysrakentamisen tavoitteena on rakentaa entistä kor-

keammin ja tiiviimmin (Helsingin seudun yhteistyökokous 2015 s.45) Korke-

ampi rakentaminen tarkoittaa rakennusten kerrosluvun kasvamista, jolloin myös 

asuntojen määrät luonnollisesti kasvavat. Tiivis rakentaminen puolestaan aiheut-

taa sen, että rakennettavien tonttien pinta-alat hyödynnetään entistä tehokkaam-

min. Näillä kahdella asialla voidaan nähdä olevan vaikutusta siihen, että asunto-

projektien koot ovat kasvaneet viimevuosien aikana. 

 

”Helsingissä on tavoitteena vapauttaa katutilaa pitkäkestoiselta autojen säily-

tykseltä lyhytaikaisemmalle asiointi- ja asukaspysäköinnille, huoltoja jakelulii-

kenteelle sekä muille toiminnoille kuten joukkoliikenteelle, jalankululle, pyörä-

kaistoille ja katukahviloille”. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014 s.8) 

Asukaspysäköinti on erityisesti keskusta-alueen tiiviisti rakennetuilla tonteilla 

joko osana rakennusta rakenteellisena pysäköintihallina tai erillisinä keskitet-

tynä pysäköintihallina. Kohteissa, joissa pysäköintihalli rakennetaan samalle 

tontille osaksi rakennuskokonaisuutta, aiheuttaa se projektin toteutukselle rajoit-

teita. Esimerkiksi silloin, jos pysäköintihallinrakenteet ovat rakenteellisesti osa 

korttelin muita rakennuksia. Tämä saattaa johtaa siihen, ettei korttelin rakennuk-

sia voi tehdä yksi kerrallaan valmiiksi ja ottaa käyttöön, vaan koko kortteli jou-

dutaan rakentaa ja luovuttaa käyttöön yhtäaikaisesti. Tämän on yksi esimerkki 

siitä, miksi projektien koot ovat kasvaneet erityisesti keskusta-alueiden tiiviisti 

rakennetuilla tonteilla. 
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1.2. Tutkimuksen tarkoitus 

Tämä diplomityö tehtiin Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle syksyn ja tal-

ven 2017–2018 aikana. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa projektien orga-

nisointiin vaikuttavia asioita sekä projektien koon kasvamiseen liittyviä ilmiöitä. 

Tutkimuksessa esitetään myös prosessien ja tiedonhallinnan vaikutusta projek-

tiorganisaatioiden toimintaan. Näiden aiheiden kautta selitetään, miten suuret 

projektit tulee organisoida sekä miten prosessit ja tiedonhallinta vaikuttavat pro-

jekteihin koon kasvaessa.  

 

1.3. Tutkimusongelma 

Skanska Talonrakennus Oy:llä on vuosikymmenien kokemus perinteisten asuin-

rakennusprojektien organisoinnista. Tuotantoon eli rakentamiseen on olemassa 

valmiit prosessit, jonka mukaan projektit tehdään. Normaalien pienten ja yksin-

kertaisten asuinrakennusprojektin organisointi on yleisesti ottaen helpompaa, 

kuin suurten ja monimutkaisten. 

 

Ongelmana on tällä hetkellä se, ettei yrityksellä ole olemassa yhtenäistä toimin-

tatapaa, jolla organisoida ja resursoida suuria asuinrakennusprojekteja. Suurten 

projektien organisointi ja resursointi perustuu tällä hetkellä yksittäisten henki-

löiden subjektiiviseen näkemykseen asiasta. Projektien organisoinnin tulee kui-

tenkin perustua yhteiseen toimintatapaan, jolla projektiorganisaatiot suunnitel-

laan ja resursoidaan. Lisäksi organisaatiorakennetta ja resurssien oikeellisuutta 

olisi myös pystyttävä arvioimaan, mikä on hankaa ilman yhteisiä toimintatapoja. 

 

Tutkimus rajataan käsittelemään suurten projektien erityispiirteitä ja organisoin-

tia, sekä siihen liittyviä organisaation ja tuotannonprosessien välillä tapahtuvaa 
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viestintää. Työstä rajataan pois resurssien yksilölliset ominaisuudet liittyen pro-

jektin organisointiin sekä työhyvinvointiin liittyvät näkökulmat tuottavuutta pa-

rantavina ominaisuuksina.  

 

1.4. Tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa, mitkä asiat vaikuttavat suurten asuinra-

kennusprojektien organisointiin sekä miten projektien koon kasvu vaikuttaa pro-

sesseihin ja tiedonhallintaan. Tutkimuksessa etsitään vastaus siihen, miten suu-

ret asuinrakennusprojektit tulee organisoida tulevaisuudessa. 

 

Tavoitteena on kehittää menetelmät, jolla voidaan arvioida suurten projektien 

monimuotoisuutta ja haastavuutta sekä mitoittaa projektien resurssit. Arviointi-

menetelmä on malli, jonka tarkoitus on luoda edellytykset yhtenäiselle projek-

tien monimuotoisuuden arviointikäytännöille. Projektien resursointimenetelmän 

tarkoituksena on puolestaan vakioida resursointi sekä organisointi käytännöt ja 

sitä kautta luoda edellytykset mitoituksen arvioinnille.  

 

1.5. Tutkimuksen rakenne 

Työn teoreettisina viitekehyksinä ovat organisaatiorakenteet ja resursointi, pro-

sessit sekä tiedonhallinta. Näihin liittyvät teoriat käsitellään luvuissa kaksi, 

kolme ja neljä. Teoria on kerätty kirjoista, artikkeleista ja verkkojulkaisuista.  

 

Kappaleessa kaksi organisaatioteorian perustana toimii Henry Mintzbergin teos 

(1983) Designing effective organization sekä Peter M. Blaun ja Richard A 

Schoenherrin tutkimus (1971) The structure of organizations. Näiden kahden 
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pääteoksen kautta esitetään millaisia ilmiöitä yrityksen ja organisaation kasva-

miseen liittyy. Projektien resursointia on esitelty Artto K.A., Martinsuo M. ja 

Kujala J. (2006) Projektiliiketoiminta, Huemann M. (2007) Human resource 

management in project-oriented company sekä Project Management Institute 

(2013) A Guide to the project management body of knowledge (PMBOK) teok-

sien kautta. Näiden avulla on käyty läpi, millaisia asioita ja ilmiöitä liittyy pro-

jektien resursointiin. 

 

Kappaleessa kolme on prosesseja käsitelty Laamasen ja Tinnilän (2009) proses-

sijohtamisen käsitteet, Fleischmann et al. (2012) Subject-Oriented Business Pro-

cess Management ja Jiri Tupa (2010) Process Performance Measurement as Part 

of Business Process teoksien kautta sekä Skanskan tuotantoprosessien avulla. 

Skanskan prosessit esittävät, millaisia toimintoja ja osia liittyy rakentamispro-

jekteihin. Prosesseissa on myös esitetty projekteihin liittyviä henkilöitä ja niiden 

rooleja projekteissa. 

 

Tiedonhallintaan liittyvää teoriaa on esitelty kappaleessa neljä. Teoria on kerätty 

Kaario K. ja Peltola T. (2008) Avain tietotyön tuottavuuteen, Vuori V. (2008) 

Rakennusalan liiketoimintatiedon hallinnan opas sekä Artto K.A., Martinsuo M. 

ja Kujala J. (2006) Projektiliiketoiminta -teoksista. Näiden teoksien kautta on 

esitetty rakennusprojekteihin liittyvää tiedonhallintaa ilmiönä sekä sen vaiku-

tusta projekteihin.  

 

Kappaleessa viisi käsitellään tutkimuksen tutkimus- ja analysointitapa. Tutki-

muksen metodologiaa on esitetty Hirsijärvi S. ja Hurme H. (2008) Teemahaas-

tattelun teoria ja käytäntö -teoksen kautta. Teoksen avulla avataan, miten tutki-

muksen empiria on kerätty teemahaastatteluiden avulla ja miten sitä on analy-

soitu sisältö- ja diskurssianalyyttisin keinoin.  
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Tutkimuskohteet ja teemahaastatteluiden yhteenveto käsitellään kappaleessa 

kuusi. Siinä on esitelty tutkimuskohteet ja niihin liittyvä organisaatio yleisellä 

tasolla. Teemahaastatteluiden yhteenvedossa on koottu tutkimusteemoittain 

haastatteluista kerätyt havainnot. 

 

Tutkimuksessa kehitetyt menetelmät projektien arviointiin ja resursointiin esi-

tellään kappaleessa seitsemän. Projektien arviointimenetelmän tarkoitus on aut-

taa tunnistamaan ja arvioimaan projektin monimuotoisuuteen liittyvät ominai-

suudet. Resursointimenetelmän avulla puolestaan arvioidaan projektissa tarvit-

tavien resurssien määrä. Resursointimenetelmässä käytetään esimerkkinä Laaja-

salon asuinrakennusprojektia, jossa diplomityöntekijä on ollut mukana tuotan-

toinsinöörinä. 

 

Kappaleessa kahdeksan käydään läpi haastatteluiden tulokset ja johtopäätökset. 

Kappaleessa verrataan haastattelujen havaintoja teoriaan. Näiden avulla perus-

tellaan tutkimuksen johtopäätökset. 
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2. ORGANISAATIOT 

Tässä luvussa käsitellään organisaatioiden perusrakenteita, yksiköiden kokoa, 

johtajuutta organisaatiossa, koon ja rakenteen yhteyttä sekä toiminnan monimut-

kaisuutta. Pinoc, Reichwald et al. (2008) kuvaa yrityksiä itsenäisiksi, integ-

roiduiksi rakenteiksi. Ne sijaitsevat fyysisesti toimistorakennuksissa ja tuotanto-

laitoksissa, joissa yrityksen työntekijät yleensä toimivat ja joista löytyvät tarvit-

tavat koneet, laitteet, materiaalit ja tieto. Yritykset ja niihin liittyvät organisaatiot 

ovat kuitenkin monimutkaisia ja monimuotoisia kokonaisuuksia, jotka toimivat 

alati muuttuvassa ympäristössä. 

 

Perinteisten teollisuusorganisaation käsitykset hallitsevat edelleen arkipäivän 

yritystoimintaa. Ne ovat muodostuneet tayloristisen tehdasorganisaation menes-

tystarinasta "menestyksellisen johdon ohjeet". Tällainen organisaatio perustuu 

suurelta osin yritysten rakenteisiin, tuottavuuteen ja arvoketjukonseptointiin 

sekä klassisiin hallintatyökaluihin, kuten johtamiseen, kannustimiin ja valvonta-

järjestelmiin. Hierarkiat ja työn organisoinnin rakenteellinen jakautuminen ovat 

klassisen teollisen organisaation perusominaisuuksia. Tayloristinen työorgani-

saation hallitsevat muodolliset periaatteet ovat: 

− Työtapoihin keskittyminen, korkea työn erikoistaminen ja työn kes-

keyttäminen  

− Johtamis- ja operatiivisen työn erottaminen 

− ja kaikkien fyysisten suunnittelu-, ohjaus- ja valvontatehtävien pois-

sulkeminen valmistusalueelta. (Picot, Reichwald et al. 2008 s.7-8)  

 

Tässä työssä organisaation perusrakennetta esitellään Mintzbergin (1983) viiden 

osa-alueen kautta. Tämän avulla pystytään muodostamaan käsitys siitä, mitä tyy-

pillinen linja-organisaatiorakenne pitää sisällään. Organisaatiot voivat kuitenkin 

olla järjestäytyneet useilla eri tavoilla, jota esitellään erilaisten organisaatiomal-

lien kautta. Tämän jälkeen käsitellään, miten yksikön koko eli yksinkertaistetusti 
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henkilömäärä vaikuttaa organisaatioon. Organisaation koon kasvaminen vaikut-

taa sen johtamiseen, jota käsitellään johtajuuden hajauttamisen kautta. Organi-

saation kokoon ja rakenteeseen vaikuttaa useita eri tekijöitä. Tämän takia orga-

nisaation on aina sopeuduttava vallitsevaan tilanteeseen, jotta se pysyy toimin-

takykyisenä. Organisaation koon ja rakenteen yhteys selittää, miksi iso ja pieni 

organisaatio ovat rakenteeltaan erilaisia ja miksi ne voivat olla hyvin monimuo-

toisia ja erikokoisia. Näiden edellä mainittujen asioiden kautta muodostetaan ko-

konaiskuva organisaatiosta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. 

 

2.1. Organisaation viisi osa-aluetta 

Henri Mintzberg (1983) on tunnistanut, että organisaatiot koostuvat viidestä pe-

rusosa-alueesta. Hänen mukaansa organisaatiot ovat rakentuneet kaappaamaan 

ja ohjaamaan erilaisia ”virtausjärjestelmiä” ja määrittämään eri osien keskinäisiä 

suhteita.  Virtausjärjestelmillä tarkoitetaan yrityksen toiminnassa tapahtuvaa 

fyysisten ja ei-fyysisten asioiden kuten materiaalien ja tiedon liikkumista. Nämä 

niin sanotut virtaukset ja keskinäiset suhteet ovat monimuotoisia eikä niinkään 

lineaarisessa muodossa, jossa yksi elementti kulkee toisen jälkeen. (Mintzberg 

1983 s.9)  

 

Organisaation rakennetta voi olla vaikea kuvata sanoin, mutta se on helppo esit-

tää kaaviona, jossa organisaation eri osa-alueet ja keskinäiset suhteet näkyvät. 

Yksinkertaisen organisaation rakennetta voi Mintzbergin (1983) mukaan kuvata 

seuraavalla tavalla. Organisaation pohjalta löytyy toimijat (operators). He ovat 

henkilöitä, jotka suorittavat tuotteiden perustuotantoa ja tarjoavat palveluja. He 

muodostavat toiminnan ytimen (operating core). Yksinkertaisimmissa organi-

saatioissa, toimijat ovat suurelta osin omavaraisia ja itse koordinoituvia. Kun 

organisaation koko kasvaa ja työnjako toimijoidensa kesken menee monimut-

kaisemmaksi, suoran valvonnan tarve kasvaa. Tällöin syntyy tarve täysiaikai-
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selle johtajalle, jota voidaan kutsua strategiseksi kärjeksi (strategic apex). Orga-

nisaation kasvaessa edelleen, tarvitaan yhä enemmän johtajia. Johtajien määrän 

kasvaessa organisaatio tarvitsee myös johtajien johtajia. Keskijohto (middle 

line) on hierarkkinen auktoriteetti ydintoimintojen ja strategisen kärjen välille. 

Keskijohtajien käyttöönotto aiheuttaa uudenlaisen työnjaon, joka on hallinnolli-

sempi. Organisaation kehittyessä se usein kääntyy yhä enemmän standardisoin-

tiin, jonka tarkoituksena on helpottaa työn koordinointia. Vastuu suuresta osasta 

tästä standardisoinnista kuuluu organisaation neljännelle osalle, jota kutsutaan 

analyytikoiksi. He rakentava ja hoitavat hallinnollisia tehtäviä. Nämä analyyti-

kot muodostavat, organisaation osan, jota kutsutaan teknostruktuuriksi (tech-

nostructure). Analyytikot toimivat hierarkkisen auktoriteetin eli keskijohdon rin-

nalla muttei osana sitä. Standardisointi korvaa johtajien suoraa valvontaa, joka 

tunnetaan johtajan työn "institutionalisoitumisena". Analyytikot samanaikaisesti 

helpottavat johtajien työtä, mutta myös heikentävät johtajien määräysvaltaa, jota 

he pystyivät aiemmin hyödyntämään ydintoiminnoissa. Organisaation viides osa 

on avustava henkilökunta (support staff). Heidän toimintansa liittyy kaikkeen 

kahvilatoimista postimyyntiin ja lakimiehistä PR-osastoon. (Mintzberg 1983 

s.9-10) 

 

Nämä viisi osaa muodostavat organisaation perusrungon (kuva 1). Kaiken pe-

rustana ovat toimintojen ydin, niihin liittyvät strateginen kärki keskijohdon 

kautta. Tämän vertikaalisen organisaatioon vasemmalle puolelle on esitetty tek-

nostruktuuri ja oikealle puolelle avustavat toiminnot.  
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Kuva 1. Organisaation viisi osa-aluetta (Mintzberg 1983 s.11) 

 

Organisaation vertikaalinen rakenne kuvaa tehtävänjakoa pystysuorassa suun-

nassa eli organisaation hierarkiaa. Yksinkertaistetusti voisi sanoa, että mitä 

ylempänä johtaja on, sitä enemmän hänellä on vastuuta ja valtaa (Viitala, Jylhä 

2013, s.191). Kuva 1 esittää perusorganisaation rakenteen. Rakennusprojektissa 

tätä kuvaa voi daan käyttää kuvaamaan yhden projektin organisaatiota ja siihen 

liittyviä tukitoimia ja prosesseja. 

 

2.2. Organisaation erilaiset rakenteet 

Yrityksen organisaatio kuvataan usein organisaatiokartalla tai -kaaviolla. Sillä 

havainnollistetaan visuaalisesti, millainen organisaation rakenne on. Organisaa-

tiokaaviossa selviävät organisaation keskeiset tehtäväalueet ja toiminnot. Li-

säksi siinä näkyy vastuualueet eli kokonaisuudet, joihin tehtävät on jaettu. Or-

ganisaatiokaaviossa on usein myös esitetty eri tasoja, joilla kuvataan vastuualu-

eiden hierarkkinen jako. Nämä kuvaavat mm. raportointisuhteita henkilöiden tai 

toimintojen välillä. Lisäksi vallanjako selviää organisaatiokaaviosta: yrityksen 

toiminnoille on nimetty johtohenkilöt, jotka omaavat päätösvaltaa vastuualueel-

laan. (Viitala, Jylhä 2013, s.190) 
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Edellä esitellyt organisaation viisi perusosaa (kuva 1) voivat kuitenkin olla jär-

jestäytyneet eri tavoin. Organisaatioille tyypillisiä rakenteita ovat linjaorgani-

saatio, linja-esikuntaorganisaatio sekä matriisiorganisaatio. Seuraavana ovat esi-

tetty lyhyesti eri rakenteet. 

 

Linja organisaatiossa johdon alapuolella ovat eri toiminnot (kuva 2). Tyypilli-

sesti toiminnoilla on vastuullinen esimies. Tyypillisiä toimintoja ovat markki-

nointi, tuotanto, logistiikka, taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto tai 

kiinteistöhallinto. Toimintojen lisäksi linjaorganisaatio voi olla jaettu liiketoi-

mintojen mukaan. Toimintojen vastuun ja päätösvallan jako on linja-organisaa-

tiossa yksinkertainen. Linja-organisaatiossa ylempänä oleva henkilö on yleensä 

vastuullinen esimies. (Viitala, Jylhä 2013 s.194-195) 

 

 

Kuva 2. Linja-organisaatio (Viitala, Jylhä 2013 s.195) 

 

Linja-esikuntaorganisaatiossa (kuva 3) linjaorganisaation rinnalla on niin sa-

nottu esikunta. Esikunta voi koostua monenlaisista henkilöistä ja toiminnoista, 

joiden tehtävät tukevat tai ohjaavat linja-organisaation toimintaa. 
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Kuva 3. Linja-esikuntaorganisaatio (Viitala, Jylhä 2013 s.195) 

 

Matriisiorganisaatiossa vertikaaliset toimintokohtaiset (tai muu yksikköjako) 

yhdistyy horisontaaliseen tehtäväjakoon (kuva 4). Päätösvallan ja vastuun jako 

on monimutkaisempi ja siinä päätösvalta on jaettu vähintään kahdelle henkilölle. 

(Viitala, Jylhä 2013 s.197.) 

 

Kuva 4. Matriisiorganisaatio (Viitala, Jylhä 2013 s.195). 

 

2.3. Yksikön koko 

Peruskysymys organisaatioon liittyen on yksiköiden koko ja muoto. Mintzber-

gin (1983) mukaan siihen liittyy kaksi keskeistä asiaa. Ensimmäinen näistä on 

yhdelle esimiehelle raportoivien henkilöiden määrä eli esimiehen valvonta-alue 

eli johtamisjänne. Johtamisjänteeseen liittyy myös johtajan tai esimiehen välit-

tömässä alaisuudessa työskentelevät muutkin kuin raportoivat henkilöt. Toinen 
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vaikuttava asia on organisaatiorakenteen muoto. Organisaatiorakenteen muoto 

voi olla korkea, jossa on pieniä yksiköitä ja kapea valvonta alue, tai laaja, jossa 

on isoja yksiköitä ja laaja valvonta-alue. (Mintzberg 1983 s.65.) 

 

Monikerroksisten organisaatiorakenteiden ongelma on usein byrokraattisuus. 

Toisaalta sen keventäminen saattaa johtaa huonoon lopputulokseen. Johtamis-

jänteen suurentuminen vaikuttaa merkittävästä johtamiseen. Sopiva johtamis-

jänne on aina riippuvainen tehtävistä, alaistentyönluonteesta ja tilanteesta. (Vii-

tala, Jylhä 2013, s.192-193)  

 

Mintzbergin (1983) mukaan alaisten määrä vaihtelee suuresti eri tutkimuksien 

välillä. Keskiarvot voivat olla kaikkea viiden ja neljänkymmenen neljän väliltä 

riippuen yrityksestä ja toimialasta. Yksiköiden koko on suhteessa valvontame-

kanismeihin. Suorajohtaminen voidaan korvata toisella valvontamekanismilla. 

Erilaisia variaatioita valvontamekanismeille on lukematon määrä, mikä selittää 

osaltaan sitä, miksi alaisten määrä vaihtelee niin paljon tapauskohtaisesti. Stan-

dardisoinnin käyttäminen yksikön koordinoimisessa vähentää aikaa, jota johtaja 

joutuu käyttämään suoraan johtamiseen. Standardisoinnin seurauksena johta-

jalla voi olla enemmän alaisia, jotka raportoivat hänelle. Tämä selittää, miksi 

massatuotannossa johtajilla voi olla suuriakin määriä henkilöitä, jotka raportoi-

vat heille. Toisin sanoen mitä monimutkaisempia tehtävien keskinäiset riippu-

vuudet ovat, sitä pienempiä ovat työyksiköiden koot. Hienovarainen selitys mo-

nimutkaisten toisiinsa liittyvien tehtävien ja pienen yksikön koon välillä on se, 

että niitä on vaikea valvoa. Suoran valvonnan lisääntymisen sijasta ne lisäävät 

keskinäistä sopeuttamista. (Mintzberg 1983 s.63-68.) Toisin sanoen monimut-

kainen kokonaisuus pienentää valvottavan kokonaisuuden laajuutta sekä johdet-

tavien henkilöiden määrää ja suoran valvonnan sijaan siinä on keskityttävä 

enemmän töiden yhteensovittamiseen. Seuraavaksi on esitetty organisaation yk-

sikön kokoa kasvattavia ja pienentäviä tekijöitä. 
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Yksikön kokoa kasvattaa 

− Standardisointi (käyttäytymisen vakiinnuttaminen, suunnittelu ja val-
vonta systeemit sekä koulutus ja indoktrinaatio) 

− Samankaltaisuus yksikössä suoritetuissa tehtävissä 

− Työntekijöiden autonomian ja itsensä toteutumisen tarpeet 

− Tarve vähentää hierarkian ylöspäin suuntautuvan tiedon virtauksen vää-
ristymistä 

 

Yksikön kokoa pienentää 

− Tarve läheiselle ja suoralle valvonnalle 

− Keskinäisen sopeuttamisen tarve monimutkaisten toisiinsa liittyvien teh-
tävien kesken 

− Laajuus, jossa yksikön päälliköllä ei ole valvottavia tehtäviä 

− Yksikön jäsenten tarve saada säännöllisesti ohjeita johtajalta. (Mintzberg 
1983 s.70.) 

 

2.4. Johtajuuden hajauttaminen 

Johtajuuden hajauttamisessa on yksinkertaisuudessaan kyse siitä, miten johta-

juus esiintyy organisaatiossa. Mintzbergin (1983) mukaan johtajuuden hajautta-

minen voidaan jakaa kahteen eri tapaan, vertikaaliseen ja horisontaaliseen ha-

jauttamiseen. Vertikaaliseen johtajuuden hajautukseen liittyy kolme tekijää. En-

simmäinen tekijä on päätöksentekovoimien delegointi alaspäin (tai ylöspäin) 

auktoriteettisessa linjaorganisaatiossa. Toinen tekijä on, kuinka pitkälle päätök-

senteko tulisi delegoida. Kolmas tekijä on, niiden käytön valvonta. Horisontaa-

lisessa johtajuuden hajautuksessa on kyse johtajuuden siirtämisestä ei johtaville 

tahoille esimerkiksi analyytikoille. Tämä tarkoittaa käytännössä johtajuuden 
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korvaamista esimerkiksi standardisoinnilla ja johtajuuden osittaista siirtämistä 

pois linjaorganisaatiolta. (Mintzberg 1983 s.101-105.) 

 

Viitalan ja Jylhän (2013) mukaan johtajuuden hajauttamisessa on kolmas vaih-

toehto, joka on jaettu johtajuus. Siinä päätösvaltaa ja vastuuta siirretään esimer-

kiksi asiantuntijoille, joilla on edellytykset tehdä itsenäisiä päätöksiä. (Viitala, 

Jylhä 2013, s.193.) Nämä johtajuuden hajauttamiseen liittyvät asiat ovat keskei-

siä, kun tehdään päätöksiä sitä, miten projektit tulee organisoida. Projektit ovat 

ominaisuuksiltaan ja resursseiltaan aina erilaisia, minkä takia niiden organisointi 

on tehtävä tapauskotaisesti. 

 

2.5. Organisaation koon ja rakenteen yhteys 

Blau Peterin ja Schoenherr Richardin (1971) mukaan on kaksi yleistystä, joiden 

avulla voidaan selittää organisaation kasvamiseen liittyviä tekijöitä ja vaikutuk-

sia. Ensimmäinen yleistys on, että organisaation kasvava koko synnyttää raken-

teellista erilaistumista (=differentioitumista), joka monilla mittareilla hidastuttaa 

organisaatiota. Toinen yleistys on, että rakenteellinen erilaistuminen suurentaa 

hallinnollista osaa organisaatiossa. Tavallisessa organisaatiossa on olemassa sel-

keät menettelyt, joilla työt jaetaan järjestelmällisesti tarpeen mukaan. Vastuut on 

osoitettu eri positioille, tehtävät kohdennettu eri osastoille ja ryhmille sekä hal-

linnolliset tehtävät jaettu henkilöstölle ja johtajille eri hierarkiatasoilla. (Blau, 

Schoenherr 1971, s.318.) 

  

Mitä suurempi on organisaatio ja mitä laajemmat sen vastuualueet ovat, sitä 

enemmän korostuu rakenteen differentioituminen. Mitä suuremmasta toimin-

nasta on kyse, sitä enemmän työ jakautuu alaosastoihin ja samalla toimintaan 

sisältyy myös suurempi volyymi, jolla niitä hoidetaan. Sen takia isoissa organi-

saatioissa on taipumus olla enemmän rakenteellisesti differentioituneita osia 
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kuin pienissä organisaatioissa. Korostunut vastuiden erilaistuminen suurissa or-

ganisaatioissa samanaikaisesti parantaa yksiköiden sisäistä homogeenisyyttä ja 

yksiköiden välistä heterogeenisyyttä (Blau, Schoenherr 1971, s.318).  

 

Suurissa organisaatioissa töiden kasvava määrä luo tarpeen töiden differentioi-

tumiselle mutta samanaikaisesti niissä on kuitenkin yhä useampia työntekijöitä 

suorittamassa samankaltaisia tehtäviä, mikä helpottaa niiden osien valvomista. 

Mitä samankaltaisempia työtehtävät ovat, sitä helpompi niitä on valvoa ja hal-

linnoida, joka puolestaan mahdollistaa laajemman valvottavien ja johdettavien 

määrän (johtamisen jänteen) sekä matalamman hallinnointi tason 

(Blau&Schoenherr 1971, s.319). 

 

Samaan aikaan kun organisaation osien heterogeenisyys on syntynyt differenti-

oitumisen aiheuttamana, syntyy tarvetta koordinoinnille, joka luo painetta laa-

jentaa hallinnoivaa henkilöstöä (teknostruktuuria). Tämän yksikön sisäisen ho-

mogeenisyyden ja yksiköiden välisen heterogeenisyyden on esitetty selittävän, 

miksi suuremmalla koolla on kaksi päinvastaista vaikutusta hallinnointikustan-

nuksiin.  Kustannukset vähenevät samankaltaisten tehtävien laajentumisessa ja 

kasvavat erilaistuvien organisaation osien takia (Blau, Schoenherr 1971, s.319). 

 

Erilaistumisen muodostuminen kasvattaa epäsuorasti hallinnointikustannuksia 

ja jos sen vaikutus on hillitsemätöntä, se voi suurissa organisaatioissa synnyttää 

suhteettoman suuren hallinnointikoneiston (teknostruktuurin). Hallinnointi suh-

teellisesti pienenee organisaation laajentuessa, huolimatta siitä, että erilaistumi-

sen (differentioitumisen) aiheuttama hallinnointi kasvaa suurentuvissa organi-

saatioissa. (Blau&Schoenherr 1971, s.319.) 
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Seuraavaksi on esitetty Blau Peterin ja Schoenherr Richardin (1971) teoriaan 

perustuva Henry Mintzbergin muokkaama kuvaaja organisaation koon kasvami-

sen vaikutuksia organisaatiorakenteeseen. Töiden ja yksiköiden differentioitu-

minen sekä lisääntynyt tarve yksikön sisäiselle koordinoimiselle lisää hierarkki-

sien tasojen määrää. Samanaikaisesti differentioituminen mahdollistaa suurem-

pien yksiöiden syntymisen. Yksikön sisäisen koordinoinnin tarve lisää vakioitu-

neita käytäntöjä sekä suunnittelun ohjauksen tarvetta, joka puolestaan tekee ra-

kenteesta byrokraattisemman. 

 

 

Kuva 5. Organisaation kasvavan koon ja rakenteen välinen yhteys. (Mintzberg 

1983, s.45) Mukailen Blau & Schoenherr 1971 (s.320) kaaviota yhteyksistä or-

ganisaation kasvuun. 
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2.6. Organisaation rakenteen ja toiminnan monimutkaisuus 

Organisaatioihin liittyvät toiminnot ja niiden väliset yhteydet muodostavat laa-

jan ja monimutkaisen kokonaisuuden. Organisaatio muodostuu yrityksen sisäi-

sistä ja ulkoisista osista, voimista ja toiminnoista. Ulkoisia yritykseen vaikutta-

via asioita ovat asiakkaat, omistajat, kumppanit, muutokset toimintaympäris-

tössä ja markkinatilanteessa, teknologian kehitys, kilpailijat sekä lait ja säädök-

set. Nämä vaikuttavat keskeisesti siihen, millaisia ovat yrityksen strategia, ta-

voitteet ja periaatteet, millaisia tuotteita ja palveluita yritys tuottaa sekä millaisia 

sopimuksia se solmii. Nämä puolestaan vaikuttavat yrityksen prosesseihin, jotka 

puolestaan vaikuttavat organisaatiorakenteisiin ja henkilöstöön. Näiden lisäksi 

erilaiset järjestelmät ja teknologia sekä hankkeet ja kehitysprojektit vaikuttavat 

organisaation toimintaan ja rakenteeseen. Nämä yrityksen sisäiset ja ulkoiset te-

kijät muokkaavat yrityksen organisaatiorakennetta sekä monimutkaistuttavat 

sen toimintaa. Kuvassa 6 on esitetty yleisiä organisaation rakenteeseen ja sen 

toimintaan liittyviä toimintoja sekä sidostyhmiä.  

 

 

Kuva 6. Organisaation rakenne ja toiminnan monimutkaisuus (Hosiaisluoma 

2015). 
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Kuva 6 havainnollistaa, miten monimuotoisessa ympäristössä yritykset toimivat 

sekä miten monta tekijää vaikuttaa organisaatioon. Tässä työssä keskitytään or-

ganisaation sisäisien toimintojen muutoksiin projektien koon kasvaessa. Pää-

paino on projektiorganisaation rakenteessa ja resursoinnissa, prosesseissa ja nii-

den välisessä tiedonhallinnassa.  

 

2.7. Projektien organisointi 

Projektit ovat ajallisesti rajattuja kokonaisuuksia.  Aika ja resurssit ovat kiinte-

ästi sidoksissa toisiinsa. Toisen tekijän muutos vaikuttaa aina toiseen. Aikatau-

lun hallinnassa on kyse projektin suunnitelmallisen toteutuksen ja valmistumi-

sen varmistuksesta. Aikataulun hallintaan liittyy tehtävien määrittely (työn osi-

tus), tehtävien välisten riippuvuuksien ja kestojen määrittely, aikataulun ohjaus 

ja muutosten hallinta. Resurssien hallinnassa on puolestaan kyse oikeanlaisten 

resurssien oikea aikaisesta ja riittävästä saatavuuden varmistamisesta sekä nii-

den tehokkaasta käyttämisestä projektin aikana. (Artto, Martinsuo et al. 2006, 

s.121-122) 

 

Yritystasolla henkilöstöjohtamisen eli Human Resources Managementin, tarkoi-

tuksena on kehittää henkilöstön osaamista ja työsuoritusta sekä kohdistaa resurs-

sit oikeisiin tehtäviin ja projekteihin. Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta ra-

kennusalan projektimaisuus ja siihen liittyvä ajallinen epätasainen jakautuminen 

tekee alasta haastavan. (Raiden 2004, s.310)  

 

Projektiorientoituneiden yritysten henkilöstöjohtamiseen liittyen voidaan nostaa 

viisi yhteistä tekijää: HRM:n linkittäminen yrityksen strategiaan, projektien vä-

liaikaisuus ja dynaamisuus, samanaikaiset projektit sekä tarve projektiosaami-

selle. Projektiorientoituneen yrityksen toiminnassa henkilöiden siirtyminen pro-

jektista toiseen toimii tavallaan jatkumona. Kriittisiä vaiheita avainhenkilöiden 

kohdalla ovat projektien päättyminen tai vaihtuminen. Tällöin on riski, että hen-

kilö vaihtaa samalla työnantajaa. Henkilöiden kouluttaminen, kehittäminen ja 
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uusista projekteista keskustelu on tärkeää työtyytyväisyyden ja sitouttamisen yl-

läpitämiseksi. (Huemann 2007.)  

 

Projektien resursointi on syytä aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Henkilöstön saatavuus on varmistettava, jotta projekti on ylipäätänsä toteutetta-

vissa. Tämä voidaan nähdä prosessina, jossa organisaation resursoinnin ja joh-

tamisen perustana toimii henkilöstösuunnitelma, joka tehdään aina projektikoh-

taisesti. Henkilöstösuunnitelmassa on määritelty organisaation roolit, vastuut ja 

raportointisuhteet ja keskeisimpänä lähtötietona aikataulu, jossa on esitettynä 

projektin eri vaiheet alkuineen, kestoineen ja loppuineen. Lisäksi tulee olla tie-

dot projektin toteutuksen tärkeimmistä tehtävistä ja niiden vaatimista resurs-

seista. Henkilöstösuunnitelmaa tulee päivittää ja täydentää muutosten tulessa. 

Suunnitelman pääkohtia voivat olla esimerkiksi suunnitelmat, dokumentit, roo-

lien ja vastuiden jako, organisaatiokaavio aika sidonnainen henkilöstösuunni-

telma. Mallinnettu hierarkkinen projektiorganisaatiokuvaaja on tehokas visuaa-

linen tapa, jolla voidaan esittää organisaation laajuus ja esimies-alaissuhteet. Sa-

man asian voi esittää myös kirjallisesti. Henkilöstösuunnitelman liittyen on tär-

keää arvioida ja tunnistaa myös siihen liittyvät riskit. Niitä voivat olla esimer-

kiksi puutteet henkilöstön osaamisessa tai se, että tarvittavia resursseja ei ole 

saatavissa projektiin silloin kun tarvitaan. (PMBOK 2013, s.255-266)  

 

Projektin resurssisuunnittelun keskeinen kysymys onkin resurssien saatavuus. 

Resurssit voivat olla omia, vuokrattuja, lainattuja tai tilaajan määräämiä. Resurs-

sien käytöstä on syytä sopia aina tarkasti, jotta jälkeenpäin ei synny erimieli-

syyttä. Resursseja kuormitetaan projektin aikana tehtävien kautta. Ne voidaan 

jakaa kolmeen: 

− Kohdistetaan tasainen tehtäväkuorma resurssille koko projektin ai-

kana (esim 50 %) 

− Kohdistetaan kokonaiskuorma resurssille eli resurssi on kokonaan 

projektin käytössä 
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− Kohdistetaan aikaan sidottu tehtäväkuormaprofiili (esim. ensimmäi-

nen ja viimeinen viikko 100 % ja muuna aikana 50 %). (Artto, Mar-

tinsuo et al. 2006, s.142-143.) 

 

 

Skanska Talonrakennus Oy:n toimintaperiaate on ”no team, no bid” eli vapaasti 

suomennettuna ”ei resursseja, ei tarjousta”. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos urak-

kakilpailuprojektiin ei ole tarjousvaiheessa tehty resurssisuunnitelmaa, johon on 

nimetty projektin avainhenkilöt, ei kyseistä projektia lähdetä tarjoamaan. 

(Skanska 2017.) 

 

Projektin hallittavuuden parantamiseksi se on syytä jakaa pienempiin hallittaviin 

osakokonaisuuksiin. Tästä voidaan käyttää myös termiä työnositus. Rakennus-

alalla projektien osakokonaisuudet voidaan nähdä koostuvan erinäköisistä teh-

täväkokonaisuuksista ja tehtäväkokonaisuudet yksittäistä tehtävistä. Projektien 

resursoinnissa projektihenkilöille muodostetaan työpaketteja, jotka koostuvat 

tehtävistä. Tehtävien määrä vaihtelee suuresti ja siihen vaikuttaa raportoitavien 

tehtävien haastavuus ja henkilöiden yksilölliset ominaisuudet kuten kokemus. 

(Artto, Martinsuo et al. 2006, s.112-119.) 

  

Tehtävistä syntyy ns. tehtäväverkko, jossa tehtävät yhdistyvät toisiinsa. Projek-

tin tehtäväverkko koostuu yleisistä tehtävistä eli työkokonaisuuksista, joita pro-

jektissa pitää tehdä. Näiden lisäksi projekteissa on kriittisiä tehtäviä, jotka vai-

kuttavat projektin toteutukseen ja kokonaiskestoon. Kriittisille tehtäville on tyy-

pillistä, että ne tulee tehdä tiettynä ajankohta, jotta projektin toiminta ei häi-

riinny. Kriittisillä tehtävillä ei ole pelivaraa. Tehtäväverkon kriittisistä tehtävistä 

muodostuu polku, joka mahdollistaa projektin aikaisimman mahdollisen päätty-

misajan. Pelivara tarkoittaa aikaikkunaa, jonka rajoissa tehtävä voidaan toteuttaa 

ilman, että se aiheuttaa häiriötä muille tehtäville tai vaikuttaa kokonaiskestoon. 

Virstanpylväät eli etapit ovat projektin välitavoitteita, joilla voidaan seurata pro-
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jektin etenemistä. (Artto, Martinsuo et al. 2006, s.131-132.) Nämä tekijät muo-

dostavat projektin tehtäväverkon, joka on tärkeä osa projektin ja resurssien suun-

nittelua.  

 

 

2.7.1. Henkilöstövalintojen prosessi  

Projektien organisoinnin kannalta on tärkeää, että keskeiset vastuuhenkilöt ovat 

tunnistettu ja heidän keskinäinen työnjakonsa on määritelty. Projektiorganisaa-

tio on yrityksen resursseista muodostettu väliaikainen organisaatio (Artto, Mar-

tinsuo et al. 2006, s.287). Henkilöstön valintaprosessissa projektin johtohenkilöt 

määritelevät halutun organisaation projektille sekä varmistavat tarvittavien re-

surssien saatavuuden. Rakennusalalle on tyypillistä, että yrityksen sisäisten re-

surssien sijoittamista ohjaavana tekijänä on aiempien projektien päättyminen ja 

henkilöstön satunnainen vapautuminen niistä. (Uher 2003, s.209.)  

 

Projektiorganisaatiot joutuvat kilpailemaan samoista resursseista muiden pro-

jektien kanssa ja jakamaan niitä keskenään. Tämän takia yrityksen johtamisjär-

jestelmässä on pystyttävä huomioimaan resurssien riittävyys sekä niiden oikea 

kohdistaminen projekteille. Lähtökohtana on se, että yrityksen on kyettävä suun-

nittelemaan ja ennakoimaan resurssitarpeet jokaisessa projektissa ja neuvotel-

tava niistä keskenään eri yksiköiden ja projektien kesken. Projektin resursoin-

nissa on huomioitava se, ettei haluttuja henkilöitä ja haluttua tai tarvittua osaa-

mistasoa ole aina saatavissa. (PMBOK 2013, s.268.) 

 

Yksilöllisen ominaisuuksien lisäksi henkilöstövalinnoissa on huomioitava nii-

den muodostama kokonaisuus. Sen laiminlyönti saattaa johtaa siihen, etteivät 

organisaation jäsenet välttämättä kykene toimimaan kollektiivisesti. Tämä voi 

puolestaan johtaa projektiorganisaation hajautuneisuuteen ja koko tiimin tehok-

kuuden laskemiseen. (Baiden, Price et al. 2006, s.14.) 
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Projektiryhmän toimivuutta ja hyvyyttä voidaan tarkastella ulkoisesta ja sisäi-

sestä näkökulmasta. Ulkoisesti ryhmän toiminnassa arvioidaan sitä, miten hy-

vin se pystyy toteuttamaan annetut tehtävät ja miten sidosryhmät näkevät sen 

toiminnan. Sisäisesti arvioidaan ryhmän sisäistä dynamiikkaa ja halua työsken-

nellä yhteisen tavoitteen eteen. Alla olevassa kuvassa 7 on esitetty projektiryh-

män toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Toimintaan liittyviä asioita ovat: tehtävät, 

organisaatio, ihmiset ja johtajuus sekä ympäristö, jossa projekti toimii. Projek-

tin toimintaympäristössä vaikuttaa yleisien voimien lisäksi sosiaaliset, talou-

delliset sekä poliittiset voimat. (Artto, Martinsuo et al. 2006, s. 297–300.) 

 

 

Kuva 7. Projektiryhmän toimintakenttä sekä tehokkuuteen vaikuttavat asiat. 

(Sovellettu kuvasta Artto, Martinsuo et al. 2006, s. 299) 
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3. PROSESSIT  

Yleisesti ottaen prosessi voidaan määritellä monilla eri tavoilla. Salomäki (1999, 

s.116) luokittelee prosessit neljään kategoriaan: pää-, ydin-, tuki- ja osaproses-

seihin. Armistead ja Machin (1997, s.894) puolestaan jakaa ne operatiivisiin pro-

sesseihin, tukiprosesseihin, ohjaaviksi prosesseiksi ja johtamisprosesseiksi. Kar-

löf ja Lövingsson (2004) mukaan organisaatioiden prosessit jakautuvat ohjaus-, 

pää- sekä tukiprosesseihin. Yleisesti ottaen prosessit jaetaan ydin- ja tukiproses-

seihin. Ydinprosessit ovat organisaation keskeisiä toimintoja, joilla tuotetaan 

suoraa lisäarvoa asiakkaalle. Tukiprosessit puolestaan ovat toimintoja, jotka tu-

kevat ja edistävät ydinprosesseja (Laamanen 2001).  

 

3.1. Mikä on prosessi 

Laamasen ja Tinnilän (2009) mukaan ”prosessiajattelun perususkomus on, että 

on olemassa toimintojen ketju, jonka avulla organisaatio luo arvoa asiakkaalle. 

Tätä arvon luomista tulee johtaa organisaatiossa ja tässä prosessissa syntyy or-

ganisaation operatiivinen tulos”. Yksinkertaistetusti sanottuna prosessi on ta-

pahtumien ketju, jolla luodaan arvoa asiakkaalle. Prosessien visuaalista kuvaa-

mista kutsutaan yleensä mallintamiseksi. Mallintamisen tarkoituksena on ym-

märtää, mikä on kriittistä toimintaa arvonluonnin näkökulmasta. Mallinuksesta 

saatavia hyötyjä saattavat olla se, että asiakas kokee saavansa parempaa palve-

lua, tai se että organisaation jäsenet ymmärtävät paremmin kokonaisuuden ja 

oman roolinsa arvonluonnissa. Usein myös asiakkaiden tarpeita ymmärretään 

paremmin, minkä seurauksena pystytään tuottamaan parempia tuotteita ja pal-

velua sekä toimittamaan niitä tehokkaammin. Yrityksen näkökulmasta katsot-

tuna prosesseihin liitetään usein operatiivinen tehokkuus. Tehokkuudella tarkoi-

tetaan arvon ja panosten suhdelukua (arvo/panokset). Arvo kuvaa tulopuolta eli 

mitä saadaan ja panokset puolestaan menopuolta eli mitä joudutaan tekemään 

esimerkiksi käyttämään resursseja. Laatujohtaminen, jatkuva parantaminen ja 

logistiikka liittyvät läheisesti prosessiajatteluun. Näihin liittyen on syntynyt 
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useita eri johtamisen malleja kuten toimintojen johtaminen (ABM, ABC), liike-

toimintojen uudistaminen (BPR), tarjontaketjun, toimitusketjun ja kysyntäketjun 

hallinta (SCM, DCM) sekä aikaan perustuva johtaminen (TBM). Näillä pyritään 

vaikuttamaan kustannuksiin, laatuun, palveluun, tuotantonopeuksiin ja materi-

aalimenekkeihin. (Laamanen, Tinnilä 2009, s.10–12.)  

 

3.2. Prosessit osana yritystoimintaa 

Globalisaatio, sidosryhmien intressit ja liiketoimintaympäristön muutokset liit-

tyvät joko suorasti tai epäsuorasti organisaatioon sekä liiketoiminta- ja työpro-

sesseihin. Monimutkaisten liiketoimintaprosessien hallitseminen on yksi kaik-

kein suurimmista haasteista liiketoiminnassa. Se edellyttää liiketoimintaproses-

sien jatkuvaa suunnittelua ja siksi liiketoimintaprosessienhallinta eli business 

process management (BPM) on ratkaisevan tärkeää organisaation menestyksen 

kannalta. Sillä tarkoitetaan strategioiden ja liiketoimintamallien toteuttamista or-

ganisaation prosesseissa. (Fleischmann et al. 2012, s.2–3.)  

 

Jiri Tupan (2010) mukaan prosessien suorituskyvyn mittaustyökalut ja -tekniikat 

ovat välttämättömiä osia yrityksen jatkuvassa parantamisessa. Prosessihallinta 

liittyy prosessien suorituskyvyn hallintaan sekä yrityksen suorituskyvyn hallin-

taan. Gartner Group on luonut termin Corporate Performance Management 

(CPM), joka kuvaa prosessien, menetelmien, mittareiden ja tekniikoiden yhdis-

telmistä liiketoiminnan mittaamiseksi, seuraamiseksi ja hallitsemiseksi. "Jos sitä 

ei voi mitata sitä, ei voi hallita" kuvaa prosessien olemassaolon merkitystä. Pro-

sessinhallinnan päätavoitteita ovat prosessirakenteen ja prosessien edistämisen 

avoimuuden saavuttaminen. (Tupa 2010 s.17.) 
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3.3. Skanskan prosessien kuvaus 

Skanska Oy:n toiminta perustuu yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin eli pro-

sesseihin. Rakentamiseen liittyvät tärkeimmät vaiheet ja roolit on kuvattu Y3 

ydinprosessissa. Prosessikuvauksien tarkoituksena on esittää kokonaisuus ja 

vastuunjakoa sekä esittää eri prosessit ja niiden väliset yhteydet. Skanskalla on 

käytössä neljä ydinprosessia: hankekehitys (Y1), tarjoustoiminta (Y2), rakenta-

minen (Y3) sekä käyttö ja ylläpito (Y4). Rakentamisen prosessissa kuvataan, 

kuinka projekti viedään hallitusti läpi urakkasopimuksen allekirjoituksesta aina 

takuutyövaiheeseen asti. Prosessien tarkoitus on varmistaa, että koko yritys toi-

mii samalla tavalla vastuullisesti, laadukkaasti ja sertifioidun toimintajärjestel-

män mukaisesti. Näillä pyritään varmistamaan kokonaishallittavuus ja -tulos. 

(Skanska 2017.) 

 

Rakentamisen prosessin (Y3) on jaettu kolmeen päävaiheeseen: projektin val-

misteluun, tuotantoon ja projektin luovutukseen (kuva 8). Projektin valmistelu 

alkaa työmaan aloituspalaverista. Siellä käydään läpi laskentaperusteet, riskit ja 

mahdollisuudet, tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä vastuun-

jakoa. Suunnittelukatselmuksessa tarkastetaan suunnitelmien valmiusaste ja so-

vitaan aikataulu puutteiden korjaamiseksi. Tuotantosuunnitelmat tarkennetaan 

ennen tuotannon käynnistämistä. Yleis-, hankinta- ja suunnitelma-aikataulut, ta-

voitearvio, riskirekisteri, hankinta- ja tuotantosuunnitelmat, toimintasuunni-

telma sekä työmaan tavoitekortti rakentavat yhdessä projektin selkärangan. Tuo-

tantovaiheessa on kyse projektin rakentamisesta. (Skanska 2017.) 

 

Suunnittelu on osa tuotantoa ja se jatkuu läpi projektin. Tehtäväsuunnittelu toi-

mii pohjana kustannushallinnalle, tarkentuvalle aikataulu- ja resurssisuunnitte-

lulle sekä suunnitelmamuutosten että lisä- ja muutostöiden hallinnalle. Tehtä-

väsuunnittelu varmistaa myös tuotannon ja lopputuotteen laadun. Suunnittelun 
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lisäksi toimintaa tulee valvoa ja ohjata jatkuvasti ja määrätietoisesti kohti pro-

jektin tavoitetta. Tuotantovaihe sisältää paljon prosesseja, jotka ovat joko suo-

raan tai välillisesti riippuvaisia toisistaan. Yhdessä niistä syntyy toimiva koko-

naisuus. Luovutusvaiheessa on kyse projektin loppuun viemisestä ja tämän jäl-

keisestä toiminnasta. Luovutuksessa on aina tavoitteena virheetön luovutus. Pro-

sessilla ja jatkuvalla laadunvarmistuksella pyritään minimoimaan korjaustyöt 

luovutusvaiheessa ja ehkäisemään ennalta takuutyöongelmia. Taloudellisessa 

loppuselvityksessä käydään läpi tilaajan ja urakoitsijan esittämät yksilöidyt vaa-

teet, joiden perusteella ratkeaa viimeisen maksuerän suuruus ja ajankohta. Lop-

pupalaverissa käsitellään työmaan onnistumiset ja parannuskohdat. (Skanska 

2017.) 

   

 

Kuva 8. Skanskan Y3 prosessin päävaiheet (Skanska 2017) 

 

Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta 

Aikataulusuunnittelu- ja valvonta on keskeinen osa projektin ohjaamista. Aika-

taulun toimivuus heijastuu kustannuksiin laatuun ja työturvallisuuteen. Yleisai-

kataulu on projektin punainen lanka. Yleisaikataulu luo raamit projektin tuotan-

nolle ja toimii samalla pohjana tarkentuvalle aikataulusuunnittelulle. Hyvä yleis-

aikataulu syntyy kunnollisten lähtötietojen, sijaintieriteltyjen määrätietojen, osa-

kohdejaon, tehtävien mitoittamisen ja riippuvuuksien määrittämisen sekä tahdis-

Aloitusvaihe Tuotantovaihe Luovutusvaihe 
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tuksen ja rytmityksen avulla. Keskeisiä aikataulusuunnitelmia ovat yleisaika-

taulu, käännetty vaiheaikataulu, tehtäväsuunnitelmat, viikkosuunnitelmat sekä 

päivittäin tehtävät päivän työsuunnitelmat (Kuva 9). (Skanska 2017.) 

 

 

Kuva 9. Keskeiset aikataulusuunnitelmat (Skanska 2017) 

 

Yleisaikataulussa on kuvattu projektin keskeiset työvaiheet (kuva 10). Paikka-

aikakaaviolla suunnitellussa aikataulussa näkyy, missä järjestyksessä projektin 

työvaiheet toteutetaan. Työvaiheet koostuvat tehtävistä ja tehtävät puolestaan 

osatehtävistä. Nimensä mukaisesti paikka-aikakaavio esittää missä ja milloin ku-

kin työvaihe toteutetaan (työvaihe, aika ja paikka). Yleisaikataulussa esitetyt 

työvaiheet eivät ole kuitenkaan kriittisyydeltään, haastavuudeltaan tai monimut-

kaisuudelta samanarvoisia. Helppo ja yksinkertainen työvaihe saattaa olla kui-

tenkin tahdistavuudeltaan yhtä merkittävä, kuin jokin huomattavasti monimut-

kaisempi ja haastavampi työvaihe. Tämän takia tuotannossa työvaiheiden on 

edettävä sovitussa järjestyksessä. Rakennusprojektien päätyövaiheita ovat: pe-

rustus-, runko-, sisä- ja viimeistelytyövaiheet. 
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Kuva 10. Laajasalon asuinrakennusprojektin yleisaikataulu paikka-aikakaavio 

muodossa 

 

Viikkosuunnitelmassa tehtävät paloitellaan riittävän pieniin osiin. Näin koko-

naisuuksia on helpompi hallita. Tehtävien mitoituksen tulee perustua määriin, 

menekkeihin ja resursseihin. Tarkka määrä- ja sijaintierittely parantaa suunnit-

telun tasoa ja luo selkeän pohjan aikatauluvalvonnalle. (Skanska 2017.) Tuotan-

nonjohtamisen yksi tärkeä osa on aikataulunhallinta. Vastaava mestari laatii vai-

heaikataulun, jonka pohjalta työnjohtajat suunnittelevat omien töidensä aikatau-

lut. Aikatauluja seurataan mm. työmaan eri palavereissa ja kokouksissa 

(kuva11). 
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Kuva 11. Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta (Skanska 2017) 

 

Kustannusten hallinta 

Kustannushallinta on yksi tärkeä osa työmaan jatkuvaa toimintaa. Kustannus-

hallinnalla tarkoitetaan kustannusten ennustusta, seurantaa ja raportointia sekä 

laskujen hyväksyntää ja laskutusta. Kustannusennusteet käydään läpi säännölli-

sesti ja niiden avulla huolehditaan siitä, että kustannukset ovat linjassa työmaan 

todellisen tilanteen kanssa. Aikataulu- ja kustannusvalvonta kulkevat aina rin-

nakkain. (Skanska 2017.) Työnjohto tekee omien litteroidensa kustannusseuran-

taa ja -ennustusta sekä raportoi niitä vastaavalle mestarille. Vastaavaa työnjoh-

taja puolestaan hallinnoi kustannuksia kokonaisuudessaan ja raportoi niitä eteen-

päin työpäällikölle. Laskujen hyväksynnät ja laskutusmääräykset puolestaan 

hoitaa yleensä vastaava työnjohtaja tai insinööri (joskus myös työpäällikkö). 
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Kuva 12. Kustannusten sekä lisä- ja muutostöiden hallinta 

 

Suunnitelmamuutokset sekä lisä- ja muutostyöt 

Tilanteiden ja suunnitelmien muuttuminen on usein osa rakentamista. Lisä- ja 

muutostöiden syntyessä kaikki kustannukset ja vaikutukset tulee huomioida. 

Lisä- ja muutostöiden hyväksyttämisprosessi etenee siten, että urakoitsija esittää 

tilaajalle vaateensa, jotka tilaaja käsittelee. Lisä- ja muutostyöt joko hyväksytään 

tai hylätään tilaajan toimesta. Lisä- ja muutostöitä esiintyy erityisesti projek-

teissa, joissa tilaaja vastaa suunnittelusta.  (Skanska 2017) Lisä- ja muutostyöt 

ovat yksi erityispiirre, joka vaikuttaa projektien resursointiin. Suurissa kilpailu-

urakoissa, joissa tilaaja vastaa suunnitelmista, saattaa niiden fyysinen määrä ja 

siitä johtuva työn määrä ja kustannukset olla merkittäviä. Niiden selvittelyyn 

menevä aika saattaa työllistää paljon projektin henkilöitä. Lisä- ja muutostöiden 

työllistävyyden arviointi etukäteen on kuitenkin vaikeaa, koska ne ilmenevät 

pääosin työn edetessä.  
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Kuva 13. Suunnitelmamuutokset sekä lisä- ja muutostyöt (Skanska 2017) 

 

Hankinnat ja logistiikka 

Hankinta-aikataulu, hankintasuunnitelma ja tehtäväsuunnittelu ovat tarvittavia 

lähtötietoja hankintojen ja logistiikan suunnittelulle. Työmaalle luodaan yhte-

näiset toimintatavat toimitusten ajoitukseen ja vastaanoton hallitaan sekä häiriö-

tilanteisiin. Työmaan purku- ja siirtokaluston käyttö on optimoitava, jotta voi-

daan estää päällekkäisestä tarpeesta johtuvat häiriöt projektille. Tavarantoimi-

tuksissa hyödynnetään myös pientarvikevarastoja ja ”täsmätoimituksia”. Suu-

rissa projekteissa hankinnan ja logistiikan rooli saattaa korostua. Mitä monimuo-

toisempi kohde ja haastavampi sijainti, sitä enemmän hankintoihin ja toimituk-

siin liittyy erilaistumista. Lisäksi suurissa kohteissa toimitettavien materiaalien 

määrä on myös suurempi, mikä saattaa aiheuttaa logistisia ongelmia tai lisäkus-

tannuksia väärin vastaanotettujen materiaalien takia. (Skanska 2017.) Työnjoh-

tajat vastaavat pääosin työmaalla hankintojen kotiin kutsuista, eli toimituksista 

tai urakanaloituksista. He myös valvovat materiaalien käyttöä ja urakoitsijoiden 

toimintaa työmaalla. Projektien hankinnat tehdään keskitetyn hankinnan kautta 

tai projektihankintana. Projektihankinnoissa tehtäviin on yleensä nimetty vas-

tuuhenkilöt.  

 



   33 

 

 

Kuva 14. Projektin hankinta prosessi ja henkilöt 

 

Hankinnat tehdään Skanskan sisäisen hankintaohjelmien avulla. Hankintasopi-

mukset tehdään Hanska-hankintajärjestelmällä ja työmaan materiaalien hankin-

nat pääosin Enska-hankintajärjestelmän avulla. 

 

Kannattavuus ja tuottavuus 

Projekteissa työvoiman käyttö tulee aina suunnitella mahdollisimman tehok-

kaasti. Tuotannon tulee olla nopeaa, mutta se ei saa riskeerata laatua. Työmaa 

tulee suunnitella sellaiseksi, että varastointi, toimitukset ja kuljetukset toimivat 

sujuvasti. Tuottavuutta edistävät myös standardisointi, esivalmistelu ja työmaan 

siisteys ja järjestys. Tuottavuuteen vaikuttaa myös aliurakoitsijoiden ja materi-

aalitoimittajien täsmällinen ja tehokas käyttö. Tuottavuuden kannalta on ratkai-

sevaa se, miten laadukkaasti ja kustannustehokkaasti urakasta kokonaisuudes-

saan selvitään. (Skanska 2017.) 
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Skanskan tunnistamia tuottavuutta heikentäviä tekijöitä: 

− Väljä aikataulu 
− Odotusajat 
− Alhainen kapasiteetin käyttöaste 
− Laatuvirheet 
− Työntekeminen uudelleen 
− Väärä toteutusjärjestys 
− Ylisuuret varastot 
− Yleinen epäjärjestys 
− Jäännösraaka-aine ja muu jäte 
− Laite- ja konehäiriöt 
− Energian tuhlaus 
− Tarpeeton materiaalin käsittely 
− Tarpeettomat kuljetukset 
− Myöhästyneet tilaukset 
− Myöhästyneet toimitukset 
− Asiakkaiden reklamaatiot 
− Riitaisa ilmapiiri 
− Heikko kommunikaatio 
− Runsaat poissaolot 
− Työtapaturmat 
− Henkilökunnan suuri vaihtuvuus 
− Takuutoimenpiteet (Skanska 2017) 

 

Edellä esitettyjen tuottavuutta heikentävien tekijöiden haittavaikutukset saatta-

vat olla merkittäviä ja täten vaikuttaa koko projektin kannattavuuteen. Suurissa 

projekteissa heikentävien tekijöiden määrä voi olla sama, mutta laajuus saattaa 

olla moninkertainen. Riittävällä resursoinnilla, selkeillä toimintatavoilla ja vas-

tuualueilla sekä oikeanlaisella viestinnällä voidaan ehkäistä häiriöiden vaikutuk-

sia. 
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4. TIEDONHALLINTA JA KOMMUNIKAATIO 

 

4.1. Mitä on tiedonhallinta 

Termi tiedonhallinta koostuu sanoista tieto ja hallinta. Tieto on sanana hyvin 

moniselitteinen ja esimerkiksi englanninkielessä sille on useita vastineita kuten 

data (data), knowledge (tietämys), information (informaatio) ja fact (fakta/tosi). 

Suomeksi nämä voidaan määritellä seuraavasti: data on lukuja ja sanoja, tietä-

mys on informaation tulkintaa, informaatio on puolestaan viesti, jolle on annettu 

jokin merkitys sekä tieto, joka on syntynyt tulkitusta ja sisällytetystä informaa-

tiosta. Fakta on puolestaan luotettavaksi todettu tieto. (Kaario, Peltola 2008, 

s.6.)  

 

Hallinta on puolestaan sanana hieman yksiselitteisempi, se tarkoittaa ulkopuo-

listen havaittavissa olevaa määräämisvaltaa irtaimeen tai kiinteään esinee-

seen tai oikeuteen. Se ei ole passiivinen tila, vaan ilmenee haltijan esineeseen tai 

oikeuteen kohdistamana hoitamisena, käyttämisenä, säilyttämisenä tai muunlai-

sena hallinnoimisena. Hallinnan käyttäjänä on ihminen tai oikeushenkilö. 

(Otava 1962, s.310.)  

 

Tiedonhallinnan voi ymmärtää usealla eri tavalla riippuen asian yhteydestä.  Sen 

voi nähdä tietokantojen hallintana (database management), tietämyksen hallin-

tana (knowledge management) tai liiketoiminnan hallintana (business intelli-

gence). Sen voi myös yleistää kaikkeen organisaatioon liittyvän tiedon hallin-

naksi ECM:ksi (Enterprise content management) (Kaario, Peltola 2008, s.3). 

Artto ja Martinsuo et al. (2006) mukaan tiedonhallinta on kaikkea projekteja 

koskevasta informaatiosta, tiedon ja dokumenttien luomiseen, säilyttämiseen ja 

jakeluun. 
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Kaarion ja Peltolan (2008) mukaan tiedosta on tullut entistä tärkeämpi kilpailu-

tekijä ja voimavara yrityksille. Tieto on kauppatavaraa, sille voidaan antaa ra-

hallinen arvo ja sen avulla voidaan kehittää ja tehostaa organisaatiota. Tietotyö 

on tietosisältöjen etsimistä, yhdistelemistä ja jalostamista organisaation eri tie-

tovarastoista. Suurin osa tallennetusta tiedosta on erilaisia dokumentteja kuten 

muistioita raportteja, tarjouksia, ohjeita, suunnitelmia, sähköposteja ja kuvia. 

Nämä tiedot ovat usein tallennettu sekalaisiin tietovarastoihin, jotka perinteisesti 

keskustelevat heikosti keskenään. Tallennetun tiedon keskeiseksi tehokkuuste-

kijöiksi nousevat haku- ja yhdistelytekniikoiden mielekäs soveltaminen sekä tie-

tosisältöjen keskinäinen yhteensopivuus. (Kaario, Peltola 2008, s.4.)  

 

Yritystasolla tiedon jakamisen voidaan nähdä tapahtuvan kolmella tasolla: hen-

kilöstö-, tiedonjakamisen tasolla sekä strategisella tasolla (kuva 15). Alimmalla 

tasolla on kyse yrityksen normaalista henkilöstötason perustoiminnasta ja käy-

tännöistä. Käytännöt linkittyvät kuitenkin yrityksen strategiaan ja tiedon jaka-

minen voidaan nähdä olevan näiden välisenä siltana, jossa yhdistyvät yrityksen 

strategiset tavoitteet ja sen jokapäiväinen toiminta. (Vuori 2008, s.62.) 
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Kuva 15. Tiedon jakaminen yrityksessä (Vuori 2008, s.62) Muokattu Kalling 

& Styhre 2003. 

 

Organisaatioiden voidaan nähdä olevan sosiaalisia ja tavoitteellisia yhteisöjä. 

Niissä toiminta on järjestäytynyt budjetoitaviin, hallinnoitaviin, juridisiin ja 

omistuksellisiin kokonaisuuksiin. Virallisen organisaation lisäksi on olemassa 

epävirallinen organisaatio, joka on riippumaton organisaatio- ja prosessirajoista. 

(Kaario, Peltola 2008, s.5.) Epävirallinen organisaatio rakentuu virallisen orga-

nisaation jäsenten keskinäisen toiminnan yhteydessä ja siihen vaikuttaa keskei-

sesti ihmisten väliset suhteet. (Viitala, Jylhä 2013, s.190) Nämä muodostavat 

yhdessä sosiaalisen verkoston, jossa organisaation tieto liikkuu. 

 

Kaario ja Peltola (2008) kuvaa tiedonhallinnan kokonaisuutta palvelukehikkona 

(kuva 16), johon liittyy tiedonhallinnan eri palveluita kuten dokumenttien hal-

lintaa, arkistointiympäristöjä sekä verkkosisällön hallintaa. Palvelukehikon kes-

kiössä on ydinpalvelut, jotka hyödyntävät kaikissa osa-alueissaan tiedonhallin-

nan alustapalveluita kuten metatietojen hallintaa, yhteisiä hakupalveluita ja pro-

sessin ohjausta. Kanavien avulla eri tietosisältöjä vastaanotetaan, taltioidaan ja 
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jaetaan edelleen. Näiden lisäksi yrityksillä on käytössä erilaisia taustajärjestel-

miä kuten ERP (toiminnanohjausjärjestelmä) tai CRM (asiakuudenhallintajär-

jestelmä).  Näistä muodostuu organisaation tiedonhallinnan palvelukokonaisuus. 

 

 

Kuva 16. Organisaation tiedonhallinnan palvelukokonaisuudet (Kaario, Peltola 

2008, s.18) 

 

Liiketoimintatiedon hallinnassa on kysymys tietointensiivisen päätöksenteon tu-

kiprosessista, jolla pyritään analysoimaan, jalostamaan ja esittämään eri lähteistä 

kerättyä tietoa päätöksenteon tueksi. Kokonaisuudessaan on kyse prosesseista 

sekä menetelmistä ja niitä tukevista tekniikoista. Liiketoimintatiedon hallinnassa 

käsitellään ja yhdistellään monen tyyppistä ja muotoista tietoa eri lähteistä. Se 

voi esimerkiksi sisältää rakenteista tietoa kuten dataa ja ei rakenteista tietoa ku-

ten kilpailijauutisia, tuoden esille päätöksenteon kannalta tärkeän merkityksen. 

Yrityksien ongelmana on perinteisesti ollut se, että ne ovat keskittyneet data-

muotoisen eli voimakkaan rakenteisen tiedon analysointiin ja esittämiseen. 

(Kaario, Peltola 2008, s.61.)  
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Organisaatioiden toiminta on usein mallinnettu ja kuvattu toiminnallisina ket-

juina eli prosesseina. Yritysten toimintaan liittyvä tieto nivoutuu käytännössä 

aina johonkin kontekstiin. Yhtenä keskeisenä kontekstina voidaan pitää organi-

saatioiden toimintaprosessia. Tiedonhallinnan näkökulmasta prosesseissa on 

seuraavanlaisia ominaispiirteitä: prosesseissa tarvitaan erilaisia ja erimuotoisia 

tietoja, prosessissa luodaan, käsitellään ja muokataan tietoja, prosessiin nivoutuu 

tietovirtoja, prosessiin osallistuu erilaisia henkilö- ja organisaatiorooleja, joilla 

jokaisella on oma erityinen osuutensa prosessissa, sekä prosessi on jatkuvaa toi-

mintaa. Tietoa voidaan kuvainnollisesti sanoa prosessien polttoaineeksi, jota ne 

tarvitsevat toimiakseen. (Kaario, Peltola 2008, s.69–71.) 

 

Kaarion ja Peltolan (2008) mukaan tarpeet tiedonhallinnan kehittämisessä nous-

tavat esille kolme kategoriaa: tehokkuus, laatu ja riskien hallinta sekä palvele-

vuus. Tehokkuuteen liittyy muun muassa ryhmätyön tuottavuuden parantami-

nen, tietosisältöjen löydettävyyden nopeuttaminen, sisällöntuotannon ja -hallin-

nan tehostaminen sekä organisaation tietopääoman tehokkaampi käyttö. Laadun 

ja riskienhallinnan tavoitteita ovat virheiden minimointi laadukkaamman ja 

luetettavamman sähköisen tietosisällön avulla, personoitava ja käyttäjäkohtai-

sesti fokusoitu tietosisältö sekä selkeät vastuujaot tietosisältöjen tuotannossa ja 

hallinnassa. Palvelevuuden kehittämisessä on kyse kokonaan uusien palveluiden 

tuottamisesta, lisäarvon tuottamisesta olemassa oleville palveluille, tietotyön 

mielekkyyden lisääminen helpottamalla tiedonhallinnan rutiinitehtäviä sekä jat-

kuvan tuen antaminen organisaatioiden ydinprosesseille. Tiedonhallinnan kehit-

tämisen tavoitteiden toteutumista ja investointien tuottavuutta on syytä mitata 

myös normaalista ROI (return of investement) laskelmasta poiketen laadullisilla 

suureilla, joilla voidaan mitata luotettavuutta, virheiden määrää sekä sitä, miten 

yritys hyödyntää tiedonhallintaa. 

 



   40 

 

4.2. Dokumenttien hallinta 

Yritysten ja organisaatioiden toimintaan liittyy aina monenlaisia dokumentteja. 

Niitä ovat muun muassa sopimukset, toimintaohjeet, vuosikertomukset ja ko-

kouspöytäkirjat. Osa dokumenteista on yleisiä koko organisaation käytössä ole-

via ja osa puolestaan jonkin yksikön tai yksilön. Keskeistä dokumenttien hallin-

nassa on se, että ne olisi käytössä niitä tarvitsevilla tai hyödyntävillä tahoilla. 

(Kaario, Peltola 2008, s.19–21.) 

 

Dokumenttien hallinnan voidaan ajatella olevan koko organisaation yhteinen 

elintärkeä tukitoiminto ja sen tulee tukea organisaation ydintoimintoja. Tiedot 

ovat kuitenkin tärkeydeltään eriarvoisia ja niiden merkityksellisyyteen vaikutta-

vat monet tekijät. Dokumentti ja asiakirja tarkoittavat eri asiaa. Dokumentiksi 

voidaan kutsua likipitäen mitä tahansa ihmisen ymmärrettäväksi tarkoitettua 

loogista ja merkityksellistä tallennettua tietokokonaisuutta. Dokumentti voi olla 

esimerkiksi muistio, valokuva, sähköposti tai jokin web-sivu. Asiakirja on puo-

lestaan virallisempi organisaation hallinnassa ja vastuulla oleva dokumentti. Sen 

voidaan myös määritellä olevan julkinen tai yksityinen todiste, joka osoittaa pää-

töksen, määräyksen, toimenpiiteen tai vaikka yksityisen henkilön oikeudellisesti 

merkittävän tahdonilmauksen. Yleisesti sen voi määritellä olevan ihmisen ha-

vainnoitavaksi tarkoitettu merkityksellinen tietokokonaisuus, jolla on enemmän 

todistusvoimaa, ja sen tarkoituksena onkin tarvittaessa osoittaa jonkin asian ole-

van niin, kuin se on tai on ollut. Asiakirjaan voidaan usein myös liittää omista-

juus sekä siihen liittyvä vastuu tietosisällöstä. (Kaario, Peltola 2008, s.19–21.) 

Yrityksen kannalta onkin tärkeää ymmärtää dokumenttien ja asiakirjojen erot ja 

tietosisältöjen merkityksellisyys.  

 

4.3. Kommunikaatio 

Projekteissa kommunikoinnilla tarkoitetaan kahden tai useamman henkilön vä-

listä tiedonsiirtoa ja vuorovaikutusta eli viestintää. Viestintä voi olla muodollista 
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tai ei-muodollista, suullista tai kirjallista, suunniteltua tai spontaania ja asia- tai 

tunnesisältöistä. Viestintään liittyen ennakointi ja suunnitelmallisuus ovat tär-

keitä, jotta vältytään puutteellisilta tai virheellisiltä viesteiltä. Viestin siirtymi-

seen liittyy aina riski väärinymmärtämisestä ja tulkinnanvaraisuudesta. Viesti 

tulisi aina muokata kohderyhmän mukaan. Lisäksi viestin lähettäjän ja vastaan-

ottajan tulisi varmistaa, että viesti on ymmärretty oikein. (Artto, Martinsuo et al. 

2006, s.232–233.) 

 

Projekteissa viestintää tapahtuu projektiryhmän sisällä, projektin johtoryhmälle, 

viranomaisille, projektin ja ulkoisen asiakkaan tai rahoittajan välillä, projektin 

ja linjajohdon tai hallinnon välillä sekä mahdollisesti tiedotusvälineille ja muille 

liittyville projekteille. Projektin päällikön tai päättävän henkilön rooli nähdään 

tässä keskeiseksi. (Pelin 2011, s.283–284.) 

 

Viestin lähettäjän ja vastaanottajan väliseen kommunikointiin liittyy mahdolli-

suus häiriöille. Viestien perilletuloa haittaavat häiriöt voidaan jakaa sisäisiin ja 

ulkoisiin häiriöihin. Sisäisiä häiriöitä ovat esimerkiksi asenteet, mielipiteet sekä 

kielitaito. Ulkoisia häiriöitä ovat puolestaan huono kuuluvuus tai yhteys, epä-

selvä teksti ja yhteyden katkeaminen. (Pelin 2011, s.286.) 

 

4.4. Palaverit ja kokoukset 

Kokoukset ja palaverit ovat projektin viestintää varten järjestettyjä kohdistettuja 

tapahtumia, joiden tarkoituksena on jakaa tietoa (Artto, Martinsuo et al. 2006, 

s.232). Ne ovat projektien viestinnän tärkeimpiä välineitä.  Kokouksien ja pala-

verien tulee olla ennalta suunniteltuja ja koollekutsuttuja, ajaltaan rajoitettuja ti-

laisuuksia, joissa ratkaistaan projektin kannalta tärkeitä asioita.  

 

Kokouksien ei ole tarkoitus olla vapaamuotoisia keskustelu- tai tiedotustilai-

suuksia. Kokouksissa keskitytään asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon. Ko-

kouksia ja keskustelutilaisuuksia yhdisteleviä laajempia tilaisuuksia kutsutaan 
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työseminaareiksi eli workshopeiksi. Niissä voidaan valmistella ja ratkaista pro-

jektia koskevia keskeisiä asioita. Kokouksissa on tarkoituksena seurata projek-

tien tehtäviä, jakaa ja käsitellä tietoa sekä tehdä projektiin liittyviä tärkeitä pää-

töksiä. Isoissa projekteissa tarvitaan monenlaisia kokouksia ja palavereita. Näi-

den sidosryhmiä ovat projektiryhmä, yrityksen johtoryhmä, asiakas sekä toimit-

tajat ja alihankkijat. Suurimmissa hankkeissa voi olla tarve järjestää kokoukset 

projektin osakohdittain. Kokoukset voidaan jakaa tehtävittäin suunnittelu- ja 

seurantakokouksiin sekä neuvotteluihin. Ne voidaan järjestää kerran tai säännöl-

lisesti viikoittain, kuukausittain tai aina tarpeen mukaan. Kokouksen osallistuja-

määrä olisi hyvä pitää mahdollisimman pienenä, mielellään alle 10 henkilöä. 

(Artto, Martinsuo et al. 2006, s. 237–238.) 

 

4.5. Viestintäsuunnitelma 

Artto, Martinsuo et al. (2006) mukaan ”viestinnän suunnittelun tehtävänä on 

ennakoida projektin viestinnälliset sisällöt ja sidosryhmien tietotarpeet sekä val-

mistella keinot viestinnän toteuttamiselle”. Suunnittelu tapahtuu yleensä projek-

tin suunnittelun yhteydessä ja sitä tulisi tarkentaa ja päivittää projektin edetessä. 

Suunnittelun keskeisiä kysymyksiä ovat; kuka tarvitsee tietoa, millaista tietoa, 

koska tietoa tarvitaan, kuka tiedon välittää ja mitä kanavia viestin välittämisessä 

käytetään. Projektien viestinnän suunnittelussa tulee aina huomioida laajuuteen 

liittyvät vaatimukset sekä sidosryhmien tarpeet ja odotukset viestintään liittyen. 

Viestinnän sidosryhmät voidaan jakaa kohderyhmittäin. Tärkeää on miettiä, mil-

laisia tietotarpeita projektin eri vaiheisiin kohdistuu. Projektin erityispiirteistä 

riippuen suunnitelma voi olla erittäin yksityiskohtainen ja tarkka tai yleisluon-

toinen. Viestintäsuunnitelma voi käsittää esimerkiksi seuraavat asiat: 

− Viestinnän sisällöt  

− Sidosryhmät, joita viestintä koskee 

− Toivottu vaikutus 

− Menetelmä: viestintätapa ja – kanava 

− Ajankohta ja mahdolliset toistot 

− vastuuhenkilö (Artto, Martinsuo et al. 2006, s.233–234). 
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5. TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

Tutkimuksen taustalla on tarve ymmärtää paremmin kasvavien projektien vaati-

muksia. Tutkimuksessa tutkijan rooli on lähinnä ulkopuolinen tarkkailija. Haas-

tatteluista saatu tieto on pääosin haastateltavan subjektiivinen näkemys ja ym-

märrys aiheista ja teemoista. 

 

5.1. Tutkimusstrategia  

Tutkimuksessa tutustuttiin projektien organisoinnin nykytilanteeseen ja tutki-

musmetodiksi valikoitui kvalitatiivinen tapa tutkia aihetta. Laadullinnen tutki-

musmenetelmä pyrkii ymmärtämään, selittämään tai kuvamaan asiaa tai ilmiötä 

(Eskola ja Suoranta 1999, s.13). Tutkimusempiria kerättiin teemahaastatteluilla, 

joissa haastateltavalla oli subjektiivinen näkökulma suurten projektien organi-

soinnista. Tutkimuksen voi jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisenä vaiheena 

oli suunnitteluvaihe, sen jälkeen itse haastatteluvaihe ja viimeisenä analyysi-

vaihe. Suunnitteluvaihe piti sisällään tutkimusongelmien määrityksen ja niihin 

liittyvien ilmiöiden pääluokat. Haastatteluvaiheessa teema-alueet ja haastattelu-

kysymykset oli päätetty etukäteen ja niitä käytettiin itse haastatteluissa. Analyy-

sivaiheessa haastatteluista kerättyä tietoa tutkittiin ja tulkittiin. (Hirsjärvi, 

Hurme 2008, s.67.)  

 

Lähtökohta teemahaastatteluille koostui neljästä omaisuudesta: haastateltava oli 

kokenut tietyn tarkoituksenmukaisen tilanteen, toiseksi tutkittavan ilmiön koko-

naisuus ja tärkeimmät osa-alueet olivat alustavasti selvitelty. Kolmantena oli 

haastattelurungon kehittäminen analyysin perusteella. Neljäntenä itse haastatte-

lut kohdennettiin kunkin haastateltavan subjektiivisiin kokemuksiin. Puolistruk-

turoiduissa teemahaastatteluissa haastatteluiden aihepiirit ja teemat olivat kai-

kille samat.  Haastattelu etenee näiden aiheiden ja teemojen parissa, eikä niin-

kään samojen yksityiskohtaisten kysymysten johdolla. Teemahaastattelussa ei 

edellytetä sitä, että haastateltavat olisivat yhteisesti kokeneet saman asian, vaan 
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enemminkin, että heillä on jonkinlainen oma käsitys aiheeseen liittyen. Puo-

listrukturoitu teemahaastattelu eroaa strukturoidusta lomakehaastattelusta siten, 

että siinä kysymysten muoto ja järjestys ei ole yhtä tarkka. (Hirsjärvi, Hurme 

2008, s.47–48.) 

 

Esihaastatteluiden tarkoituksena on testata haastattelukysymyksiä ennen varsi-

naisia haastatteluita. Vasta näiden jälkeen voidaan laatia varsinainen haastatte-

lurunko, aihepiirien järjestys sekä kysymysten järjestys. Perusajatus on se, että 

tuskin kukaan osaa kysyä oikeita kysymyksiä suoraan. Esihaastattelua ei ole tar-

koitus tehdä samoille henkilöille, kuin varsinaisia haastatteluita. (Hirsjärvi, 

Hurme 2008, s.72–73.) 

 

Yleisimpiä haastatteluihin liittyviä virheitä on muun muassa se, että haastattelija 

ei keskity riittävästi aloitukseen, vaan noudattaa liiaksikin teemaluetteloa eikä 

kykene olemaan riittävän joustava. Haastatteluissa kysymysten tulisi tulla luon-

tevasti tarkentaen edellistä vastausta, eikä töksäytellen paperin mukaan. Liian 

nopea eteneminen haastatteluissa saattaa aiheuttaa sen, että tärkeitä asioita jää 

kuulematta. Lisäksi haastattelijoilla on tapana puhua liikaa ja yrittää tehdä vai-

kutus haastateltavaan. (Hirsjärvi, Hurme 2008, s.124–125.) 

 

Teemahaastatteluiden aineisto on helposti analysoitavissa sisältö- ja diskurssi-

analyyttisin keinoin. Analyysissä keskitytään etsimään eroja ja yhtäläisyyksiä 

sekä poikkeustapauksia. Diskurssianalyysissä pyritään ymmärtämään, mikä teh-

tävä puheella on. Analysointia tehdään teemoittain ja yhteyksien tarkastelun 

kautta. Niistä pyritään löytämään edellä mainittuja piirteitä. (Hirsjärvi, Hurme 

2008, s.152–174.) 
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Teemahaastatteluiden lisäksi tutkimuksen haastatteluiden taustatietoja tutkitaan 

kvantitatiivisesti. Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan kvalitatiivista tutki-

musta voidaan täydentää kvantitatiivisella menetelmällä neljällä eri tavalla. En-

simmäinen tapa on käyttää niitä esimerkkeinä. Toinen tapa on käyttää niitä tu-

losten selittämiseen. Kolmantena sitä voidaan käyttää hypoteesien luomiseen ja 

neljäntenä typologioiden muodostamiseen. (Hirsjärvi, Hurme 2008, s.28–29.) 

Haastatteluihin liittyvien projektien taustatietoja käytetään lähinnä esimerkkeinä 

ja selittämään projektien välisiä eroja. Tutkimuksen yhteydessä kehitetyissä me-

netelmissä käytetään tutkimuskohteiden tietoja. 

 

5.2. Data ja sen keräys 

Haastattelut käynnistyivät suunnitteluvaiheesta, jossa tarkasteltiin tutkimuson-

gelmaa ja rajattiin aihe ilmiöiden pääluokka-tasolla. Tutkimuksessa tutustuttiin 

organisaatioihin ja organisointiin, prosesseihin sekä tiedonhallintaan liittyvään 

kirjallisuuteen.  Näiden perusteella muodostettiin kokonaiskuva tutkittavasta ai-

heesta ja sen rajauksesta. Haastatteluvaihe oli kaksiosainen. Ensimmäisessä vai-

heessa eli esihaastatteluissa teemojen osuvuutta mietittiin ja niiden kautta pää-

dyttiin lopullisiin teemoihin ja haastelukysymyksiin. Varsinaisten tutkimushaas-

tatteluiden teema ja kysymykset olivat hyvin samankaltaiset kuin ennakkohaas-

tatteluissa olleet. Esihaastatteluiden materiaali ja niistä saadut tiedot olivat niin 

hyviä, että niitä päätettiin käyttää myös varsinaisena aineistona. 

 

Sekundääriaineistona käytettiin projektien taustatietoja. Taustatiedot ovat osit-

tain haastatteluiden yhteydessä kysyttyjä, mutta pääosin yrityksen tietojärjestel-

mistä löytyviä tietoja. Keskeisiä tietoja ovat projektien laajuuteen ja toteutuk-

seen liittyvät tiedot sekä millaisia organisaatioilla projekteja tehtiin. Näiden li-

säksi pyrittiin huomioimaan tarkasti eri projekteihin liittyviä erityispiirteitä ja 

monimutkaisuutta.  
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5.3. Haastattelut ja niiden taustat 

Tutkimuksen haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Tutki-

muksen alkuvaiheessa tehtiin kaksi ennakkohaastattelua, joilla hahmoteltiin tut-

kimusaihetta käytännön tasolla. Ennakkohaastatteluihin valittiin kaksi vastaavaa 

mestaria, jotka ovat toimineet tai toimivat keskeisessä asemassa suuressa asuin-

rakennusprojektissa. Vastaavia mestareita ovat Karri Kortelainen ja Tuomo 

Miettinen. Kummallakin henkilöllä on useiden vuosien kokemus vastaavan mes-

tarin tehtävistä. Ennakkohaastattelujen avulla arvioitiin myös tutkimuksen tee-

mahaastattelujen aihealuetta ja oikeellisuutta. Varsinaisiin teemahaastatteluihin 

valittiin viisi henkilöä, joista neljä on päällikkötasoisia henkilöitä ja yksi johtaja. 

Näistä henkilöistä Mikko Vaittinen on asunrakennuspuolen työpäällikkö ja Jussi 

Kiiskilä rakennuspäällikkö. Petri Puputti ja Jussi Sainomaa ovat puolestaan toi-

mitilapuolen projektipäälliköitä. Heidän lisäkseen haastateltavana oli aluejoh-

taja Vesa Tähti, jolla on pitkä kokemus suurten projektien organisoinnista. 

 

5.4. Analyysi 

Teemahaastatteluiden aineisto on analysoitavissa sisältö- ja diskurssianalyyttisin 

keinoin. Analyysissä keskitytään etsimään eroja ja yhtäläisyyksiä sekä poikkeus-

tapauksia. Diskurssianalyysissä pyritään ymmärtämään, mikä tehtävä puheella 

on eli mitä sillä on viestitty. Analysointia tehdään teemoittain ja yhteyksien tar-

kastelun kautta. Niistä pyritään löytämään edellä mainittuja piirteitä. (Hirsjärvi, 

Hurme 2008, s.152–174.) 

 

Teemoittain tehtävässä analyysissä pyritään tunnistamaan piirteitä jotka ovat yh-

tenäisiä tai ei haastateltaville. Ne usein saattavat pohjautua teemahaastattelun 

lähtökohtateemoihin. Niiden lisäksi esille nousee usein muitakin teemoja ja näi-

den välisiä yhteyksiä. Analyysissa esille nostetut teemat ja niiden tulkinnat pe-

rustuvat tutkijan päätelmiin haastateltavien sanomisista. (Hirsjärvi, Hurme 2008, 

s.173–176.) 
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Yhteyksien tarkastelussa on kyse haastatteluaineistosta esiin nousevien seikko-

jen yhteyksien tarkastelusta eli miten ne liittyvät toisiinsa. Haastavuutta lisää se, 

ettei laadullisen tutkimuksen analysointiin ole vakiintunutta käytäntöä, vaan tu-

lokset ovat tutkijan omia tulkintoja ja yksinkertaistuksia asioista (Eskola ja Suo-

ranta 1999, s.99). Yhteyksien tarkastelua voidaan tehdä tyypittelyn, ääriryhmien 

ja poikkeavien tapauksien kautta. Tyypittelyssä on kyse yhteisten piirteiden löy-

tämisestä. Ääriryhmätarkastelussa kyse on puolestaan vastakkaisuuksien löytä-

misestä ja niiden vertailusta. Poikkeavat tapaukset ovat puolestaan täydentävät 

tyypittelyssä havaittuja piirteitä. Niiden tarkoituksena on laajentaa näkemystä ja 

ehkäistä hätiköityjä yleistyksiä. (Hirsjärvi, Hurme 2008, s.173–176.) 

 

5.5. Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen validiteetti (pätevyys, engl. validity) ilmaisee sen, miten hyvin tut-

kimuksessa käytetty mittaus- tai tutkimusmenetelmä mittaa juuri sitä tutkittavan 

ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi, Hurme 2008, 

s.213.) Tutkimusmenetelmänä puolistrukturoitu teemahaastattelu oli sopiva tapa 

tutkia aihetta. Tutkimuksenmenetelmän ja valittujen henkilöiden avulla saatiin 

useita subjektiivisia näkökulmia suurten projektien organisoinnista eri projek-

teissa. Tämän voidaan nähdä antavan laajemman kuvan tutkittavista ilmiöistä 

kun sellaisessa tilanteessa, jossa olisi haastateltu ainoastaan samassa projektissa 

työskennelleitä henkilöitä. Lisäksi haasteltaviksi henkilöiksi valittiin henkilöitä, 

jotka olivat organisoinnin kannalta keskeisissä asemissa projekteissa. Henkilö-

valinnoissa mietittiin myös sitä, että henkilöiden roolit vaihtelivat projekteissa. 

Tämän avulla saatiin myös laajempi näkökulma tutkittavasta ilmiöstä. Haastat-

telujen faktanäkökulmasta tarkasteltuna riskit liittyvät haasteltaviin ja haastatel-

tavien mahdolliseen epärehellisyyteen. Epärehellisyys vie kerätyltä aineistolta 

luotettavuuden. Ilman luotettavuutta tutkimukselta katoaa arvo. (Koskinen et al. 

2005, s.64) Tämä riski on pyritty minimoimaan haastattelemalla useita henki-

löitä eri positioista. 



   48 

 

 

Haastateltujen henkilöiden määrä oli seitsemän henkilöä, jota voi pitää riittä-

vänä. Täydellisen saturaatiopisteen saavuttamiseksi haastateltavien henkilöiden 

määrä olisi mahdollisesti voinut olla muutaman henkilön suurempi, mutta sopi-

vien henkilöiden löytäminen olisi ollut haastavaa. 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan tutkimuksen reliabiliteetti (luotettavuus, 

engl. reliability) ilmaisee sen, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty mit-

taus- tai tutkimusmenetelmä mittaa haluttua ilmiötä. Reabiliteetti huomioi tut-

kittavien asioiden yhdenmukaisuuden, toistettavuuden, objektiivisuuden, jatku-

vuuden sekä havainnointitarkkuuden. (Vuorela, 2005, s.39.) Tutkimuksen haas-

tatteluista saatuja tietoja voidaan pitää luotettavana, vaikka haastattelija eli dip-

lomityöntekijä oli niitä tehdessä noviisi haastattelija. Kokeneempi haastattelija 

olisi todennäköisesti osannut paremmin johdatella haastateltavat kertomaan tut-

kittavista ilmiöistä. Haasteltujen henkilöiden mielipiteet ja näkemykset olivat 

puhtaasti heidän subjektiivisia näkemyksiä heidän tuntemastaan projektista ja 

siihen liittyvistä ilmiöistä. Mittauksen stabiliteetin voidaan nähdä olevan hyvä, 

koska haastateltavilla henkilöillä oli pitkän ajan aikana kypsynyt käsitys tutkit-

tavasta ilmiöstä tutkimuskohteissa. Haastateltujen henkilöiden mielipiteet ja nä-

kemykset olisivat tuskin hirveästi muuttuneet, vaikka haastattelija olisi ollut eri 

henkilö ja haastattelut olisi tehty useaan kertaan.  
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6. TUTKIMUSKOHTEET JA TEEMAHAASTATTELUI-

DEN YHTEENVETO 

 

6.1. Tutkimusprojektit 

Lauttasaari 

Claudia, Cordelia, Ariel ja Antonio ovat Skanskan oman tuotannon asuinraken-

nuskohteita, jotka sijaitsevat Helsingin Lauttasaaressa. Kohde koostuu neljästä 

erillisestä asuinrakennuksesta sekä yhteisestä pysäköintihallista, joka sijaitsee 

rakennusten alla. Projekti on kokonaislaajuudeltaan 226 asuntoa ja tilavuudel-

taan 88 300rm3 (rakennuskuutiota). Kohde sijaitsee vilkkaasti liikennöidyllä 

alueella ja sen tontti rakennetaan kauttaaltaan. Tonttia ympäröivät alueet ovat 

käytössä olevia tiealueita tai puistoa. Projekti on logistisesti haastava tontin koon 

ja sijainnin vuoksi. Lisäksi pysäköintihalli ja rakennukset täyttävät koko käytet-

tävissä olevan tontin, mikä hankaloittaa merkittävästi materiaalien varastointia. 

Kuvassa 18 on esitetty, miten projektin rakennukset ovat sijoittuneet tontille. 

Rakennukset vasemmalta lueteltuina ovat Claudia, Cordelia, Ariel sekä Antonio. 

Se on myös rakennusten valmistumisjärjestys. Viimeisin rakennuksista valmis-

tui vuoden 2017 lopulla. Projektin työpäälliköllä on 1–3 muuta asuinrakennus-

projektia käynnissä samanaikaisesti. Vastaavalla mestarilla oli valvottavana yh-

täaikaisesti maksimissaan yhdeksän työnjohtajaa ja yksi tuotantoinsinööri (kuva 

18). 
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Kuva 17. Lauttasaari projektin rakennukset ja ympäristö 

 

 

Kuva 18. Organisaatiokaavio Lauttasaaren työmaasta 

 

Myllypuro 

Asumisoikeus- ja kiinteistöosakeyhtiöistä koostuva projekti on KVR eli koko-

naisvastuurakentamisurakkamuodossa toteutettu asuinrakennuskohde, joka si-

jaitsee Helsingin Myllypurossa. Projekti koostuu kahdesta lamellitalosta sekä 

neljästä rivitalosta. Molempia yhtiöitä rakennettiin samanaikaisesti, mutta niiden 

luovutus tapahtui eriaikaisesti. Projektissa on yhteensä 249 asuntoa. Projek-

tiorganisaatio koostui vastaavasta mestarista, tuotantoinsinööristä ja maksimis-
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saan 10 yhtäaikaisesta työnjohtajasta (kuva 19). Projektia oli pääosin jaettu kah-

teen alueeseen, joita tehtiin yhtäaikaisesti. Projektin työpäälliköllä oli samanai-

kaisesti käynnissä kaksi muuta projektia. 

 

Kuva 19. Myllypuron projektin organisaatiokaavio 

 

Laajasalo 

Asumisoikeus- ja asunto-osakeyhtiöstä koostuva asuinrakennusprojekti sijaitsee 

Helsingin Laajasalossa. Projekti koostuu asumisoikeusyhtiön kahdesta neljärap-

puisesta lamellitalosta, asunto-osakeyhtiön kolmesta erillisestä yksirappuisesta 

pistetalosta sekä yhteisestä pysäköintihallista.  Projektissa on yhteensä 170 asun-

toa. Projekti oli kokonaishintainen kilpailu-urakka, jossa tilaaja oli määritellyt 

teholliseksi urakka-ajaksi 24 kuukautta. Tehollisella tarkoitetaan sitä, että 

urakka-ajasta on laskettu pois lomakuukaudet ja pakolliset pyhäpäivät. Projekti 

toteutettiin niin, että kumpaakin yhtiötä sekä pysäköintihallia rakennettiin sa-

manaikaisesti. Projektiorganisaatio koostui vastaavasta mestarista, kahdesta tuo-

tantoinsinööristä ja maksimissaan kahdeksasta yhtäaikaisesta työnjohtajasta 

(kuva 20). Heidän lisäksi työmaalla oli kaksi eriaikaisesti työskennellyttä työn-

johtoharjoittelijaa, jotka toimivat pääosin pysäköintihallista vastaavan työnjoh-

tajan apuna. Heitä ei ole esitetty erillisenä osana organisaatiokaaviossa. Projek-

tin työpäälliköllä oli samanaikaisesti käynnissä kaksi muuta projektia. 
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Kuva 20. Laajasalon projektin organisaatiorakenne 

 

Tuotantolaitos Raumalla 

Tuotantolaitos sijaitsee Raumalla toiminnassa olevan tuotantolaitoksen vieressä. 

Kyseessä on olemassa olevan tuotantolaitoksen korjausrakennus- sekä uudisra-

kennusprojekti. Tuotantolaitoksen korjaukselle ja uudisrakennukselle on määri-

telty tarkat aikataulut, jolloin kunkin osuuden tulee olla valmis. Projektin toi-

minta ei myöskään saa häiritä toiminnassa olevaa tuotantoa. Hallin kolmantena 

erityispiirteinä on noin 30 metrin korkeus, mikä tekee erilaisista asennustöistä 

haastavan. Projektissa työskenteli projektijohtaja ja -päällikkö, vastaava mestari, 

hankintapäällikkö, kaksi insinööriä, kolme työnjohtajaa, joista yksi harjoittelija 

nimikkeellä, sekä LVIAS suunnittelunohjaaja (kuva 21).  Projektin työpäälli-

köllä ei ollut samanaikaisesti käynnissä muita kohteita. 
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Kuva 21. Rauman tuotantolaitoksen projektin organisaatiorakenne 2017 

 

Stadion 

Helsingissä sijaitseva stadionin peruskorjaus- ja uudisrakennushanke on kool-

taan, sijainniltaan ja rakenteiltaan erittäin haastava. Lisäksi korjauskohde on mo-

nilta osin suojeltu kohde, mikä on myös erityispiirre. Erityisen haastavia raken-

teita ovat massiiviset betoniset vahvistusrakenteet sekä teräksiset katosrakenteet. 

”Stadion toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. Urakoitsijan 

valintaprosessista lähtien se on kuin allianssi sopimuksineen ja kannustimineen” 

(Rakennuslehti). Katto- ja tavoitehintainen laskutyöurakka tekee myös kustan-

nushallinnasta työlään. Projektiorganisaatio koostuu projektijohtajasta ja kah-

desta työpäälliköstä. Työpäälliköillä on valvottavina yhteensä neljä aluevastaava 
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mestaria. Aluevastaavilla on puolestaan valvottavina 3–6 urakkavalvojaa eli 

työnjohtajaa sekä työmaainsinööri. Heidän lisäkseen organisaatioon kuuluu 

suunnittelunohjaus-, turvallisuus-, logistiikka-, hankinta-, kustannushallinta ja 

talotekniikkahenkilöitä (kuva 22). Projektijohtajalla ei ole käynnissä samanai-

kaisesti muita projekteja. 

 

Kuva 22. Stadion projektin organisaatiorakenne 2017 

 

Logistiikkakeskus 

Sipoon logistiikkakeskus on laaja-alainen työyhteenliittymä, jota rakentavat 

Skanska ja Lemminkäinen yhteistyössä. Projekti on laajuudeltaan huomattavasti 

suurempi kuin normaalit asuinrakennuskohteet. Projekti koostuu viidestä peräk-

käin tehtävästä vaiheesta, josta muodostuu yksi yhtenäinen rakennus. Projektin 

eri vaiheet valmistuvat ja otetaan käyttöön eri aikoina. Projektijohtajalla ei ole 

käynnissä samanaikaisesti muita projekteja. 
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Kuva 23. Sipoon logistiikkakeskus (Parviainen Arkkitehdit 2013) 

 

Projektiorganisaatio poikkeaa merkittävästi normaalista asuinrakennusprojek-

tista. Organisaation huipulla ovat projektijohtaja ja –päällikkö, joille vastaavat 

työpäällikkö ja vastaava mestari. Vastaava mestari valvoo pääosin vain rakenta-

mista, ja hänen normaaleja tehtäviään, kuten kustannushallintaa on siirretty 

muille henkilöille. Vastaava mestarin tehtäviä on helpottamassa turvallisuus-

päällikkö, sihteeri, rakennustekniikan aluevastaava, ja talotekniikkakoordinaat-

tori. Talotekniikka koordinaattori valvoo talotekniikan työnjohtoa ja rakennus-

tekniikan aluevastaava puolestaan rakennustyönjohtajia. Heidän lisäkseen orga-

nisaatioon kuuluu insinöörejä, joiden esimiehenä toimii projektipäällikkö (kuva 

24). 
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Kuva 24. Sipoon logistiikkakeskuksen organisaatiorakenne (kolmas vaihe). 

 

Vertailukohde Tattarisuo 

Suurten projektien vertailukohteeksi valittiin yksinkertainen, normaali, asuinra-

kennuskohde Helsingin Tattarisuolla. Projekti koostuu kahdesta kaksirappui-

sesta rakennuksesta, jossa on 4–6 kerrosta. Kohteessa on yhteensä 52 asuntoa 

(kuva 25). Projektissa oli vastaavan mestarin lisäksi kolme työnjohtajaa sekä 

osa-aikainen työnjohtoharjoittelija (kuva 26). Vastaava mestari toimi samanai-

kaisesti mentorina vieressä olevan työmaan aloittelevalle vastaavalle työnjohta-

jalle. Projektia ei käsitelty teemahaastatteluissa. Projektin tiedot on haettu yri-

tyksen tietojärjestelmästä 
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Kuva 25. Asuinrakennuskohde Tattarisuolla 

 

 

Kuva 26. Organisaatiokaavio Tattarisuolla 

 

Seuraavassa taulukossa on koottu yhteen eri projektien tiedot. Taulukossa on 

esitetty projektien laajuus ja toteutustiedot sekä organisaation henkilömäärät 

(projektien kokonaishenkilömäärät ovat vaihdelleet projektien aikana). 
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Taulukko 1. Projektien perustietojen koonti 

 

 

6.2. TEEMA 1. Organisaatio näkökulma 

Projektiorganisaatiolla tarkoitetaan projektin johtamiseen liittyviä henkilöitä, ei 

niinkään fyysiseen rakentamiseen liittyviä työntekijöitä. Projektiorganisaatiot 

koostuvat vastaavista mestareista, insinööreistä, työnjohtajista, mahdollisista 

päällikkö- ja johtajatason henkilöistä sekä esikunnasta. 

 

Isojen projektien erityispiirteet 

Isoilla projekteilla oli erilaisia erityispiirteitä johtuen projektin koosta, raken-

teista, sijainnista, tilaajasta ja urakkamuodosta, mutta myös samankaltaisuuksia 

löytyi. Useassa projektissa tunnistettiin logistiikan vaikeutuminen tontin muo-

don, koon tai sijainnin takia. Tällä nähtiin olevan korostunut merkitys, mitä suu-

remmasta kohteesta oli kyse ja mitä hankalampi tontti oli kokonsa tai sijaintinsa 

puolesta. Suurimmissa hankkeissa logistiikasta vastasi erillinen nimetty henkilö 

tai sitten se oli ulkoistettu kokonaan aliurakoitsijalle. Erilaisten logistiikkaan ja 
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tiedonkulkuun liittyvien häiriöiden nähtiin aiheuttavat enemmän haittaa tuotan-

nolle isoissa, kun pienemmissä projekteissa, mutta samalla kuitenkin nähtiin va-

ramestoja olevan enemmän, joka mahdollisti tuotannon jatkumisen. Varames-

talla tarkoitetaan vaihtoehtoista paikkaa, missä voi jatkaa työntekoa, jos työn te-

keminen estyy varsinaisessa työpisteessä.  

”Vaikuttaa logistiikkaan ja aluesuunnitteluun.” Karri Kortelainen 

”Logistiikka vaikeutuu. Mitä enemmän työvaiheita samaan aikaan käynnissä, 

niin se yhteentörmäys on aina isompi.” Jussi Kiiskilä 

 

Blau P. ja Schoenherr R. (1971) sekä Mintzberg H. (1983) mukaan yksikön kas-

vaminen vaikuttaa organisaation hierarkiarakenteisiin, yksiköiden differentioi-

tumiseen ja kokoon sekä rakenteen byrokraattisuuteen. Haastatteluissa ilmeni, 

että projektien koon kasvaessa myös projektiorganisaation nähtiin muuttuvan ja 

kasvavan. Suurimmissa toimitilapuolen projekteissa organisaatiorakenne laajeni 

niin, että projektin eri alueille oli omat vastaavat mestarit ja tuotanto-organisaa-

tiot. Projektien monimuotoisuuden ja/tai erityisrakenteiden nähtiin myös lisään-

tyvän erityisesti toimitilapuolella. Monimuotoisuudella ja erityisrakenteilla tar-

koitetaan projektissa olevia normaalista poikkeavia rakenteita kuten: isot pysä-

köintihallit, korkeat tuotantohallit, massiiviset tai vaativat betoni- ja teräsraken-

teet, massiiviset sääsuojaukset, korjausrakentaminen sekä haastavat pohjaolo-

suhteet. Aikataulujen nähtiin olevan kriittinen erityispiirre, joka määrittelee hy-

vin pitkälti miten projekti toteutetaan. Sen nähtiin erityisesti vaikuttavan projek-

tien resursointiin sekä toteutusjärjestykseen. 

”Stadionprojekti on niin laaja, että se voisi olla jopa 6–7 eri normaalia työ-

maata.” Vesa Tähti 

”Osittain tämä urakkamuoto (laskutyöurakka) on tuonut projektiin lisää henki-

löitä.” Vesa Tähti 
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”Havaittiin että tässä on erilaisia työmaita (korjaus- ja uudisrakennustyömaat), 

niin niille perustettiin omat organisaatiot.” Vesa Tähti 

 

Suurten projektien ja normaalin asuntotuotannon keskeisenä erona oli havaitta-

vissa se että, normaalia asuntotuotanto pidettiin enemmän prosessimaisena tuo-

tantona, kun taas suuria projekteja puhtaasti ainutlaatuisina projektimaisina 

hankkeina. Normaalissa asuntotuotannossa projektien eri vaiheet olivat hyvin 

samanlaisia projektista riippumatta. Kun taas puolestaan toimitilapuolen hank-

keet olivat säännöstään hyvin erilaisia suurimmilta osin. Tämä, jopa itsestään 

selvyydeltä kuulostava asia, on kuitenkin erittäin merkittävä ero, kun mietitään 

miten projektien organisointia voisi yhtenäistää ja kehittää.  

”Kerran elämässä tulee tällainen homma, mitä nyt tehdään.” Vesa Tähti 

”Tämä on niin merkittävä hanke, että tästä voi saada niin paljon oppia, koke-

musta ja referenssejä.” Jussi Sainomaa 

”Ei ollut uusia tehtävänkuvia.” Tuomo Miettinen 

”Ei tule mieleen, että siellä syntyisi uusia tehtävänkuvia.” Jussi Kiiskilä 

”Nimikkeet saattavat vaihtua laatikon sisällä (resursseilla), mutta prosessina se 

toimi samalla lailla.” Mikko Vaittinen 

 

Isoille projekteille yhteisenä piirteenä nähtiin fyysisen koon kasvamisen lisäksi 

se, että ne ovat pidempikestoisia. Tähän liittyen pitkissä, monta vuotta kestävissä 

projekteissa nähtiin riskinä se, että työnjohdolle syntyy näin sanottua ”turnaus 

väsymystä”. Syinä tähän oli yksinkertaisesti projektien sekä työvaiheiden pitkät 

kestot. Ehdotuksina tämän riskin pienentämiselle nähtiin henkilöiden työnkuvan 

muuttaminen tai ammatillinen kehittyminen projektin aikana.  
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”Jos henkilöt ovat esimerkiksi viisi vuotta, niin siinä tulee se turnausväsymyksen 

mahdollisuus. Eivät jaksa tehdä samaa hommaa kokoajan vaikka se saattaisi 

olla fiksuinta.” Jussi Sainomaa 

”Pitkissä kohteissa työvaihe saattaa kestää vaikka vuoden. Niin näissä tuo vä-

syminen ja leipiintyminen näkyvät erityisesti.” Jussi Kiiskilä 

”Viiden vuoden projekteissa ihan tervettäkin, jos porukka vähän vaihtuu.” Jussi 

Sainomaa 

 

Viitalan ja Jylhän (2013) mukaan sopiva johtamisjänne on aina riippuvainen teh-

tävistä, alaistentyönluonteesta ja tilanteesta. Yhteinen piirre suurille projekteille 

oli työnjohdon työnkuvien kaventuminen. Kaventumisella tarkoitetaan yhden 

työnjohtajan valvottavien työtehtävien määrän vähenemistä fyysisen laajuuden 

kasvaessa. Keskeisenä ongelman nähtiin olevan se, että työnjohdon on vaikea 

valvoja ja johtaa työtä, jos sitä tehdään laajalla alueella ja valvottavia työvaiheita 

on paljon. Lisäksi fyysisen liikkumiseen nähtiin kuluvan paljon aikaa. Työnjoh-

toresurssien pieni ylimitoitus nähtiin myös hyvänä asiana.  

”Yksi selkeä on se, että porukan tehtävänkuvat kapenevat ja perinteiset tehtä-

vänkuvat saattavat muuttua.” Jussi Sainomaa 

”Työnkuvat kapenevat.” Mikko Vaittinen 

”Ei ole juurikaan sellaista, että yksi tekee montaa eri työtä niin kuin perintei-

sellä työmaalla.” Vesa Tähti 

”Isoissa kohteissa aika menee liikkumiseen ja juoksemiseen.” Karri Kortelainen 

”Ajatus ollut se, ettei aika mene juoksemiseen siellä (tontilla).” Vesa Tähti 

”Kymmenen henkilön porukasta aina joku on poissa. Mitä isompi porukka sitä 

enemmän sitä myös tulee. Siinä mielessä työnjohtoresurssien pieni ylimitoitta-

minen on ehkä suotuisaa?” Jussi Kiiskilä 
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Rakennusprojektien organisaatiot voi nähdä suhteellisen hierarkkisina sekä itse-

näisesti johdettuina. Tätä piirrettä korostaa se, että perinteisesti vastaavalla mes-

tarilla on suhteellisen suuri päätösvalta siitä, miten työmaalla asiat toteutetaan. 

Vaikkakin työnjohdon hallinnollinen esimies ja vastaavan mestarin operatiivi-

nen esimies onkin työpäällikkö. 

 

Organisaation roolit ja tehtävänkuvat 

Henry Mintzbergin (1983) viisi osainen organisaatio kuvaa hyvin perinteisen 

hierarkkisen linjaorganisaation rakennetta. Sen kautta voidaan myös kuvata 

suurten rakennusprojektien organisaatiota. Alla olevassa kuvassa 27 on esitetty, 

miten suurten projektien eri roolit ovat sijoitettu Mintzbergin organisaatioraken-

teeseen.  

 

  

Kuva 27. Suuren rakennusprojektin organisaatiorakenne (Muokattu Mintzberg 

1983, s.11) 
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Projektiorganisaation strategisena kärkenä (strategic apex) on projektijohtaja 

ja/tai –päällikkö (tai pienemmissä projekteissa, erityisesti asuinrakennuspuo-

lella, vastaava mestari).  Strategisen kärjen alapuolella on vastaava mestari. Suu-

rimmissa toimitilapuolen hankkeissa heitä saattaa olla useampia, kuten esimer-

kiksi stadionhankkeessa heitä on neljä. Vastaavan mestarin alapuolella linjaor-

ganisaatiossa ovat työnjohtajat. He ovat organisaation keskijohto (midlle line). 

He toimivat esimiehinä ja työnjohtajina aliurakoitsijoille ja työnryhmille, jotka 

ovat toiminnallinen ydin eli operating core.  Linjaorganisaation vasemmalla 

puolella teknostruktuurina ovat insinöörit. Heidän tehtävänä on helpottaa linja-

organisaation johtamista erilaisten tukevien toimintojen kautta. Tyypillisimpiä 

tehtäviä ovat projektihankinnat, tuotannonsuunnittelu sekä kustannus- ja aika-

tauluhallinta. Linjaorganisaation oikealla puolella on avustavat toiminnot (sup-

port stuff), joita ovat palkkahallinto, myynti ja laskureskontra, tietohallinta ja 

lakimiehet. Näiden lisäksi projekteissa saattaa olla muitakin tukitoimintoja. 

 

Rakennusprojektin organisaation perusrunko koostuu vastaavasta mestarista, 

tuotanto-/työmaainsinööristä ja työnjohtajista. Näiden henkilöiden määrä vaih-

telee projektien koosta ja luoneesta riippuen. Suuremmissa projekteissa näiden 

lisäksi voi olla projektijohtaja tai -päällikkö tai molemmat. Projektijohtajat sekä 

-päälliköt ovat pääosin vähintään työpäällikkötasoisia henkilöitä eli edellä mai-

nittujen henkilöiden esimiehiä. Suurissa yli 100M€ projekteissa oli tyypillistä, 

että projektille oli muodostettu ns. projektin esikunta, tuotanto-organisaation rin-

nalle. Esikunnat koostuivat insinööreistä, suunnittelijoista, hankinta-, turvalli-

suus-, logistiikka- ja taloushenkilöistä sekä talotekniikka asiantuntijoista. Esi-

kunnan henkilöstö riippui täysin projektin luonteesta ja erityisesti isoimmissa 

hankkeissa ne olivat puhtaasti muodostettu projektin tarpeiden mukaan. Vastaa-

vien mestarien mukaan oli tärkeää, että työmaalla on yksi päättävä elin, joka 

johtaa työmaata ja tekee viime kädessä päätökset. Tällä viitattiin siihen, ettei 

syntyisi tilannetta, jossa ”samantasoiset” henkilöt kiistelisivät tai ajaisivat omia 

etujaan kilpaa, kun kyseessä olisi yhteinen projekti. Vaihtoehtoina tähän nähtiin 
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projektin jakaminen erillisiin työmaihin. Projektiin liittyvien vastuu-alueiden 

selkeyttä pidettiin yleisesti erittäin tärkeänä. 

”Työmaalla pitää olla yksi johtaja. Yhdellä pitäisi olla päävastuu ja viimeinen 

sana.” Karri Kortelainen 

”Työmaalla pitäisi olla yksi päättävä elin. Varsinkin tällaisissa missä on monta 

palikkaa.” Tuomo Miettinen 

”Prossien tulee olla tosi tarkkaan mietittyjä ja niiden pitää olla selvät kaikille.” 

Jussi Sainomaa 

”Suurissa kohteissa korostuu se, että kaikille työvaiheille on oikea ajoitus, jär-

jestys ja tekijät.” Karri Kortelainen 

”Pitää olla selkeät vastuualueet.” Mikko Vaittinen 

 

Suurimmissa toimitilapuolen projekteissa, joissa tuotanto-organisaation rinnalla 

oli esikunta, nähtiin projektiin osallistuvien henkilöiden poikkitieteellinen koke-

mus eduksi. Tällä tarkoitettiin sitä, että siellä tarvittiin moninaista osaamista niin 

kustannuslaskennasta hankintoihin kuin suunnittelunohjauksesta laskutusassis-

tenttiin. 

”Tällaisiin projekteihin kannattaa valita hyvin poikkitieteellisen kokemuksen 

omaavia henkilöitä.” Vesa Tähti 

 

Projektipäällikkö ja -johtaja 

Tutkimuksen asuinrakennusprojekteissa ei ollut nimettyinä projektijohtaja- tai -

päällikkötasoista henkilöä, vaan ainoastaan työpäällikkö, jolla oli samanaikai-

sesti useita työmaita käynnissä. Haastatteluissa kuitenkin nousi esille, että aikoi-

naan joissakin suurissa projekteissa oli työpäällikön työpiste ollut fyysisesti työ-
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maalla. Nykyään tämä ei kuitenkaan ollut käytäntönä. Haastateltu asuinraken-

nusprojektin työpäällikkö ei nähnyt erityistä tarvetta täysipäiväiseille projekti-

johtajalle tai -päällikölle asuinrakennusprojekteissa.  

”Minä en jotenkin näe, että se toimis tässä meidän asuntotuotannossa. Koh-

teessa olisi voinut olla kaksi vastaavaa (kohde jaettu kahdeksi projektiksi).” 

Mikko Vaittinen 

 

Mintzbergin (1983) mukaan johtajuutta voidaan hajauttaa vertikaalisesti ja hori-

sontaalisesti tai Viitalan ja Jylhän (2013) mukaan kyseessä saattaa olla myös 

jaettu johtajuus. Haastatteluissa huomattiin, että toimitilapuolen projekteissa oli 

säännöllisesti projektijohtaja tai -päällikkö tai molemmat. Heidän keskeisenä 

tehtävänä oli johtaa projektia ja helpottaa vastaavan mestarin tehtäviä siten, että 

vastaaville mestareille jäisi enemmän aikaa keskittyä työmaan tuotannon ja 

työnjohdon johtamiseen. Tyypillisiä projektijohtajalle ja -päällikölle siirtyneitä 

tehtäviä oli tilaajan suuntaan tapahtuvat neuvonpito, kustannushallinta sekä 

mahdollisen projektin esikunnan johtaminen.  

”Otin liian paljon työmaan rutiineja, mitä olisi voinut antaa muiden hoidetta-

vaksi. Mä en kerennyt tarpeeksi työmaalla pyöriä.” Karri Kortelainen 

”Vastaavat ovat usein kiireisiä paperitöiden kanssa eivätkä kerkeä työmaalle. 

Sen takia tässä kohteessa on otettu kustannushallinta ja muut pois, että vastaa-

valla riittää aikaa pyöriä siellä työmaalla. Hän on saanut työrauhan siihen. Hä-

nen ei tarvitse neuvotella tilaajan kanssa eikä hoitaa kustannushallintaa.” Jussi 

Sainomaa 

 

Työpäällikön rooli 

Työpäällikön rooli vaihteli eri projektien välillä. Suurissa asuinrakennusprojek-

teissa työpäällikkö ei varsinaisesti osallistunut työmaan operatiiviseen toimin-
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taan vaan oli projektin ulkopuolinen valvova esimies, kun taas toimitilaprojek-

teissa hän toimi tyypillisesti projektin johtajana tai päällikkönä. Asuinrakennus-

puolella työpäälliköillä saattoi olla useita yhtäaikaisia projekteja käynnissä, kun 

taas toimitilapuolella ainoastaan yksi. Toimitilapuolen projekteissa osa vastaa-

van mestarin normaaleista velvoitteista oli siirretty työpäällikölle. Asuinraken-

nusprojekteissa työpäällikkö osallistui työmaakokouksiin ja erilaiseen yhteyden-

pitoon tilaajan kanssa, erityisesti lisä- ja muutostöiden hallintaan. Myös asuin-

rakennuspuolella työpäälliköt voitiin nähdä projektin päällikköinä, mutta hie-

man eri lailla osallistuvina kuin toimitilapuolella. Työpäälliköt toimivat projek-

tiorganisaation perusrungon hallinnollisena esimiehenä. Työpäälliköt olivat ak-

tiivisesti mukana koko projektin ajan, mutta erityisesti projektien alussa, jolloin 

tulevia projekteja suunniteltiin niin resurssien, kustannuksien kuin jopa suunni-

telmien osalta. Projektien lopussa työpäällikön rooli liittyi pääosin projektin lop-

puun saattamisen varmistamiseen ja taloudellisiin loppuselvityksiin. Hänen jat-

kuviin tehtäviin koko projektin ajan kuuluu luonnollisesti myös projektista 

eteenpäin raportointi yrityksen johdolle toimintatapojen mukaisesti. 

 

Vastaavan mestarin rooli 

Vastaavan mestarin roolia pidettiin erittäin keskeisenä kaikissa tutkimushaastat-

teluissa. Vastaavan rooli oli kuitenkin hyvin erilainen riippuen projektista. Suu-

rissa asuinrakennusprojekteissa vastaava mestari oli työmaan ylin päättävä elin, 

kun taas puolestaan suurissa toimitilahankkeissa hänen esimiehinään projek-

teissa saattoi olla projektipäällikkö ja -johtaja. Suurimmissa projekteissa saattoi 

olla jopa neljä vastaavaa mestaria, kaksi työpäällikköä ja projektin johtaja. 

Näissä projekteissa vastaavan mestarin velvoitteita oli siirretty muille henkilöille 

ja he keskittyivät lähinnä työn ja työnjohtajien valvomiseen sekä johtamiseen.  
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Mintzbergin (1983) mukaan organisaation koon ja työnjohdon (keskijohdon) 

määrän kasvaessa korostuu tarve johtajien johtajalle. Tutkimuksen mukaan ylei-

senä erona pienten ja suurten projektien välillä nähtiin se, että vastaavan mesta-

rin rooli muuttui entistä enemmän henkilöjohtamiseksi projektin koon ja henki-

löstön määrän kasvaessa. Viranomaisiin liittyvä toiminta oli kaikissa projek-

teissa vastaavan mestarin velvollisuutena. Se perustuu maankäyttö- ja rakennus-

lakiin vastaavan mestarin velvoitteista. (Maankäyttö- ja rakennuslaki). Joissakin 

suurissa projekteissa on kuitenkin vastaavan mestarin vastuu jaettu useammalle 

henkilölle. Jakoon on vaikuttanut projektin laajuus ja/tai tilaajan velvoitteet. 

Suurissa projekteissa vastaavan mestarin roolin nähtiin olevan entistä enemmän 

päällisin puolin tapahtuvaa johtamista, missä yksityiskohdat hämärtyy ja koko-

naisuuden hallitseminen korostuu. 

”Vastaava mestari on ihan ensiarvoisen tärkeä, vaikka se on hieman erilainen.” 

Jussi Sainomaa 

”Vastaavan mestarin rooli on enemmänkin sellainen, että se valvoo, että työ-

maamestarit tekee oikeita asioita.” Jussi Kiiskilä 

”Menee suurpiirteisemmäksi. Yksityiskohdat hämärtyvät. Pitää katsoa päälin-

jat, että siellä mennään ajoissa.” Tuomo Miettinen 

”Vastaava keskittyy ainoastaan työn valvomiseen.” Jussi Sainomaa 

 

Vastaavilla mestareilla on juridinen vastuu työmaan asioista, kuten turvallisuu-

desta. He ovatkin tyypillisesti jokseenkin itsenäisiä johtajia työmailla ja heillä 

on niin sanottu viimeinen sana sanottavana. Heidät voidaankin nähdä projektien 

avainpelaajina. Vastaavien mestarit olivat eri projekteissa operatiivisina esimie-

hinä 4–10 henkilölle kohteesta riippuen. Tutkimuskohteissa asuinrakennuspuo-

lella vastaavilla mestareilla oli yhtäaikaisesti 8–10 henkilöä johdettavana ja toi-

mitilapuolella 4–8 henkilöä.  
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Insinöörin rooli 

Insinöörien tarve nähtiin kasvavan projektin koon ja/tai haastavuuden kasvaessa. 

Pienillä asuinrakennustyömailla ei välttämättä ole täysipäiväistä insinööriä, kun 

taas puolestaan suurimmissa kohteissa niitä saattaa olla jopa kymmenen. Insi-

nöörien tehtävät vaihtelivat suuresti, mutta yleisesti ne liittyivät aikataulu- ja 

kustannushallintaan, hankintaan, suunnitteluun, asukasmuutoksiin, laatuun ja lo-

gistiikkaan. Insinöörien roolit ja vastuualueiden laajuus vaihteli erityisesti toi-

mitilahankkeissa. Projektien koon kasvaessa ja insinöörien määrän lisääntyessä 

insinöörien vastuualueet kapenivat selkeästi. Suurimmissa hankkeissa yksi insi-

nööri saattoi vastata vai yhdestä tehtävästä tai kapeasta vastuualueesta, kun pie-

nemmissä projekteissa puolestaan pääsääntöisesti insinöörin vastuualue laaja ja 

tehtävän kuva monipuolinen.  

”Inssillä on neljän työmaan asiat hoidettavana.” Jussi Kiiskilä 

”Pienemmissä hankkeissa inssi tekee kustannusennustusta, aikatauluja, laatu-

asioita, montaa juttua. Mutta tällaisessa hankkeessa saattaa olla silleen, että se 

inssi keskittyy tosi kapeaan vastuualueeseen.” Vesa Tähti 

”Työmaainsinöörin rooli muuttuu varmaan eniten projektien kasvaessa.” 

Mikko Vaittinen 

”Tuotantoinsinöörien roolit tulee jakaa tarkasti, ettei tule päällekkäisyyksiä.” 

Karri Kortelainen 

”Insinöörien rooli kasvaa aikalailla noihin paperihommiin.” Tuomo Miettinen 

 

Insinöörien roolit ja tarve oli puhtaasti projektikohtaista. Asuinrakennuspuolella 

esimerkiksi asukasmuutokset lisäsivät selvästi insinöörin tarvetta. Insinöörit toi-

mivat usein vastaavan työnjohtajan oikeana kätenä helpottaen erilaisia tehtä-

vissä. Toimitilapuolella hankintoja tehdään paljon työmailla, minkä vuoksi 

niissä on projektikohtaisia hankintainsinöörejä hoitamassa kyseisiä tehtäviä. 

Asuinrakennuspuolella hankinnat tehdään keskitetyn hankintaosaston kautta, 
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jolloin työmailla ei ole erillisiä hankintahenkilöitä. Urakkamuoto ja tilaajan eri-

tyisvaatimukset lisäävät myös insinöörien tarvetta. KVR eli kokonaisvastuu-ura-

kassa rakentajalla on myös suunnitteluvastuu, minkä vuoksi projekteissa on in-

sinöörien lisäksi myös suunnittelunohjaaja. Urakan laskutusmuoto vaikutti sii-

hen millaiset resurssit se vaati projektilta. Suuressa toimitilapuolen projektissa, 

joka oli urakkamuodoltaan laskutyö-urakka, oli 3–4 henkilöä täysipäiväisesti 

töissä kustannushallinnassa. Insinöörien roolit ja tehtävänkuvat kapenivat erityi-

sesti toimitilahankkeissa. 

 

Työnjohdon rooli  

Työnjohdon määrät ja roolit vaihtelevat merkittävästi projektien välillä.  Yleinen 

piirre oli kuitenkin se, että mitä isommasta työmaasta oli kyse, sitä enemmän 

siellä oli työnjohtajia. Asuinrakennustyömailla työnjohdon tehtävät jakautuvat 

joko vastuualueen tai työtehtävien tai molempien mukaan. Työnjohtajien roolit 

ja vastuu alueet määräytyivät pääosin yksilöllisten ominaisuuksien ja kokemuk-

sen perusteella. Enemmän kokemusta omaavilla henkilöillä oli usein vastuulli-

sempia tehtäviä valvottavina, kuten perustus- ja runkotyöt. Näissä tehtävissä 

työnjohtajan vastuualue määräytyi tietyn fyysisen alueen tai rakennuksen mu-

kaan. Sisäpuolen työvaiheet miellettiin kyllä työläiksi, mutta ei samalla tavalla 

kriittisiksi kuin perustukset ja runko. Sisäpuolella työnjohtajien vastuualueet oli 

jaettu joko työvaiheisiin ja urakoitsijoihin tai pelkästään alueeseen, jossa työn-

johtaja johti kaikki sisätyövaiheet. Vastuualueiden jako perustui työnjohdon yk-

silöllisiin ominaisuuksiin kuten osaamiseen ja kokemukseen. 

”Perustus-, runko- ja vesikattomestarien tulee olla kokeneita.” Tuomo Mietti-

nen 

”Sisällä on vähän helpompaa. Siellä kun saa homman kulkemaan, niin se sit 

menee.” Tuomo Miettinen 
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Toimitilapuolella isoissa kohteissa työnjohdon roolit vaihtelivat asuinrakennus-

puolen kaltaisista rooleista puhtaisiin urakoitsijan valvojiin. Erityisesti suurim-

missa projekteissa, joissa aliurakoitsijoilla olivat omat työnjohtajat täysipäiväi-

sesti työmaalla, pääurakoitsijan työnjohtotehtävät olivat pääosin urakanvalvon-

taa. Heitä kutsuttiinkin näissä kohteissa urakkavalvojiksi. Erittäin haastavien ra-

kenneosilla oli tyypillisesti nimetty omat työnjohtajat valvomaan ainoastaan ky-

seistä työtehtävää. Tämä on hyvin poikkeavaa, jos verrataan pienempiin asuin-

rakennuskohteisiin, jossa työnjohtaja yksin valvoo useita eri työvaiheita saman-

aikaisesti, eikä koko työmaalla ole kuin 2–4 työnjohtajaa. 

”Tehtävien määrä vähenee, mutta työtaakka kasvaa.” Mikko Vaittinen 

 

Työnjohdon riittävän valmistautumisen ja ennakkosuunnittelun nähtiin olevan 

tärkeää, mutta samanaikaisesti heidän tuli keskittyä enemmän työnvalvomiseen. 

Ratkaisuna tähän esitettiin työnjohdon aiempaa siirtymistä kohteeseen. 

”Työnjohto ei voi vain istua toimistolla, vaan täytyy pyöriä siellä työmaalla.” 

Karri Kortelainen 

”Työnjohdon tulisi olla aiemmin työmaalla. Tällöin valmistautumistaika tehtä-

viin olisi pidempi.” Mikko Vaittinen 

 

Esikunta 

Suurille yli 100M€ projekteille oli tyypillistä, että projektille oli muodostettu ns. 

esikunta tuotanto-organisaation rinnalle. Esikunnat koostuivat tuotantoinsinöö-

reistä, hankinta-, turvallisuus-, logistiikka, taloushenkilöistä sekä talotekniikka 

asiantuntijoista. Esikunnan henkilöstö riippui täysin projektin luonteesta ja eri-

tyisesti isoimmissa projekteissa ne olivat puhtaasti muodostettu projektin tarpei-

den mukaan. 
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Projektiorganisaation mitoittaminen 

Projektien resursointi tapahtuu pääosin työpäällikön, projektijohtajan tai – pääl-

likön toimesta. Yleisesti ottaen projektit resursoidaan aiempaan kokemukseen 

perustuen ja arvio perustuu pääosin parhaaseen arvaukseen. Asuinrakennustyö-

maiden ja toimitilapuolen projektien organisaation perusrungon mitoitus tapah-

tuu ensiksi vastaavan mestarin valinnalla, sitten arvioidaan, onko tarvetta tuo-

tanto-/työmaainsinöörille ja kuinka monta työnjohtajaa tarvitaan. Työnjohtajien 

resursointiin vaikuttavat yleistaikataulun toteutusjärjestys, projektin mahdolliset 

erityispiirteet kuten erityisrakenteet, asuntojen määrät, yksilölliset ominaisuudet 

ja henkilökemiat. Yleiseksi nyrkkisäännöksi mainittiin 50 asunnon määrä, jonka 

jälkeen alettiin miettimään sitä, miten sisätyön johtajien työt ja vastuualueet jae-

taan. Eli toisin sanoen yksi sisätyönjohtaja voi valvoa ja johtaa 50 asunnon nor-

maalia toteutusta. Runkotöiden osalta puolestaan asennusryhmien määrää näh-

tiin mitoittavana tekijänä. Yksi runkotyönjohtaja johti yhtä runkoryhmää. Asuin-

rakennusprojektien resursointi nähtiin kohtalaisen yksinkertaisena asiana. Tä-

män voidaan nähdä johtuvat siitä, että asuinrakennusprojektit nähtiin enemmän 

prosessimaisena perustuotantona, kuin ainutlaatuisena projektina. Yksilöllisiä 

ominaisuuksia korostettiin useamman haastateltavan toimesta ja niiden merki-

tystä projektia resursoidessa tulisi miettiä tarkasti. Yksilöiden erilaisuutta osaa-

misen tai kokemuksen suhteen ei nähty niinkään negatiivisena asiana, toisin kun 

sitä, että joidenkin henkilökemiat eivät kohdanneet. Yleisesti ottaen ymmärret-

tiin hyvin, ettei ns. ”unelmatiimin” saaminen ollut aina mahdollista. Tärkeänä 

kuitenkin nähtiin se, että tiimi puhalsi yhteen hiileen, yhteisen tavoitteen saavut-

tamiseksi.  

”Ekaks olin että tuleeko yksi vai kaksi vastaavaa mestaria. Sitten kun päädyttiin 

yhteen, tarvittiin koko ajalle inssi, joka oli jo suunnittelussa mukana.” Mikko 

Vaittinen 

”Käytännössä se on noin 50 kämppää per yksi työnjohtaja.” Mikko Vaittinen 

”Runkotyöt ovat isoja kokonaisuuksia, elementtien määrät tekevät sen, että niitä 

ei voi yksi johtaa.” Karri Kortelainen 
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”Jos runkoa tehdään kolmella ryhmällä, niin sen pitää jatkua myös kaikissa 

muissakin vaiheissa.” Karri Kortelainen 

 

Toimitilapuolella projektien organisaation perusrungot muodostettiin hyvin sa-

mankaltaisesti kuin asuinrakennuspuolella. Suurimpana erona oli se, että isoim-

missa monta vuotta kestävissä hankkeissa organisaation lopullista muotoa ei ol-

lut päätetty, vaan sen muodostuisi vasta projektin edetessä. Toinen merkittävä 

ero oli se, että suurimmissa projekteissa oli laaja-alainen esikunta, joka oli puh-

taasti muodostettu projektin tarpeiden mukaan. Niidenkin mitoitus perustui puh-

taasti parhaaseen käsitykseen tarvittavista resursseista. Tähän liittyi myös vah-

vasti se, että nämä olivat erittäin ainutlaatuisia projekteja, jollaisia ei ollut aiem-

min tehty.  

”Pistänyt silmät kiinni ja miettinyt, et kuinka monta ihmistä pystyy siinä pienem-

mässä kokonaisuudessa johtamaan.” Vesa Tähti 

 

Osittain resurssien tarkempi kohdistaminen projekteissa tehtiin vasta projektin 

aikana. Haastatteluissa nousi esille kaksi erilaista tapaa jakaa sisätyöt. Ensim-

mäinen tapa oli aluejako eli se, että kullekin työnjohtajalle oli määritelty fyysi-

nen vastuualue, jonka toteutuksesta hän vastasi kokonaisuudessaan. Toinen tapa 

oli jakaa työt työtehtävien tai urakoitsijoiden mukaan. Eli siten, että yksi työn-

johtaja valvoo tiettyjä työtehtäviä tai urakoitsijoita. Siihen ei löytynyt yksiselit-

teistä vastausta, kumpi näistä olisi parempi tai huonompi vaihtoehto. Enemmän-

kin ajateltiin niin, että se oli aina tilanne- ja yksilökohtaista, miten resurssit kan-

nattaisi jakaa. Tehtävä- tai urakoitsijaperusteisessa jaossa nähtiin tärkeänä se, 

että työnjohtajat yhteistyökykyisiä ja tulisivat hyvin toimeen keskenään, koska 

se rajapinta elää ja se vaatii enemmän yhteensovittamista. Tehtäväkohtaisessa 

jaossa mietittiin yksilöllisiä ominaisuuksia ja kokemusta. Tehtäväkohtaisessa ja-

ossa samalla alueella saattoi työskennellä kokeneempi ja kokemattomampi hen-

kilö, jolloin kokeneempi pystyi toimia kokemattomamman mentorina. 
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Yksikön koko 

Projektin koko sekä valvottavien tehtävien määrä, monimukaisuus ja erilaisuus 

vaikuttavat siihen, miten projekti tulee resursoida ja organisoida. Standardisoin-

nin käyttäminen yksikön koordinoimisessa vähentää aikaa, jonka johtaja joutuu 

käyttämään suoraan johtamiseen. Tämä on mahdollista, jos tuotannonprosessit 

ovat tarpeeksi hioutuneita ja käytännöt vakiintuneita. Nämä korvaavat valvonta-

mekanismit vaativat kuitenkin resursseja eli teknostruktuurin hoitamaan ja yllä-

pitämään niitä.  

 

Projektien organisaation henkilömäärät vaihtelivat kuudesta henkilöstä yli 40 

henkilöön. Haastatteluissa korostettiin riittävien ja sopivien resurssien tärkeyttä. 

Yhden esimiehen johdettavien työnjohtajien henkilömääräksi arvioitiin maksi-

missaan 8–12 henkilöä, mikä osui aika lähelle niitä määriä, joita tutkimuskoh-

teissa oli ollut. Pienimmässä toimitilapuolen kohteessa kuuden henkilön todet-

tiin olevan suhteellisen suuri määrä. Erot toimitila- ja asuinrakennuspuolella 

saattavat johtua eroista projektien ainutlaatuisuudessa ja prosessimaisuudessa. 

Asuinrakennuspuolella projektien työvaiheet olivat keskenään toisistaan eriäviä, 

mutta kuitenkin projekteista toiseen pääosin samoja. Tämä samanaikaisesti sekä 

nostaa yksikön kokoa ylöspäin että laskee sitä alaspäin. Standardisointiin liitty-

vät käyttäytymisen vakiinnuttaminen, suunnittelu- ja valvontasysteemit sekä 

työnjohdon autonomian ja itsensä toteutumisen tarpeet ovat asioita, jotka ajavat 

ryhmäkokoa ylöspäin. Samanaikaisesti tarve läheiselle ja suoralle valvonnalle, 

keskinäisen sopeuttamisen tarve monimutkaisten toisiinsa liittyvien tehtävien 

kesken sekä yksikön jäsenten tarve saada säännöllisesti johtajalta ohjeita ajavat 

alas yksikön kokoa. Toimitilapuolen projektit vaihtelivat suuresti niin työvaihei-

den kuin projektien välillä. 

”Ei oo suoranaista ajatusta, mutta ehkä se 8-12 alkaa olla maksimi.” Mikko 

Vaittinen 
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”Vastaava johtaa tällä hetkellä kuutta henkilöä ja kyllä se aika iso määrä on. 

Normaalilla työmaalla on sen vastaavan lisäksi pari työnjohtajaa.” Petri Puputti 

 

Johtajuuden hajauttaminen  

Haastatteluissa nousi esille, että vastaavan mestarin velvoitteita delegoitiin ver-

tikaalisesti niin ylös kuin alaspäinkin. Erityisesti suurissa, erittäin suurissa ja 

monimutkaisissa projekteissa vastaavan normaaleja tehtäviä siirrettiin muille 

henkilöille. Tyypillisesti tilaajan liittyvää toimintaa siirrettiin ylöspäin projekti-

päällikölle tai projektijohtajalle. Hankintaan, aikataulu- ja kustannushallintaan 

sekä turvallisuuteen liittyviä vastuita siirrettiin puolestaan joko alaspäin työn-

johdolle tai horisontaalisesti tuotanto- ja projekti-insinööreille. Kaikkein suu-

rimmissa projekteissa nämä eri osa alueet muodostivat omat yksikkönsä, jotka 

toimivat projektipäällikön tai -johdon alaisuudessa. Tällöin vastaavalle mesta-

rille oli jäänyt pääosin työnjohtajien tai projektinvalvojien esimiestyö, varsinai-

sen rakentamisen valvonta yleisellä tasolla sekä viranomaisvelvoitteet. 

 

6.3. TEEMA 2. Prosessi näkökulma 

Prosessien rooli isoissa projekteissa 

Rakentamiseen liittyvät prosessit nähtiin yleisesti ottaen tärkeinä, mutta saman-

aikaisesti tuotantoa rasittavina. Projektien onnistumisen kannalta kuitenkin näh-

tiin, että oli erittäin tärkeätä, että projektin käytännöt olivat ennalta suunniteltu 

ja sovittu. Vastuualueiden selkeys koettiin erittäin tärkeäksi lähtökohdaksi pro-

jektin toteutukselle ja hallinnalle. 

”On tärkeää, että on prosessit ja niitä tulisi pyrkiä noudattamaan prikulleen.” 

Karri Kortelainen 

”Sinulla pitää olla hyvä projektisuunnitelma, missä on ne prosessit ja siitä ei voi 

sit lipsua.” Jussi Sainomaa 
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Käsitys tuotannon johtamisesta vaihteli hieman henkilöittäin. Pääosin tuotan-

toon liittyvän johtajuuden nähtiin keskittyvän vastaavan mestarin rooliin ja sen 

muuttumiseen projektien koon kasvaessa. Johtamisen nähtiin kuitenkin toimivan 

prosessina samalla lailla kohteen koosta riippumatta. Työnsuunnittelun tärkey-

den nähtiin korostuvan projektien koon ja monimutkaisuuden kasvaessa. Teh-

tävä- ja aikataulusuunnittelu nähtiin tärkeänä osana tuotannonjohtamista, mutta 

niiden laadun koettiin vaihtelevan reilusti tekijästä riippuen. Vastaaville mesta-

reille nähtiin hyödyksi saada luotettavaa tietoa erityisesti projektien koon kasva-

essa, jolloin yksityiskohdat hämärtyvät. Samanaikaisesti kuitenkin tiedostettiin, 

ettei täydellisyyteen tehtävä- ja aikataulusuunnittelussa ollut mahdollista päästä. 

Osalta työnjohtajista tehtävä- ja aikataulusuunnitelmat tulivat automaattisesti ja 

laadukkaina, ja osalta ei. Osalle nämä toimivat työkaluina, osalle ne olivat enem-

män rasitteita. Suunnitelmien laadullinen vaihtelevuus oli laaja. 

”Tehtävä ja aikataulusuunnitelmien haitari on kuin haulikolla ammuttu. Osa te-

kee ja osa ei tee. Osa tekee hyvin ja osa tekee niin, ettei niissä ole mitään toden-

perää.” Mikko Vaittinen 

 

Kustannushallinta on tehtäväsuunnittelun yksi osa-alue. Työnjohdon kustannus-

hallinta koettiin hyvin samankaltaisesti kuin tehtävä- ja aikataulusuunnittelu. 

Laadullinen hajonta oli suurta ja osaa tiedoista pidettiin jopa epäluotettavana. 

Vastaavat mestarit näkivät asian siten, että projektin alussa olisi tärkeää kohdis-

taa tärkeimmät kustannuslitterat työnjohtajille (3–5 litteraa per työnjohtaja). 

Tällä heidän mukaan saataisiin katettua suurimmilta osin tärkeimmät kustannus-

litterat ja sitä kautta kustannuksien aiheuttajat. Työnjohto seuraisi ja ennustaisi 

kustannuksia eli vastaisi kustakin kustannuslitterasta itsenäisesti. Työmaan 

yleis- ja käyttökustannuksien hallinta nähtiin asuinrakennuskohteissa joskus 

haastavaksi, erityisesti näiden työnjohtajien omien kustannushallintojen osalta. 

Materiaalien ja työntuntien ennustusta osattiin tehdä, mutta osa kustannuksista 

siirrettiin muille litteroille. Näitä olivat muun muassa eri työvaiheiden avustavat 
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työt. Urakkamuodon nähtiin myös vaikuttavan siihen, miten kustannuksia en-

nustettiin 

”Työmaan alussa pitää tehdä päätös, mitä litteroita seurataan, ettei niitä ole 

yhdellä mestarilla liikaa. 4–5 litteralla per työnjohtaja saadaan jo pitkälle ka-

tettua työmaan kustannukset, ehkä jopa 80 %.” Tuomo Miettinen 

”Osa hoiti kustannusseurannat hyvin, mutta ne eivät kuitenkaan ollut kaiken 

kattavia. Työmaankäyttö ja yleiskustannukset jäivät pois. Työnjohdon pitäisi 

vastata kaikista omien litteroidensa kustannuksista.” Karri Kortelainen 

 

Suurimmissa toimitilapuolen hankkeissa kustannushallinta näytteli jopa eritäin 

merkittävää roolia. Erityisesti projekteissa, joissa tilaajan kanssa oli normaalista 

poikkeava laskutustapa tai poikkeuksellisen suuret maksuerät. Suurimpien pro-

jektien kustannusvaikutukset olivat niin suuria, että ne vaikuttivat koko yhtiön 

kustannusennustukseen. Näissä projekteissa kustannustenhallintaa oli panostettu 

erityisesti. Normaaleissa ja pienissä projekteissa kustannushallinta on pääosin 

vastaavan mestarin vastuulla. Rauman toimitilaprojektissa tilaajalla oli erityisen 

tiukat sopimusehdot liittyen kustannushallintaan, maksueriin ja urakan keskey-

tykseen. Suuremmissa hankkeissa tätä vastuuta on siirretty muille henkilöille, 

kuten projektin johtohenkilöille tai sitä osittain tai erikseen hoitaville insinöö-

reille. Suurimmissa toimitilaprojekteissa vastaavat mestarit eivät juuri osallistu-

neet kustannushallintaan vaikka seurasivatkin niitä. 

”Parhaimmillaan seitsemän henkilöä osallistui kuukausittaiseen kustannusten 

ennustamiseen.” Jussi Sainomaa 

”Käytännössä siellä on 3–4 täysipäivästä henkilöä kustannushallinnassa.” Vesa 

Tähti 

 

Asunrakennus- ja toimitilakohteiden välillä oli eroja hankinnoissa. Asuinraken-

nuspuolella suurin osan hankinnoista tehtiin keskitetyn hankintaorganisaation 
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toimesta, kun taas toimitilapuolella kohteissa oli henkilöt tekemässä projekti-

kohtaista hankintaa. Tämä oli eräs niistä merkittävistä poikkeamista prosessi-

maisen asuntotuotannon ja projektimaisen toimitilahankkeen välillä. Hankinnat 

tehtiin kuitenkin pääpiirteittäin yrityksen yleisen hankintaprosessin mukaisesti. 

Urakoitsijoihin liittyvät hyväksyttämismenetelmät ja itse urakkasopimukset 

poikkesivat hieman tilaajasta riippuen.  

”Tällä hetkellä siellä projektissa on neljä täysiaikaista hankintaihmistä.” Vesa 

Tähti 

”Meillä oli jossain vaiheessa kolme hankintainsinööriä ja kolme tuotantoinsi-

nööriä.” Jussi Sainomaa 

 

Logistiikan rooli vaihteli merkittävästi eri projektien välillä. Eroja oli, niin 

asuinrakennus- kuin toimitilaprojektien välillä. Yleinen piirre oli kuitenkin se, 

että suurimmissa projekteissa ne olivat keskeisemmässä roolissa kuin pienem-

missä. Asuinrakennusprojekteissa projektin koon lisäksi siihen vaikuttivat koh-

teen sijainti sekä tontin koko ja muoto. Asuinrakennusprojekteista logistiikan 

kannalta haastava oli Lauttasaaren kohde, johon tuli koko tontin kokoinen maan-

alainen pysäköintihalli ja rakennukset sijaitsivat keskellä rakennettua ympäris-

töä, jossa asui ja liikennöi paljon ihmisiä. Logistiikan kannalta hankalinta oli 

materiaalivirtojen ja varastojen hallinta. Myllypuron kohteessa puolestaan logis-

tiikka ei ollut lainkaan merkittävässä roolissa, ja se hoidettiin työnjohtajien toi-

mesta muiden töiden ohella. Toimitilapuolen projekteissa logistiikkaa hoidettiin 

joko niin, että siihen oli vastuutettu oma henkilö tai niin, että sitä hoiti kokonai-

suudessaan ulkopuolinen aliurakoitsija.  

 

Asuinrakennusprojektin koon kasvamisen nähtiin vaikuttavan tuottavuuteen po-

sitiivisesti fyysisten toistojen eli työvaiheiden ja tehtävien kestojen ja suorittei-

den määrän lisääntyessä. Lisäksi tähän liittyen nähtiin myös virheiden määrän 

pienentyvän johtuen siitä, että samanlaisia rakennuksia tai työvaiheita tehdään 
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useita kertoja. Aiemmissa rakennuksissa tehtyjä virheitä ei tehty uudestaan. Toi-

sin sanottuna tuottavuutta paransi se, että häiriöiden määrät pienenivät kun tois-

tojen määrät lisääntyivät.  

”Ensimmäisessä talossa jokin tökkäsi, niin osasimme seuraavissa varautua nii-

hin.” Jussi Kiiskilä 

”Toistettavuutta tulee lisää, niin sillä saadaan parannettua tuottavuutta.” Petri 

Puputti 

”Fyysisten toistojen määrä lisää tuottavuutta. Vakiointi.” Mikko Vaittinen 

 

Varamestojen nähtiin myös parantavan tuottavuutta. Häiriöiden sattuessa aliura-

koitsijalla oli toinen paikka, missä jatkaa työn tekemistä. Tällä pystyttiin välttä-

mään se, ettei urakoitsija siirtänyt resursseja muille työmaille. Perinteisesti re-

surssien takasin saaminen saattaa olla hankaa ja se olisi viivästyttänyt urakan 

toteutusta ja lisännyt häiriön vaikutusta entisestään.  

”Kun on isommat alueet mitä tehdään, niin on enemmän sitä varamestaa.” Jussi 

Sainomaa 

 

Määrien lisääntymisen nähtiin myös vaikuttavan positiivisesti hankintoihin. 

Myös suunnitteluvastuun ja sitä kautta saatavien parempien hankintojen nähtiin 

vaikuttavan positiivisesti. Työilmapiirin nähtiin olevan tärkeä tuottavuutta li-

säävä tai laskeva asia. Työilmapiirin ollessa hyvä, eivät ihmiset keskity niin pal-

joa epäolennaisiin asioihin. Toteutusjärjestyksen ja aikataulun lukitseminen ja 

sen mukaan toimimisen nähtiin olevan keskeisessä asemassa työn sujuvuuden ja 

sitä kautta tuottavuuden paranemisessa. 

”Työilmapiiri ja luottamus. Se on tärkeää, että henkilökemiat toimivat. Ei tulisi 

mitään, jos ei voisi luottaa toisiin.” Tuomo Miettinen 
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”Yksi tärkeä asia on se, että yhteishenki pysyy hyvänä.” Jussi Sainomaa 

  

Tuottavuutta näyttivät huonontavan häiriöt ja muutokset tuotannossa. Mitä suu-

remmasta projektista oli kyse, sitä enemmän siinä oli muuttujia ja mitä enemmän 

oli muuttujia, sitä todennäköisemmin ne aiheuttivat häiriötä toisilleen. 

”Häiriöt työllistivät paljon” Karri Kortelainen 

 

6.4. TEEMA 3. Tiedonhallinnan näkökulma 

Projektien aikana syntyy valtava määrä erilaista tietoa. Ne koostuvat dokumen-

teista, kuten suunnitelmista, laskelmista, muistioista, raporteista, tarjouksista, 

ohjeista, sähköposteista ja kuvista. Skanskalla on projekteille käytössä keskitetty 

tiedon tallennuspaikka, Share point, jossa on projektikohtaiset tallennuspaikat. 

Projekteissa saattaa näiden lisäksi olla käytössä myös tilaajan projektipankkeja, 

kuten SokoPro. Haastatteluissa nousi esille tiedonhallinnan tärkeys, mutta ai-

hetta pidettiin yleisesti ottaen tavanomaisena asiana, eikä siihen nähty juurikaan 

tarvetta panostaa erityisillä toimenpiteillä. Yhteisten toimintatapojen käyminen 

yhteisesti projektiryhmän kanssa nähtiin tarpeelliseksi. Lisäksi työnjohtajien 

tuottamat tehtäväsuunnitelmat ja niihin sisältyvä kustannus ja aikataulutieto näh-

tiin tärkeäksi mutta samalla niissä todettiin olevan laadullisesti merkittäviä eroja. 

Tämän voidaan nähdä olevan tehokkuutta heikentävä tekijä tietojen sisältöjen 

ollessa yhteen sopimattomia. 

 

Logistiikkakeskusprojektissa oli työyhteenliittymän takia yrityksien omia sisäi-

siä, työyhteenliittymän sisäisiä sekä työyhteenliittymän ja tilaajan yhteisiä tieto-

pankkeja. Tiedon pirstaloituminen eri tietopankkeihin nähtiin aiheuttavan ongel-

mia ja haasteita tiedonhallinnan näkökulmasta. Myös tietopankkien käyttöoi-

keuksien jaossa ja myöntämisessä oli ongelmia. 
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”Projektin alussa tulisi erityisesti panostaa siihen, että mietitään tarkkaan mihin 

se tieto tallennetaan.” Jussi Sainomaa 

 

Kokoukset ja palaverit 

Kokouksien ja palaverien luonteen nähtiin muuttuvat projektin koon kasvaessa. 

Erityisesti työnjohdon keskinäisen palaverin eli mestaripalaverin roolin nähtiin 

korostuvan ja muuttuvan projektin koon kasvaessa. Pienemmissä projekteissa, 

joissa on 3–5 osallistujaa, pystytään mestaripalavereissa käymään läpi kohtalai-

sen yksityiskohtaisesti työnjohtajien asioita. Lisäksi palaverien ja kokouksien 

ulkopuolella niin sanottu matalan kynnyksen tieto liikkuu paremmin. Suurem-

missa projekteissa palaveriin käytettävä aika oli sama, mutta osallistujien määrä 

oli kaksin kertainen. Tämä aiheuttaa sen, että työnjohdon asioihin ei pystytä pa-

neutua kun päällisin puolin, eikä matalan kynnyksen tieto liiku yhtä hyvin.  

 

Kaikissa suurissa yli 15M€ projekteissa on yrityksen sisäiset project review-ko-

koukset, jossa yrityksen johtohenkilöt auditoivat projektin tilannetta. Näiden 

nähtiin olevan työllistävyydestään huolimatta myös positiivinen asia. Suurissa 

toimitilapuolen projekteissa saattoi olla tilaajasta riippuen muitakin kun perin-

teiset työmaakokoukset, mestari- ja aliurakoitsijapalaverit sekä viikkopalaverit 

työntekijöille. Suurimmissa projekteissa näiden lisäksi oli erilaisia suunnittelu-, 

hankinta ja yhteistoimintapalavereita. Stadionprojektissa suurimpien urakoiden 

aliurakoitsijapalaverit ovat luonteeltaan enemmän työmaakokouksia. Näissä 

saattoi olla pelkästään yhdellä urakoitsijalla yli 40 työntekijää. Lisäksi muutakin 

palavereita pidettiin osakohteittain esimerkiksi siten, että uudis- ja korjausraken-

nuspuoli pitävät palaverinsa erikseen. Yhtenä ongelmana kasvavien projektien 

kokous- ja palaverikäytännöissä nähtiin myös se, että turhaa tietoa jaettiin hen-

kilöille. Tämän nähtiin lähinnä turhana ajan kulumisena. Yksi keskeinen kysy-

mys on, milloin ja miten tieto tulisi jakaa, niin että oikeat ihmiset saavat sen ja 

väärät eivät joudu käyttää siihen aikaa. 
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”Pysytään pääasioissa, ei mennä detaljeihin, etteivät palaverit veny.” Tuomo 

Miettinen 

 

Kommunikointi 

Työnjohdon keskinäinen kommunikointi koettiin erittäin tärkeäksi projektin 

koon kasvaessa. Erityisesti kaksin keskeisten keskusteluiden merkitystä koros-

tettiin.  Kommunikoinnin nähtiin vaikeutuvan projektin koon ja henkilömäärän 

kasvaessa. Lisäksi matalan kynnyksen tiedon liikkumisen nähtiin vaikeutuvan ja 

sen vuoksi henkilöiltä vaaditaan enemmän aktiivisuutta asioiden selvittelyyn ja 

kommunikointiin. Suurissa toimitilaprojekteissa, työpisteiden sijoittelua oli mie-

titty sitä kautta, että henkilöt, joiden tulee olla tietoisia toistensa tekemisistä, oli-

sivat lähekkäin. Tällä on pyritty helpottamaan tiedon liikkumista ja vähentämään 

siihen menevää aikaa. Palaveri ja kokoukset nähtiin kuitenkin tärkeimmäksi pai-

kaksi, jossa asioita voidaan yhteisesti hoitaa. 

”Kommunikointi on hemmetin tärkeää.” Mikko Vaittinen 

”Kyllä se sisäinen kommunikointi korostuu, että kaikki tietävät mitä tapahtuu.” 

Petri Puputti 

”Kävivät kahdenkeskisiä keskusteluita. Ei tarvinnut sitten kaikkien kesken käydä 

asioita läpi.” Jussi Kiiskilä 
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7. MENETELMÄ PROJEKTIEN ARVIOINTIIN JA RESUR-

SOINTIIN 

Projektien resursointi tehdään tällä hetkellä hyvin pitkälti ”musta tuntuu” -peri-

aatteella. Asuntorakentamisessa on vakiintunut muutamia resurssien mitoitus-

kriteerejä: Runkoryhmien määrä määrittelee runkotyönjohtajien määrän ja asun-

tojen määrä sisätyönjohtajien määrän. Mitoituksessa ei ole sinänsä ole välttä-

mättä mitään vikaa, mutta projektien monimutkaisuus ja erityispiirteet vaikutta-

vat myös sen resursointiin. Seuraavana on esitelty tutkimuksen yhteydessä esille 

nousseita ideoita ja ratkaisuja projektien arviointiin ja resurssien mitoitukseen. 

 

7.1. Projektien arviointimenetelmä 

Projektin arviointityökalun tarkoituksena on arvioida projektin monimuotoi-

suutta ja sen erityispiirteitä. Nämä toimivat lähtötietoina projektin resurssisuun-

nittelulle. Projektien erityispiirteitä ovat projektin koko, tilaaja, urakkamuoto, 

laskutustapa, tontin muoto, koko ja sijainti sekä poikkeavat rakenteet kuten isot 

pysäköintihallit, korkeat tuotantohallit, massiiviset tai vaativat betoni- ja teräs-

rakenteet, massiiviset sääsuojaukset, korjausrakentaminen sekä haastavat pohja-

olosuhteet. Projektien arviointityökalun erityispiirteiksi on valittu projektin 

koko, sijainti, ympäristö, tontti, rakenteet, liittyvät rakennukset, tilaaja ja urak-

kamuoto.  

− Projektin koossa arvioidaan, onko projektin koko pieni, normaali, iso 
vai erittäin iso. 

− Projektin sijaintiin liittyen on arvioitu, sijaitseeko projekti helpossa 
paikassa vai normaalissa paikassa, kuten uudella asuinalueella taaja-
massa. Vai onko kyseessä haastava paikka esimerkiksi keskusta tai 
tiheästi rakennettu alue vai erittäin haastava paikka esimerkiksi ruuh-
kainen tai ahdas paikka ydinkeskustassa tai yhteyksien kannalta vai-
kea paikka.  

− Projektin ympäristöön liittyen on arvioitu, aiheuttaako toimintaym-
päristö haasteita projektin toteutukselle.  
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− Tonttiin liittyen arviointiin, oliko tontti kokonsa ja muotonsa puo-
lesta helppo, normaali, haastava vai erittäin haastava. 

− Rakenteisiin liittyen arviointiin, oliko projektissa normaalista poik-
keavia rakenteita ja olivatko ne helppoja, normaaleja, haastavia vai 
erittäin haastavia. 

− Liittyviä muita rakennuksia arvioitiin niiden haastavuuden mukaan. 

 

Seuraavassa taulukossa 2 on esitetty ja arvioitu projektien erityispiirteet. 

Taulukko 2. Projektien erityispiirteet 

 

 

Seuraavaan taulukkoon 3 on koottu yhteen eri projektien tiedot. Taulukossa on 

esitetty projektien laajuus ja toteutustiedot, organisaatio sekä projektien arvioi-

dut erityispiirteet asteikolla 1–4, jossa 1 on helppo, 2 on normaali, 3 haastava ja 

4 erittäin haastava. Tällä on havainnollistettu projekteihin liittyvää monimutkai-

suutta. Arviointi perustuu tutkijan tekemiin havaintoihin projekteista. 
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Taulukko 3. Projektien perustietojen koonti 

 

 

Erityispiirteiden keskiarvolla voidaan arvioida projektin kokonaishaastavuutta. 

Se ei suoraan anna vastatusta siihen, miten projekti tulee resursoida tai montako 

henkilöä tarvitaan. Arvio antaa kuitenkin tiedon, onko projekti: 1. Helppo, 2. 

Normaali, 3. Haastava vai 4. Erittäin haastava. Tämän tiedon pohjalta voidaan 

arvioida, tarvitseeko projektin organisointi tehdä resursointi menetelmän avulla 

vai onko kyseessä helppo tai normaali kohde, joka voidaan toteuttaa avainhen-

kilöiden organisointi- ja resursointiarvioiden perusteella. 
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7.2. Projektien resursointimenetelmä 

Resursointimenetelmän avulla voidaan määritellä projektiorganisaation perus-

runko ja mahdolliset tarvittavat muut resurssit. Projektin resursointi on aina si-

doksissa toteutusaikatauluun. Sen takia näiden suunnitelmien on synnyttävä käsi 

kädessä. Projektien resursointi voidaan yksinkertaistetusti esittää kuusivaihei-

sena prosessina: Projektin resursointi lähtee projektin yleisistä tiedoista. Niistä 

selviä projektin toteutuksen mahdollinen aikaikkuna, laajuustiedot sekä erityis-

piirteet. Näiden tietojen pohjalta voidaan hahmotella projektin lohkojako, toteu-

tusjärjestys ja kriittinen polku, tehtävien ja työvaiheiden keskinäiset riippuvuu-

det sekä projektin luovutukseen liittyvät yksityiskohdat. Tämän jälkeen voidaan 

hahmotella alustava yleisaikataulu ja resurssisuunnitelma. Alustavaan resurssi-

suunnitelmaan on hahmoteltu ydinhenkilöt eli projektin perusrunko: vastaava 

mestari sekä kriittisten työvaiheiden työnjohtajat. Tämän jälkeen resurssisuun-

nitelmaan lisätään vielä projektin laajuuden ja erityispiirteiden edellyttämät li-

säresurssit ja arvioidaan tarve projektin muulle johdolle. Alla olevassa kuvassa 

28 on esitetty kuusivaiheinen projektin resursointiprosessi. 
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Kuva 28. Resurssisuunnitelman lähtökohdat 

 

Lohkojako, toteutusjärjestys, riippuvuudet sekä luovutustapa määrittelevät pro-

jektin alustavan aikataulun ja resursoinnin. Lohkojako määrittelee, millaisiin 

osakokonaisuuksiin projekti voidaan pilkkoa. Projektien osakokonaisuuksien 

luovutustapa ja keskinäiset riippuvuudet vaikuttavat toteutusjärjestykseen. 

Olennainen kysymys on, voidaanko osakokonaisuudet luovuttaa ja toteuttaa 

erikseen vai ovatko ne riippuvaisia toisistaan. Toteutusjärjestys määrittelee, teh-

däänkö lohkot yhtäaikaisesti vai peräkkäin. Tämä on lähtötieto resurssien suun-

nittelulle.  

 

Seuraavaksi on esitetty, miten valmistuneen Laajasalon asuinrakennusprojektin 

resurssit olisi voinut mitoittaa resursointimenetelmällä. Menetelmässä kuvataan 

Lohkojako      To-
teutusjärjestys 
Riippuvuudet 
Luovutustapa 

Projektin   
yleistiedot 

Aikaikkuna 
Laajuustiedot 
Erityispiirteet 

Alustava aikataulu ja 
resurssisuunnitelma 

Resurssisuunnitelman 
täydentäminen 

Lopullinen yleisaikataulu ja 
resurssisuunnitelma 
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miten toteutuneet resurssit jakautuvat projektissa. Lopussa arvioidaan niiden toi-

mivuutta. Kuvassa 29 on esitetty Laajasalon asuinrakennusprojektin lohkojako. 

Lohko 1 on yhtiö Gunilla (113 asuntoa), lohko 2 yhtiö Lorentzinpuisto (57) ja 

lohko 3 on maanalainen pysäköintihalli (4000m2). 

 

 

Kuva 29. Laajasalon asuinrakennusprojektin lohkojako asemakaavan pohjalta. 

 

Sama lohkojako on esitetty alustavassa yleisaikataulussa (kuva 30). Yleistaika-

tauluun on määritelty päätehtävät ja huomioitu niiden riippuvuudet keskenään. 
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Kuva 30. Projektin lohkojako (vinoviiva aikataulupohjalla) 

 

Lohkojen koko eli laajuus ja määrä vaikuttavat niiden resursointiin. Työnjohtajat 

voivat valvoa rajallisen määrän tehtäviä rajatun laajuisella alueella, ja vastaava 

mestari voi puolestaan johtaa rajallisen määrän työnjohtajia. Työnjohdon mää-

rään vaikuttaa siis projektin fyysinen laajuus, aikatauluun perustuvien työryh-

mien ja päällekkäisten tehtävien määrät, työvaiheiden kriittisyys ja haastavuus 

sekä työnjohtajien yksilökohtaiset kompetenssit. Työnjohdon tehtävät voidaan 

jakaa lohko tai tehtäväkohtaisesti tai sekä että. Seuraavassa kuvassa 31 on esi-

tetty tehtäväkohtaisesti jaettu projektin lohko 1.  
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Kuva 31. Työnjohtajien tehtävienjako tehtäväkohtaisesti (lohko 1). 

 

Seuraavana on esitetty projektin jako lohkoittain ja työnjohtajittain (kuva 32). 

Harmaat TJ eli työnjohtajat ovat perustusvaiheen työnjohtajia, oranssilla poh-

jalla olevat runkotyöjohtajia ja keltaiset sisätyönjohtajia. Alustavan yleisaikatau-

lun mukaan projektin lohkot 1 ja 2 tehdään yhtäaikaisesti, jolloin niille resursoi-

daan omat työnjohtajat perustus-, runko- ja vesikatto- sekä sisätöihin. Perustus- 

sekä runko- ja vesikattotöiden työnjohtoresurssi mitoitetaan työryhmien mukaan 

ja sisätyövaiheet asuntojen määrän mukaan (n.50 asuntoa / työnjohtaja).  Lohko 

1:den sisätyönjohtajat ovat jaettu työvaihekohtaisesti ja lohko 2 aluekohtaisesti. 

Lohkon 1 sisätyövaiheet oli alun perin jaettu aluekohtaisesti katkoviivan mukai-

sesti (A-D ja E-H), mutta lopullinen toteutus tapahtui kuitenkin pääosin työvai-

hekohtaisesti. 

 

 

Kuva 32. Lohkojen 1 ja 2 resursointi. 
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Lohko 3 on iso pysäköintihalli, jonka rakentaminen on riippuvainen lohkojen 1 

ja 2 rakentamisesta, joten se joudutaan rakentamaan osittain samanaikaisesti. 

Tämä on yksi projektin erityispiirre. Toinen erityispiirre on rakennusten sääsuo-

jaus eli huputus. Tämä on projektin yleistiedoissa esitetty kriittinen tahdistava 

työvaihe. Kumpaankin tehtävään on nimetty oma työnjohtaja perustuen työn laa-

juuteen ja kriittisyyteen. 

 

 

Kuva 33. Lohkon 3 ja erityispiirteen resursointi. 

 

Työmaan alussa tehdyn resurssisuunnitelman mukaisesti työmaalla oli yhteensä 

yhdeksän varsinaista työnjohtajaa. Kuvassa 34 on esitetty projektin työnjohtore-

surssit lohkoittain.  Todellisuudessa perustustehtävien jako poikkesi hieman ku-

vassa esitetystä (poikkeamat merkitty tähdellä). Varsinaisia perustuksia teki yh-

teensä kolme työnjohtajaa, joista yksi oli pysäköintihallin rakentamisesta vas-

tannut työnjohtaja. Toinen esitetyistä perustustyönjohtajista teki ainoistaan pe-

rustustöihin liittyviä väestönsuojia. Näiden lisäksi työnjohdon tehtäväpakettien 

sisällöt hieman muuttuivat työntoteutuksen aikana. Varsinaisten työnjohtajien 

kokonaismäärä oli kuitenkin kuvan 34 mukainen. Poikkeamat johtuivat pääosin 

ulkopuolisen toimijan aiheuttamasta aikataulumuutoksesta. Muutos vaikutti eri-

tyisesti pysäköintihallin valmistumiseen sekä rakennusten toteutusjärjestykseen. 

Työnjohdon yhtäaikainen maksimimäärä (7 työnjohtajaa) on esitetty punaisella 

pystysuuntaisella viivalla, joka esittää myös, milloin työmaalla on eniten saman-

aikaisesti työnjohtajia. Työnjohtoharjoittelijoita ei ole huomioitu resurssisuun-

nitelmassa. 
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Kuva 34. Laajasalon asuinrakennusprojektin työnjohtajat lohkoittain. 

 

Vastaavien mestareiden valintaan ja määrään vaikuttaa projektin haastavuus ja 

johdettavien henkilöiden määrä. Alustavan resurssisuunnitelman mukaan pro-

jektiin tuli yhteensä 9 työnjohtajaa, joista seitsemän henkilöä on maksimissaan 

samanaikaisesti töissä. Haastattelujen mukaan asuinrakennusprojekteissa yhden 

vastaavan mestarin alaisuudessa olevien työnjohtajien maksimimäärä on 10–12 

henkilöä. Työmaahan liittyviä muita erityispiirteitä ovat projektin koko, yhtäai-

kainen toteutus, asukasmuutokset sekä haastava tontin muoto ja koko. Nämä 

työllistäisivät vastaavaa mestaria ja työnjohtajia liikaa, joten niihin nimettiin 

omat resurssit. Yksi tuotantoinsinööri nimettiin vastaamaan työmaan logistii-

kasta, aluesuunnittelusta, materiaalien tilauksista, tuotehyväksynnästä sekä laa-

dunvalvonnasta. Toinen nimettiin avustamaan vastaava mestaria kustannus- ja 

aikatauluhallinnassa, turvallisuuden valvomisessa, suunnitelmienhallinnassa 

sekä hoitamaan asukasmuutoksia. Insinöörien tarpeeseen vaikuttaa projektin 

koko ja monimuotoisuus sekä vastaavan mestarin avuntarve. Työmaan koko-

naishenkilömääräksi muodostui yksi vastaava mestari, yhdeksän työnjohtajaa ja 

kaksi tuotantoinsinööriä sekä 1–2 määräajoin työskentelevää työnjohtoharjoitte-

lijaa.  
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7.2.1. Työnjohdon tehtäväpakettien arviointi 

Työnjohdon tehtäväpaketteja voi arvioida laajuuden lisäksi työvaiheiden moni-

mutkaisuuden ja toteutustavan kautta. Toteutustavalla tarkoitetaan sitä, miten 

työvaiheet ovat aikataulutettu eli kuinka monta työvaihetta on samanaikaisesti 

käynnissä. Samanaikaisten työvaiheiden määrällä ja kestolla on vaikutusta työn-

johdon johtamisjänteeseen. Kuvassa 35 on esitetyt Laajasalon kohteen lohkon 1, 

työnjohtajien yhtäaikaisesti toteutettavien työvaiheiden maksimikestot. Perus-

tustyönjohtajalla (TJ harmaa) on samanaikaisesti neljä työvaihetta ja niiden yh-

täaikainen maksimikesto on seitsemän viikkoa. Runkotyönjohtajalla (TJ oranssi) 

on samanaikaisesti käynnissä kaksi työvaihetta ja niiden yhtäaikainen maksimi 

kesto 25 viikkoa. Sisätyönjohtajilla (TJ keltaiset) on maksimissaan samanaikai-

sesti käynnissä viisi ja kahdeksan työvaihetta joiden yhtäaikaiset kestot ovat 12 

ja 11 viikkoa. 

 

 

Kuva 35. Työnjohtajien päällekkäisten työvaiheiden kestot 

 

Työnjohdon tehtäväpakettien ja työnjohdon riittävyyden arvioinnissa voi käyt-

tää esimerkiksi taulukon 4 mukaista tapaa. Taulukkoon on kerätty Laajasalon 

lohkon 1 työnjohtajien resurssisuunnitelman mukaiset tehtäväpaketit sekä esi-

tetty työvaiheiden aikataulun mukaiset kokonaiskestot sekä yhtäaikaisien työ-

vaiheiden maksimikestot ja -määrät. Perustus- ja runkotyönjohtajien määrät on 
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mitoitettu työryhmien mukaan (1 ryhmä / työvaihe = 1 työnjohtaja). Sisätyön-

johtajien määrä on arvioitu asuntojen määrän kautta (113 asuntoa / 50 asun-

toa/työnjohtaja = 2,26 työnjohtajaa eli vähintään kaksi työnjohtajaa). Työvai-

heen kriittisyyttä ja monimutkaisuutta arvioidaan neliportaisesti: Helppo (1), 

Normaali (2), Haastava (3), Erittäin haastava (4). Yhtäaikaisten työvaiheiden 

maksimimäärän vaikutusta arvioidaan myös neliportaisesti: 1 työvaihe = ei vai-

kutusta (1), 2-4 työvaihetta = normaali (2), 5-7 työvaihetta = haastava (3), 8 tai 

useampi työvaihe = erittäin haastava (4). Näiden avulla voidaan arvioida tehtä-

vien haastavuutta ja toteutusaikataulun vaikutusta. Taulukon oikeassa laidassa 

on esitetty arviointi kustakin työvaiheesta. Arviointi on keskiarvo työvaiheen 

kriittisyys- ja monimutkaisuusarviosta sekä yhtäaikaisten työvaiheiden maksi-

mimäärän vaikutuksen arviosta.  

 

Taulukko 4. Työnjohdon tehtäväpaketit ja arviointi tehtävistä 
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Taulukossa 4 on esitetty esimerkiksi louhintatyön arvioinnista. Työvaihe on pro-

jektin toteutuksen kannalta erittäin kriittinen (4), mutta samanaikaisesti ei ole 

kuitenkaan käynnissä kuin kaksi työvaihetta, joiden yhtäaikainen kesto on neljä 

viikkoa eli normaali (2). Työvaiheen arvioksi tuli 3 eli haastava. Sinisellä laati-

kolla on merkitty sisätyönjohtaja 1:den tehtäväpaketti. Taulukosta voidaan huo-

mata, että työnjohtajalla on samanaikaisesti käynnissä viisi tehtävää, joista neljä 

on haastavaa sekä yksi normaalin ja haastava väliltä. Tehtäväpakettien kokonai-

suutta tarkasteltaessa on työvaiheen kriittisyydellä ja monimutkaisuudella on 

suurempi painoarvo kuin yhtäaikaisten tehtävien määrällä. Työnjohtajien tehtä-

väpaketteja arvioidessa olisi syytä tarkastella myös ryhmien työntekijöiden mää-

riä. 

 

Laajasalon kohteessa työnjohtoresurssit olivat todella tiukkaan mitoitetut. Jäl-

keenpäin tarkasteltuna taulukossa 4 esitetyt työnjohdon tehtäväpaketit olivat to-

dellisuudessa hieman ylimitoitettuja. Perustustyönjohtajan tehtävistä VSS eli vä-

estönsuojatyöt siirrettiin toiselle työnjohtajalle. Runkotyönjohtajalle suunnitel-

lut vesikattotyöt siirtyivät myös toiselle työnjohtajalle. Lisäksi sisätyönjohtajat 

1 auttoi sisätyönjohtaja 2:a luovutustehtävissä ja tarkastuksissa. Lisäksi työ-

maalla oli 1–2 määräaikaista työnjohtoharjoittelijaa avustamassa työnjohtajia eri 

tehtävissä.  

 

Tehtäväpakettien työvaiheiden tarkempi tarkastelu resurssien suunnitteluvai-

heessa olisi voinut vaikuttaa tehtäväpakettien sisältöön pienentävästi, mutta ra-

kentamisen dynaamisuudesta johtuen se olisi ollut haastavaa. Esimerkiksi ul-

koisten häiriöiden vaikutusta olisi ollut erittäin vaikea arvioida tarkasti. Raken-

tamisen dynaamisuudesta johtuen projektien resurssitarpeet elävät luonnollisesti 

jonkun verran projektin aikana. Mitä suuremmasta projektista on kyse, sitä 

enemmän niissä on muuttujia ja dynaamisuutta. 
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7.2.2. Projektinjohtajan tarpeen arviointi 

Kun projektin organisaation perusrakenne eli ydinhenkilöt on selvitetty, voidaan 

arvioida tarvetta projektin muulle johdolle. Projektijohtajan sekä -päällikön tar-

peeseen vaikuttaa tarve delegoida vastaavan mestarin tehtäviä vertikaalisesti. Li-

säksi, jos projektin laajuuden tai haastavuuden takia olisi tarvetta useammalle 

vastaavalle mestarille, tulisi tällöin myös projektipäällikön tarve arvioida. Pro-

jekti n sisäisten ristiriitojen ja päätöksenteon vaikeutumisen näkökulmasta olisi 

hyvä, että työmaalla on yksi päättävä elin, joka tekee päätöksen viime kädessä. 

Tämä ei kuitenkaan pois sulje sitä, etteikö jonkin muukin ratkaisu voisi toimia. 

Vaihtoehtoina on projektin jakaminen kahteen osaan tai esimerkiksi matriisior-

ganisaatiorakenne, jossa projektin vastaavat mestarit toimivat itsenäisesti hyö-

dyntäen samoja tuotantoresursseja. Matriisiorganisaatiorakenne vaatii kuitenkin 

normaalista rakennusprojektin toteutuksesta poikkeavaa resurssien organisointia 

ja yhteistoimintaa. 

 

7.2.3. Projektin resurssien määrän arviointi laajuustietojen avulla 

Projektien resursointia voidaan tarkastella valvottavan alueen laajuuden kautta. 

Alla olevaan taulukkoon on laskettu eri projektien yhtäaikaisesti toteuttavien 

lohkojen keskimääräistä bruttoneliömäärä suhteessa vastaavien mestarien luku-

määrän. Samanlainen vertailu tehtiin myös insinööreille, työnjohtajille ja koko-

naishenkilömäärälle. Tarkastelussa huomioidaan toteutustavan vaikutus kerto-

malla lohkojen bruttoneliöiden keskiarvo yhtäaikaisesti tehtävien lohkojen mää-

rällä. 
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Taulukko 5. Projektien yhden lohkon keskimääräinen bruttoneliömäärä suh-

teutettuna eri resursseihin 

 

Kaava 1. ((bm2/lohkojako)*yhtäaikaisten lohkojen määrä)/henkilömäärällä. 

 

Tarkastelusta voi havaita, että asuinrakennusprojekteissa yhden lohkon brutto-

neliöiden suhde vastaavien työnjohtajien lukumäärän oli suurimmissa hank-

keissa noin 23 000–26 100bm2 ja työnjohtajien määrään suhteutettuna 2 550–

2850bm2.  Näitä suhdelukuja voi tarvittaessa käyttää apuna asuinrakennuspro-

jektien resurssien alustavassa määrityksessä. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että 

projektien resursoinnissa on aina huomioitava projektin erityispiirteet ja niiden 

vaatimat resurssit. Toimitilapuolen projektit ovat keskenään niin erilaisia, ettei 

niistä saatavia suhdelukua voi soveltaa muihin projekteihin. 
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8. TUTKIMUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

8.1.  Organisaatio ja organisointi 

Henri Mintzberg (1983) kuvasi organisaation koon kasvamisen vaikuttavan hie-

rarkiatasoihin, yksikön kokoon ja organisaation byrokraattiseen rakenteeseen. 

Tutkimuksessa nousi esille, että organisaation rakenne monimutkaistui ja kasvoi 

projektien koon kasvaessa. Erityisesti suurimmissa toimitilapuolen projekteissa 

hierarkian määrä kasvoi niin, että projekteissa oli säännöstään strategisena kär-

kenä projektijohtaja ja hänen alapuolella tai parina projektipäällikkö.  Heidän 

alapuolellaan oli vastaava mestari, jonka alapuolella aluevastaavat. Heidän ala-

puolellaan puolestaan olivat vasta työnjohtajat. Jos tätä verrataan yksinkertai-

seen, pieneen asuin rakennuskohteeseen, jossa on yksi vastaava mestari sekä 

muutama työnjohtaja, on ero merkittävä. Hierarkiatasojen määrä kasvoi kah-

desta neljään tai viiteen riippuen laskutavasta. Näiden lisäksi teknostruktuurin 

osuus kasvoi merkittävästi. Pienimmissä asuinrakennushankkeissa työmaalla on 

yksi täysi- tai osa-aikainen työmaainsinööri, kun taas suurimmissa projekteissa 

voi olla 6–15 henkilöä työmaa-, hankinta-, suunnittelu.-, aikataulu-, logistiik-

kainsinööreinä ja turvallisuushenkilöinä. Tukihenkilöiden määrä vaihteli enem-

män urakkamuodon takia. Esimerkiksi stadion-projektille oli jouduttu muodos-

tamaan oma yksikkö hoitamaan laskutusta ja laskujen käsittelyä, kustannussuun-

nittelua, -seurantaa ja -raportointia sekä vaihtoehtolaskelmia. 

 

Projektien koon kasvaminen vaikuttaa byrokratiaan vaihtelevasti. Merkittävin 

ero yrityksen sisäisessä byrokratiassa pienten ja suurten projektien väillä oli se, 

että suurissa yli 15M€ ns. ”large listan” projekteissa järjestetään johdon katsel-

muksia (project review), joissa raportoidaan projektin asioita yrityksen ylim-

mälle johdolle. Lisäksi näiden projektien aloituslupaa saatetaan joutua hakea 

emoyhtiöstä Ruotsista. Asuinrakennusprojektien koon kasvaminen ei näyttänyt 

suoraan vaikuttavan projektien byrokraattisuuteen. Tuotantoon liittyvät proses-

sit ja niiden aiheuttama byrokraattisuus oli pääosin sama projektin koosta huoli-
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matta. Se johtui pääosin siitä, että tuotantoprosessi ja projektien tilaajien vaati-

mukset eivät muuttuneet koon kasvaessa. Toimitilapuolen hankkeissa byrokraat-

tisuus lisääntyi koon lisäksi tilaajan vaatiman kommunikoinnin tai/ja laskutus-

tavan takia. Stadion-hankkeessa projektin koon lisäksi raportointi tilaajan suun-

taan sekä laskutustapa lisäsivät projektin byrokratiaa. 

 

Yksikön koko 

Projektiyksikön kokoon vaikutti pääosin projektin toimiala ja siihen liittyvät 

ominaisuudet. Asuinrakennusprojekteissa yksikön koko oli 11–12 henkilöä eli 

yhdellä vastaavalla mestarilla oli yhtäaikaisesti maksimissaan 10–11 alaista. 

Toimitilapuolella vastaavilla mestareilla oli puolestaan 4–7 alaista. Ero näiden 

välillä selittyy sillä, että asuntotuotanto on prosessimaisempaa ja siihen liittyvä 

tuotanto on vakioituneempaa. Asuinrakennusprojektien tehtävät ja työvaiheet 

ovat hyvin samankaltaiset, vaikka projektit olisivat muuten hyvinkin erilaisia. 

Toimitilapuolen projektit ovat ainutkertaisempia, eikä niiden välillä löydy lähes-

kään yhtä paljon tuotannollisia yhtäläisyyksiä kuin asuntotuotannossa. Hienova-

rainen selitys toimitilapuolen pienenpään yksikön kokoon on se, että ne ovat vai-

keampia valvoa. 

 

Tutkimuksessa tunnistettuja projektien erityispiirteitä olivat projektin koko, ti-

laaja, urakkamuoto, laskutustapa, tontin muoto, koko ja sijainti sekä poikkeavat 

rakenteet kuten isot pysäköintihallit, korkeat tuotantohallit, massiiviset tai vaa-

tivat betoni- ja teräsrakenteet, massiiviset sääsuojaukset, korjausrakentaminen 

sekä haastavat pohjaolosuhteet. Lisäksi aikataulujen nähtiin olevan kriittinen eri-

tyispiirre, joka määrittelee hyvin pitkälti, miten projekti toteutetaan. 
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 Johtajuuden hajauttaminen ja projektien erityispiirteet 

Johtajuuden vertikaalinen ja horisontaalinen hajauttaminen keskittyy pääosin 

vastaavan mestarin tehtävien ympärille. Pienimmissä kohteissa vastaavat mesta-

rit hoitavat työmaan johtamisen lisäksi kustannus- ja aikatauluhallintaa, työtur-

vallisuutta, lisä- ja muutostyöt sekä kommunikoinnin tilaajan ja rakennusvalvon-

nan suuntaan. Suurimmissa asuinrakennusprojekteissa näitä tehtäviä on osittain 

tai kokonaan siirretty lähinnä projekti-/työmaainsinöörille, lukuun ottamatta ra-

kennusvalvonnan suuntaan tapahtuvaa toimintaa, kuitenkin niin, että päävastuu 

on vastaavalla mestarilla. Tämä voidaan nähdä horisontaalisena hajauttamisena, 

vaikka vastaava mestari toimiikin insinöörien esimiehenä. Suurissa toimitila-

puolen projekteissa hajautusta tehdään niin vertikaalisesti kuin horisontaalises-

tikin. Horisontaalinen hajautus on osittain hyvin samankaltaista kuin asuinra-

kennuspuolella. Vertikaalisessa hajautuksessa puolestaan koko projektin veto-

vastuu on siirtynyt projektijohtajalle tai -päällikölle. Suurimmissa toimitilapuo-

len hankkeissa kustannushallinta ja erityisesti kommunikointi tilaajan suuntaan 

on siirtynyt pääosin pois vastaavalta mestarilta ja hän keskittyy lähinnä raken-

nusteknisentyön valvomiseen ja työnjohtajien johtamiseen. Logistiikkakeskus-

kohteessa vastaavan mestarin tehtäviä on delegoitu myös verikaalisesti alaspäin 

rakennustekniselle aluevastaavalle ja talotekniikka koordinaattorille. 

 

Organisaatiorakenteen differentioituminen korostuu, mitä suurempi on organi-

saatio ja mitä laajemmat sen on vastuualueet. Vaikka korostunut vastuiden eri-

laistuminen suurissa organisaatioissa samanaikaisesti parantaa yksiköiden si-

säistä homogeenisyyttä ja yksiköiden välistä heterogeenisyyttä, (Blau, Schoen-

herr 1971, s.318) on ongelma työmaan organisaation kasvaessa se, että työmaan 

organisaation sisälle ei synny homogeenisyyttä, joka helpottaisi työmaan johta-

mista, koska työmaan tehtävät pysyvät monimuotoisina eli heterogeenisinä.  
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Töiden differentioitumisen seurauksena organisaatiossa on enemmän työnteki-

jöitä suorittamassa samankaltaisia tehtäviä, minkä nähdään helpottaa niiden val-

vomista. (Blau, Schoenherr 1971, s.319.) Työmailla työnjohtajien eri työvai-

heissa johdettavien henkilöiden määrää ei voi rajattomasti kasvattaa koska, työ-

vaiheisiin liittyvät työt ovat monimuotoista ja niihin sisältyy suuri määrä erilai-

suuksia, jotka vaativat valvomista ja johtamista. Toisin sanottuna työnjohtajan 

on helpompi valvoa pienempää määrää eri työtehtäviä laajemmassa kokonaisuu-

dessa tai useita eri työvaiheita pienemmässä kokonaisuudessa. Työnjohdon teh-

täväkuvien kaventuminen oli yleinen piirre suurimmissa projekteissa. Suurim-

missa toimitilaprojekteissa yksi työnjohtaja johti ainoastaan yhtä työvaihetta, 

kun pienemmissä asuinrakennusprojekteissa työvaiheita saattoi olla 4–5 tai 

enemmänkin. 

 

Blau Peterin ja Schoenherr Richardin (1971) teoria organisaation koon kasvami-

sen vaikutuksista organisaation rakenteeseen, ryhmien koon kasvamiseen sekä 

organisaation muovaantuneempaan käyttäytymiseen näkyy erityisesti suurim-

missa toimitilapuolen projekteissa. Organisaation kasvaessa hierarkiatasojen 

määrä kasvoi esimerkiksi stadion-hankkeessa kahdesta viiteen. Samanaikaisesti 

työvaiheisiin liittyvien yksiköiden koko kasvoi niin, että esimerkiksi betonitöitä 

oli tekemässä parhaimmillaan 150 henkilöä. Tämä on puolitoista kertaa yhden 

suuren asuinrakennusprojektin maksimihenkilöstövahvuus. Lisäksi urakan las-

kutustapa ja tilaajan suuntaan tapahtuva kokoustaminen ja raportointi lisääntyi-

vät, mikä teki rakenteesta ja toiminnasta byrokraattisempaa. Asuinrakennuspuo-

len hankkeissa eivät vastaavat vaikutukset esiintyneet yhtä selvästi. 

 

 Projektin organisointi, roolit ja tehtävänkuvat 

Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta rakennusalan projektimaisuus ja siihen liit-

tyvä ajallisesti epätasainen jakautuminen tekee henkilöjohtamisesta haastavan. 

(Raiden 2004, s.310.) Projektien resursointi on syytä aloitta mahdollisimman 



   101 

 

varhaisessa vaiheessa. Henkilöstön, erityisesti avainhenkilöiden, saatavuus on 

varmistettava, jotta projekti on ylipäätänsä tarjottavissa (No team, no bid). 

Avainhenkilöiksi voidaan nähdä projektin perusrunko eli vastaava mestari, tär-

keimpien/kriittisimpien työvaiheiden työnjohtajat sekä mahdollisesti projektin 

johtohenkilöt ja insinöörit. Henkilöstösuunnitelmaan määritellään organisaation 

roolit, vastuut ja raportointisuhteet. Henkilöstösuunnitelman keskeisimpänä läh-

tötietona on aikataulu, jossa on esitettynä projektin eri vaiheet alkuineen, kestoi-

neen ja loppuineen. Aikataulu on tärkeä suunnitella huolellisesti ja lukita riittä-

vän ajoissa. Muutokset aikatauluun vaikuttavat laajasti koko projektin toteutuk-

seen sekä sen sidosryhmiin. Kaikkien muutoksen aiheuttamien vaikutusten hal-

litseminen ja huomioiminen on vaikeaa ja aiheuttaa herkästi häiriöitä tuotan-

nolle.  Lisäksi täytyy olla tiedot projektin toteutuksen tärkeimmistä tehtävistä 

sekä erityispiirteistä ja niiden vaatimista resursseista. Mallinnettu hierarkkinen 

projektiorganisaatiokuvaaja on tehokas visuaalinen tapa, jolla voidaan esittää or-

ganisaation laajuus ja esimies-alais-suhteet. Yksilöllisen ominaisuuksien lisäksi 

henkilöstövalinnoissa on huomioitava niiden muodostama kokonaisuus ja se, 

että organisaation jäsenet kykenevät toimimaan kollektiivisesti yhteisen tavoit-

teen eteen.  

 

Rakennusprojektin organisaation perusrunko koostuu vastaavasta mestarista, 

työnjohtajista, tuotanto-/työmaainsinööristä ja mahdollisesta projektin johdosta. 

Näiden lisäksi suurimmissa toimitilapuolen projekteissa on tuotanto-organisaa-

tion rinnalla esikunta. Projektin koosta ja luonteesta riippuen on aina tapauskoh-

taisesti arvioitava resurssien roolit ja vastuualueet. Vastaavan mestarin valin-

nassa on syytä arvioida henkilön kokemus ja kompetenssi usean henkilön johta-

miseen. Jos projekti on laajuudeltaan niin suuri, ettei sitä ole kohtuullista laittaa 

yhden vastaavan henkilön johdettavaksi tai sopivaa resurssia ei löydy, on syytä 

miettiä projektin jakamista useaan erilliseen kokonaisuuteen tai tahdistaa pro-

jekti niin, ettei päällekkäisten työvaiheiden määrä nouse liian suureksi. Tutki-

muksessa nousi esille, että asuinrakennusprojekteissa 2–3 yhtäaikaisen runko-

työn tekeminen ja siitä seuraavat yhtäaikaiset sisätyöt oli maksimilaajuus, jonka 



   102 

 

yksi vastaava mestari pystyi johtamaan. Näissäkin projekteissa vastaavat mesta-

rit olivat kokeneita henkilöitä, eikä sama olisi välttämättä onnistunut kokemat-

tomammalta henkilöltä. Näissä asuinrakennusprojekteissa vastaava mestari 

toimi esimiehenä 10–11 henkilölle. Toimitilapuolen projekteissa työn monimuo-

toisuudesta ja erityispiirteistä johtuen yhtäaikaisesti valvottavien työvaiheiden 

maksimimäärää on vaikeampi arvioida. Näissä projekteissa vastaavat mestarit 

toimivat esimiehinä 4–7 henkilölle. Voidaankin nähdä, että projektin toteutuk-

seen vaikuttavat valitun toteutustavan ja aikataulun lisäksi monimuotoisuus ja 

erityispiirteet sekä vastaavan mestarin kompetenssi johtaa henkilöitä. 

 

Työnjohdon vastuualueiden mitoitukseen vaikuttavat valvottavan alueen fyysi-

nen laajuus sekä tehtävien monimutkaisuus ja kriittisyys. Asuinrakennusprojek-

teissa sisätöiden työnjohdon mitoittavana määränä käytettiin 50 asuntoa työjoh-

tajaa kohden. Sitä pidettiin karkeana maksimimääränä, jonka yksi työnjohtaja 

pystyy valvomaan ja johtamaan. Runkotöissä puolestaan asennusryhmien määrä 

nähtiin mitoittavana tekijänä. Työnjohdon tehtävien jakoon vaikuttivat yksilöl-

liset taidot ja ominaisuudet. Kriittisiksi työvaiheiksi nähtiin perustukset, raken-

nuksen runko ja vesikatto. Näissä työnjohtajien kokemus ja taidot nähtiin erityi-

sen tärkeiksi. Sisätöissä tehtäviä saatettiin jakaa alueittain tai tehtävittäin. Alu-

eelliseen jakoon vaikutti se, koettiinko työnjohtajan kykenevän johtaa kokonai-

suutta yksin. Tehtäväkohtaisessa jaossa mietittiin yksilöllisiä ominaisuuksia ja 

kokemusta. Tehtäväkohtaisessa jaossa samalla alueella saattoi työskennellä ko-

keneempi ja kokemattomampi henkilö, jolloin kokeneempi toimi kokematto-

mamman mentorina. Eroja työnjohdon yksilöllisessä osaamisessa, kokemuk-

sessa tai ominaisuuksissa ei nähty negatiivisena asiana.  Tärkeämpänä pidettiin 

hyvää yhteishenkeä. 

 

Insinöörien roolit ja vastuualueiden määritys oli hyvin pitkälti projektikohtaista. 

Asuinrakennuspuolella työmaa/tuotantoinsinöörit toimivat pääosin vastaavan 

mestarin oikeana kätenä. Niissä tehtävät ja tehtävien laajuus riippui projektin 
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tarpeista ja yksilöllisistä ominaisuuksista. Toimitilapuolella insinöörien tehtä-

vänkuvat olivat tarkempia ja he yleensä vastasivat jonkun yksittäisen tehtäväko-

konaisuuden, esimerkiksi hankinnan tai kustannushallinnan, hoitamisesta. Insi-

nöörien määrä oli pääsääntöisesti pienempi asuinrakennus- kuin toimitilaprojek-

teissa. Insinöörien tarve tulee mitoittaa projektin erityispiirteiden mukaan. Asun-

torakennuspuolella asuntoyhtiöiden määrä, siitä johtuvat suunnitelmien moni-

muotoisuus, asukasmuutokset ja suuri työnjohtajien määrä lisäävät tarvetta insi-

nöörille. 

 

Työpäällikön tarve ja rooli vaihtelivat tutkimuskohteiden välillä. Asuinraken-

nuspuolella työpäällikkö toimi projektiorganisaation hallinnollisena esimiehenä 

ja projektin ulkopuolisena valvojana ja ohjaajana. Heillä oli tyypillisesti useita 

samanaikaisia projekteja käynnissä. Toimitilapuolen kohteissa työpäälliköt puo-

lestaan toimivat täysipäiväisesti projektijohtajana tai -päällikkönä eikä heillä 

pääsääntöisesti ollut muita projekteja käynnissä samanaikaisesti. Työpäälliköt 

olivat näissä kohteissa ottaneet osan vastaavan mestarin tehtävistä hoitaakseen. 

Tyypillisiä tehtäviä olivat kommunikointi tilaajan suuntaan sekä kustannushal-

linta. Myös asuinrakennusprojektien työpäälliköt osallistuivat näihin tehtäviin, 

mutta eivät vastanneet siitä täysipäisesti. Asuinrakennusprojekteissa työpäälli-

kön rooli suurissa projekteissa tulee huomioida ydinresursseja suunnitellessa. 

Jos projekti erityispiirteiden tai koon vuoksi edellyttää, että työmaalla tulee sa-

manaikaisesti olla kaksi tai useampi vastaava mestari, on heillä syytä olla esi-

miehenä sama yhteinen työpäällikkö. Hän toimii tällöin tarvittaessa työmaan 

ylimpänä päättävänä elimenä. 

 

8.2.  Prosessit 

Prosessilla tarkoitetaan toimintoa, jolla tuotetaan arvoa asiakkaalle. Case yritys 

Skanskan rakentamiseen liittyvät tärkeimmät vaiheet ja roolit oli kuvattu Y3 

ydinprosessissa. Ydinprosessi oli jaettu osaprosessikuvauksiin joissa esiteltiin 
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tehtäväkokonaisuudet ja -vastuunjaot sekä eri prosessien väliset yhteydet. Mal-

linnetut prosessikuvaukset helpottavat ymmärtämään tehtäviin liittyviä toimin-

toja, rooleja, vastuita, tehtävän jakoja sekä raportointisuhteita. Rakentamiseen 

liittyviä mallinnettuja osaprosesseja olivat tuotannon johtaminen ja ajallinen hal-

linta, kustannushallinta, suunnitelmamuutokset sekä lisä- ja muutostyöt, hankin-

nat ja logistiikka, kannattavuus ja tuottavuus sekä takuutyöt. Yksi merkittävä 

puute Skanskan Y3 prosessissa on työmaa-/tuotantoinsinöörin roolin puuttumi-

nen. Tuotantoinsinöörien roolit ja tehtävänkuvat ovat monimuotoisia ja vaihte-

levat projektikohtaisesti. Prosessien ja sitä kautta toiminnan kehittämisen kan-

nalta on tärkeää, että rooliin liittyvät tehtävät kuitenkin vakioidaan erityisesti 

isoissa asuinrakennuskohteissa. Tehtävien vakiointi helpottaa myös projektien 

resursointia. 

 

Prosessien mallintaminen on yksi keino vakioida toimintatapoja. Toimintatapo-

jen vakiointi puolestaan helpottaa työn koordinointia, mikä puolestaan tarkoittaa 

sitä, että se vaatii vähemmän yksilökohtaista ohjaamista ja valvontaa eli helpot-

taa johtamista. Tämä puolestaan mahdollistaa suuremman johtamisjänteen eli 

suuremman valvottavien henkilöiden määrän. Erityisesti asuntotuotannossa pro-

jektien toiminta on monilta osin toistuvaa, minkä vuoksi monet toimintatavat 

ovat vakioituneet. Asuntotuotantoon liittyvät työvaiheet ja -tehtävät ovat projek-

tien erityispiirteistä huolimatta hyvin samankaltaisia. Asuinrakennuksiin tulee 

yleensä jonkinlaiset perustukset, runko ja vesikatto, minkä jälkeen tehdään sisä-

työt tyypillisessä työjärjestyksessä. Toimitilapuolen projektit vaihtelivat 30 met-

riä korkeasta tuotantohallista, 13 000m2:n -26-asteiseen jääkaappiin ja siitä mu-

seosuojeltuun olympiastadioniin. Tämä selittää, miksi asuntotuotannossa vastaa-

van mestarin johdettavien henkilöiden määrä oli suurempi kuin toimitilapuolen 

projekteissa. 

 

Prosessien yhtenä keskeisenä tehtävänä on tehostaa toimintaa. Tutkimuksen 

haastatteluissa todettiin yhteisten ja selkeiden toimintatapojen olevan tärkeitä 



   105 

 

projektin onnistumisen kannalta. Projektien koon kasvaessa vastaavan mestarin 

rooli muuttui enemmän päältä katsomiseksi, jossa yksityiskohdat hämärtyivät. 

Asuntotuotannon vastaavat mestarit kokivat tehtävä- sekä aikataulusuunnittelun 

kautta saatavan tiedon tärkeäksi, mutta samalla totesivat sen olevan laadullisesti 

hyvin eritasoista. Asuinrakennusprojektin koon kasvamisen nähtiin vaikuttavan 

tuottavuuteen positiivisesti fyysisten toistojen eli työvaiheiden ja tehtävien kes-

tojen ja suoritteiden määrän lisääntyessä. Lisäksi virheiden määrän nähtiin pie-

nentyvän toistoista johtuen. 

 

8.3.  Tiedonhallinta 

Tiedonhallinta on yritystoiminnassa hyvin monimuotoista. Tiedonhallinta on 

kaikkea sisäisestä viestinnästä ulkoiseen tiedottamiseen sekä projekteja koske-

vasta informaatiosta tiedon ja dokumenttien luomiseen, säilyttämiseen ja jake-

luun. Tiedonhallinta nähdään osana yrityksen aineetonta pääomaa, ja sen on to-

dettu olevan entistä tärkeämpi kilpailutekijä ja voimavara yrityksille. Projektien 

tiedonhallinta suunnitellaan siten, että se palvelee projektin tarpeita. Yhteiset 

toimintatavat informoidaan kaikille projektiin osallistuville henkilöille niin, että 

kaikki tietävät, miten eri tietoa tuotetaan, jaetaan ja tallennetaan. Tiedonhallin-

nassa on syytä panostaa tiedon laatuun ja luetettavuuteen. Tiedonsaannin näkö-

kulmasta on merkittävä ero siinä, saadaanko laadukasta ja luetettavaa tietoa vai 

epämääräistä ja mahdollisesti vääristynyttä tietoa. Suurimmissa projekteissa on 

syytä tehdä erillinen viestintäsuunnitelma, jotta tiedonhallintakokonaisuus on 

hallittavissa.  

 

Dokumenttien hallinta  

Projektien aikana syntyy valtava määrä erilaisia dokumentteja. Dokumenttien 

hallinnan keskeisenä tavoitteena on yhtenäinen toimintatapa, jolla varmistetaan, 

että kaikki henkilöt pääsevät käsiksi tarvitsemaansa tietoon. Logistiikkakeskuk-
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sessa dokumentteja ja asiakirjoja oli tallennettu osittain tilaaja- ja osittain urak-

kamuodon takia useaan paikkaan. Erityisesti tällaisissa tilanteissa yhteisten toi-

mintatapojen sopiminen ja informointi on tärkeää. Tiedon epämääräinen ja hal-

litsematon arkistointi aiheuttaa häiriöitä tiedon käytölle, mikä puolestaan hei-

kentää tuottavuutta. Dokumenttien tulee olla helposti löydettävissä ja tiedon hel-

posti ja yksiselitteisesti ymmärrettävissä. 

 

Kokoukset ja palaverit 

Kokouksien ja palaverien tarpeellisuus kasvaa projektien koon kasvaessa. Tie-

donhallinnan ja viestinnän näkökulmasta nämä ovat tärkeimpiä tilaisuuksia, 

joissa projektin eri osapuolet pystyvät yhteisesti päättämään asioita. Kokous- ja 

palaverikäytännöt tulee suunnitella palvelemaan kunkin projektin tarpeita. Tilai-

suudet suunnitellaan niin, että vain tarpeelliset henkilöt ovat kussakin tilaisuu-

dessa paikalla. Tilaisuuden luonne ja tarpeellisuus huomioidaan henkilöitä kut-

suttaessa. Tilaisuudet voivat olla luonteeltaan suunnittelu-, informointi- tai pää-

töksentekotilaisuuksia tai niiden sekoituksia. Keskeistä on se, että tilausuus pal-

velee sitä tarvetta, minkä vuoksi se on järjestetty. Turhien palaverien ja kokouk-

sien järjestämistä tulee välttää. Projektien aikana järjestetään suuri määrä erilai-

sia kokouksia sekä palavereja, jotka luonnollisesti vievät myös paljon aikaa. 

Jotta tilaisuudet olisivat tehokkaita, tulee tilaisuuden olla järjestäytynyt ja hen-

kilöiden syytä olla valmistautuneita sekä tilaisuuden asialista ja agenda suunni-

teltu ja tarvittaessa informoitu etukäteen osallistujille. Rutiinien muodostaminen 

helpottaa ja nopeuttaa palaverien järjestämistä ja läpivientiä. Tällöin henkilöt 

tietävät, mitä tilaisuudessa on tarkoitus tehdä, eikä turhia tai vääriä asioita käsi-

tellä. Kokouksien ja palaverien optimaalinen maksimiosallistujamäärä on noin 

10 henkilöä. Jos tilaisuuteen on tarve kutsua enemmän henkilöitä, on tilaisuuden 

luonnetta syytä miettiä uudelleen. Tiedotustilaisuuden lisäksi voi olla tarve jär-

jestää erilliset suunnittelu tilaisuudet. 
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Kommunikaatio 

Projektin sisäisen ja ulkoisen viestinnän eli kommunikoinnin varmistaminen on 

tärkeä osa projektin kokonaisuuden hallintaa. Suurissa projekteissa sisäinen 

kommunikointi vaikeutuu henkilömäärän kasvaessa. Projektiorganisaation työs-

kentelytiloissa on syytä miettiä, miten työpisteet sijoitetaan, jotta tarpeellinen 

matalan kynnyksen tieto siirtyy helposti oikeille henkilöille. Myös kahdenkes-

keisten keskusteluiden käyminen helpottuu, kun oikeat henkilöt ovat toistensa 

lähettyvillä. Ylimääräinen ja tarpeeton tieto voi olla häiritsevää, minkä vuoksi 

myös työrauhan varmistaminen on syytä huomioida työpisteitä suunnitellessa. 

Työpisteiden suunnittelu on tasapainottelua kommunikoinnin ja työrauhan vä-

lillä. Projektien ulkoinen viestitä tulee olla suunnitelmallista ja siihen liittyvät 

käytännöt on syytä käydä läpi projektiorganisaation kesken. Tämä on tärkeää 

erityisesti suurimmissa projekteissa, joissa esimerkiksi tilaajan suuntaan saattaa 

olla yhteydessä useampi henkilö. 

 

8.4. Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksessa kehitettiin projektien arviointiin ja resursointiin työkaluluonnos. 

Projektien erityispiirteiden arviointi on tärkeä osa projektin organisointia. Eri-

tyispiirteiden vaikutuksia organisaatioon olisi syytä tutkia enemmän. Tutkimuk-

sessa voitaisiin keskittyä arvioimaan, kuinka paljon erityispiirteet vaikuttavat 

projektien organisointiin ja millaisia resursseja ne vaativat. Erityisesti asuntora-

kentamispuolella, jossa projektit ovat luonteeltaan enemmän prosessimaisia, 

näistä voisi olla apua alustavan resurssisuunnitelman tekemiseen ja kustannusten 

vertailuun eri organisointi tapoja mietittäessä.  

 

Resursointityökalu on yksinkertaistettu prosessikuvaus projektien resursoin-

nista. Jatkotutkimuksessa projektihenkilöiden valvottavien alueiden (lohkojen) 

laajuutta voisi tarkastella laajamittaisemmin. Erityisesti asuntotuotantoon voisi 
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tätä kautta löytyä tunnuslukuja, joiden perusteella voisi arvioida projektiorgani-

saation resurssien määrä pelkkien laajuustietojen pohjalta. 

 

 

 

  



   109 

 

YHTEENVETO 

Tutkimuksen lähtökohtana oli Skanska Talonrakennus Oy:n tarve saada lisää 

tieto projektien organisoinnista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana erityisesti 

asuinrakennusprojektien koot pääkaupunkiseudulla ovat kasvaneet merkittä-

västi. Tutkimuksessa käsitellään, miten suuret rakennusprojektit organisoidaan 

tällä hetkellä Skanska Talonrakennus Oy:ssä. Yrityksellä on vuosien kokemus 

siitä, miten perinteiset asuinrakennus- sekä toimitilaprojektit organisoidaan ja 

tuotantoon eli rakentamiseen on olemassa valmiit prosessit ja vakiintuneet tavat, 

joiden mukaan projektit tehdään. Työssä etsitään vastausta siihen miten isot pro-

jektit eroavat pienemmistä, mitkä asiat vaikuttavat projektien organisointiin, mi-

ten projektit resursoidaan ja miten projektien koon kasvu vaikuttaa prosesseihin 

ja tiedonhallintaan.  

 

Työn teoreettiseksi viitekehyksenä on projektien organisointi. Projektien orga-

nisointiin liittyy keskeisesti sen resursointi. Resursointi ja aikataulu kulkevat 

puolestaan aina käsi kädessä. Resursointi riippuu aina aikataulusta ja sama toisin 

päin. Projektien aikataulun hallinta vaikuttaa puolestaan tuotantoprosesseihin. 

Tämän takia prosessien tarkastelu valittiin toiseksi teoreettiseksi viiteke-

hykseksi. Organisaation ja prosessien välillä tapahtuu aina tietoliikennettä. Tie-

toa voidaankin kuvainnollisesti sanoa prosessien polttoaineeksi. Tiedonhallinta 

valittiin kolmanneksi teoreettiseksi viitekehykseksi. Nämä kolme osa-aluetta 

muodostavat kokonaisuuden, jonka kautta voidaan havainnoida projektien koon 

kasvamisen vaikutusta organisointiin. 

 

Organisoinnin ja siihen liittyvän ilmiön tutkimustavaksi valittiin kvalitatiivinen 

tutkimus. Laadullisen tutkimuksen kautta pyrittiin ymmärtämään tutkittavan il-

miön merkitystä sekä saamaan kokonaisvaltainen ja syvempi käsitys ilmiöstä. 

Tutkimuksen empiiriseksi tutkimusmenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu tee-
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mahaastattelu. Haastateltaviksi henkilöiksi valittiin henkilöitä, jotka ovat työs-

kennelleet pienissä ja suurissa projekteissa. Tällöin heillä oletettiin olevan näke-

mys projektien koon kasvamiseen liittyvistä ilmiöistä. Haasteltaviksi henkilöiksi 

valittiin asuinrakennuspuolen kaksi vastaavaa mestaria ja kaksi työpäällikköä. 

Näiden lisäksi haluttiin saada myös näkemystä toimitilapuolen projektien orga-

nisoinnista, koska toimitila puolen projektit ovat pääsääntöisesti suurempia, kuin 

asuinrakennusprojektit. Toimitilapuolen haastateltaviksi henkilöiksi valittiin 

kaksi projektipäällikköä ja yksi aluejohtaja. Haastattelut toteutettiin siten, että 

aluksi tehtiin kaksi ennakkohaastattelua, joilla kartoitettiin tutkimusaluetta ja 

testattiin haastattelukysymyksiä. Näiden jälkeen pidettiin vielä viisi varsinaista 

haastattelua. Varsinaisten haastattelujen lisäksi ennakkohaastatteluista saatu 

tieto todettiin niin validiksi, että sitä päätettiin käyttää myös tutkimusmateriaa-

lina. Teemahaastatteluiden aineisto analysoitiin sisältö- ja diskurssianalyyttisin 

keinoin. Analyysissä keskityttiin etsimään eroja ja yhtäläisyyksiä sekä poikkeus-

tapauksia tutkimusaineistosta. 

 

Työn yhtenä tavoitteena oli ymmärtää miten projektit tulisi tulevaisuudessa or-

ganisoida. Tähän liittyen tutkimuksessa luotiin projektien arviointi- sekä resur-

sointityökaluluonnokset. Työkalujen avulla havainnollistetaan myös projektei-

hin liittyviä erityispiirteitä ja resursointimenetelmiä. Tutkimuksen pohjalta teh-

dyt jatkotutkimusideat liittyvät näiden työkalujen kehittämiseen. Erityisesti 

asuntotuotannossa, jossa projektit ovat enemmän prosessimaisia, näiden työka-

lujen käytöstä voisi olla apua projektien organisoinnissa.  

 

Tutkimuksen tuloksissa ja johtopäätöksissä esitetään teoriasta ja haastatteluista 

tehtyjä havaintoja ja päätelmiä. Projektien organisaatiorakenteissa oli selviä yh-

täläisyyksiä Henri Mintzbergin viisiosaiseen organisaatiorakenteeseen. Myös 

projektien kasvamiseen liittyvät rakenteelliset muutokset organisaatiossa oli tun-

nistettavissa. Yksinkertaisen linja-organisaation rinnalle syntyi projektien koon 

kasvaessa tarve teknostruktuurille ja tukitoiminnoille. Projekteihin liittyvien 
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prosessien nähtiin vaikuttavan organisointiin. Prosessien avulla johtamisjänne 

eli johdettavien henkilöiden määrä kasvaa tuotannossa. Tämä selittää, miksi 

asuinrakennusprojekteissa vastaavilla mestareilla oli enemmän johdettavia hen-

kilöitä kuin toimitilapuolen hankkeissa. Projektiorganisaation ja prosessien vä-

lillä tapahtuva tietoliikenne monimutkaistuu projektien koon kasvaessa. Tiedon-

hallinnan näkökulmasta on tärkeää, että projekteissa tietoa tuotetaan, jaetaan ja 

tallennetaan yhtenäisellä tavalla. Projektin eri henkilöiden välinen kommuni-

kointi on tärkeää ja projektiin liittyvien kokousten ja palaverien merkitys kasvaa 

projektien koon mukana. Tiedonhallinnan on oltava suunnitelmallista ja tarkoi-

tuksenmukaista. 
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Haastattelu 30.8.2017 

Miettinen, Tuomo. 2017. Vastaava työnjohtaja. Skanska Talonrakennus Oy. 
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DIPLOMITYÖN HAASTATTELUT (esihaastattelut) 

Teemahaastattelu  

Suurten projektien organisointi 

Jean Toljander 

Ajankohta:  

Haastateltava:  

Haastattelun muoto: Teemahaastattelu 

Haastattelun tavoitteet: Tunnistaa suurten projektin organisointiin liittyviä 
asioita ja dilemmoja. Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan miten kasvaneet pro-
jektikoot vaikuttavat projektin organisaatioon ja organisointiin. 

Haastatteluun liittyviä kysymyksiä: 

1. Organisaationäkökulma? Miten projektin koon 2-3 kertaistuminen 
vaikuttaa? 
− Miten isot eroavat pienemmistä projekteista / asuinrakennuskoh-

teista (Merkittävimmät erityispiirteet isot vs. pienet projektit) 
− Organisaation roolit ja vastuualueet. (Syntyykö uusia 

tehtävänkuvia? Muuttuvatko tehtävän kuvat? Erot omatyö vs. aliu-
rakka? Työjohto: X työvaihetta/TJ, X työntekijää/TJ, ”ei kenenkään 
työtehtävät”? Vastaavan työnjohtajan rooli? Tuotantoinsinöörin 
rooli? Muut roolit?) 

− Muuta? 
 

2. Prosessinäkökulma (tuotanto)? Miten projektin koon 2-3 kertaistumi-
nen vaikuttaa? 
− Miten se vaikuttavat muihin prosesseihin (laskenta, suunnittelu, tuo-

tanto) Kommunikointi, tiedonhallinta, Korostuuko jokin osa-alue?  
− Millaisia riskejä ja mahdollisuuksia nämä projektit sisältävät? (Isot 

vs pienet projektit) Taloudelliset, laadulliset ja ajalliset? 
− Muuta? 

 

Ennakko materiaali 

- Yleisaikataulu (YA) 

- Organisaatio kaavio (sisältäen vastuualueet (työvaiheet+ muut), vastuun alueen 
laajuus (asuntoa? m2? ½ kohteesta vai koko kohde?) ja työskentely aika (ei 
pelkät kuukaudet 

- Kohteen laajuustiedot (esim. project review materiaalit)
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- Kohteen urakkasumma (projektin urakkamuoto) 

- Aiktaulu index  

- Arvio kohteen monimutkaisuudesta: helppo (1), normaali (2), haastava (3) vai 
erittäin haastava (4)
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DIPLOMITYÖN HAASTATTELU (varsinaiset haastattelut)  
    

Teemahaastattelu 

Suurten projektien organisointi 

Jean Toljander 

Ajankohta:  

Haastateltava:  

Haastattelun muoto: Teemahaastattelu 

Haastattelun tavoitteet: Tunnistaa suurten projektin organisointiin liittyviä 
asioita ja dilemmoja. Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan miten projektin koon 
kasvaminen vaikuttaa projektin organisointiin. 

Haastatteluun liittyviä kysymyksiä: 

Organisaatio näkökulma (tuotanto)? Miten projektin koon kasvaminen vai-
kuttaa? 

− Miten isot eroavat pienemmistä projekteista (Merkittävimmät erityis-
piirteet isot vs. pienet projektit) 

− Organisaation roolit ja vastuualueet.  
− Syntyykö uusia tehtävänkuvia?  
− Muuttuvatko tehtävän kuvat?  
− Erot omatyö vs. aliurakka?  
− Syntyykö ”ei kenenkään työtehtäviä”?  
− Työpäällikön rooli? 
− Vastaavan työnjohtajan rooli?  
− Työnjohdon roolit?  
− Tuotantoinsinöörin rooli?  
− Muut roolit? 

 

Prosessi näkökulma (tuotanto)? Miten projektin koon kasvaminen vaikuttaa? 

− Mitkä tuotantoon liittyvät prosessit tai niiden osat korostuvat tai eivät 
korostu projektien kasvaessa? (Tuotannon johtaminen, ajallinen 
hallinta, tehtäväsuunnittelu, kustannushallinta, laadunvarmistus, rapor-
tointi sekä palaverit) 

− Miten se vaikuttavat muihin prosesseihin (laskenta-, suunnittelu- ja tar-
jousvaiheet sekä takuutyöt)  

− Mitkä asiat vaikuttavat tuottavuuteen positiivisesti ja mitä negatiisisesti, 
projekti koon kasvaessa? 



   LIITE III, 2 

 

 
Tiedonhallinta näkökulma (tuotanto)? Miten projektin koon kasvaminen vai-
kuttaa? 

− Kommunikointi?  
− Tiedonhallinta? 
− Tiedon kulkukulku?  
− Korostuuko tai vaikeutuuko jotkin osa-alueet? 
− kokoukset? 
− palaverit? 
− raportointi? 
− Mihin tulisi erityisesti panostaa projektien koon kasvaessa? 

 

Ennakkomateriaali toimitettavaksi haastattelijalle (ennen haastattelua): 

1. Projektin yleisaikataulu (YA) 
2. Projektin organisaatiokaavio  
3. Kohteen yleis- ja laajuustiedot (esim. project review materiaalit) 

Arvio kohde projektin monimutkaisuudesta: helppo (1), normaali (2), haastava 

(3) vai erittäin haastava (4) 

 

 


