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Tiivistelmä 

Työn tarkoituksena on tarkastella toimijoiden integroinnin mahdollisuuksia lisä- ja korjausrakennushankkeissa. Työssä selvitetään, 
mitä toimijoita sekä miten ja milloin toimijat tulisi ottaa mukaan hankkeeseen, jotta hanketta voitaisiin optimoida kokonaisuutena ja 
sitä kautta taata parempi toimijoiden tyytyväisyys ja projektin arvontuottokyky. Työssä luodaan perusta lisä- ja korjausrakentamisen 
hankkeiden tehokkaalle toteutukselle. Työssä luotava integroivan toimintamallin perusta keskittyy projektin hankinnan suunnitteluun 
ja toteutukseen. Luotava toimintamalli on kokonaistaloudellinen ja varmistaa toiminnallisen tehokkuuden. Malli mahdollistaa projek-
tin osapuolten välisen tiiviimmän yhteistyön, minkä kautta projektin arvontuottoa voidaan optimoida kokonaisuutena. Luotava toi-
mintamalli on tilaajalähtöinen. 

Työn teoreettinen pohja on luotu kirjallisuuskatsauksen kautta. Empiirinen tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. 
Tutkimuksessa on käytetty case-metodia. Aineisto on kerätty haastattelemalla esimerkkikohteen sidosryhmiä sekä korjausrakentami-
sen ammattilaisia. Aineiston analysoinnissa on käytetty laadullista aineistoanalyysiä. 

Kirjallisuuskatsauksen kautta on selvitetty syyt, jotka puoltavat integroidun projektitoimituksen käyttöä sekä sidosryhmien aikaista 
osallistamista. Näitä ovat muun muassa projektin parempi arvontuottokyky, tiimin kyvykkyyksien ja yhteistyön hyödyntäminen sekä 
kestävän kehityksen huomioiminen. Empiirisen tutkimuksen tuloksena on saatu esimerkkikohteen sidosryhmät sekä niiden rooli, 
vastuut ja osallistuminen hankkeisiin. Lisä- ja korjausrakentamisen keskeisiksi sidosryhmiksi nousevat tilaaja, isännöitsijä, rakennutta-
jakonsultti, kaavoittaja, arkkitehti, rahoittaja, pääurakoitsija, rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija, konsultit ja naapurit. Sidosryh-
mien roolit ja vastuualueet ovat perinteisiä ja pysyviä. Sidosryhmät eivät tee itselle kuulumattomia asioita eli sidosryhmät pysyvät 
melko tiukasti omissa rooleissaan. Roolien perinteikkyys voi olla yksi syy rakentamisessa käytettyjen toimintamallien tavanomaisuu-
delle ja vanhanaikaisuudelle.  

Korjausrakentamisen ongelmat kulminoituvat paljolti tilaus-toimitusketjujen pirstoutumiseen. Sidosryhmiin liittyvät ongelmat 
puolestaan aiheutuvat osaamisen puutteesta, epäaktiivisuudesta ja välinpitämättömyydestä, käytettävissä olevan ajan vähyydestä sekä 
hyvien toimintamallien puutteesta. Ratkaisuna ongelmiin on osallistaminen, yksinkertaisten ja yksiselitteisten toimintamallien luonti, 
palvelukeskeisen työskentelytavan omaksuminen, prosessien nopeuttaminen, tiedonkulun parantaminen sekä panostaminen hankkeen 
alun valmisteleviin vaiheisiin (hankesuunnittelu, toteutuksen suunnittelu). Osallistamisen ja uusien toimintatapojen kautta hankkeiden 
läpivientiä voidaan parantaa ja tehostaa.  

Työn lopputuloksena on luotu integroivan toimintamallin perusta lisä- ja korjausrakennushankkeiden hankintaan. Luotuun malliin 
on sijoitettu empiirisen tutkimuksen tuloksena saadut sidosryhmät. Sidosryhmistä tilaaja, isännöitsijä, rakennuttajakonsultti, arkkiteh-
ti ja kaavoittaja tulee ottaa mukaan heti hankkeen alusta alkaen (hankkeen tarpeellisuus ja soveltuvuus -vaihe). Toisessa vaiheessa 
(hankkeen tavoitteiden tarkennus) mukaan tulevat rakennesuunnittelija, mahdollisesti LVI-suunnittelija ja konsultit, pääurakoitsija 
sekä naapurit. Luotu malli keskittyy hankkeen alun valmisteleviin vaiheisiin. On kuitenkin osoitettu, että näiden vaiheiden kautta 
koko projektin arvontuottoa ja tehokkuutta voidaan parantaa, jolloin luodun mallin avulla lisä- ja korjausrakennushankkeiden läpivien-
tiä voidaan kokonaisuudessaan parantaa. Esitelty malli ja menetelmät osallistamiseksi on pyritty pitämään mahdollisimman yksinker-
taisina, jotta niiden käyttöönotto olisi yksinkertaista ja ne tulisivat laajasti käytetyiksi. 
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Alkusanat 

Tämä diplomityö on osa kansallista KLIKK-hanketta. Hankkeen keskeisenä päätavoit-

teena on kehittää käyttäjälähtöinen teollinen, kokonaistaloudellinen sekä tehokas korja-

uskonsepti lähiökerrostalojen korjaamiseen, laajentamiseen ja lisäkerrosten rakentami-

seen. Konsepti luo mahdollisuudet siirtyä suoritus- ja kustannusperustaisesta toiminnas-

ta uudenlaiseen palvelu- ja käyttäjälähtöiseen liiketoimintaan, jossa ”all inclusive” peri-

aatteella voidaan kehitetyn, toimittajia integroivan toimintamallin ja hankkeessa kehitet-

tävien pelisääntöjen puitteissa räätälöidä kohdekohtaisesti ratkaisut ja toteuttaa ne ver-

kostoliiketoiminnan pohjalta. 

Tämän työn tarkoituksena on tarkastella toimijoiden integroinnin mahdollisuuksia li-

sä- ja korjausrakennushankkeissa. Lisäksi työn tarkoitus on selvittää mitkä, miten ja 

milloin toimijat tulisi ottaa mukaan hankkeeseen, jotta hanketta voitaisiin optimoida 

kokonaisuutena ja sitä kautta taata parempi toimijoiden tyytyväisyys ja projektin arvon-

tuottokyky. 

Työn aihe tuntui heti alusta asti mielenkiintoiselta, koska työn aiheessa yhdistyivät 

sekä tuotantotalous että rakentaminen. Lisäksi aiempi työkokemus korjausrakennus-

hankkeiden parissa lisäsi tunnetta, että aihe on minulle tehty. Työn pääsin aloittamaan 

marraskuussa 2012, minkä jälkeen eteneminen on ollut vaihtelevaa. Välillä työ on suju-

nut jouhevasti ja välillä on ollut vastoinkäymisiä. Suuremmilta ongelmilta ja umpikujil-

ta on onneksi vältytty. Siitä suuri kiitos ohjaajilleni professori Harri Haapasalolle ja toh-

torikoulutettava Aki Aapaojalle. Ilman heidän neuvojaan ja näkemystään työ tuskin olisi 

vieläkään valmis. Ohjaajieni lisäksi kiitän kaikkia mukana olleita tahoja saadusta pa-

lautteesta ja vinkeistä sekä kaikkia haastateltavia, joiden ansiosta työn empiirisen tutki-

muksen toteuttaminen on ollut mahdollista.  

Lopuksi haluan kiittää avopuolisoani Kimmoa, joka on jaksanut tukea minua vaikeina 

hetkinä ja antanut minulle muuta ajateltavaa työn tekemisen rinnalle. Lisäksi kiitän äi-

tiäni Eilaa ja ystävääni Hennaa, jotka oikolukivat työtäni ja antoivat kehitysehdotuksia. 

Kaiken kaikkiaan tämä reilu puolivuotinen matka tutkimuksen maailmaan on ollut erit-

täin antoisa ja opettavainen niin tieteellisen tutkimuksen, korjausrakentamisen kuin 

myös itseni kannalta. Tämän jälkeen onkin hyvä jatkaa matkaa uusiin haasteisiin. 
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1 Johdanto 

Aikaisemmat tutkimukset ovat nostaneet esiin tarpeen kehittää rakennusteollisuutta ja 

sen toimintamalleja (mm. Siponen ym. 2010, Aapaoja & Haapasalo 2011, Aapaoja ym. 

2013). Rakennusteollisuus on toisinaan nähty paikalleen jämähtäneenä teollisuuden 

alana, joka keskittyy asiakkaan kokeman arvon sijasta projektin toteuttamiseen (Saaren-

pää 2010, Siponen ym. 2010). Lisäksi rakennusteollisuudessa on havaittu esiintyvän 

paljon hukkaa, mikä johtuu muun muassa osaoptimoinnista ja tiedonkulun puutteista 

(Siponen ym. 2010). Myös toimitusketjujen pirstaloituminen ja verkostoituminen ovat 

johtaneet osaoptimointiin. Tämän lisäksi ydinosaamiseen keskittyminen ja asiakkaiden 

vaatimusten lisääntyminen yhdessä laatu- ja elinkaarivaatimusten kanssa ovat johtaneet 

tarpeeseen kehittää rakentamisen liiketoimintaa. (Haapasalo 2009.) 

Muilla teollisuuden aloilla liiketoiminnan ongelmien poistamiseksi on muun muassa 

otettu käyttöön toimijoiden osallistaminen osaksi tilaus-toimitusketjua. Osallistamisesta 

on saatu hyviä kokemuksia. Toimijoiden osallistaminen on ollut muun muassa keskeise-

nä tekijänä kilpailukyvyn säilyttämisessä (Handfield ym. 1999). Osallistamisen kautta 

myös toimijoiden tietotaitoa voidaan hyödyntää, jolloin voidaan saavuttaa korkea laatu, 

luotettavuus, palvelevuus, turvallisuus, käyttäjäystävällisyys, ympäristöystävällisyys ja 

lyhyt läpimenoaika. Lisäksi voidaan minimoida sekä tuotantokustannukset että elinkaa-

rikustannukset. (Bralla 1996.) 

Rakennusteollisuudessa toimijoiden osallistaminen on vielä melko uusi toimintatapa. 

Sidosryhmien integrointi osaksi koko projektitoimitusta mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa on kuitenkin nähty ratkaisuna rakentamisen liiketoiminnallisiin ongelmiin 

(Aapaoja & Haapasalo 2011, Siponen ym. 2010). Rakentamisen kontekstissa sidosryh-

mien integraatiolla voitaisiin saavuttaa tehokkaampi ja nopeampi projektin läpivienti 

sekä kokonaistaloudellisesti järkevät ja loppukäyttäjää paremmin palvelevat ratkaisut. 

Lisäksi elinkaarinäkökulma saataisiin otettua paremmin huomioon. (Aapaoja & Haapa-

salo 2011.) 

Etenkin korjausrakentamisen näkökulmasta katsottuna voidaan havaita tarve uusille 

toimintatavoille. Suomessa 1960-1970 -luvuilla rakennetut kerrostalot ovat tulossa kor-

jausikään ja samalla niiden energiatehokkuutta on parannettava. Ongelmana on kuiten-

kin se, että markkinoilla ei ole olemassa teollista korjausmenetelmää, jolla projektit saa-

taisiin vietyä läpi tehokkaasti ja kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla samalla huomi-

oiden niin laatu- kuin elinkaarinäkökulmat. 

1.1  Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Työn tavoitteena on luoda perusta lisä- ja korjausrakentamisen hankkeiden tehokkaalle 

toteutukselle. Työssä luodaan korjausrakentamisen kontekstiin kokonaistaloudellinen ja 

toiminnallisen tehokkuuden varmistava toimittajia integroiva projektin hankinnan suun-
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nittelu- ja toteutusmalli. Malli mahdollistaa projektin osapuolten välisen tiiviimmän 

yhteistyön ja -toiminnan, jonka kautta projektin arvontuottoa voidaan optimoida koko-

naisuudessaan. Lisäksi mallin avulla kyetään tuottamaan kokonaistaloudellisesti edulli-

sia ja elinkaaren näkökulmasta optimaalisia korjausrakentamisenratkaisuja tasapainotta-

en erilaisten sidosryhmien tarpeet. Tavoitteeseen pääsemiseksi on asetettu seuraavat 

tutkimuskysymykset: 

 

TK1: Miksi sidosryhmät tulisi osallistaa mahdollisimman aikaisessa vai-

heessa lisä- ja korjausrakennushankkeeseen? 

 

TK2: Ketä tai mitkä ovat esimerkkikohteen sidosryhmät? Mitkä ovat nii-

den roolit, vastuut ja osallistuminen? 

 

TK3: Miten ja missä vaiheessa sidosryhmät tulisi osallistaa lisä- ja korjaus-

rakennushankkeeseen? 

 

Työn lopputuloksena saadaan selville korjausrakentamisprojektien päätöksenteon ja 

sidosryhmäintegraation kehittämismahdollisuudet. Lisäksi kehitetään ja kuvataan korja-

usrakentamisen integroitu liiketoimintamalli. Lopputuloksena siis syntyy korjausraken-

tamisen optimaalinen arvoketju, josta käy ilmi peruskorjaushankkeiden toimijat sekä 

niiden vastuut ja roolit priorisoituna. Lisäksi luodaan kuvaus verkoston liiketoiminta-

mallista, johon toimijoiden liiketoimintamallit integroidaan. 

Toimintamalli luodaan teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen kautta. Empiirisen tut-

kimuksen kohteena käytetään yhtä kiinteistöosakeyhtiötä. Luotava malli keskittyy lisä- 

ja korjausrakennushankkeen alkuvaiheisiin: hankesuunnittelu ja toteutuksen suunnittelu. 

Lisäksi toimintamalli on tilaajalähtöinen. Toimijoiden osallistamista varten selvitetään 

korjausrakennushankkeiden keskeiset toimijat. Lisäksi sidosryhmien optimaalinen osal-

listumisajankohta hankkeeseen määritellään. 

1.2  Tutkimuksen eteneminen 

Tutkimuskysymyksiin pyritään löytämään vastaukset teoreettisen tarkastelun sekä em-

piirisen tutkimuksen tuloksena. Työn rakenne ja eteneminen on esitelty kuviossa 1. 

Työn teoriaosuus toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Materiaalina käytetään aiempaa 

tuoretta tutkimusta liittyen arvontuottoon, korjausrakentamisen liiketoimintamalleihin, 

integroituihin projektitoimituksiin, sidosryhmiin sekä sidosryhmien rooleihin ja vaati-

muksiin. Kirjallisuuskatsauksen tuloksena saadaan kuvaukset ja määrittelyt korjausra-

kentamisen liiketoimintamalleista. Lisäksi määritetään liiketoimintamallien toiminnalli-

set ongelmakohdat sekä haasteet liittyen peruskorjaushankkeiden yhteistyöhön, arvon-

tuottoon ja kokonaistehokkuuteen. Teoriaosuus vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymyk-

seen. 

Empiriaosuus toteutetaan haastattelemalla esimerkki projektin sidosryhmiä sekä kor-

jausrakentamisen ammattilaisia. Sidosryhmäanalyysin kautta saadaan kuvaus projektin 

toimijoiden rooleista, vastuista ja päävaatimuksista. Lisäksi selvitetään, miten toimijat 

voidaan integroida paremmin osaksi projektin toteutusta lopputuloksen optimoimiseksi. 

Empiirisen tutkimuksen kautta saadaan vastaus toiseen tutkimuskysymykseen. 

Työn lopuksi esitellään tutkimuksen johtopäätökset, pohditaan havaintojen merkitystä 

korjausrakentamisen kontekstiin ja esitellään ratkaisu toimenpide-ehdotuksineen. Poh-

dinnan kautta saadaan vastaus kolmanteen tutkimuskysymykseen.  
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Projektiliiketoiminnassa liiketoimintamalleja esiintyy projekteissa, yrityksissä ja ver-

kostoissa. Ne on yleisesti nähty kriittisinä linkkeinä strategian ja toimintojen välillä or-

ganisationaalisessa kokonaisuudessa. Arvonluonti on keskeistä myös projektiliiketoi-

minnan liiketoimintamalleille. Projektiliiketoiminnan kontekstissa asiakkaille luotavan 

arvon lisäksi on nostettu esiin muille sidosryhmille luotava arvo. (Wikström ym. 2010.) 

Projektiliiketoiminnassa liiketoimintamallit eivät välttämättä seuraa yritysten rajoja, 

vaan ne ylittävät niitä sekä organisaation sisällä että ulkona niin yritysten kuin projekti-

en osalta. Projektiliiketoiminnan liiketoimintamallit kuvaavat, millaisia organisaatioita 

projektissa on mukana, ja millaisia toimintoja niiltä tarvitaan. Toimintojen ja organisaa-

tioiden kuvaamisen lisäksi liiketoimintamalleja voidaan käyttää edellä mainittujen asi-

oiden suunnitteluun. Yleisesti liiketoimintamallien päätarkoitus on kasvattaa kilpailua 

organisaatioiden välillä. Projektiliiketoiminnassa liiketoimintamallit voivat tämän tar-

koituksen lisäksi vaalia organisaatioiden välistä kumppanuutta. Lisääntynyt palveluiden 

määrä on johtanut tarpeeseen laajentaa liiketoimintamallin käsitettä sekä tutkia sitoutu-

misen tyyppejä, jotta erilaiset liiketoimintamallit olisivat toteuttamiskelpoisia. (Wik-

ström ym. 2010.) 

2.1.1  Korjausrakentamisen toimintamallit 

Rakentamisen, ja etenkin korjausrakentamisen, kontekstissa käsitettä liiketoimintamalli 

ei juuri esiinny. Sen vuoksi rakentamisessa ei ole selvästi määriteltyjä liiketoimintamal-

leja. Sen sijaan yritysten liiketoimintaa voitaisiin kuvailla erilaisina toimintatapoina 

liiketoiminnan harjoittamiseksi ja arvon luomiseksi. Usein puhutaan myös projektin 

toimitustavasta. Projektin toimitustavalla tarkoitetaan tapaa, jolla suunnittelu, rakenta-

minen, toiminnot ja huoltotoimenpiteet on järjestetty ja rahoitettu, jotta tuotteen tai pal-

velun toimittaminen olisi helpompaa (Miller ym. 2000). 

Rakennusyritykset käyttävät erilaisia toimintatapoja luodakseen arvoa asiakkaalle. 

Erilaiset toimintatavat luovat jännitteitä rakennusprojekteissa, koska toiminta perustuu 

erilaisiin kustannus- ja arvotekijöihin. (Bygballe & Jahre 2009.) Toimintatavat voivat 

myös olla keskenään kilpailevia tapoja, jotka yhdistyvät eri ryhmien tarpeisiin (Kade-

fors 1995). Erilaisten toimintatapojen käyttö johtaa tarpeeseen tasapainoilla eri toiminta-

tapojen välillä projektin kuluessa ja roolien muuttuessa. Tarvetta tasapainoiluun aiheut-

taa myös se, että muiden toimijoiden toimintatavat tulee ottaa huomioon rakennuspro-

sessin aikana. (Dubois & Gadde 2000.) 

Rakentamisessa projektitoimintatapa koostuu useiden yritysten pääliiketoiminnasta 

tai ainakin niillä on vaikutusta projektitoimintaan. Useiden toimintatapojen yhtäaikainen 

esiintyminen johtaa siihen, että keskinäisten riippuvuussuhteiden hallinta on monimut-

kaisempaa. (Bygballe & Jahre 2009.) Toimintatavat voivat liittyä esimerkiksi tehokkaa-

seen tuotantoon, sijoitetun pääoman tuottoon, suorituskykyyn, kaupunkisuunnitteluun, 

estetiikkaan, resurssitalouteen tai ympäristövaikutuksiin (Kadefors 1995). Erityisesti 

rakentamisessa toimintatavat liittyen arvoketjuihin ja arvopaikkoihin ovat tärkeitä. 

(Bygballe & Jahre 2009.) Perinteisesti toimintatavat ovat liittyneet tiiviisti kustannuk-

siin. Tämän vuoksi projekteja on toteutettu muun muassa hintakilpailutuksen kautta. 

Rakentamisessa käytetään yleisesti monenlaisia tapoja projektien toteuttamiseksi. 

Kokonaisurakka on näistä yksi perinteisin projektin toteutusmuoto. Toimintatapa pitää 

sisällään erilliset suunnittelu-, tarjous- ja rakennusvaiheet (eng. Design-Bid-Build, 

DBB). Toimintatapa on suosittu, koska se on toteutusmuotona tunnettu ja tarjoaa tilaa-

jalle markkinaedun avoimen kilpailun muodossa. Kokonaisurakalla toteutetuissa projek-

teissa omistaja on sopimussuhteessa erikseen sekä suunnittelijan että urakoitsijan kanssa 

(kuvio 3). Projektin rahoituksesta vastaa omistaja yksin (Miller ym. 2000). Ko-
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Taulukko 1. Sopimusmallien ominaispiirteet (Hoezen ym. 2010). 

 Perinteinen ko-

konaisurakka (suunnit-

tele-tarjoa-rakenna) 

Kokonaisvastuu-

urakka (suunnittele-

rakenna) 

Elinkaarimalli (suunnit-

tele-rakenna-rahoita-

ylläpidä) 

Spesifikaatiot Syöte: suunnit-

teluvetoinen 

Tuloste: tuotevetoinen Lopputulos: palve-

luvetoinen 

Laajuus Rakentaminen Suunnittelu ja rakenta-

minen 

Suunnittelu, rakentami-

nen, rahoitus ja ylläpitö 

Urakoitsijan 

päätösvalta 

Ei ole: työ tehdään spesi-

fikaatioiden mukaan 

Vähäinen: voi vaikuttaa 

vähäisessä määrin suun-

nitelmiin 

Suuri: voi tehdä päätöksiä 

laajuuden rajoissa 

Valintakriteeristö Hinta Suunnitelmien luovuus, 

rakennettavuus ja hinta 

Kokonaisvaltainen laatu 

ja hinta 

Luonnollinen 

kannnustin 

Matala tarjous, kompen-

saatioita ylimääräisen 

työn kautta 

Matala tarjous huomioi-

den suunnitelmien te-

hokkuus 

Matala tarjous ja kustan-

nusten alentuminen 

suunnittelun ja prosessien 

tehokkuuden kautta 

Urakoitsijan käyt-

täytyminen sopi-

muksen allekirjoi-

tuksen jälkeen 

Opportunistinen, virheitä 

piilotteleva, laatua vältte-

levä, lisätöitä vailla oleva 

Opportunistinen, virheitä 

piilotteleva, laatua vältte-

levä 

Opportunistinen, virheitä 

piilotteleva 

Valvonta Jatkuva, toimeksiantajan 

toimesta 

Jatkuva, insinööritoimis-

tojen toimesta 

Jatkuva, urakoitsijan ja 

rahoittajien toimesta. 

Satunnaisesti myös toi-

meksiantajan toimesta 

2.1.2  Korjausrakentamisen ongelmakohdat ja haasteet 

Korjausrakentamiseen liittyy runsaasti ongelmia ja haasteita. Ongelmat liittyvät muun 

muassa rakennusprojektien eri sidosryhmiin, työn toteutukseen, työn luonteeseen, pro-

sesseihin ja niiden hallintaan sekä kustannuksiin ja rahoitukseen. Tyypillisiä suomalai-

sen rakentamisen piirteitä ovat muun muassa laatuvirheet ja niistä aiheutuva ylimääräi-

nen työ, tarpeeton odottaminen, turhat tavaroiden siirrot ja kuljetukset sekä pitkään 

työmailla asennusta odottavat tarvikkeet. Syynä suuren hukkaan on erityisesti suunni-

telmien toteutumisen epäluotettavuus. (Haapasalo 2009.) 

Korjausrakentamisen sidosryhmistä muun muassa tilaaja ja urakoitsijat luovat erilai-

sia haasteita ja ongelmia projektien toteutukselle. Tilaajan korjausrakennusprojektille 

aiheuttamat ongelmat johtuvat pääsääntöisesti tilaajan tiedon puutteista sekä päätöksen-

teon vaikeuksista. Tilaajalla ei välttämättä ole ammattitaitoa ja kokemusta rakentamises-

ta tai rakennuttamisesta (Pentti 2012, Lindstedt ym. 2011, Vainio ym. 2002), jolloin 

hänen on vaikea ottaa kantaa rakentamiseen liittyviin asioihin. Tilaajan voi myös olla 

vaikea hahmottaa, mitä tarvitaan (Naaranoja & Uden 2007). Lisäksi päätöksenteko 

etenkin asuntoyhteisöjen kohdalla on ongelmallista (Airaksinen & Vainio 2011). Myös 

asiakkaiden tyytymättömyys (Naaranoja & Uden 2007, Airaksinen & Vainio 2011) sekä 

pelot korjausten tuottamista negatiivisista seurauksista ja kustannuksista (Airaksinen & 

Vainio 2011) aiheuttavat omat haasteensa. Urakoitsijan projektille aiheuttamat ongelmat 

ja haasteet puolestaan liittyvät urakoitsijan mahdolliseen ammattitaidottomuuteen sekä 

välinpitämättömyyteen omaa työtä kohtaan. Työntekijöillä ei välttämättä ole riittävää 

koulutusta ja kykyä työn suorittamiseen (Pentti 2012, Vainio ym. 2002), työmaakulttuu-

ri on huolimatonta ja aikatauluista ei pidetä kiinni (Airaksinen & Vainio 2011), työn 

tuottavuus on heikkoa (Pentti 2012), määräyksistä ei olla tietoisia ja/tai niitä ei noudate-

ta sekä IT:n käyttöä vastustetaan (Naaranoja & Uden 2007). Lisäksi urakoitsijoilla ei ole 

tarjota asiakkaalle kokonaisvaltaisia korjauspalveluita, jotka sisältäisivät asiakkaan kon-

sultoinnin (Vainio ym. 2002).  
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Korjausrakentamisen projektit eroavat monella tapaa uudisrakentamisesta, mikä aihe-

uttaa korjausrakentamiselle omaleimaiset ongelmat ja haasteet, kuten korjaushankkeen 

kohteena olevan rakennuksen ikä (Vainio ym. 2002). Korjaushankkeille on tyypillistä, 

että työn aikana ilmenee yllätyksiä (Pentti 2012, Vainio ym. 2002, Airaksinen & Vainio 

2011), joihin ei ole etukäteen osattu varautua. Purku- ja korjaustöiden aikana ilmenee 

monenlaisia terveys- ym. haittoja sekä riskejä (Pentti 2012, Vainio ym. 2002), kuten 

haitallisia aineita (PCB, asbesti ym.), mikrobikasvustoja sekä palovaarallisia ja kosteu-

delle herkkiä materiaaleja ja rakenteita. Oman haasteensa aiheuttaa myös se, että hank-

keet ovat epämääräisiä ja vaihtelevia, epävarmuutta esiintyy ja tiedot ovat puutteellisia. 

Lisäksi työolosuhteet ovat ahtaita ja säilyvät rakenteet ja rakennuksen osat tulee suojata. 

Koska korjausrakentamisessa esiintyy paljon epävarmuutta ja yllätyksiä, tulee suunni-

telmiin muutoksia työnaikana. (Pentti 2012.) Odottamattomat lisätyöt, virheellisesti 

tehdyt työt ja toteutuksen viivästyminen aiheuttavat myös ongelmia (Naaranoja & Uden 

2007). Lisäksi rakentamisen edetessä voi vastaan tulla teknisiä ongelmia (Vainio ym. 

2002) sekä puutteita tai vaurioita rakenteissa (Naaranoja & Uden 2007, Pentti 2012). 

Myös onnettomuuksia voi sattua (Naaranoja & Uden 2007). 

Korjausrakennusprojekteissa esiintyvien muutosten ja riskien hallitsemisessa on puut-

teita; muutosjohtamista ei juuri harjoiteta ja riskien arviointi ei ole riittävää. Lisäksi 

päätöksentekoprosesseja ei ole. Kaluston ja välineistön hallintaprosessit ovat epäjoh-

donmukaisia ja projektinhallintajärjestelmät tehottomia ja ei-käyttäjäystävällisiä. Lisäk-

si onnistuneista projekteista ei oteta oppia. (Naaranoja & Uden 2007.) 

Korjausrakennushakkeissa on havaittu myös puutteita sidosryhmien välisessä kanssa-

käymisessä. Yhteistyö urakoitsijan kanssa voi olla vaikeaa (Vainio ym. 2002). Tilaajan 

ja urakoitsijan tavoitteet ovat erilaisia ja eriäviä. Suunnittelijan ja urakoitsijan välillä ei 

ole yhteistyötä. (Lindstedt ym. 2011.) Huono tiedottaminen, avoimen keskustelun puute 

sekä epäselvät roolit ja vastuut on nähty ongelmana (Korhonen ym. 2005). Myöskään 

keskinäistä luottamusta osapuolien välillä ei ole. Lisäksi valituksia tulee ja riitoja esiin-

tyy. (Naaranoja & Uden 2007.) Yhteistoiminnallisen haasteen luo myös se, että raken-

nukset ovat pääsääntöisesti käytössä korjaustöiden aikana (Pentti 2012, Lindstedt ym. 

2011). 

Suunnittelun ja tutkimuksen näkökulmasta ongelmia ja haasteita luovat kiire, erilaiset 

määräykset sekä hankkeiden yksittäisyys. Ongelmia on syntynyt muun muassa suunnit-

teluun käytettävän ajan (Naaranoja & Uden 2007) sekä kuntotutkimusten, suunnitelmien 

ja asiakirjojen puuttumisen vuoksi (Pentti 2012). Ongelmia syntyy myös silloin, kun 

suunnittelun lähtötiedot ovat epäselviä ja reunaehdot puutteellisia, ja kun vanhojen ra-

kennusten suunnittelulle ja toteutukselle asettamia rajoitteita ei ole otettu huomioon 

(Pentti 2012, Lindstedt ym. 2011). Lisäksi korjaustapojen ja materiaalien valinta voi 

olla joko teknisesti tai arkkitehtonisesti rajoitettua (Pentti 2012). Korjausrakentamista 

voivat ohjata kulttuurihistorialliset tai arkkitehtoniset arvot, sekä kestävän kehityksen 

mukaiset periaatteet, jotka aiheuttavat omat haasteensa. Korjausrakentamisessa tulisi 

lisäksi ottaa huomioon kokonaisten alueiden kehittäminen yksittäisten kohteiden sijasta 

sekä esteettömyysratkaisut. (Airaksinen & Vainio 2011.) 

Muita ongelmia ja haasteita korjausrakentamiselle aiheuttavat muun muassa vilkas 

muuttoliike (Vainio ym. 2002), tutkimustiedon tuotteistamisen puuttuminen, pitkän täh-

täimen ajattelun puuttuminen (Airaksinen & Vainio 2011), vakuuttamaton omaisuus ja 

menetykset vahingon seurauksena (Naaranoja & Uden 2007) sekä ammattilaisten palve-

lukyvyttömyys (Korhonen ym. 2005). Ongelmia esiintyy myös resurssien laadussa ja 

saatavuudessa (Vainio ym. 2002) sekä työntekijöiden saatavuudessa (Pentti 2012, Vai-

nio ym. 2002). Lisäksi ongelmia liittyy myös rahoitukseen ja kustannuksiin; rahoitus 

puuttuu (Vainio ym. 2002), kustannustaso on korkea ja ylihinnoittelua esiintyy (Naa-

ranoja & Uden 2007, Vainio ym. 2002), hankekoot ovat pieniä (Lindstedt ym. 2011), 
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projektirahoitus ei ole linjassa projektisuunnitelmien kanssa ja budjetit ylittyvät (Naa-

ranoja & Uden 2007). Korjausrakennushankkeiden laadullisia ongelmia puolestaan ovat 

puutteet laadunvarmistuksessa (Pentti 2012) sekä työn heikko laatu (Vainio ym. 2002). 

Yleisten ja sidosryhmiin liittyvien ongelmien lisäksi rakentamisessa on ongelmia 

myös liiketoiminnan näkökulmasta. Esimerkiksi rakentamisessa yleisesti käytetty sopi-

musperustainen lähestymistapa pitää sisällään ongelmia. Suurimmat ongelmat ovat seu-

raavanlaiset: ideoita ei jaeta, yhteistyötä ja innovointia ei esiinny, koordinointiin ei kye-

tä ja osaoptimointia esiintyy. Ideoita ei jaeta, koska urakoitsijat tavoittelevat kilpailuetua 

ideoillaan tarjousprosessin aikana. Tällainen toimintapa kuitenkin johtaa siihen, että 

aikaa ja mahdollisuudet suunnitelmien kehittämiseen sekä innovointiin menevät huk-

kaan, kun suunnittelijat yrittävät parannella suunnitelmiaan myöhässä saapuvien ideoi-

den avulla. Urakkasopimukset puolestaan on muotoiltu siten, että ne eivät kannusta yh-

teistyöhön tai innovointiin. Tämä johtuu siitä, että sopimukset sisältävät lähinnä rangais-

tuksia tekemättömistä tai myöhässä olevista töistä. Tapauksissa, joissa yhteistyötä esiin-

tyy, ilmenee koordinoinnin puuttumisesta johtuvia ongelmia. Ongelmat voivat olla en-

nalta-arvaamattomia, koska projektin eri sidosryhmiä ei ole osattu sitouttaa toisiinsa. 

Osaoptimointi puolestaan on seurausta huonosti laadituista sopimuksista, minkä vuoksi 

jokaisen (ali)urakoitsijan on pyrittävä optimoimaan omaa toimintaansa selvitäkseen. 

(Mathews & Howell 2005)  

Rakennusteollisuuden toimitusketjut sisältävät ongelmia, jotka ovat pääasiassa seura-

usta vanhanaikaisesta johtamisesta ja pirstoutuneesta tilaus-toimitusketjusta (Vrijhoef & 

Koskela 2000, Lahdenperä 2012). Rakentamisen pirstoutuminen näkyy isojen toimijoi-

den vähäisenä määränä sekä asiakkaiden ja toimittajien suurena määränä. Lisäksi näiden 

eri toimijoiden välillä ei ole keskinäistä riippuvuussuhdetta. (Brady ym. 2005.) Suunnit-

telun, tuotannon ja toimintojen välillä ei siten ole integraatiota (Gann 2000). Rakenta-

misessa on havaittu olevan kaksi erillistä verkostointegraattoria, jotka ovat pääarkkitehti 

tai pääsuunnittelija suunnitteluvaiheessa ja pääurakoitsija rakennusvaiheessa. Pääsuun-

nittelija osaa tyypillisesti ottaa huomioon asiakkaiden vaatimukset ja suunnitteluun vai-

kuttavat säädökset. Sen sijaan hänellä ei usein ole taitoa integroida osasysteemejä koko-

naisuuteen. Lisäksi rakennussektorilla arvoketjun osat ovat harvoin integroitu toisiinsa, 

minkä seurauksena koko elinkaaren huomioonottavan lähestymistavan kehittäminen on 

hankalaa. (Winch 1998.) 

Rakennusteollisuudessa arvo on tarkoittanut hintaa, minkä seurauksena on esiintynyt 

hintakilpailua ja alin tarjous on voittanut urakan. Vähitellen on kuitenkin siirrytty pois 

tästä, koska on havaittu, että alin hinta ei tarkoita parasta lopputulosta ja arvoa, joka 

sisältää muutkin merkitykset kustannusten lisäksi. (Brady ym. 2005.) Rakennusprojekti-

en onnistumisen mittarina on puolestaan ollut lähinnä yksittäisen yrityksen onnistumi-

nen koko projektitiimin onnistumisen sijaan (Cornick & Mather 1999). Tämä lähesty-

mistapa on johtanut osaoptimointiin, josta loppuen lopuksi kärsivät eniten asiakkaat 

(Toolanen & Olofsoon 2006). Lisäksi rakennusteollisuudessa vallitsee yleisesti matala 

luottamus, mikä erottaa rakennusteollisuuden muista monimutkaisia tuotanto- ja pää-

omahyödykkeitä tuottavista teollisuudenaloista (Green ym 2004). 

Perinteiset sopimukset pyrkivät lyömään lukkoon kaikki asiat ennen projektin aloitus-

ta, mikä johtaa muun muassa tarpeeseen neuvotella asioista uudelleen, muutoksiin ja 

aikataulun venymiseen projektin aikana. Ratkaisuna ongelmiin on käytetty erilaisia yh-

teistyömalleja. Allianssi- ja yhteistyösopimukset sopivat perinteisten mallien sijaan kei-

noista, joilla eteen tulevat ongelmat voidaan selvittää (Hoezen 2012). Allianssi- ja IPD 

malleja on jo käytetty jonkin verran rakennusprojekteissa. Käyttö on kuitenkin vielä 

ollut vähäistä. Kokemukset mallien toimivuudesta ja tehokkuudesta ovat silti olleet po-

sitiivisia. IPD:n ja alliannsin avulla arvontuottoa kaikille osapuolille on pystytty kasvat-

tamaan. 
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2.2  Arvontuotto ja integroitu projektitoimitus rakennusprojekteissa  

Termille arvo ei ole olemassa yleispätevää määritelmää. Arvo ymmärretään monilla eri 

tavoilla. Joillekin arvo liittyy yksinkertaisesti hintaan; matalammat kustannukset tai 

enemmän voittoa toimittajalle. Toisille arvo puolestaan tarkoittaa enemmän asiakasnä-

kökulman huomioimista; arvo asiakkaalle, arvo asiakkaan asiakkaalle ja asiakkaan tyy-

tyväisyys. Kolmas näkökulma sen sijaan ottaa huomioon koko elinkaaren aikaisen ra-

hallisen arvon tai asiakkaiden ja toimittajien välisen molempia osapuolia tasapuolisesti 

hyödyttävän tilanteen. (Brady ym. 2005.)  

Arvo voidaan ajatella koostuvan kolmesta päätekijästä, joita ovat kustannukset, laatu 

ja aika (Miller ym. 2000). Arvon voi määritellä ainoastaan lopullinen asiakas. Arvo on 

mielekäs, kun se on ilmaistu tuotteena tai palveluna tai molempina. (Womack & Jones 

2003.)  

Arvoverkoston muodostavat toisiinsa kytköksissä olevat osapuolet, jotka yhdessä 

luovat arvoa loppuasiakkaalle. Arvoverkostot voivat olla pitkäaikaisia (esimerkiksi ke-

hittämiseen liittyvät verkostot) tai lyhytaikaisia (esimerkiksi projektikohtaiset verkos-

tot). Arvoverkostot voivat olla monitasoisia, jolloin verkoston jäsenet muodostavat eri-

laisia kerroksia (first tier, second tier jne.). Arvoverkostot ovat dynaamisia sillä yhteis-

työ, kilpailu ja eri toimijoiden roolit ovat jatkuvassa muutoksessa. Lisäksi arvoverkostot 

voivat olla horisontaalisia, jolloin arvontuotto tapahtuu yhdessä partnereiden, kilpaili-

joiden ja komplementaaristen toimijoiden kanssa. (Haapasalo 2009). 

Arvojohtaminen keskittyy asiakasarvojen esiintuomiseen sekä niiden hallintaan. Ar-

vojohtaminen on ohjattu prosessi, jossa päättäjät, sidosryhmät, tekniset asiantuntijat ja 

muut tahot työskentelevät yhteistyössä saadakseen aikaan arvoon perustuva tulokset 

systeemeistä, prosesseista, tuotteista ja palveluista (Barton 2000). (Whelton 2004.) 

Arvonluonti koostuu kolmesta osasta: arvon tunnistaminen, arvolupaus ja arvontuotto 

(Murman & Allen 2002). Tämä viitekehys perustuu lähtökohtaan, että arvo pitäisi luoda 

vasta arvon tunnistamisen ja virheettömän arvolupauksen luonnin jälkeen. (Whelton 

2004.) Arvon tunnistaminen -vaihe (ensimmäinen vaihe) sisältää sidosryhmien sekä 

heidän arvojen, tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden tunnistamisen. Sidosryhmien ar-

vot ja arvottaminen vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka tarpeet muuntuvat projektin 

vaatimuksiksi. (Whelton 2004.) 

Kun projektin johto on määritellyt perimmäiset tarpeet ja arvot, siirrytään arvolupa-

uksen vaiheeseen (toinen vaihe). Tässä vaiheessa sidosryhmien tarpeet kootaan yhteen. 

Vaiheen tarkoituksena on luoda projektille kokonaisvaltainen tarkoitus. Lisäksi sidos-

ryhmien väliset riippuvuudet ja erot määritellään. Projektiryhmä voi tässä vaiheessa 

määritellä myös piilevät tarpeet ja sidosryhmät. Koska asiakas ja sidosryhmät kokevat 

arvon eri tavoin, on tärkeää, että on olemassa tehokas prosessi projektin asiakkaan tar-

peiden ja arvojen hallintaa varten. (Whelton 2004.) 

Arvonluonti on keskeinen asia koko organisaatiossa. Organisaatiolla on yhteinen vas-

tuu luoda arvoa. Rakennusteollisuuden pirstoutuminen ja siitä johtuvat konfliktit ja epä-

onnistumiset yhteistyöllä toteutetuissa prosesseissa horjuttavat kykyä määritellä projekti 

ja luoda arvoa. Arvonluonnin kehittämisen kannalta olisi tärkeää keskittyä arvon luon-

tiin jokaisessa projektimäärittelyn vaiheessa kritisoinnin ja arvostelun sijaan. (Whelton 

2004.) Lisäksi arvoa tulisi tarkastella useista eri näkökulmista, sillä esimerkiksi arvon 

tarkastelu pelkästään taloudellisesta näkökulmasta johtaa tietyn arvotason saavuttami-

seen mahdollisimman pienin kustannuksin arvon kehittämisen sijaan. (Whelton 2004.) 
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IPD:n tavoitteena on tilanne, jossa työtehtävät ja kustannukset ylittävät perinteisiä or-

ganisaatiorajoja siten, että kokonaiskustannukset pienenevät ja projektin suorituskyky 

kokonaisuudessaan paranee. IPD:n avulla projekti tuottaa kokonaisuudessaan paremman 

tuoton tiimiläisille ja paremman arvon asiakkaalle. (Mathews & Howell 2005.) 

Integroidulle projektitoimitukselle on keskeistä yhteistyössä tehty monitahoinen so-

pimus ja yhdessä määritellyt projektitavoitteet (Lahdenperä 2012). Projektin toteutusta 

varten projektille asetetaan tavoitekustannus, joka muodostetaan yhteistyössä toimittaji-

en konsortion ja asiakkaan kesken. Tavoitehinta määritetään siten yhdessä ja jokaisen 

osapuolen tulee sitoutua siihen.(Aapaoja ym. 2012.) Kaikkien projektin osallistujien on 

toimittava avoimesti toisia tiimin osapuolia sekä asiakasta kohtaan. Esimerkiksi synty-

neitä kustannuksia ei tule piilotella, koska se vaikuttaa koko tiimin voittoihin. (Mathews 

& Howell 2005.) 

Tehostettu aikainen suunnittelu on keskeinen osa IPD:tä. Tällä tähdätään siihen, että 

projektikustannuksen eivät pääse kasvamaan projektin myöhemmissä vaiheissa, koska 

uudelleen suunnittelulle ei ole tarvetta. (Lahdenperä 2012.) 

Perinteisessä projektin toteutustavassa suunnittelu ja rakentaminen on toteutettu erik-

seen, mikä on johtanut tehottomiin työmenetelmiin ja toimintatapoihin sekä kalliisiin 

muutoksiin myöhemmin rakennusvaiheessa. IPD:n avulla edellä mainituilta ongelmilta 

vältytään, koska IPD mahdollistaa kaikkien osapuolten läsnäolon heti hankkeen varhai-

sista suunnitteluvaiheista lähtien. (Kent & Becerik-Gerber 2010) 

Käytännössä on havaittu, että IPD-prosessi on joustava, minkä ansiosta muun muassa 

muutosten läpivienti on tehokkaampaa, kustannuksia säästävämpää ja nopeampaa kuin 

perinteisellä tavalla. IPD mahdollistaa työvoiman lainaamisen toisilta tiimiporukoilta, 

jolloin viivästyksiä ja tyhjäkäyntiä ei pääse muodostumaan. Integroidun toiminnan ansi-

osta reagointi muutoksiin ja ongelmiin on nopeaa. IPD:n avulla voidaan myös vähentää 

tapaturmien ja onnettomuuksien määrää. Koska kaikilla osapuolilla on sama tavoite, 

ovat he enemmän kiinnostuneita koko työmaan turvallisuudesta ja siisteydestä, jolloin 

työtä haittaavat esteet poistetaan välittömästi. Lisäksi suunnitteluun käytetty aika ja raha 

mahdollistavat säästöt projektin toteutuksessa, kun ei ole tarvetta työn aikaisille muu-

toksille. IPD:stä on budjettien alittamisen lisäksi ollut apua myös aikataulujen lyhentä-

misessä. (Mathews & Howell 2005.)  

Integroitu projektitoimitus on nähty ratkaisuna sekä organisationaalisiin että sopi-

muksellisiin ongelmiin, joita kohdataan nykyään markkinoilla. (Mathews & Howell 

2005.)  Lisäksi projektitiimin tietotaidon integraatiolla luodaan mahdollisuudet inno-

voinnille. Riskien ja palkkioiden jakamiseen liittyvä toimintatapa puolestaan rohkaisee 

toimijoita ottamaan huomioon toisten näkökannat sekä työskentelemään yhteistyössä 

tehokkaasti. (Lahdenperä 2012.) 

Integroidun projektitoimituksen käyttö projekteissa on kuitenkin ollut melko vähäistä 

ja hidasta (Sive 2009). Syitä ovat olleet muun muassa epäilyt tiiviin yhteistyön positiivi-

sista vaikutuksista huolet liittyen avoimeen kirjanpitoon sekä riskien ja palkkioiden ja-

koon, sekä lainmukaisten viitekehysten puuttuminen (Kent & Becerik-Gerber 2010). 

Pääsääntöisesti IPD.stä on kuitenkin myönteisiä kokemuksia (Ross 2003, Matthews & 

Howell 2005).  

Koska IPD on melko uusi toimintatapa, haasteita on ilmennyt, eivätkä kaikki projektit 

ole saavuttaneet haluttua lopputulosta. Ongelmia ovat aiheuttaneet muun muassa vakiin-

tumattomat sopimuskäytänteet sekä IPD:n toimintaperiaatteiden ymmärtäminen väärin. 

Lisäksi rakennusteollisuuden yritykset ovat tottuneet perinteisiin tapoihin johtaa, ottaa 

vastuuta ja hyötyä mahdollisuuksista. Koska muutos on hidasta, tapojen muuttuminen 

vie aikaa. Myös hankintaprosessien uudelleen järjestelemisessä on ongelmia. Muutosten 

kautta IPD saadaan menestyksekkäästi käyttöön, jolloin IPD helpottaa palkkioiden ja 

riskien jakoa sidosryhmien välillä, luo kannustimia poikkeuksellisille tuloksille, vähen-
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tää valmiin projektin toiminnallisia ja ylläpidollisia kustannuksia, parantaa projektin 

toimitusaikoja, ja vähentää hukkaa paremman suunnittelun ja jaettujen kustannuksien 

kautta (Kent & Becerik-Gerber 2010).  

Perinteisten rakennusprojektien sopimuspohjaisesta, pirstoutuneesta ja vihamielisestä 

luonteesta on tullut pääeste IPD:lle (Aapaoja ym. 2013). Oman haasteensa tuo myös 

tiivis yhteistyö ja yhteinen projektitavoite, sillä kaikki projektin jäsenet joutuvat mak-

samaan yhden osapuolen virheestä. Kuten aiemmin on mainittu, IPD:ssä ei kuitenkaan 

keskitytä syyllisten etsimiseen, vaan ongelmat ovat yhteisiä ja niihin etsitään yhdessä 

paras mahdollinen ratkaisu. (Mathews & Howell 2005.)  

IPD:ssä projektin osapuolet solmivat keskenään sopimuksia. Sopimus voi olla yhtei-

nen kaikkia osapuolia (omistaja/tilaaja, arkkitehti, pääurakoitsija) koskeva sopimus 

(Kent & Becerik-Gerber 2010). Sopimus voidaan myös tehdä erillisinä eri osapuolten 

kesken, jolloin sopimusmenettely muistuttaa perinteistä projektin toteutustapaa. Yleensä 

IPD:ssä kuitenkin suositaan sopimusta, joka sitoo useampia osapuolia samaan sopimuk-

seen (eng. multiparty contracting) (AIA 2007). Kaikissa tapauksissa sopimuksien tavoit-

teena on maksimoida yhteistyötä ja koordinoida projektia kokonaisuutena (Kent & Be-

cerik-Gerber 2010). 

Useimmat olemassa olevat IPD sopimukset sisältävät elementtejä, jotka on suunnitel-

tu rohkaisemaan tiimityöhön ja edistämään projektin menestystä yksittäisen tiimin jäse-

nen menestyksen sijaan. Perinteisissä projekteissa jokainen osapuoli tyypillisesti ottaa 

varovaisia askelia minimoidakseen omaa riskiä. IPD sopimuksissa sen sijaan yhdiste-

tään kaikkien tiiminjäsenten riskit ja palkkiot ja kannustetaan yhteistyöhön, jotta yhtei-

set projektitavoitteet saavutetaan. Projektitavoitteet voivat vaihdella, mutta tavallisesti 

ne liittyvät kustannuksiin, aikatauluun ja laatumittareiihn, joita käytetään yleisesti pro-

jektin onnistumisen mittareina. (Kent & Becerik-Gerber 2010.) 

2.2.2  Integroitu projektitiimi 

Integroitu projektitiimi (eng. integrated project team, IPT) koostuu asiakkaan projekti-

tiimistä sekä konsulttien, rakentajien ja toimittajien muodostamasta toimitustiimistä. 

IPT yhdistää suunnittelun, rakentamisen sekä huollon ja ylläpidon. (OGC 2003, Aapaoja 

ym. 2013.) Integroitu projektitiimi työskentelee yhdessä, mikä mahdollistaa elinkaaren 

aikaisen arvon lisääntymisen. Elinkaaren aikainen arvo ilmenee pienempinä kustannuk-

sina, parempana laatuna, innovointina sekä tehokkaampana toimituksena. Tiimityölle on 

tunnusomaista keskinäinen luottamus ja avoimuus. Lisäksi riskit jaetaan ja ongelmat 

ratkaistaan yhdessä integroidun projektitiimin kesken. (OGC 2003.) Jokaisen tiimin 

jäsenen panos on arvokas sekä projektin että muiden tiimin jäsenten kannalta (Aapaoja 

ym. 2013). 

Integroitu projektitiimi toimii yhtenä yksikkönä ja koostuu projektin keskeisistä toi-

mijoista. Perusajatuksena on, että tiimi joko voittaa tai häviää yhdessä. Jokainen osa-

puoli sitoutuu ottamaan vastuun koko projektista sekä jakamaan kustannukset ja voitot 

ennalta määritellyn jakosuhteen perusteella. (Mathews & Howell 2005.) Tiimin jäsenillä 

on luonnollisesti erilaisia tavoitteita ja päämääriä, mutta saattaakseen projektin onnis-

tuneesti loppuun heidän tulee tehdä yhteistyötä (Bertelsen & Koskela 2004). Tiimi voi 

sisältää perinteisen toimintatavan mukaan keskenään kilpailevia toimijoita ja sidosryh-

miä täysin eri teollisuuden aloilta ja täysin erilaisista tehtävistä. (Aapaoja ym. 2013.) 

Projektitiimin valinta on tärkeää tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tällöin 

tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat voivat kukin antaa oman panoksensa projektin on-

nistuneelle suunnittelulle ja sitä kautta onnistuneelle toteutukselle. Ideoiden jaon seura-

uksena kustannuksia voidaan pienentää ja arvoa lisätä. Arvonluontiin ja tehokkaiden 
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Taulukko 2. Integroidun tiimin ominaispiirteet (Aapaoja ym. 2013). 

Ominaisuus Perustelu 
Tiimi työskentelee yhteisessä paikassa Lisääntynyt, esteetön ja jatkuva kummunikointi ja vuo-

rovaiktus. 

Organisationaalisia rajoja ei huomioida Yhtenäinen tiimihenki, joka vaikuttaa lopputulokseen. 

Tiimillä on yhteinen päämäärä ja tavoite Kokonaisoptimointia osaoptimoinnin sijaan; voitetaan tai 

hävitään yhdessä. 

Jokainen tiimin jäsen voi esittää ideoita 

liittyen projektin toteutukseen (reilu ja 

kunnioittava ilmapiiri) 

Yhteinen vastuu projektin suorituskyvystä/ projektista, 

mikä kannustaa innovointiin. 

Jokaisella tiimin jäsenellä on yhtäläinen 

mahdollisuus vaikuttaa toimitusprosessiin 

Hyödynnetään kaikkien sidosryhmien osaaminen.  

Tulokset ja innovaatiot hyödyttävät kaik-

kia 

Palkkiot varmistavat kokonaisoptimoinnin ja siten kaikki 

päätökset tehdään projektin parhaaksi. 

Keskitytään ratkaisemaan ongelmia, eikä 

etsimään syyllisiä (ei toisten syyttelyä) 

Syyttely ei ole hyödyksi arvon luonnille, minkä vuoksi 

huomio tulee kiinnittää siihen, että samoja virheitä ei 

toisteta.  

Riskit jaetaan kaikkien toimijoiden kesken Kaikki toimijat ovat samassa veneessä; kaikki tekevät 

parhaansa. 

Kokonaiskustannusten kasvanut ennustet-

tavuus 

Luotettavammat ja viimeistellymmät suunnitelmat yh-

teistyön avulla. 

Kokonaisaikataulun kasvanut ennustetta-

vuus 

Jatkuva aikataulun tarkkailu vuorovaikutuksen ja yhteis-

työn kautta.  

Ei esteitä information jaolle Ei ole tarvetta piilotella mitään, koska tulokset ovat yh-

teisesti hyödyllisiä. 

Taloudelliset dokumentit ovat kaikkien 

tiimin jäsenten nähtävillä 

Toiminnan on oltava avointa ja rehellistä, mikäli tulokset 

ja riskit jaetaan. 

 

Integroidun tiimin tulisi pyrkiä työskentelemään yhteisessä paikassa (SFC 2003, 

Dainty ym. 2001, Bromley 2003), mikä lisää tiimin jäsenten yhteenkuuluvuutta ja yh-

teistyömahdollisuuksia. Yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä voidaan lisätä myös johta-

mismenetelmien kautta. (Lahdenperä 2012.) Yhteistyö vaatii myös informaation jakoa. 

Informaation jaolle tiimin kesken ei tulisi olla rajoitteita (Evbuomwan & Anumba 1998, 

Bromley ym. 2003). Lisäksi tunnelman tulee olla reilu ja kunnioittava, eikä syytöksiä 

saa esittää (Dainty ym. 2001). Lisäksi täysin integroidussa projektitiimissä jokaisella 

toimijalla on yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa projektitoimitukseen, minkä ansiosta 

koko kumulatiivinen osaaminen saadaan käytettyä hyödyksi (Love & Gunasekaran 

1998, Baiden ym. 2003, Bromley 2003). 

Yhtenäisyyden kannalta on tärkeää, että tiimin luontiin ja ylläpitoon panostetaan. 

Tiimin jäseniä ei esimerkiksi erotella, vaan jokaisella on samanlaiset varusteet (esim. 

samanlainen suojakypärä samanlaisella logolla). Tiimi päättää oman projektiorganisaa-

tiorakenteen sekä nimittää tarvittavat vastuuhenkilöt kyseiselle projektille. Tehtäviin 

valitaan koko tiimin henkilöistä ne, jotka parhaiten sopivat kyseessä oleviin tehtäviin. 

Henkilöitä ei tule nimetä sen mukaan, mikä heidän aiempi roolinsa on isäntäorganisaa-

tiossa, sillä vastuuhenkilöt työskentelevät tiimille ja projektille, eivät isäntäorganisaa-

tiolleen. (Mathews & Howell 2005.) 

Integroitu tiimi tarvitsee projektille lopputuloksen, joka hyödyttää kaikkia ja toimin-

tatavat, jotka eivät ole sidottu organisaatiorajoihin (Fleming & Koppelman 1996, SFC 

2003, Dainty ym. 2001). Lisäksi integroidulla tiimillä tulisi olla yhteiset tavoitteet ja 

yksittäinen päämäärä, joka on projektin onnistunut toimittaminen (Love & Gunasekaran 

1998, Winch & Bonke 2002, Kent & Becerik-Gerber 2010). On myös havaittu, että 

pääosapuolten aikainen osallistuminen ja tehostettu aikainen suunnittelu johtavat tii-

viimmän ja yhtenäisemmän tiimin muodostumiseen (Lahdenperä 2012). Yhteistyön 



22 

 

 

ilmapiirin luomiseksi tiimin jäseniä tulee kannustaa työskentelemään yhdessä kaikkien 

projektivaiheiden läpi (Kent & Becerik-Gerber 2010). 

Tiimi- ja sidosryhmäintegraation avulla voidaan ratkaista monia ongelmia, joita pe-

rinteiset toimintatavat ja sopimukset ovat aiheuttaneet rakennusteollisuudelle (Aapaoja 

ym. 2013 Lahdenperä 2012, Brady ym. 2006). Integroitu projektitoimitus ja projektitii-

min integrointi tarjoavat organisaatioille todellisen mahdollisuuden saavuttaa enemmän 

kuin, mitä he voisivat saavuttaa toimiessaan yksin. (Aapaoja ym. 2013.)  

Tiimityöskentelyn avulla voidaan saavuttaa tuottavuutta sekä parantaa laatua (Glas-

sop 2002, Hayes 2002). Tiimityöskentelyn avulla voidaan saavuttaa tuloksia, joita perin-

teisin toimintatavoin ei olisi saavutettu. Yhteistyö lisää myös kokonaiskompetenssia, 

koska toimijoiden osaamisalueet yleensä vahvistavat ja lisäävät toistensa osaamista 

(Ross 2003, Kerzner 2003). Jotta kilpailuetua voidaan saada, tulee todellinen yhteistyö 

vakiinnuttaa virallisin kokonaisuuksin. Lisäksi tavoitteet tulisi asettaa pitkäntähtäimen 

tavoitteiden mukaan. (Aapaoja ym. 2013.) 

Onnistunut yhteistyö on yksi tehokkaimmista tavoista saavuttaa hyvät lopputulokset 

kaikille projektin sidosryhmille, etenkin silloin, kun se tuo yhteen toisiaan täydentäviä 

sidosryhmiä, joilla on erilaisia ideoita ja panoksia. IPD:ssä sidosryhmien integraation 

tulee rakentua yhteisen luottamuksen ja kommunikaation varaan (Olander & Landin 

2005, Ghassemi & Becerik-Gerber 2011). Luottamuksen rakentaminen vie kuitenkin 

aikaa (Martinsuo & Ahola 2010), minkä vuoksi tarvitaan kärsivällisyyttä, jotta edelly-

tykset menestyksekkäälle sidosryhmien integraatiolle voidaan luoda. (Aapaoja ym. 

2013.)  

Ottamalla sidosryhmät alusta asti mukaan integroituun prosessiin projektin sisältö ja 

asiakasvaatimukset hahmotetaan paremmin. Lisäksi sisältö ja asiakasvaatimukset huo-

mioidaan paremmin aikaisen osallistamisen ansiosta. (Lahdenperä 2012, Martinsuo & 

Ahola 2010.) Yhteistyön ansiosta jokainen sidosryhmä voi täyttää aukkoja omissa tie-

doissaan hyödyntämällä kaikkien sidosryhmien yhdessä luomaa tietovarastoa (Martin-

suo & Ahola 2010). 

Toimijoiden aikainen osallistaminen mahdollistaa kustannusten karsimisen, parem-

man laadun, lyhyemmän tuotekehitysajan sekä paremman pääsyn tarvittaviin teknologi-

oihin. Lisäksi on mahdollista saavuttaa tehokkaampi tuotanto sekä aikaistaa valmistu-

mista. Spesifikaatioiden määritysvaiheessa heikkojen suunnitelmien todennäköisyyttä 

on mahdollista pienentää ja lopputuotteen esiintuontia nopeuttaa aikaisen osallistamisen 

ja toimijoiden integraation kautta. (Seppälä 2009). 

Tiimin integraatiolle on myös esteitä. Vanhoista tavoista eroon pääseminen on yksi 

päähaasteista täysin integroidun projektitiimin saavuttamisessa (Lahdenperä 2012). 

Vanhat tavat ovat siten esteenä IPD:lle ja IPT:lle. Lisäksi etenkin rakennusteollisuuteen 

on haastavaa luoda integroituja projektitiimejä (Dainty ym 2001). 

Yhtenäisen integroidun projektitiimin ja IPD-kulttuurin luonti vaatii jokaisen sidos-

ryhmän vahvan sitoutumisen ja pitkäjänteisyyden (Walker 2002, Schöttle & Gehbauer 

2012, Brady ym. 2006). Yhteistyöhön perustuvan toimintatavan tulee sisältää kannusti-

mia, jotka motivoivat sidosryhmiä uusien toimintatapojen käyttöönotossa. Kannustimet 

voivat olla rahallisia tai ei-rahallisia, jotka edesauttavat yhteistyötä (Schöttle & Gehbau-

er 2012) ja yhteisesti hyödyllisiä lopputuloksia. (Aapaoja ym. 2013.) Tiimin kokoami-

nen on joissain tapauksissa ollut tehotonta, koska tiimiä on yritetty kasata yrityksen ja 

erehdyksen kautta (AIA 2010). 
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takia esimerkiksi projektissa voi olla vaikea arvioida, onko sidosryhmät analysoitu tar-

peeksi kattavasti. (Achterkamp & Vos 2008.) 

2.3.1  Sidosryhmäjohtaminen  

Rakennus- ja infrastruktuuriprojekteille on tyypillistä suuri sidosryhmien lukumäärä. 

Sidosryhmien lukumäärä johtaa siihen, että erilaisia toiveita, tarpeita ja vaatimuksia on 

paljon ja ne voivat olla keskenään hyvin ristiriitaisia. Tällä puolestaan voi olla suuri 

vaikutus projektin etenemiseen ja lopputulokseen. (Ward & Chapman 2008, Olander 

2007, Olander & Landin 2005.) Negatiivinen suhtautuminen voi merkittävästi haitata 

projektin etenemistä. Näkyvin ja yleisin haitta on aikataulun venyminen jopa useilla 

vuosilla. Riittämätön sidosryhmien tarpeiden johtaminen johtaa siihen, että projektin 

toteutuksesta syntyy konflikteja ja kiistoja. (Olander & Landin 2005.)  

Rakennusprojektit vaikuttavat sidosryhmiin sekä positiivisesti että negatiivisesti. Po-

sitiivisia vaikutuksia ovat parempi kommunikaatio ja asumisolosuhteet sekä korkeampi 

elintaso. Negatiivinen puoli puolestaan voi olla fyysisen ympäristön heikkeneminen. 

Rakennusprojekti voi siis vaikuttaa samanaikaisesti sekä positiivisesti että negatiivisesti 

eri sidosryhmiin. (Olander & Landin 2005.) Vaikutukset voivat lisäksi olla erittäin pit-

käkestoisia. Tähän on syynä rakennustoiminnan suuri resurssien kulutus ja lopputuot-

teena tarjoama fyysinen tuote, joka muuttaa maisemaa. Vaikutukset näkyvät suorasti 

sekä sosiaalisissa oloissa että ympäristössä. (Moodley ym. 2008.) 

Sidosryhmiä voidaan luokitella usealla eri tavalla (esim. Winch & Bonke 2002, Mit-

chell ym. 1997) esimerkiksi kiinnostuksen, oikeuksien, vaateiden (Clarkson 1995), roo-

lien (Winch & Bonke 2002) tai kiireellisyyden, legitimiteetin ja voiman mukaan (Mit-

chell ym. 1997). Kirjallisuudessa mainitaan useita eri asioita, jotka puoltavat sidosryh-

mien luokittelun tärkeyttä (esim. Cleland 1988, Mitchell ym. 1997, Aaltonen 2011). 

Sidosryhmien luokittelun raja on hieman häilyvä. Osa luokittelumalleista sisältää ko-

ko prosessin sidosryhmien tunnistamisesta niiden hallintaan saakka (esim. Cleland 

1988) toisten luokittelumallien kattaessa vain osan tästä. On myös hyvin tyypillistä yh-

distellä eri tunnistamis-, luokittelu-, analysointi- ja hallintatyökaluja (esim. Winch & 

Bonke 2002). 

Sidosryhmien luokittelua edeltää yleensä jonkinlainen sisäisten ja ulkoisten sidos-

ryhmien tunnistaminen (esim. Cleland 1988). Kun tämä joukko on tunnistettu, jaetaan 

se erilaisiin ryhmiin tai joissain tapauksissa tarkastellaan jokaista sidosryhmää yksinään 

esimerkiksi laskemalla sille erilaisia lukuarvoja. Sidosryhmien luokittelu ei yksinään 

takaa organisaation tavoitteiden onnistumista, vaan se on osa suurempaa kokonaisuutta, 

sidosryhmien hallintaa (Cleland 1988). Sidosryhmien hallinnalla on tutkitusti merkittä-

vä vaikutus organisaation tai projektin tavoitteiden saavuttamisessa (esim. Clarkson 

1995, Mitchell ym. 1997). Myös analysoimalla luokittelun avulla kerättyjä sidosryhmiä, 

voidaan ennustaa niiden käyttäytymistä ja näin ollen vähentää projekteihin kohdistuvaa 

epävarmuutta (Aaltonen 2011). 

Sidosryhmien luokittelun avulla voidaan tunnistaa organisaation tai projektin tavoit-

teiden saavuttamiseen mahdollisesti vaikuttavat ryhmät (Cleland 1988, Achterkamp & 

Vos 2008). Tunnistamista tarvitaan, sillä sidosryhmien tarpeet ja odotukset voivat olla 

erilaiset (Olander 2007). Esimerkiksi projekteissa voidaan yleisesti sanoa, että projektin 

sisäiset sidosryhmät tukevat projektin onnistumista kun taas projektin ulkoiset sidos-

ryhmät ovat sitä vastaan. Mikäli sidosryhmää tai sen tarpeita ei tunnisteta ajoissa, ei 

siihen osata kohdistaa oikeita toimenpiteitä. Tämä saattaa johtaa siihen, ettei tavoitteita 

välttämättä sen seurauksena saavuteta, tai että ne saattavat viivästyä. (Cleland 1988.) 
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Resurssien niukkuus puoltaa myös sidosryhmien luokittelua. Koska kaikkia sidos-

ryhmiä ja heidän vaateitaan ei voida yleensä täydellisesti käsitellä, on projektipäälliköi-

den päätettävä, miten paljon resursseja kuhunkin sidosryhmään käytetään. Sidosryhmien 

luokittelu ja tärkeysjärjestyksen laatiminen auttavat tekemään valintoja eri sidosryhmien 

välillä. (Mitchell ym. 1997.) Kaikki sidosryhmät eivät ole samanlaisessa asemassa kes-

kenään, vaan heidän vaikutusvaltansa vaihtelee (Johnson ym. 2008). 

Sidosryhmien tilaa on seurattava koko projektin elinkaaren ajan, koska sidosryhmien 

vaikutukset voivat muuttua. Erityisesti ennen merkittävien päätösten tekemistä on syytä 

tutkia, miten se vaikuttaisi eri sidosryhmiin. (Olander & Landin 2005.) 

Rakennusteollisuuden projektijohtaminen on keskittynyt suunnitteluprosesseihin ja 

monimutkaisten toimintojen johtamiseen, joita vaaditaan rakennusprojektin läpiviemi-

seksi (Morris 1994 artikkelissa Atkin & Skitmore 2008). Sidosryhmien johtaminen on 

siten kriittinen taito projektitiimeille (Vinten 2000). Rakennusprojektin onnistunut to-

teutus riippuu siitä, kuinka hyvin sidosryhmien tarpeet ja odotukset on huomioitu pro-

jektin koko elinkaaren aikana (Cleland 1995). Epäonnistumiset rakennusprojektien si-

dosryhmien tarpeiden huomioinnissa ovat johtaneet useisiin projektien epäonnistumisiin 

(Bourne & Walker 2005). Syynä tähän on se, että rakennusprojektien sidosryhmillä on 

resurssit ja kyvykkyys keskeyttää rakennusprojekti (Lim ym. 2005).  

Perinteisesti rakennusteollisuuden projekteissa on keskitytty sisäisiin sidosryhmiin 

kuten hankintaan ja työmaanjohtoon. Ulkoisista sidosryhmistä huolehtiminen on ajateltu 

kuuluvan julkisille viranomaisille rakennusten kehittämistoimia koskevien lakien ja 

määräysten kautta. (Atkin & Skitmore 2008.) Rakentamismääräyksissä tunnistetaan 

rakennusprojekteissa olevan viisi eri sidosryhmää: käyttäjä, rakennuttaja, rakentaja 

(mm. pääurakoitsija), suunnittelija ja viranomaiset. Pienessä projektissa yksi ja sama 

sidosryhmä voi edustaa montaa eri tehtävää ja siten myös sidosryhmää, kun taas suuris-

sa projekteissa sidosryhmät voivat vaihdella projektin eri vaiheissa. Esimerkiksi pienta-

lohankkeessa käyttäjä voi olla samalla rakennuttaja, rakentaja ja suunnittelija, mutta 

suuressa hankkeessa jokaista tehtävää voi hoitaa eri taho. (Rakennustieto Oy 1989.) 

Vuosien saatossa on kuitenkin havaittu, että tärkeitä sidosryhmiä on useampia. Tämä on 

johtanut muun muassa siihen, että sidosryhmiä ja heidän tarpeitaan on alettu määritte-

lemään ja luokittelemaan. (Newcombe 2003.)   

Sidosryhmät ovat merkittävä epävarmuuden lähde. Jotta epävarmuutta saataisiin pie-

nennettyä, luodaan toimintaympäristöstä tulkinta sidosryhmäanalyysin avulla. Sidos-

ryhmäanalyysin avulla yritetään luoda mahdollisimman oikea kuva sidosryhmäympäris-

töstä. Projektin sidosryhmäympäristön voidaan ajatella koostuvan kaikista organisaati-

oista, jotka voivat vaikuttaa projektiin tai joihin projekti voi vaikuttaa, sekä suhteista 

näiden organisaatioiden kanssa. Ulkoinen sidosryhmäympäristö puolestaan pitää sisäl-

lään kaikki projektin ulkoiset sidosryhmät sekä suhteet niiden kanssa. Sidosryhmäym-

päristöstä tehtävän analyysin luominen on projektitiimin tehtävä ja sen perusteella orga-

nisaatio määrittelee toimet sidosryhmiä kohtaan. (Aaltonen 2011.) 

Tehokkaan sidosryhmäanalyysin pitäisi määritellä, mitä kompromisseja voidaan teh-

dä ilman, että projektin päämärästä joudutaan tinkimään. Siten sidosryhmien analysoin-

tiprosessin tavoite tulisi olla sen laajuuden määrittäminen, jolla sidosryhmien tarpeet 

voidaan täyttää. Lisäksi prosessin tulisi analysoida mahdolliset seuraukset, mikäli sidos-

ryhmien tarpeita ei tyydytetä. Haasteena on siis löytää sellainen kompromissi, joka tyy-

dyttää mahdollisimman monen sidosryhmän tarpeet ja kuitenkin takaa uusien projektin 

saannin. (Olander & Landin 2008.) 

Sidosryhmäanalyysin käytänteitä käsitellään paljon projektin sidosryhmien johtamis-

kirjallisuudessa. Lisäksi kirjallisuus tarjoaa monenlaisia työkaluja ja metodeja sidos-

ryhmien määrittämiseen ja luokitteluun. Sen sijaan itse ongelman tulkintaprosessi on 

jäänyt vähemmälle huomiolle. Tulkintaprosessi määrittelee miten informaatio sidos-
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ryhmäympäristöstä hankitaan, suodatetaan ja prosessoidaan. Nämä tulkintaprosessit 

voivat erota toisistaan merkittävästi ja siten johtavat erilaisiin johtamistoimiin. (Aalto-

nen 2011.) 

Säännöllinen sidosryhmäanalyysitoiminta koko projektin elinkaaren aikana on havait-

tu olevan yhteydessä projektin aktiivisuuteen sidosryhmäympäristöä kohtaan. Löydök-

set osoittavat, että avoimet ja aktiiviset projektit ovat mukana sidosryhmäympäristös-

sään läpi projektin elinkaaren etsien jatkuvasti sidosryhmiin liittyvää informaatiota, 

osallistuen keskusteluihin ulkoisten sidosryhmien kanssa, järkeistäen ympäristöä ja jopa 

yrittäen vaikuttaa siihen ennakoivasti. Tällaiset projektit ovat usein myös taipuvaisia 

ottamaan huomioon muutokset sidosryhmien asemassa ja huomioimaan sidosryhmäym-

päristön muutosvoimat sidosryhmäanalyyseissaan. Passiiviset projektit, sen sijaan, eivät 

kerää aktiivisesti sidosryhmiä koskevaa dataa tai järkeistä sidosryhmäympäristöään jat-

kuvasti. Ne eivät tutki ympäristöä löytääkseen vastausta havaittuun ongelmaan eivätkä 

yritä muuttaa sitä. Tällaiset projektit ovat taipuvaisia pitämään ulkoisten sidosryhmien 

toimintaa strategisina yllätyksinä ja poikkeamina, joita on haastava johtaa. (Aaltonen 

2011.) 

2.3.2  Vaatimusten hallinta 

Sidosryhmien tunnistamisen ja analysoinnin lisäksi sidosryhmien tarpeiden ja vaatimus-

ten hallinta on tärkeää. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että ongelmat spesifikaa-

tioissa ovat mahdollisesti merkittävin syy projektien epäonnistumisille tilanteissa, joissa 

toimitus tai lopputuote on myöhässä, lopputuote ei vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita 

tai toiminta on epätyydyttävää (Sommerville & Sawyer 1997). Vaatimusten hallinnan 

avulla on mahdollista parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä muun muassa rakennusprojek-

teissa. Lisäksi vaatimusten hallinta mahdollistaa innovoinnin, jolloin rakennuksen ar-

vontuottoa voidaan lisätä. (Mauger ym. 2010.) 

Vaatimukset ovat peräisin tarpeista. Tarve on tuotteelle määritelty toive. Tarve on il-

maistu muodollisesti, ja ryhmä on hyväksynyt sen. Vaatimuksella puolestaan tarkoite-

taan mitä tahansa yhteenliittymää tietyn tarpeen ja tietyn edustajan tai edustajien välillä, 

mikä johtaa tarpeen käytäntöönpanoon. Tarpeesta tulee siten vaatimus vain silloin, kun 

tarpeesta tulee osa lopullista tuotesuunnitelmaa tai spesifikaatiota. (Eodice 2000.) 

Asiakasvaatimukset tarjoavat linkin asiakkaiden (tilojen tai rakennuksen omistajat) ja 

projektin sidosryhmien välille. Asiakasvaatimusten tulee olla tarkasti määriteltyjä. Mää-

ritelmissä ei saa esiintyä epäselvyyttä tai sekavuutta. Niiden tulee heijastaa kaikkia asi-

akkaan näkökulmia ja tärkeitä asioita. Lisäksi vaatimukset pitää esittää muodossa, joka 

on ratkaisu-vapaa, eli se ei ole riippuvainen jostain tietystä suunnittelukonseptista. Tällä 

tavoin on helppo löytää suunnitteluratkaisuja, jotka korreloivat asiakkaan alkuperäisten 

tarpeiden kanssa. (Kamara ym. 2000.) 

Termi vaatimus viittaa myös projektikontrolliin, jossa vaatimukset ovat perusteena 

projektin laadun määrittämiselle. Usein vaatimuksia käytetään arvonluonnin perustana. 

Vaatimukset ovat tavallisesti kehittymättömiä tai oletuksia, joita pidetään selviönä. Tä-

mä aiheuttaa ongelmia asiakastarpeen tyydyttämisessä ja spesifikaatioiden määrittämi-

sessä. (Whelton 2004.)  

Spesifikaatioihin liittyviä ongelmia ja laatua voidaan parantaa kahdella tavalla. En-

simmäinen keino on parantaa vaatimustenhallinnan prosessia, jotta virheet eivät pääse 

spesifikaatioihin asti. Toinen tapa on parantaa organisaatiota ja spesifikaatioiden esitys-

tapaa itsessään, jotta niitä voidaan validoida. (Sommerville & Sawyer 1997.) 

Asiakkaiden vaatimuksia on pyritty hallitsemaan erilaisin menetelmin. Ohjelmistote-

ollisuuden parissa asiakkaiden vaatimusten keräämiseksi ja analysoimiseksi on kehitetty 
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2.3.3  Sidosryhmien osallistaminen projektiin 

Sidosryhmien sitouttaminen projektiin on tärkeää, koska sitä kautta sidosryhmien odo-

tuksia on helpompi hallita ja johtaa, odottamattomia riskejä voidaan pienentää, positii-

vista energiaa vapauttaa sekä negatiivista toimintaa ja reaktioita pienentää. Näillä asioil-

la voi olla vaikutusta projektin onnistumiseen. Sitouttamisella voidaan siis vaikuttaa 

projektin onnistumiseen sekä pienentämällä negatiivisia puolia että lisäämällä positiivis-

ta ilmapiiriä. (Atkin & Skitmore 2008.) 

Projektin onnistumisen kannalta on myös tärkeää, että sidosryhmien odotuksia kunni-

oitetaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tehdään kompromisseja. Ideaalitilanteessa 

kaikkia sitouttamistapoja osattaisiin käyttää tehokkaasti ja etulinjan työntekijöillä olisi 

valtuudet käyttää niitä tarpeen vaatiessa. (Chinyio & Akintoye 2008.) Sidosryhmien 

odotusten kunnioittaminen lisää myös sidosryhmien tyytyväisyyttä. Sidosryhmien tyy-

tyväisyys puolestaan on yksi tärkeimmistä tekijöistä projektin onnistumisen kannalta. 

Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen (TQM) arvojen, periaatteiden ja käytäntöjen käyt-

töönotolla voitaisiin edesauttaa projektin onnistumista muun muassa tyytyväisempien 

sidosryhmien kautta. (Olander & Landin 2008.) 

Projektipäälliköiden rooli korostuu sidosryhmien sitouttamisessa. Mikäli projekti-

päälliköt kykenevät luomaan uskottavan pohjan sidosryhmien vaikutusvallan ja sen in-

tensiteetin ymmärtämiselle, he voivat sitouttaa vaikutusvaltaisia sidosryhmiä aktiiviseen 

kommunikointiin. Tällä tavoin voidaan välttää katastrofit ongelmallisissa tilanteissa. 

Sidosryhmien vaikutusvaltaa voidaan myös käyttää käänteisesti eli projektin onnistumi-

sen veturina. Tällainen yhteistyö vaikutusvaltaisten sidosryhmien ja projektipäällikön 

välillä vaatii henkilöiden muuttumista ja tiedon jakamista. (Bourne & Walker 2005.) 

Toimijoiden osallistamisen kautta on mahdollista saavuttaa erilaisia etuja. Toimijoilta 

saadaan monenlaista tietoa, minkä jakamisen kautta osallistuminen paranee. Teknologi-

sen tiedon jakamisen kautta on mahdollista saavuttaa toimijoiden korkeampi sitoutu-

misentaso ja parantuneet lopputulokset. Yleisesti toimijoiden osallistuminen johtaa ta-

voitteiden parempaan saavuttamiseen. Tiedon jakaminen on sitä todennäköisempää, 

mitä enemmän teknologinen epävarmuus on läsnä. Teknologiseen epävarmuuteen liitty-

viä ongelmia on kuitenkin mahdollista pienentää jakamalla teknologioita ja ottamalla 

toimijat mukaan kehitystoimintaan. (Petersen ym. 2003.) Toimijoiden osallistamisen ja 

teknologian jaon kautta saavutetaan paremmat läpimenoajat, laatu ja lopputulokset (Ra-

gatz ym 2002). Näiden lisäksi toimijoiden osallistuminen johtaa parempiin suunnitel-

miin, nopeampaan läpimenoaikaan, vähempään hukkaan, tyytyväisempiin loppukäyttä-

jiin, tehokkaampaan toimintaan, parempaan vaatimusten täyttymiseen, tehokkaampiin 

omiin toimintoihin, kustannustehokkuuteen (Dowlatshahi 1998). 

Aikaisen osallistamisen kautta hankkeen keskeiset sidosryhmät tulevat määritellyiksi. 

Kun sidosryhmät on tunnistettu, voidaan niiden vaatimukset määritellä ja hallita. Vaati-

musten selvittämisen kautta projektin arvonluontia on mahdollista tehostaa, sillä on ha-

vaittu, että vaatimusten hallinnan avulla on mahdollista parantaa käyttäjien tyytyväi-

syyttä. Tämän vuoksi aikainen osallistaminen parantaa sekä vaatimusten hallintaa että 

arvonluontia. 

2.4  Teoriasynteesi 

Suomessa rakentamisessa vallitsee toimintakulttuuri, jossa palvelun toimittajat valitaan 

alimman tarjoushinnan perusteella jokaiselle projektille erikseen. Käytännössä toimijoi-

den pilkkoutumista tapahtuu myös pää- ja aliurakoitsijoiden valinnan jälkeen, jolloin 

urakat jaetaan aina vain pienempiin ja pienempiin erillisiin osasiin. Tarjousten vertailus-
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sa ei oteta huomioon esimerkiksi elinkaarikustannuksia tai muita välillisiä kustannuksia, 

osaamista tai teknologista kyvykkyyttä. Lisäksi tarjousten tulee noudattaa tiukasti tar-

jouspyyntöä, jolloin innovaatioille ja kehitysehdotuksille ei jää tilaa. Rakentamiselle on 

myös tyypillistä ”valvontakulttuuri” eli rakentamisen toteutuksen laatua ja sisältöä jou-

dutaan erikseen vaatimaan. 

Rakentamisen tilaus-toimitusketjun pirstoutuminen on johtanut siihen, että kokonais-

ajattelu muuttuu yksittäisten osien tarkasteluksi. Tämän seurauksena osapuolten vastuu 

hämärtyy eikä yhteistoiminnan ja palvelujen kehittämistä nähdä tärkeänä. Rakennuspro-

jektien monimuotoisuuden vuoksi olisi tärkeää, että toimintamallit olisivat kehittyneitä. 

Näin ei kuitenkaan ole. Lisäksi rakennusteollisuudessa ollaan tietoisia tarpeesta kehittää 

integraatiota, suunnittelua sekä suunnittelu- ja toteutusprosessin kontrollointia. Myös 

asiakkaat ovat tietoisia hukasta, tuottavuus ongelmista sekä teknologisesta kehityksestä, 

ja he ovat alkaneet vaatia enemmän arvoa. 

Rakennusteollisuuden toimintamallien arvontuottokyky on heikko. Ratkaisuksi pa-

rempiin lopputuloksiin ja arvonluonnin parantamiseen on laajasti ehdotettu integroitua 

projektitoimitusta. IPD:n avulla pyritään pääsemään irti tilaus-toimitusketjun pirstale-

maisuudesta ja osaoptimoinnista, ja siirtymään kohti kokonaisvaltaista arvontuottoa. 

Taulukossa 3 on esitetty perinteisen ja integroidun projektitoimituksen ominaispiirteitä 

liittyen tiimeihin, prosesseihin, riskeihin, palkkioihin, kommunikointiin ja teknologiaan 

sekä sopimuksiin. Taulukosta on havaittavissa, että integroitu projektitoimitus eroaa 

merkittävästi perinteisestä projektin toimitustavasta. Merkittävin ero on IPD:n huomat-

tavasti avoimempi toimintatapa, joka nojaa luottamukseen ja yhteistyöhön.  

Jotta rakennusprojektien arvonluontia ja arvonvirtausta voitaisiin johtaa ja lisätä, tar-

vitaan projektitiimin jäsenten ja muiden sidosryhmien välistä tiiviimpää yhteistyötä ja 

integraatiota. Yhteistyön tulisi siten olla kaikkien tilaus-toimitusketjun toimijoiden vä-

listä, ei pelkästään urakoitsijoiden ja asiakkaan. Jotta integraatiosta tulisi syvempi, on 

ehdotettu, että kaikki projektin sidosryhmät tulisi ottaa mukaan mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa. Projekteissa, joissa sidosryhmät on määritelty ennakolta, yksilöt voivat 

merkittävästi vaikuttaa kustannus- ja aikataulutavoitteiden saavuttamiseen tarkastele-

malla aika- ja työarvioiden järkevyyttä ja paikkansapitävyyttä. Menestyksekkään integ-

roidun projektin kulmakivenä on tiimi, joka on keskittynyt asiakkaiden tarpeisiin. 

Kaiken kaikkiaan korjausrakennusprojektien arvontuottoa on mahdollista tehostaa 

ottamalla käyttöön integroitu projektitoimitus sekä osallistamalla ja johtamalla 

sidosryhmiä tehokkaasti. Aikainen osallistaminen edellyttää, että tilaaja määrittelee 

heti hankkeen alussa, mitä hankkeessa tullaan tekemään ja minkälaista osaamista 

hankkeessa tarvitaan. Tällä tavoin keskeiset sidosryhmät tulevat määritellyiksi riittä-

vän ajoissa. Lisäksi hankkeen sisältö ja asiakasvaatimukset tulevat paremmin huomioi-

duiksi. Myös muiden sidosryhmien tarpeet otetaan paremmin huomioon aikaisen osallis-

tamisen kautta. Kun sidosryhmät ja niiden tarpeet on tunnistettu ajoissa, osataan niihin 

kohdistaa oikeat toimenpiteet, jolloin esimerkiksi hankkeen viivästyksiltä ja epäonnis-

tumisilta voidaan välttyä. Lisäksi aikainen osallistaminen mahdollistaa toimijoiden tie-

totaidon hyödyntämisen, jolloin turhalta työltä vältytään ja säästetään sekä aikaa että 

rahaa. Aikainen osallistaminen tehostaa ja parantaa hankkeen läpivientiä, jolloin tarve 

myöhemmin tehtäville muutoksille pienenee huomattavasti. Näiden lisäksi sidosryhmien 

aikaisin aloitettu yhteistyö luo luottamusta ja yhteenkuuluvuutta tiimin jäsenten välille, 

mikä edesauttaa mahdollisten ongelmien ratkaisemista. Yhdessä tämä kaikki lisää pro-

jektin arvontuottoa tehostaen projektin läpivientiä ja parantaen sidosryhmien tunnistet-

tavuutta ja niiden vaatimusten hallittavuutta. 
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Taulukko 3. Perinteisen ja integroidun projektitoimituksen ominaispiirteet (AIA 

2007). 

 Perinteinen projektitoimitus Integroitu projektitoimitus 

Tiimit pirstoutunut, vain tarpeen vaatiessa, 

vahvasti hierarkinen, kontrolloitu 

muodostuu projektin pääsidosryhmistä, 

kootaan prosessin aikaisessa vaiheessa, 

avoin, yhteistyössä tehty 

Prosessi lineaarinen, erillinen, eristetty; tie-

toa/tietämystä (knowlegde) kerätään 

vain tarpeen vaatiessa; informaation 

haaliminen; tiedon ja taidon siilot 

rinnakkainen ja monitasoinen; tiedon ja 

taidon aikainen osallistuminen; informaa-

tion avoin jakaminen; sidosryhmien väli-

nen luottamus ja kunnioitus 

Riski hallitaan yksilöllisesti/yksittäin, siirre-

tään mahdollisuuksien mukaan toisille 

hallitaan yhdessä, jaetaan tarkoituksenmu-

kaisesti/sopivasti 

Kompensaa-

tio/palkkio 

tavoitellaan henkilökohtaista hyötyä; 

mimimipanos maksimaalista tuotosta 

kohti; ostohintaperusteinen 

tiimin menestys sidottu projektin menes-

tykseen; arvoperustainen  / -pohjainen 

Kommunikoin-

ti/teknologia 

paperipohjainen; kaksiulotteinen; ana-

loginen 

digitaalinen, virtuaalinen; BIM (3-, 4- ja 

5-ulotteinen) 

Sopimukset rohkaisee yksipuoliseen panostukseen; 

riskin allokointi ja siirto; ei jakamista 

rohkaisee, edistää ja tukee monenvälistä 

avointa jakamista ja yhteistyötä; riskin 

jakaminen 
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3 Sidosryhmien integraatio korjausrakentamisessa 

Tutkimuksen kohteena on yksi kiinteistöosakeyhtiö. Kiinteistöosakeyhtiö Kirkkokatu 18 

on vuonna 1970 perustettu yhtiö, joka sijaitsee Joensuun keskustassa torin kupeessa. 

Kiinteistö on rakennettu vuonna 1971. Kiinteistö sijaitsee omalla 3193 m² tontilla. Yhtiö 

koostuu kahdesta nelikerroksisesta kerrostalosta sekä niitä yhdistävästä yksikerroksises-

ta näytteenottokeskuksesta.  

Kiinteistössä on sekä asuntoja että liikehuoneistoja. Asuntoja on 19 kappaletta, joiden 

koko vaihtelee 30 m² yksiöiden ja 129 m² 5h+k välillä. Liikehuoneistoja puolestaan on 

39 kappaletta, ja neliömäärät vaihtelevat 24 m² ja 181 m² välillä. Lisäksi kiinteistössä on 

79 autopaikkaa, joista autotalleja on 13 kappaletta, autohallipaikkoja 37 kappaletta ja 

autopaikkoja piha-alueella 29 kappaletta. Huoneistoneliöitä on 4803 m² ja autotallineli-

öitä on 223 m². Rakennuksen kokonaistilavuus on 19600 rm³. Kiinteistön muita tiloja 

ovat huoneistokohtaiset varastokomerot kellarissa, jäähdytetty talouskellari, ulkoiluvä-

linetilat, väestönsuoja, saunaosasto sekä tekniset tilat. Kiinteistön lämmitysjärjestelmä 

on kaukolämpö ja ilmanvaihto on toteutettu koneellisella poistolla.  

Kiinteistöön on tehty muutamia remontteja 2000-luvulla. Käyttövesiputkistot on uu-

sittu vuonna 2002, ikkunaremontti on tehty vuonna 2008 ja vuonna 2011 on tehty patte-

ritermostaattien vaihto ja lämmönsäätö asuinsiiven, eli Kirkkokadun suuntaisen siiven 

osalta. Tällä hetkellä kohteeseen on suunnitteilla sekä lisä- että täydennysrakentamista. 

Lisäksi on kaavailtu julkisivuremonttia energiatehokkuuden ja yleisilmeen parantami-

seksi, hissien uudistamista, ilmanvaihtojärjestelmän päivittämistä sekä nykyisen parkki-

hallin lattian korjaamista. Lisärakentaminen koskee Koskikadun puoleisen rakennus-

massan korottamista kahdella kerroksella ja mahdollisesti Kirkkokadun puoleisen mas-

san korottamista yhdellä lisäkerroksella. Täydennysrakentamista puolestaan on suunni-

teltu kiinteistön paikoitusalueen reunaan. Paikoitusalue on tarkoitus siirtää kokonaisuu-

dessaan maanalaiseen parkkihalliin.  

Kohteen lisä- ja täydennysrakentaminen vaatii kaavamuutosta, joka on tällä hetkellä 

vireillä Joensuun kaupungin kanssa. Kohteen alustavan arkkitehtisuunnitelman on laati-

nut paikallinen arkkitehtitoimisto. Pidemmälle vietyjä massoitussuunnitelmia toteuttaa 

arkkitehtiopiskelija lopputyönään.  

3.1  Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksessa käytettiin case-metodia. Tämä metodi valittiin kahdesta eri syystä. En-

sinnäkin, kuten Olkkonen (1993) tuo esiin, case-tutkimus on ainoa tutkimusmetodi tut-

kittaessa uuttaa ilmiötä, josta on vain vähän empiiristä dataa saatavilla. Toiseksi case-

tutkimusmetodi mahdollistaa tosielämän tapahtumien holististen ja merkityksellisten 

ominaispiirteiden säilyttämisen (Yin 2003). 
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Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena 

on ilmiön tai tapahtuman kuvaaminen, tietyn toiminnan ymmärtäminen tai teoreettisesti 

mielekkään tulkinnan antaminen jollekin ilmiölle. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena 

ei siten ole tilastollinen yleistettävyys. Tämän vuoksi henkilöt, joilta tietoa kerätään, 

tulisi mieluusti valita harkitusti sattumanvaraisuuden sijaan. Tällöin henkilöt tietävät 

tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta asiasta. (Tuomi & 

Sarajärvi 2004.) 

Tutkimuksessa käytettiin laadullista aineistoanalyysiä. Laadullinen aineistoanalyysi 

pohjautuu tulkintaan. Tämän vuoksi se sisältää myös tutkijan henkilökohtaista tulkintaa. 

(Creswell 2003.) Laadullinen tutkimus on intuitiivinen, subjektiivinen ja syvä (Bouma 

& Atkinson 1995). Laadullisille tutkimusmenetelmille on tyypillistä kehittyvät mene-

telmät, avoimet kysymykset, haastattelu-, havainto-, asiakirja- ja audiovisuaalinen ai-

neisto sekä teksti- ja kuva-analyysi (Creswell 2003). 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina. Tällaiselle haastattelulle 

on tyypillistä, että kysymykset ovat ennalta määrätyt, mutta vastaukset annetaan omin 

sanoin. Lisäksi haastattelija voi vaihtaa kysymysten järjestystä tai sanamuotoja haastat-

telun aikana ja haastattelujen välillä. Puolistrukturoitua haastattelua kutsutaan myös 

teemahaastatteluksi. Teemahaastattelussa oleellisinta on se, että haastattelu etenee tietty-

jen teemojen varassa. Haastattelumenetelmä ei ota kantaa haastattelukertojen määrään 

tai syvyyteen. Teemahaastattelu on siten lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua 

haastattelua. (Hirsjärvi & Hurme 2000.) Puolistrukturoidun haastattelun kysymykset 

ovat suorituskysymyksiä, ja kysymysalue on pääpiirteittäin määritelty. Koehenkilömää-

rä on melko pieni, ja yksikkökustannus suurehko. Analyysivaiheessa työmäärä on suuri 

ja tutkijan on välttämättä paneuduttava analysointiin. Haastattelujen tuloksena saatu 

tieto on laadultaan syvää. (Hirsjärvi & Hurme 1993.) 

Haastattelut toteutettiin kasvokkain tai puhelimitse. Puhelinhaastattelun etuja henki-

lökohtaiseen haastatteluun verrattuna on haastattelun nopeus, alhaisemmat kustannukset 

ja tavoitettavuus. Puhelinhaastattelulla ei kuitenkaan saavuteta samanlaista kontaktia ja 

luottamusta, mikä henkilökohtaisella kasvokkain toteutetulla haastattelulla on mahdol-

lista saavuttaa. Lisäksi haastateltavan käytöstä ja ilmeitä ei voida havainnoida, mikä 

mahdollisesti alentaa tulosten luotettavuutta. (Saunders ym. 2000.) 

Haastattelukysymykset olivat avoimia kysymyksiä, mikä on tyypillistä puolistruktu-

roidulle haastattelulle. Avoimella kysymyksellä tarkoitetaan, että vastauksia tai vaihto-

ehtoja ei ole ehdotettu, vaan vastaaja antaa vastauksen haluamassaan muodossa. Avoin-

ten kysymysten avulla vastaukset ovat todenmukaisia, sillä vastaajan ei tarvitse rajoittaa 

vastaustaan johonkin kategoriaan. Avointen kysymysten heikkoutena on vastausten kes-

kinäinen poikkeavuus, jolloin vastausten luokittelu hankaloituu tai muuttuu jopa mah-

dottomaksi. (Ghauri & Gronhaug 2002.) Avoin kysymys sallii vastaajan ilmaista itseään 

omin sanoin. Avointen kysymysten avulla on mahdollista saada selville vastaajan tiedon 

taso ja se, mikä on vastaajan mielestä keskeistä. Avointen kysymysten avulla on myös 

mahdollista välttää kysymyksen ulkoasun vaikutukset. Lisäksi monitahoiset motivaatio-

vaikutukset ja taustat on mahdollista saada selville. (Foddy 1993.) 

Tutkimuksen haastateltavat valittiin lumipallo-otannalla. Lumipallo-otanta on aineis-

tonkokoamismenetelmä, jossa haastattelujen alkutilanteessa tutkijan tiedossa on yksi tai 

useampia avainhenkilöitä. Tämä avainhenkilö johdattaa tutkijan seuraavan tiedonanta-

jan luokse. Aineisto kerätään siten, että tutkija etenee tiedonantajasta toiseen sitä mukaa, 

kun hänet esitellään uusille haastateltaville henkilöille. (Tuomi & Sarajärvi 2004.) 

Toisena aineistonkeruumenetelmänä käytettiin eliittiotantaa. Tässä menetelmässä tut-

kimuksen tiedonantajiksi valitaan vain ne henkilöt, joilta oletetaan saatavan parhaiten 

tietoa tutkittavasta asiasta. Valinnan kriteereinä voidaan käyttää esimerkiksi itsensä il-

maisemisen taitoa sekä orientaatiota maailmaan. (Tuomi & Sarajärvi 2004.) 
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Haastattelut toteutettiin helmi-maaliskuussa 2013. Haastatteluita pidettiin yhteensä 

kymmenen kappaletta. Haastateltavista kahdeksan henkilöä edusti case-kohteen sidos-

ryhmiä. Lisäksi haastateltiin kahta korjausrakentamisen ammattilaista. Haastattelut to-

teutettiin yksilöhaastatteluina. Haastatteluista seitsemän toteutettiin henkilökohtaisessa 

tapaamisessa Joensuussa ja Helsingissä. Kolme haastattelua puolestaan toteutettiin pu-

helinhaastatteluina menetelmä- ja aikataulusyistä.  

Käytetyt haastattelurungot on esitetty liitteissä (Liite 1 ja 2). Haastattelurungot eroa-

vat toisistaan vain vastaamisen tukena käytetyn case-kohteen suhteen. Haastattelijoita 

oli jokaisessa haastattelussa kaksi kappaletta. Haastattelujen kesto vaihteli 50 min ja 1,5 

tunnin välillä. Haastattelujen ajankäytön vaihtelu johtui pääasiassa haastateltavasta. Sa-

man havainnon ajankäytöstä ovat myös tehneet Hirsjärvi & Hurme (1993 s. 62). Haas-

tattelut nauhoitettiin ja litteroitiin tulosten varmistamiseksi ja myöhempää hyödyntämis-

tä varten. 

Haastattelujen teemoina olivat lisä- ja korjausrakentamisen sidosryhmät ja ongelmat. 

Haastattelujen perusteella selvitettiin rakennushankkeiden sidosryhmät sekä niiden tär-

keys, roolit ja osallistuminen hankesuunnitteluun ja toteutuksen suunnitteluun. Lisäksi 

selvitettiin, millaisia ongelmia nykyiset toimintatavat aiheuttavat, mikä ongelmat aiheut-

taa, ja aiheuttavatko mainitut sidosryhmät ongelmia. Näiden lisäksi selvitettiin, miten 

sidosryhmien ajallista osallistumista voisi parantaa. Haastatteluista saadut tulokset on 

esitelty seuraavissa kappaleissa. 

3.2  Lisä- ja korjausrakennusprojektien sidosryhmät 

Lisä- ja korjausrakennushankkeiden sidosryhmiksi mainittiin tilaaja, isännöitsijä, raken-

nuttajakonsultti, hankkeenvetäjä, viranomaiset, suunnittelijat, urakoitsijat, kilpailijat, 

naapurit, rahoittajat sekä konsultit ja asiantuntijat. Tilaajalla tarkoitetaan tässä työssä 

taloyhtiötä eli asukkaita, osakkeenomistajia ja hallitusta. Isännöitsijä on taloyhtiön hal-

linnollinen johtaja. Rakennuttajakonsultti ja hankkeen vetäjä vastaavat hankkeen läpi-

viennistä. Viranomaisia hankkeissa edustavat kaavoittaja, ELY-keskus, museovirasto ja 

rakennusvalvonta. Suunnittelijoita puolestaan ovat pää-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja au-

tomaatiosuunnittelija. Arkkitehti toimii pääsuunnittelijana. Urakoitsijoita ovat pää- ja 

aliurakoitsijat. Rakennusliikkeellä tarkoitetaan pääurakoitsijaa. Pohja- ja kuntotutkijat 

puolestaan ovat konsultteja ja asiantuntijoita. 

3.2.1  Sidosryhmien tärkeys 

Sidosryhmät ja niiden tärkeys on esitetty taulukossa 4. Sidosryhmien tärkeys vaihtelee 

välillä 1-8, siten että sijoitus yksi (1) on tärkein ja kahdeksan (8) vähiten tärkein. Sidos-

ryhmien tärkeysjärjestys on saatu haastatteluista, joissa haastateltavia pyydettiin ni-

meämään lisä- ja korjausrakennushankkeen keskeisimmät sidosryhmät tärkeysjärjestyk-

sessä. Saatujen tulosten perusteella jokaiselle sidosryhmälle on määritelty tärkeyssija. 

Sidosryhmien tärkeyttä on tarkasteltu kahdella tapaa eli pääasiallisen sijoittumisen sekä 

keskiarvonmukaisen sijoittumisen mukaan. Lisäksi sidosryhmien tärkeyttä on tarkastel-

tu esimerkkikohteen haastateltavien sekä kaikkien haastateltavien vastausten perusteel-

la. Pääasiallisella sijoittumisella tarkoitetaan sijoitusta, joka esiintyi useimmin haastatel-

tavien vastauksissa. Keskiarvonmukaisella sijoittumisella puolestaan tarkoitetaan haas-

tateltavien antamista sidosryhmien tärkeyksistä laskettua keskiarvoa. Taulukosta 4 ha-

vaitaan, että sidosryhmien tärkeys ei juuri vaihtele eri jaotteluiden välillä. Sidosryhmistä 

tilaaja, isännöitsijä, rakennuttajakonsultti, kaavoittaja, muut viranomaiset, arkkitehti, 
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muut suunnittelijat, pääurakoitsija ja naapurit ja muut konsultit mainittiin vähintään 

kahdessa haastattelussa. Yksittäisiä mainintoja saivat kilpailijat, rahoittajat ja hankkeen 

vetäjä. Tärkeimmiksi sidosryhmiksi nousevat tilaaja, isännöitsijä, rakennuttajakonsultti, 

kaavoittaja ja arkkitehti. 

Taulukko 4. Sidosryhmien tärkeys haastateltavien mukaan. 

 
 

Tilaaja koettiin tärkeimmäksi sidosryhmäksi. Tilaaja on keskeinen toimija projektin 

käynnistämiseksi, koska päätös aloittamisesta vaatii vähintään osakkaiden enemmistön 

hyväksynnän. Osakkaat päättävät asioista virallisesti yhtiökokouksessa. Lisäksi yhtiö-

kokous antaa hallitukselle valtuudet, joiden puitteissa hallitus voi tehdä päätöksiä yhtiön 

nimissä. Hallitus on siten keskeinen toimija hankkeissa.  

Isännöitsijä koettiin tilaajan ohella avainhenkilöksi hankkeen kannalta. Isännöitsijällä 

on tärkeä rooli, sillä hänen tulee huolehtia rakennuksen ylläpidosta, tukea asunto-

osakeyhtiötä ja toimia hallinnollisena johtaja. Isännöitsijällä ei kuitenkaan ole oikeutta 

tehdä päätöksiä yksinään. 

Rakennuttajakonsultti puolestaan vastaa projektin läpiviennistä. Yleensä rakennutta-

jakonsultin palvelut on ostettu ulkoa. Kyseiset palvelut voivat tulla myös tilaajan omas-

ta organisaatiosta, mikäli osaamista löytyy. Rakennuttajakonsultti voi olla myös itsenäi-

nen toimija tai tulla esimerkiksi rakennusliikkeestä. Rakennuttajakonsultin tulee olla 

ammattitaitoinen ja tietää esimerkiksi rakennusteknisesti käytettävissä olevista ratkai-

suista. Hän on keskeisessä roolissa päätöksenteon suhteen. Lisäksi hän on nykyään tär-

keä osapuoli rakennushankkeiden toteutuksessa.  

Kaavoittaja koettiin merkittäväksi osapuoleksi, koska hänellä on paljon päätösvaltaa. 

Kaavoittaja määrittelee reunaehdot hankkeelle. Muut viranomaiset, kuten ELY-keskus, 

museovirasto ja rakennusvalvonta, voivat myös omalta osaltaan vaikuttaa hankkeen 

toteutumiseen ja etenemiseen. 

Arkkitehdillä on näkemys siitä, miten lisä- ja korjausrakentamista voitaisiin toteuttaa 

muun muassa kaupunkikuvallisten vaikutusten ja soveltuvuuden kautta. Rakennesuun-

nittelija puolestaan laatii tekniset ratkaisut, joilla arkkitehdin näkemys voidaan käytän-

nössä toteuttaa. Usein suunnittelijat tulevat konsultin omasta verkostosta ja yleensä kon-

sultit suosittelevat sellaisia suunnittelijoita, joilla katsovat olevan paras osaaminen ky-

seiseen kohteeseen. 

Rakennusliikkeeltä puolestaan saadaan käytännön näkemys siitä, miten rakentaminen 

tulisi toteuttaa. Rakennusliike voi tarjota palveluita ketjun alusta loppuun eli esimerkiksi 

Sidosryhmä Kirkkokatu 18 Kaikki Kirkkokatu 18 Kaikki

Tilaaja 1 1 1 tai 2 1 tai 2

Isännöitsijä 2 1 tai 2 3 3

Rakennuttajakonsultti 2 2 tai 3 3 3

Kaavoittaja 3 3 3 3

Muut viranomaiset 5 4

Arkkitehti 4 4 4 tai 5 5

Muut suunnittelijat 5 4 6 5

Pääurakoitsija 5 5

Muut urakoitsijat 8 8

Kilpailijat 5 5

Naapurit 6 6

Rahoittajat 8 8

Hankkeen vetäjä 4 5

Muut konsultit 5 5 5 5

Pääasiallinen sijoittuminen Keskiarvonmukainen sijoittuminen
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rakennuttamisen, rakentamisen ja huollon. Rakennusliike, arkkitehti ja rakennesuunnit-

telija voisivat muodostaa tiiviin yhteistyössä toimivan tiimin, mistä olisi hyötyä hank-

keelle.  

Naapurit koettiin keskeisiksi kaavamuutosvaiheessa. Tiedottaminen heidän suuntaan 

on tärkeää, jotta saadaan hyväksyntä hankkeelle. Naapureihin tulisi olla yhteydessä riit-

tävästi. 

3.2.2  Sidosryhmien roolit 

Tilaaja koostuu asukkaista, osakkeenomistajista ja hallituksesta, minkä vuoksi tilaajalla 

voi olla monta erilaista roolia ja intressiä. Jopa samalla henkilöllä voi olla useampi eri 

rooli (vrt. osakas ja hallituksen jäsen). Hallituksen tehtävänä on valmistella asiat pää-

töksentekoa varten sekä tehdä pienempiä päätöksiä valtuuksiensa rajoissa. Hallitus on 

siten hankkeen käytännön asioiden ja järjestelyjen toteuttaja. Hallituksen rooli on siten 

merkittävin ja työläin taloyhtiön eri rooleista. Yhtiökokous eli osakkaat puolestaan päät-

tävät virallisesti asioista. Asukkaat ja osakkaat antavat ideoita ja kommentoivat tehtyjä 

suunnitelmia ja esityksiä. Yhtiökokouksen tehtävänä on tehdä viralliset päätökset koski-

en strategiaa, korjausohjelmia, investointeja ja rakentamista. Asukkaat, jotka voivat olla 

osakkaita tai vuokralaisia, ovat vuorostaan loppukäyttäjiä. Tilaaja voi edellä mainittujen 

roolien lisäksi toimia myös omistajana ja rakennuttajana. Moniroolisuus voi aiheuttaa 

ongelmia ja ristiriitatilanteita. Esimerkkinä mainittakoon tilanne, jossa jäsen voi henki-

lökohtaisesti vastustaa hanketta, mutta yhtiön etu vaatii hallituksen jäsenenä kannatta-

maan projektia. Toisinaan tilaaja voi astua pois roolistaan ja alkaa neuvomaan ammatti-

laisia työssään. Tilaajan on myös mahdollista ohjailla hanketta. Tämä ilmenee esimer-

kiksi siinä, että osakkeenomistajat voivat ohjata projektia, tyrmätä ideat ja hidastaa pro-

jektia. Myös hallitus ja/tai sen puheenjohtaja, mikäli ovat voimakkaita persoonia, voivat 

jarruttaa projektia tai viedä projektia eteenpäin omilla näkemyksillään. Pääasiassa tilaa-

jan käytännön roolissa ja virallisessa roolissa ei nähty eroja.  

Isännöitsijä on keskeinen henkilö hankkeissa, koska hänelle on tarkat tiedot taloyhti-

östä. Hänen tehtävänään on koota asiat, tehdä erilaisia ehdotuksia ja esityksiä, pyytää 

tarjouksia ja jakaa informaatiota muun muassa suunnittelijoille. Perustehtävien lisäksi 

isännöitsijän tulisi kehittää taloyhtiötä sekä etsiä aktiivisesti korjaus- ja kehittämismah-

dollisuuksia, jotta yhtiön arvo säilyy ja kasvaa. Isännöitsijä voi astua pois roolistaan ja 

ohjailla taloyhtiötä sekä päättää asioista, jotka eivät hänelle kuulu. Lisäksi isännöitsijän 

kytkökset eri taloyhtiöiden välillä voivat aiheuttaa ristiriitatilanteita.  

Rakennuttajakonsultin tehtävänä on kokonaisuuden hallinta ja hankkeen läpivienti. 

Rakennuttajakonsultti voi toimia projektipäällikkönä, jolloin hänellä on projektin veto-

vastuu. Projektipäällikön tehtävänä on laatia ehdotuksia, esityksiä ja asiakirjoja, osallis-

tua kokouksiin ja katselmuksiin, koota tarjouspyyntöasiakirjat, hoitaa kilpailutus sekä 

ohjata ja koordinoida hanketta sen eri vaiheissa. Rakennuttajakonsultti on keskeinen 

henkilö, ja voisi toimia yhteistyössä isännöitsijän kanssa. Hänen tulee toimia tilaajan 

tahdon mukaan ja olla linkkinä eri toimijoiden kesken. Lisäksi hänen tulee tehdä pää-

tökset hallituksen hyväksyttyä ne ensin. Joissain tilanteissa rakennuttajakonsultti voi 

ohjailla projektia haluamaansa suuntaan. Ristiriitatilanteita ja ongelmia voi muodostua 

esimerkiksi silloin, jos rakennuttajakonsultti tulee rakennusliikkeen puolelta, jolloin hän 

periaatteessa edustaa sekä tilaajaa että rakennusliikettä. Rakennuttajakonsultin lisäksi 

hankkeella voi olla erillinen hankkeen vetäjä, jolla on vetovastuu hankkeesta. Hankkeen 

vetäjä voi tehdä itselle kuulumattomia tehtäviä. 

Kaavoituksen, ELY-keskuksen, museoviraston ja rakennusvalvonnan roolit koettiin 

hyvin selkeiksi. Haastateltavat kokivat myös, että viranomaiset pysyvät yleisesti hyvin 
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rooleissaan. Viranomaisten tehtävänä on antaa suuntaviivat ja puitteet toiminnalle sekä 

tuottaa rakentamismahdollisuudet. Lisäksi viranomaisten tehtävänä on huolehtia lupa-

asioista ja niiden noudattamisesta suorittamalla viranomaisvalvontaa esimerkiksi hank-

keen aikana. Toisinaan nähtiin, että kaavoittaja voi jyrätä mielipiteillään, ja etenkin ai-

emmin kaavoituksen sujuvuus on ollut henkilöistä ja henkilösuhteista riippuvaa. Muilla 

viranomaisilla koettiin olevan vähemmän vaikutusvaltaa kuin kaavoituksella. Hyvänä 

asiana koettiin se, että kaavoittaja ja muut viranomaiset antaisivat enemmän asiantunti-

ja-apua, mikä ei virallisesti kuulu heidän rooliinsa. Myös neuvottelumahdollisuudet 

koettiin positiiviseksi asiaksi. 

Suunnittelijoiden rooliksi nähtiin vaihtoehtojen luonti asiakkaan toiveiden pohjalta. 

Suunnittelijoiden tehtävänä on lähinnä suunnitelmien sekä erilaisten asiakirjojen laadin-

ta. Tarpeen mukaan suunnittelijat voivat osallistua urakoitsijoiden valintaan sekä työ-

maakokouksiin sekä tehdä suunnitelmamuutoksia hankkeen aikana. Arkkitehti toimii 

usein pääsuunnittelijana ja on siten keskeinen henkilö projektin kannalta. Arkkitehdin 

tehtäviin kuuluvaksi koettiin se, että hän ottaa suunnittelussa huomioon kyseisen koh-

teen lisäksi ympäristön ja ympäröivät rakennukset. Etenkin korjausrakennushankkeissa 

myös rakennesuunnittelija nähtiin tärkeänä henkilönä. Haastateltavien mukaan suunnit-

telijat pysyvät hyvin roolissaan ja vastaavat pääasiassa omasta suunnitteluosa-

alueestaan. Hyväksi asiaksi koettiin se, että suunnittelijat voivat antaa kokemukseen 

pohjautuvia neuvoja, miten asiat käytännössä kannattaisi tehdä. Käytännön kokemus 

toteutuksesta koettiin suunnittelun arvoa lisäävänä seikkana. Lisäksi mainittiin, että hy-

vä suunnittelija kykenee jakamaan kokonaisuuden osiin ja kertomaan eri vaihtoehtojen 

kustannusvaikutuksista. Hyvänä asiana koettiin myös hyvien vaihtoehtojen luonti, mikä 

helpottaa päätöksentekoa. Huonot suunnitelmat puolestaan voivat hidastaa ja haitata 

päätöksentekoa. Suunnittelijoilla voi myös olla mahdollisuus ohjailla suunnittelua ha-

luamaansa suuntaa.  

Rakennusliikkeiden ja urakoitsijoiden rooli oli hyvin yksiselitteinen. Urakoitsijat 

toimivat hankkeissa toteuttajana. Myös tarjoajan rooli mainittiin. Yleisesti koettiin, että 

urakoitsijat pysyvät hyvin roolissaan eli he toteuttavat hankkeen suunnitelmien ja yleis-

ten sopimusehtojen mukaisesti, eivätkä pelaa omaan pussiin. Toteutuksen aikana ura-

koitsijat osallistuvat työmaakokouksiin ja loppukatselmukseen sekä hankkeen loputtua 

takuutarkastukseen. Urakoitsijat voivat vaikuttaa projektiin esimerkiksi ajallisesti. Pää-

sääntöisesti haastateltavat kokivat, että urakoitsijoilla voisi olla muitakin rooleja toteut-

tajan lisäksi, mikä mahdollisesti toisi lisäarvoa projektille. Urakoitsijat voisivat esittää 

järkevämpiä ja edullisempia ratkaisuja, toimia vaihtoehtojen antajina ja innovoida. Ura-

koitsijoilla ei kuitenkaan saisi olla liikaa valtaa. 

Naapureiden rooli ja käyttäytyminen voivat vaihdella projekteissa. Naapurit voivat 

esimerkiksi valittaa tahallaan hankkeista, mikä aiheuttaa ongelmia. Toisaalta naapurit 

voivat olla myötämielisiä hankkeelle, mikäli itsellä on myöhemmin tulossa vastaavan-

laisia toimenpiteitä, jotka vaativat vastapuolen hyväksyntää. Naapurien lisäksi sidos-

ryhmänä mainittiin muun muassa rahoittajat.  Rahoittajat nähtiin hankkeen mahdollista-

jina. Heidän rooleissaan ei enää nykyisin nähty eroja. Kuitenkin eräässä haastattelussa 

mainittiin, että rahoittajat voivat periaatteessa vaikuttaa hankkeeseen esimerkiksi korko-

tukilainojen kautta. Tällä tarkoitetaan sitä, että rahoitus saadaan esimerkiksi vain perus-

tason toteuttamista varten, mikä puolestaan ohjaa valintoja. Naapurien ja rahoittajien 

lisäksi sidosryhminä mainittiin materiaalintoimittaja, kuntotutkija, huoltoyhtiö ja valvo-

ja. Materiaalitoimittajan rooliksi mainittiin ainoastaan tavaroiden ja materiaalien toimi-

tus. Kuntotutkijan tehtävänä puolestaan on tehdä tutkimuksia ja selvityksiä sekä rapor-

toida niistä ja tehdä korjausehdotuksia. Kiinteistön huoltoyhtiö puolestaan antaa palau-

tetta ja kommentoi kuntoarvioraportteja, PTS-suunnitelmia ja korjausohjelmia. Valvojan 

tehtävänä taas on valvoa hankkeen oikeaa toteutusta osallistumalla suunnittelukokouk-
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siin, urakkaneuvotteluihin, työmaakokouksiin ja tarkastuksiin sekä seuraamalla työn 

toteutusta työmaalla. 

3.2.3  Sidosryhmien osallistuminen hankkeeseen 

Tilaaja osallistuu hankesuunnitteluun vaihtelevasti. Hallitus osallistuu hankesuunnitte-

luun enemmän kuin osakkeenomistajat. Hallitus muun muassa valitsee projektipäälli-

kön, selvittää lähtötiedot, hyväksyy alustavan hankesuunnitelman, hankeselvityksen ja 

hankeohjelman. Hallituksen tehtävä on siten valmistella asiat ja antaa karkeat raamit 

hankesuunnittelulle. Osakkeenomistajat puolestaan osallistuvat kommentoimalla hanke-

suunnitelmaa, hankeselvitystä ja hankeohjelmaa sekä tekemällä investointipäätöksen 

yhtiökokouksessa. Tilaajan osallistuminen riippuu myös esimerkiksi heidän aktiivisuu-

destaan. Kaikki loppukäyttäjät eivät kuitenkaan ole mukana hankesuunnittelussa. Toteu-

tuksen suunnitteluun siirryttäessä tilaajan panos on hyvin samanlainen kuin hankesuun-

nittelussa. Panos kuitenkin hieman pienenee. Hallituksen ja osakkeenomistajien rooli 

pysyy melko samana eli hallitus valmistelee ja tekee ehdotuksia, ja yhtiökokous tekee 

tarvittaessa lopulliset päätökset. Hallituksen tehtävänä on tässä vaiheessa yhdessä isän-

nöitsijän kanssa tehdä suunnittelija- ja valvojavalinnat, allekirjoittaa sopimukset, järjes-

tää ensimmäinen suunnittelukokous, käsitellä luonnokset ja ohjeistaa suunnittelua sekä 

hyväksyä lopulta urakkalaskenta-asiakirjat. Urakkalaskenta-asiakirjojen hyväksynnän 

voi tarvittaessa tehdä yhtiökokous. Kaikki loppukäyttäjät ja osakkaat eivät kuitenkaan 

ole mukana. Tilaajan jonkin asteinen osallistuminen toteutuksen suunnitteluun koettiin 

hyväksi. Kuitenkin ongelmaksi voi muodostua oman edun liiallinen valvominen ja jopa 

tavoittelu hallituksen ja puheenjohtajan taholta. Molemmissa vaiheissa tilaajan tehtävä-

nä on tehdä päätökset ja kantaa vastuu.  

Isännöitsijä on tiiviisti mukana molemmissa vaiheissa. Hänen tehtävänään on hanke-

suunnitteluvaiheessa valmistella asioita, kuten koota lähtötietopaketti ja laittaa hanke 

liikkeelle. Isännöitsijä tekee esityksen sopivasta projektipäälliköstä, laatii projektinjoh-

tosopimuksen ja tekee mahdollisesti alustavan hankesuunnitelman. Toteutuksen suunnit-

teluun isännöitsijä osallistuu yhdessä hallituksen kanssa, jonka tehtävänä on suunnitteli-

joiden ja valvojan valinta, sopimusten laadinta, suunnittelukokousten järjestäminen, 

suunnittelun ohjaus ja urakkalaskenta-asiakirjojen hyväksyntä. Isännöitsijä voi toimia 

tiedonjakajana ja koordinaattorina suunnittelijoiden ja taloyhtiön välillä. Isännöitsijä ei 

kuitenkaan osallistu päätöksentekoon, mutta on kantamassa vastuuta. 

Rakennuttajakonsultin tehtävänä hankesuunnitteluvaiheessa voi olla hankesuunnitel-

man laatiminen ja sen esitteleminen hallitukselle. Ollessaan projektinvetäjä, tulisi hänen 

olla mukana alusta asti. Projektipäällikkö laatii esimerkiksi alustavan hankesuunnitel-

man, hankeselvityksen ja hankeohjelman. Toteutuksen suunnitteluvaiheessa projekti-

päällikkö tekee suunnittelija- ja valvojaesitykset, laatii sopimukset, osallistuu ensimmäi-

seen suunnittelukokouksen sekä laatii kaupalliset asiakirjat. Rakennuttajakonsultilla ja 

projektipäälliköllä on suuri vastuu sekä hankesuunnittelu- että toteutuksen suunnittelu -

vaiheissa.  

Kaavoittaja voi olla mukana sekä hankesuunnittelussa että toteutuksen suunnittelussa. 

Yleensä kaavoittaja tulee mukaan, kun sille on tarvetta. Kaavoittajan mukaan tuominen 

hankesuunnitteluun on tärkeää, koska kaavoitus antaa raamit ja reunaehdot hankkeelle 

ja suunnittelulle. Lisäksi kaavoittaja voi toimia liikkeellepanijana, innostajana ja autta-

jana. Hankesuunnitteluvaiheessa kaavoitukselta tulisi hankkia ennakkolausunto tehtyyn 

hankeselvitykseen liittyen. Toteutuksen suunnittelu -vaiheessa kaavoittaja voi osallistua 

esimerkiksi muutamiin suunnittelukokouksiin. Hänen tehtävänään on valvoa, että suun-

nitelmat ovat kaavan mukaiset. Lisäksi hän voi tehdä muutosehdotuksia. Toisinaan kaa-
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voittaja ei kuitenkaan ole enää mukana tässä vaiheessa. Muiden viranomaisten rooli on 

samantapainen kuin kaavoittajan eli he antavat reunaehdot suunnittelulle ja hankkeelle 

ja voivat esittää muutosehdotuksia. Hankesuunnitteluvaiheessa muut viranomaiset anta-

vat ennakkolausunnon hankeselvitykseen liittyen, arvioivat suunnittelijoiden ja valvojan 

pätevyyksiä sekä antavat luvat suunnitelmille ja rakentamiselle. Lisärakentamiseen liit-

tyen pelastusviranomaisen mukaan tuominen olisi tärkeää, jotta esimerkiksi pelastautu-

miseen liittyvät seikat tulevat huomioiduksi. 

Arkkitehdin osallistuminen vaihtelee; joissain hankkeissa arkkitehti on mukana han-

kesuunnittelussa, toisissa taas ei. Pääsääntöisesti arkkitehti koettiin haastateltavien kes-

kuudessa keskeiseksi henkilöksi ja siten olisi hyvä, että hän osallistuisi hankesuunnitte-

luun. Hankesuunnitteluvaiheessa arkkitehti määrittelee suuntaviivat, esittelee suunni-

telmavaihtoehdot, joista käy ilmi suunnitelmien toteutettavuus ja myyvyys. Suunnitel-

mat ovat tässä vaiheessa yleispiirteisempiä. Erään haastateltavan mukaan arkkitehdin ja 

muiden suunnittelijoiden poisjättäminen hankesuunnittelusta on säästämistä väärässä 

paikassa. Toteutuksen suunnittelussa arkkitehti on mukana suunnittelukokouksissa ja 

laatii tekniset ja kaupalliset asiakirjat. Tässä vaiheessa suunnittelu on detaljitason suun-

nittelua. Muut suunnittelijat sen sijaan osallistuvat nykyään harvoin hankesuunnitteluun. 

Suunnitteluvaiheessa suunnittelijat osallistuvat suunnittelukokouksiin ja laativat teknisiä 

ja kaupallisia asiakirjoja. Lisä- ja korjausrakentamisessa etenkin rakennesuunnittelijan 

ja nykyään myös LVI-suunnittelijan olisi hyvä olla heti alusta asti mukana. Myös mui-

den suunnittelijoiden mukaan ottaminen olisi hyödyllistä, koska muussa tapauksessa 

otetaan riskejä. Sekä arkkitehdin että muiden suunnittelijoiden tapauksessa suunnittelu-

linjat määritellään yhdessä ja jaetaan vastuu suunnittelualueiden mukaan. Lopputulema-

na saadaan hyvät suunnitelmat.  

Urakoitsijoiden rooli hankesuunnittelussa nähtiin melko vähäiseksi tai kokonaan 

olemattomaksi nykyisin. Perinteisesti urakoitsijat tulevat mukaan hankkeeseen urakka-

tarjousten ja urakkaneuvottelujen myötä. Haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että 

pääurakoitsija voisi toimia asiantuntijan roolissa esittäen toteutuskelpoisia ratkaisuja 

tuoden lisäarvoa suunnittelulle. Asiantuntijan roolissa toimivan urakoitsijan ei tarvitse 

olla sama kuin varsinainen työn toteuttaja. Pääurakoitsijan mukaan tuominen nähtiin 

myös riippuvaiseksi hankkeen toteutustavasta. Lisäksi mainittiin, että mukaan otettavan 

urakoitsijan tulisi olla luotettava. Toteutuksen suunnittelussa urakoitsijoiden rooli on 

myös vähäinen. Pääurakoitsija voisi kuitenkin olla esittämässä toteutuskelpoisia ratkai-

suja. Urakoitsijan roolin ja panoksen nähtiin kasvavan kun rakennesuunnitelmat on teh-

ty tai vasta, kun varsinainen rakentaminen on alkamassa. Pääurakoitsijan tehtäväksi 

nähtiin lähinnä aikataulutuksesta ja toteutuksesta vastaaminen. Lisäksi mainittiin, että 

urakoitsija voi vaikuttaa yksittäisiin pieniin asioihin projektin aikana, mutta ei ennen 

sitä. Muiden urakoitsijoiden osalta nostettiin esiin LVIS-urakoitsijat, jotka olisi hyvä 

ottaa mukaan varhaisessa vaiheessa esimerkiksi luonnos 1 -vaiheen jälkeen. 

Naapureiden panos hankesuunnitteluun ja toteutuksen suunnitteluun on vähäinen. He 

ovat kuitenkin äänivaltaisia ja heitä on kuunneltava esimerkiksi kaavoitus- ja rakennus-

lupa-asioissa. Naapureiden informointi on tärkeää molemmissa vaiheissa. Rahoittajat 

eivät osallistu kumpaankaan vaiheeseen, mutta voivat vaikuttaa suunnitteluun (esim. 

materiaalivalinnat) esimerkiksi korkotukilainojen kautta. Hankkeenvetäjä puolestaan 

osallistuu hankesuunnitelman laatimiseen. Lisäksi hän on mukana toteutuksen suunnit-

telussa. Case-kohteen hankkeessa materiaalitoimittaja on ollut tiiviisti mukana molem-

missa vaiheissa. Materiaalitoimittajalta on saatu tietotaitoa lisäkerrosrakentamiseen liit-

tyen. Lisäksi eräässä haastattelussa nousi esiin se, että nykyään olisi hyvä ottaa energia-

konsultti mukaan toteutuksen suunnitteluun. Myös kuntotutkija tulisi olla mukana han-

kesuunnitteluvaiheessa tekemässä turvallisuus- ja terveellisyysselvityksiä sekä mahdol-

lisia kuntotutkimuksia. Kuntotutkimuksia voidaan tehdä myös varsinaisen suunnittelun 
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IPD-sopimuksesta, joka liitetään mukaan tarjouspyyntöasiakirjoihin. Sopimusluonnok-

sesta tulee ilmetä, mitkä ovat IPD:n tavoitteet ja pelissäännöt, IPD:n muodostamispro-

sessi ja neuvottelumekanismi, sopimustyyppi ja -prosessi, ehdotus IPD-tiimin raken-

teesta sekä keskeiset kaupalliset ehdot (alustavat). (Aapaoja ym. 2012.) 

Tarjouspyyntöjen laadinta -vaiheessa kehitetään ja hyväksytään menettelytavat ja 

päätetään IPD:n sisällöstä ja toimijoiden valintaprosessista. Lisäksi laaditaan aikataulu 

ja suunnitelma IPD:n perustamiseen liittyen sekä perustetaan arviointipaneeli ja luodaan 

arviointikäytännöt ja -kriteeristö tarjousten arviointia varten. Seuraavassa vaiheessa 

tarjoukset arvioidaan objektiivisesti tarjouspyyntövaiheessa asetettujen vähimmäiskri-

teerien pohjalta. Valintaprosessissa käytetään usein kilpailullista neuvottelua, minkä 

vuoksi neuvottelut vaativat huomattavasti enemmän aikaa verrattuna perinteisiin hintaan 

perustuviin kilpailutuksiin. Neuvottelujen ja haastattelujen lisäksi voidaan pitää myös 

kehitystyöpajoja, jotka helpottavat yhteistoiminnan arviointia. (Aapaoja ym. 2012.) 

Sopimusneuvotteluvaiheessa neuvotteluiden lähtökohtana on tilaajan aiemmin luoma 

sopimusluonnos. Neuvotteluissa määritellään halutut tulokset ja muodostetaan yhteiset 

tavoitteet. Toimintatavat sovitaan aina projektikohtaisesti, minkä vuoksi sopimukset 

vaihtelevat projektien välillä. Lisäksi tässä vaiheessa määritellään käyttäytymissäännöt, 

sovitaan projektin pääelementeistä ja kaupallisista ehdoista, kuten projektin tavoitekus-

tannuksesta sekä siihen liittyvästä bonus-sanktio suhteesta. Ennen sopimuksen solmi-

mista päätetään myös IPD:n organisaatio- ja päätöksentekorakenne, jotta varmistetaan 

tehokas ja tasapuolinen päätöksenteko. Näiden lisäksi määritetään myös kiistanratkaisu-

prosessi. Kun sopimusehdot on neuvoteltu muotoon, joka tyydyttää kaikkia tiimin jäse-

niä, allekirjoitetaan sopimus. Vasta sopimuksen allekirjoituksen jälkeen aloitetaan varsi-

nainen luonnossuunnittelu. (Aapaoja ym. 2012.) 

Haastatteluiden perusteella selvitettiin esimerkkikohteen sidosryhmien ajallista osal-

listumista projektin hankinta ja määrittely -vaiheeseen. Haastateltavia pyydettiin sijoit-

tamaan haastattelussa esiin nousseet sidosryhmät kuvion 9 vaiheisiin. Haastatteluissa 

selvitettiin, aiheuttaako sidosryhmien ajallinen osallistuminen nykyään ongelmia, ja 

missä vaiheessa sidosryhmän olisi hyvä tulla mukaan hankkeeseen. Ajallisella osallis-

tumisella tarkoitetaan hetkeä, jolloin toimija tulee mukaan hankkeeseen. 

Tilaaja sijoitettiin lähes aina ensimmäisen vaiheeseen eli hankkeen tarpeellisuus ja 

soveltuvuus -vaiheeseen. Tilaajalla tulee olla tahtotila, mitä tullaan tekemään. Aikainen 

osallistaminen nähtiin auttavan päätöksentekoa mentaalisella tasolla. Lisäksi aikainen 

osallistaminen on tärkeää, koska tilaajalla on hankeidea, ja hän tekee päätökset hank-

keen ryhtymiseen liittyen. 

Isännöitsijä osallistuu tilaajan tavoin hankkeeseen heti alusta asti. Hän on mukana en-

simmäisestä vaiheesta lähtien. Isännöitsijän ajallisessa osallistamisessa ei koettu ongel-

mia. Usein isännöitsijä on se henkilö, joka ottaa ensimmäisenä yhteyttä muihin sidos-

ryhmiin kuten arkkitehtiin. Isännöitsijällä on kokemusta hankkeista, ja hänen tulee olla 

halukas viemään hankkeita eteenpäin.  

Rakennuttajakonsultti koettiin keskeiseksi henkilöksi, joten hänet olisi hyvä ottaa 

hankkeeseen mukaan heti ensimmäisestä vaiheesta lähtien. Konsultilta saataisiin tarvit-

tavaa tietotaitoa. Lisäksi hän osaisi kertoa, onko hankkeelle edellytyksiä. Osa taloyhti-

öistä ei kuitenkaan tänä päivänä ota konsulttia ollenkaan, vaikka oma osaaminen ei oli-

sikaan riittävällä tasolla hankkeen kannalta. Etenkin kompleksisten hankkeiden yhtey-

dessä rakennuttajakonsultti koettiin tärkeäksi henkilöksi. Projektipäällikkö, joka voi olla 

sama kuin rakennuttajakonsultti, on myös keskeinen henkilö. Hänen keskeistä asemaa ei 

kuitenkaan tiedosteta. Erillisen projektipäällikön osalta sopiva mukaantulokohta olisi 

vaihe 2.  

Kaavoittaja tulisi ottaa mukaan riittävän ajoissa. Sopiva ajankohta riippuu hankkees-

ta. Mikäli hanke tarvitsee kaavamuutosta, tulee kaavoittaja ottaa mukaan jo ensimmäi-
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sessä vaiheessa. Pääasiassa nähtiin, että kaavoittaja olisi hyvä ottaa mukaan alusta lähti-

en, koska kaavoitus antaa raamit, mitä voidaan tehdä. Aluksi neuvottelut voivat olla 

luonteeltaan epävirallisempia ja tunnustelevampia. Kun on alustavia suunnitelmia, voi-

daan eri vaihtoehtoja käydä esittämässä kaavoittajalle. Kaavoittajan näkemys kertoo, 

mihin suuntaan projektia lähdetään viemään. Aikainen yhteydenotto mahdollistaa, että 

suunnittelun suhteen ei tehdä turhaa työtä. Mikäli kaavoittajaan ei olla yhteydessä, ottaa 

tilaaja suuren riskin. Joissain tapauksissa sopiviksi mukaantulovaiheiksi mainittiin myös 

toinen ja kolmas vaihe eli hankkeen tavoitteiden tarkennus ja hankinnan suunnittelu -

vaiheet. Muiden viranomaisten mukaan ottaminen nähtiin riippuvaiseksi hankkeesta. 

Muut viraonmaiset antavat myös raamit hankkeelle, joten keinot ja mahdollisuudet 

hankkeen toteuttamiseksi olisi hyvä selvittää mahdollisimman ajoissa (vaihe 1). Lisäksi 

muiden viranomaisten suuntaan voidaan tehdä ennakkotiedusteluja jo hankesuunnittelu-

vaiheessa.  

Arkkitehti mainittiin tulevan hankkeeseen mukaan projektista riippuen vaiheissa 1-3. 

Kaavamuutosten yhteydessä arkkitehti tulisi olla mukana heti ensimmäisestä vaiheesta 

lähtien, jolloin hän voi tehdä tontinkäyttösuunnitelmia. Aikainen osallistaminen olisi 

tärkeää myös sen takia, että liian pitkälle vietyjä päätöksiä ei ole ehditty tehdä ennen 

arkkitehdin mukaan tuloa. Yleisesti arkkitehdin ajallinen osallistuminen ei ollut ongel-

ma. Mikäli tarvetta arkkitehdin varsinaiselle sitouttamiselle ei ollut, voitiin häneltä kui-

tenkin kysyä neuvoa jo aiemmin. Arkkitehdin pääasialliseksi tehtäväksi koettiin tilaajan 

tahdon kirjaaminen paperille ja vaihtoehtojen luonti. Arkkitehtiin liittyen mainittiin, että 

hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että tilaajan tahtotila on selvillä. Lisäksi 

arkkitehdiltä kaivattiin parempaa vaihtoehtoratkaisujen esiintuontia sekä niiden kustan-

nusvaikutusten ja pitkän aikavälin arvon arviointia. Arkkitehtisuunnittelun rinnalla näh-

tiin joissain tapauksissa kulkevan tekninen suunnittelu. Etenkin lisä- ja korjausraken-

nushankkeissa rakennesuunnittelijan aikainen osallistaminen koettiin tärkeäksi. Raken-

nesuunnittelijan tietotaitoa tarvitaan, jotta tiedetään, miten rakenteet voitaisiin toteuttaa 

ja mitkä olisivat kustannukset. Rakennesuunnittelijan mukaan tuonti on tärkeää esimer-

kiksi silloin, jos rakennuttajakonsultilta ei löydy riittävästi teknistä osaamista. Rakenne-

suunnittelijan lisäksi LVI-suunnittelijan aikainen osallistuminen mainittiin tärkeäksi. 

Muut suunnittelijat (S ja A) tulevat yleensä mukaan vasta luonnos 1 -vaiheen jälkeen. 

Yleisesti arkkitehdin ja muiden suunnittelijoiden aikainen osallistuminen ei ollut on-

gelmallista. Muiden suunnittelijoiden osalta aikainen osallistaminen nähtiin riippuvai-

seksi hankkeesta. 

Pääurakoitsijan mukaan tuonti nähtiin kaksijakoisesti. Suurin osa oli sitä mieltä, että 

aikainen osallistaminen voisi tuoda lisäarvoa hankkeelle esimerkiksi käytännön toteu-

tukseen ja rakenteisiin liittyvän tiedon muodossa. Lisäksi nähtiin, että pääurakoitsijan 

mukaan tuonti mahdollistaisi täysin älyttömien ja toteuttamiskelvottomien ratkaisujen 

karsimisen aikaisessa vaiheessa. Muutama oli kuitenkin sitä mieltä, että pääurakoitsijaa 

ei tarvita vielä kuvion vaiheissa. Haastateltavat mainitsivat, että urakoitsijan aikainen 

osallistaminen vaatii luottamusta ja tietoa siitä, että urakoitsijalla on oikeasti annettavaa 

projektille. Pääurakoitsija voisi tässä vaiheessa toimia konsultin roolissa, ja hänelle 

maksettaisiin palkkio työstä. Lisäksi mainittiin, että pääurakoitsijaa ei kannata ottaa 

mukaan vielä tarveselvitysvaiheeseen, koska tällöin hän voi esittää totuttuja ratkaisuja ja 

toimintamalleja, jolloin innovaatioita ei muodostu. Olisi siis tärkeää, että ratkaisuja on 

mietitty jonkin verran, ennen kuin pääurakoitsija tulee mukaan. Yleisesti koettiin, että 

pääurakoitsijan aikainen osallistaminen on ongelma. Tämän tahon osaamista voitaisiin 

tuoda hankkeeseen vaiheessa 2. Muiden urakoitsijoiden osalta ei juurikaan nähty tarvet-

ta aikaiselle osallistamiselle. Useiden urakoitsijoiden yhtäaikainen mukana olo mainit-

tiin eräässä haastattelussa ongelmalliseksi, koska ei tiedetä, kuka lopulta saa homman, 
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mitä tehdään ja miten tehty työ korvataan. Osallistamisen ajateltiin myös lisäävän kus-

tannuksia liiaksi.  

Naapurit koettiin merkittäväksi sen vuoksi, että he voivat viivästyttää hanketta vali-

tuksillaan. Hankkeesta riippuen tulisi miettiä, tarvitseeko naapureita ottaa huomioon. 

Naapurit eivät osallistu päättämiseen, mutta heitä tulisi kuulla ja heille tulisi jakaa tietoa 

heti hankkeen alusta asti. Eräässä haastattelussa mainittiin, että naapurit tulisi ottaa mu-

kaan siinä vaiheessa, kun heille on esittää jotain konkreettista. Naapurit tulisi siis saada 

ymmärtämään hanke. Myös epävirallisia neuvotteluja voitaisiin käydä ennen varsinaista 

mukaantuloa, jotta tiedetään, mihin suuntaan hanketta kannattaisi lähteä viemään, jotta 

vastustus ei olisi niin suurta. Naapureiden mukaantulo kohdaksi koettiin kuvion vaihe 2.  

Rahoittajien mukaan tuonnille ei nähty tarvetta. Sen sijaan materiaalitoimittajalta voitai-

siin saada ehdotuksia suunnittelua ja toteutusta varten, jolloin hänet voisi ottaa mukaan 

esimerkiksi vaiheessa 3. Myös kuntotutkija nostettiin eräässä haastattelussa tärkeäksi, ja 

hänet olisi hyvä ottaa mukaan ensimmäisessä vaiheessa. Kuntotutkimukset tulisi olla 

tehty ennen kuin suunnitteluun ryhdytään, tai viimeistään tutkimukset tulee tehdä suun-

nittelun yhteydessä. 

3.4  Lisä- ja korjausrakentamisen ongelmat 

Perinteiset toimintatavat nähtiin yleensä projektin toteutusta rajoittavina tekijöinä. Ny-

kyisten toimintamallien toimivuus edellyttää, että suunnitelmat tehdään täysin valmiiksi 

ennen urakkatarjousten pyytämistä. Suunnitelma-asiakirjojen on oltava täysin oikein, 

jotta projekti voidaan toteuttaa suunnitellusti. Mikäli suunnitelma- ja urakka-asiakirjat 

ovat epäselviä tai puutteellisia, ovat myös saadut tarjoukset epämääräisiä. Suunnitelmi-

en lisäksi urakka-asiakirjat tulee tehdä aukottomiksi, jotta urakoitsijat eivät voi vedota 

puutteellisiin asiakirjoihin ja vaatia lisähintaa. Yleensä lisä- ja muutostyöt ovat kalliita, 

jolloin projektin kustannukset kasvavat oletettua suuremmiksi. Perinteisesti toimijoiden 

valinnassa käytetään hintakilpailutusta. Hintaan perustuvien tarjousten pohjalta pidetään 

tavallisesti urakkaneuvottelut, joissa tarjousten oikeellisuus tarkistetaan, ja joiden poh-

jalta urakoitsija tai toimittaja valitaan. Lisäksi toimijoiden valintaan vaikuttavat työn 

suoritusajankohta, käytettävissä olevien työntekijöiden määrä sekä olemassa oleva ka-

lusto ja työkalut. Pääurakkamuoto, jossa suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan erik-

seen, on käytetyin toimintamalli, koska se on tuttu toimintatapa tilaaja-osapuolelle ja 

mallia osataan käyttää. Lisäksi etuna on tarjoajien suuri määrä. Läpivienti on kuitenkin 

hidasta, oleellista tietoa ja taitoa voi hävitä hankkeen aikana ja synergiaetuja ei saavute-

ta. Toinen yleinen toimintamalli on kokonaisvastuu-urakka (KVR-urakka), jossa suun-

nittelu ja rakentaminen tehdään yhteistyössä. Urakkamuoto ei synergia- ja aikatauluetu-

jen puolesta kuitenkaan ole käytetty, koska toimintatapana se ei ole riittävän tunnettu 

tilaajan näkökulmasta; toimintamallin ”sudenkuoppia” ei tiedetä. 

Hintakilpailutus nähtiin yleisesti huonona toimintatapana. Etenkin lisä- ja korjausra-

kentamisessa neuvottelumenettely koettiin hintakilpailutusta parempana toimintatapana. 

Mikäli valintakriteerinä käytetään halvinta hintaa, tarjoajat tarjoavat sen mukaisesti. 

Tällöin tarjottu ratkaisu on täysin perusratkaisu, joka ei sisällä mitään ylimääräistä, pa-

rempia ratkaisuja tai uusia innovaatioita. Halvimman hinnan käyttäminen valintakritee-

rinä koettiin siten huonona ratkaisuna. Alhaisin hinta nähtiin jopa olevan syy täydellisiin 

katastrofitilanteisiin. Valittaessa pelkän hinnan perusteella on olemassa riski, että toimi-

jalla ei ole muun muassa riittävää osaamista, resursseja ja välineitä projektin läpiviemi-

seksi. Tämän vuoksi aikataulut voivat venyä, kokouksia joudutaan pitämään enemmän 

ja resursseja tarvitaan lisää. Lisäksi nähtiin, että halvin hinta ei tuo parasta mahdollista 

lopputulosta, koska yleensä hinta ja laatu kuuluvat yhteen. Heikot toimijat voivat pyrkiä 
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pelastautumaan poljetulla hinnalla, kun taas paremmat toimijat voivat karsiutua tämän 

vuoksi pois. Hintakilpailutus nähtiin toimivan paremmin uudisrakentamisen puolella, 

koska yllätyksiä ja muutoksia tulee vähemmän kuin lisä- ja korjausrakentamisen paris-

sa. Valittaessa halvimman hinnan perusteella on toimija tunnettava hyvin eli referenssi-

en tulee olla kunnossa. Vaikka hintakilpailutus nähtiin pääsääntöisesti huonona menette-

lynä, sitä käytetään yleisesti, koska se on varma, yksiselitteinen ja yksinkertainen tapa 

valita toimijat. Tällainen valintamenettely ei aiheuta muun muassa kiistelyä valinnan 

oikeellisuudesta tai ongelmia tarjousten tekemiseen ja valitsemiseen, mitä voisi muo-

dostua painotuskertoimien mukaan tuomisesta.  

Perinteisissä toimintamalleissa, joissa projekti toteutetaan osissa, nähtiin kehitettävää.  

Lisäksi perinteiset toimintamallit eivät tue lisäkerrosrakentamista, sillä ne eivät sisällä 

vakiintuneita toimintatapoja ja -malleja lisäkerrosten rakentamiseksi. Osaamista ja tie-

topohjaa lisäkerrosrakentamista varten ei ole vielä olemassa, mikä aiheuttaa ongelmaa 

lisäkerrosrakentamisen tehokkaalle toteutukselle.  

3.4.1  Yleiset ongelmat 

Suurimmaksi osaksi lisä- ja korjausrakennushankkeiden ongelmat nähtiin liittyvän tilaa-

jaan ja etenkin tilaajan päätöksentekoon. Toiseksi eniten ongelmia nousi esiin liittyen 

työn suunnitteluun ja toteutukseen. Teknisiä ongelmia ja rajoitteita voi aiheutua muun 

muassa pohjavedestä, maaperän laadusta ja sen vaihtelevuudesta sekä rakenteiden kan-

tavuudesta. Tekniset ongelmat nähtiin kuitenkin vähemmän ongelmallisena kuin esi-

merkiksi tilaajaan liittyvät ongelmat, koska teknisiin ongelmiin on olemassa ratkaisut. 

Vanhoihin rakennuksiin liittyen ongelmia aiheuttavat myös alkuperäisten suunnitelma-

asiakirjojen puuttuminen tai niiden virheellisyys sekä korjaustöiden aikana ilmenevät 

yllätykset. Työn toteutukseen liittyen ongelmaa aiheuttavat muun muassa ammattitaidot-

tomat työntekijät sekä puutteet tiedottamisessa. Tiedon jakamisessa sekä projektin että 

toimialan sisällä sekä tilaajan ja asukkaan suuntaan tapahtuvassa informoinnissa nähtiin 

kehitettävää. Hankkeen läpiviennin kannalta ongelmalliseksi nähtiin selkeän, yhteisen ja 

kirkkaan tavoitteen puuttuminen, yhteisten, hyväksi havaittujen ja yksinkertaisten toi-

mintamallien puuttuminen sekä se, että hankkeissa on yleensä liian paljon tekijöitä, 

mutta osaavaa vetäjää/vetäjiä hankkeelle ei löydy. Hankkeen läpivientiä voivat vaikeut-

taa myös naapurit sekä viranomaiset. Viranomaisiin liittyen suurin ongelma lisäraken-

nushankkeiden kannalta on kaavoitusprosessin ja kaavoituksen muutosprosessin hitaus 

ja raskaus.  

Yksittäisiä mainintoja lisä- ja korjausrakentamisen ongelmiksi saivat puutteet asia-

kastarpeiden ja lähtötietojen keräämisessä, yleinen valitusoikeus, yleinen kielteisyys ja 

muutosvastarinta, rakentamisen kalleus, hintakeskeisyys, autopaikkavaatimukset, byro-

kratia, logistiset ongelmat (esimerkiksi rakennettaessa kaupungin keskustoihin), moni-

mutkaiset hankkeet, kustannusarvion laatimisen ongelmat (ei sopivia ohjelmia), urakoit-

sijan pyrkimys ”vetää välistä” sekä huonot suunnittelu- ja urakkasopimukset. Mielen-

kiintoisena seikkana eräässä haastattelussa nousi esiin se, että rakentaminen itsessään on 

yksi iso ongelma. Haastateltava mainitsi, että ongelmia on, niitä muodostuu koko ajan 

lisää, ja ne muuttavat muotoaan. 

Syiksi esiin nousseisiin ongelmiin nähtiin useita. Teknisten ongelmien syyksi mainit-

tiin muun muassa alkuperäisten suunnitelma-asiakirjojen puutteellinen säilytys. Yhteis-

työn ja tiedottamisen puute sekä se, etteivät asukkaat saa riittävästi tuoda näkemystään 

julki, aiheuttavat ongelmia synnyttämällä muun muassa ennakkoluuloisen asenteen heti 

hankkeen alusta alkaen. Lisäksi ongelmaksi koettiin toimijoiden ammattitaidottomuus, 

joka liittyy muun muassa huonoon työnlaatuun. Muita esiin nousseita syitä olivat liian 
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monen tahon mukana olo yhtä aikaa, kateus esimerkiksi naapurien taholta sekä laaduk-

kaasti toteutettujen suunnitelmien ja urakka-asiakirjojen puuttuminen. 

3.4.2  Sidosryhmiin liittyvät ongelmat 

Tilaajaan liittyvät ongelmat kulminoituvat tiedon ja ymmärryksen puutteeseen, halutto-

muuteen sekä päätöksenteon ongelmiin. Päätöksentekoon liittyviksi ongelmiksi mainit-

tiin vaatimus yksimielisistä päätöksistä, päätöksenteon hitaus sekä hyväksytään tai hylä-

tään -päätökset ja tilaajan tahtotilan epämääräisyys. Päätöksenteon vaikeuksiin liittyy 

myös projektien käynnistymisen lykkääntyminen, keskustelumahdollisuuksien puuttu-

minen sekä riitaisat taloyhtiöt. Toiseksi merkittäväksi ongelmaksi mainittiin tilaajan 

tietämättömyys, mikä nähtiin myös tilaajaan liittyvien ongelmien aiheuttajana. Tietä-

mättömyys liittyy usein siihen, että tilaajaosapuolella ei ole kokemusta rakentamisesta. 

Tilaajalla ei välttämättä ole ymmärrystä eri vaihtoehtojen todellisista ja pitkäaikaisista 

vaikutuksista. Tilaajan ymmärrys liittyen kokonaiskustannusten jakaantumiseen on 

puutteellista. Tietämättömyyteen liittyen ongelmaksi mainittiin myös tilaajan osaamisen 

puute ja sitä kautta myös uskalluksen puute sekä asiantuntijoiden tuen ja avun puuttu-

minen. Usein tilaaja ei ole rakennusalan ammattilainen, mikä johtaa epärealistiseen toi-

veisiin sekä erimielisyyksiin. Näin on etenkin silloin, kun tilaajana on esimerkiksi talo-

yhtiö. Osakkeenomistajien erilaiset näkemykset johtavat siihen, että päätöksenteko vai-

keutuu ja hidastuu tai hanke voidaan tyrmätä kokonaan. Lisäksi tilaajan haluttomuus 

ryhtyä hankkeisiin johtaa lopulta siihen, että korjauksia on pakko tehdä, mistä voi aiheu-

tua riitoja jo heti alusta alkaen. Isompien remonttien lykkäämisen seurauksena korjaus-

työt voivat kasautua lyhyelle ajanjaksolle, jolloin esimerkiksi asumiskustannukset voi-

vat nousta kohtuuttoman suuriksi. Tilaajaan liittyvänä ongelmana mainittiin usein myös 

rakennustöiden toteutuksen aiheuttamat haitat asukkaille; rakennusaikainen haitta voi 

jopa estää hankkeen toteutumisen. Tietämättömyyden lisäksi tilaajaan liittyvien ongel-

mien aiheuttajaksi nähtiin rakentamiseen liittyvät pelot, rahan puute ja sen käyttö, asun-

to-osakeyhtiölaki, ikääntyneet osakkaat sekä osakkaat, joilla keskenään erilaiset intressit 

(vrt. asukas ja sijoittaja). Tyypillisesti päätöksenteko on vaikeaa ja hidasta, mikä johtaa 

siihen, että hanke ei etene. 

Isännöitsijän nähtiin aiheuttavan vähemmän ongelmia kuin tilaajan. Mikäli isännöitsi-

jä on asioihin perehtynyt ja hoitaa työnsä hyvin, ei ongelmia muodostu. Isännöitsijä voi 

kuitenkin toiminnallaan vaikuttaa etenkin hankkeen eteenpäinviemiseen. Isännöitsijät 

voivat esimerkiksi lykätä, viivästyttää ja jarrutella projektia sekä aiheuttaa projektille 

lisätöitä. Tällaista voi tapahtua, mikäli isännöitsijä on huono, ylityöllistetty, omapäinen, 

ammattitaidoton, yhteistyökyvytön, passiivinen, haluton selvittämään asioita tai kärsii 

resurssipulasta. Jotta ongelmia ei muodostuisi, isännöitsijän tulee olla selvillä siitä, mitä 

lähdetään tekemään, ja mihin taloyhtiöllä on varaa.  

Rakennuttajakonsulttiin liittyen ongelmaksi nähtiin muun muassa epäaktiivisuus. 

Toinen ongelma liittyy siihen, että asioita ei osata yksinkertaistaa riittävästi, jotta talo-

yhtiöt ymmärtäisivät eri korjausvaihtoehtojen erot (esim. putkiston uusiminen vs. suki-

tus) ja vaikutukset (lyhyt vs. pitkä aikaväli). Lisäksi nähtiin, että asiakkaalle ei anneta 

riittävästi aikaa vaihtoehtojen läpikäyntiin ja ymmärtämiseen. Projektinvetäjään, joka 

voi olla rakennuttajakonsultti, liittyen ongelmia ja ristiriitatilanteita voi muodostua hä-

nen oman visionsa ja vaikutusvaltansa kautta. Myös ammattitaidottomuus ja rakennut-

tamiskokemuksen puute voivat aiheuttaa ongelmia.   

Kaavoittajaan liittyvät ongelmat syntyvät pääasiassa byrokratian ja vallan seuraukse-

na. Erilaiset lausuntokierrokset vievät aikaa ja lakipykälien noudattaminen sekä eri osa-

puolien liian herkkä kuuntelu voivat joko hidastaa projektia tai estää sen toteutumisen 
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kokonaan. Koska kaavoittajalla on paljon valtaa, voi hän rajoittaa mm. lisärakentamista 

tai tyrmätä hankkeen. Ongelmia voi muodostua, mikäli kaavoittaja asettuu vastaan, on 

yhteistyökyvytön tai kiireinen, tai hänellä on erilainen näkemys kuin tilaajalla. Ennen 

myös henkilökemiat ja asioiden esitystapa ovat voineet johtaa ongelmiin esimerkiksi 

pidempien käsittelyaikojen kautta. Näiden lisäksi yleinen valitusoikeus nähtiin aiheutta-

van ongelmia lykkäämällä ja viivästyttämällä hankkeita. 

Muihin viranomaisiin (ELY-keskus, museovirasto, rakennusvalvonta) liittyen ongel-

mia aiheuttavat pääasiassa byrokratia ja yhteistyönpuute. Lausuntokierrokset, lakipykä-

lät, suojeluun liittyvät asiat ja valitukset vievät aikaa ja voivat joko hidastaa projektia tai 

estää sen toteutumisen kokonaan. Lisäksi esimerkiksi työntekijöistä tulee olla työmailla 

tarkat tiedot paperilla. Ongelmaksi on nähty myös se, että rakennusvalvonnan ja tilaajan 

välillä ei ole juuri yhteistyötä. ELY-keskus ja museovirasto puolestaan aiheuttavat on-

gelmia tekemällä valituksia hankkeista. Ennakoivan tiedonjaon, yhteistyön ja avoimen 

toiminnan avulla näitä ongelmia kuitenkin voisi välttää. 

Arkkitehti sekä muut suunnittelijat nähtiin melko ongelmattomina sidosryhminä. Nii-

den mainittiin jopa olevan pienin ongelman lähde. Haastateltavat, kokivat, että suunnit-

telijat tekevät työnsä tilaajan toiveiden ja realiteettien pohjalta, jolloin ongelmia ei muo-

dostu. Ongelmaksi voivat kuitenkin muodostua ammattitaidottomuus, kiire ja riittämät-

tömät lähtötiedot. Ammattitaidottomuus voi tulla esiin esimerkiksi siinä, että suunnitel-

missa ei ole huomioitu sekä esteettisiä ja teknisiä puolia että kustannuksia ja toteutetta-

vuutta; väärät ratkaisut ovat kalliita ja toimimattomia. Myös kokemattomuus korjausra-

kentamisesta on ongelma kyseisissä hankkeissa. Etenkin RAK-suunnittelijan ammatti-

taito koettiin tärkeäksi, sillä hänen esittelemät ratkaisut määrittelevät hyvin pitkälle 

hankkeen toteutettavuuden ja kokonaistaloudellisuuden. Kiire puolestaan johtaa huoli-

mattomuuteen ja siihen, että suunnittelijalla ei ole riittävästi aikaa asiakkaalle. Riittä-

mättömät lähtötiedot johtavat puolestaan puutteellisiin suunnitelmiin. Lisäksi suunni-

telma-asiakirjojen (tekniset ja kaupalliset asiakirjat) ristiriitaisuus aiheuttaa onglemia. 

Urakoitsijoiden osalta ongelmia voivat aiheuttaa tilaajan ja urakoitsijan vastak-

kainasettelu sekä urakoitsijoiden ammattitaidottomuus ja kokemuksen puute. Ongelmia 

voi aiheuttaa myös työntekijöiden vähäisyys, epäaktiivisuus ja haluttomuus kehittää 

toimintaa sekä kyvyttömyys hallita monimutkaisia projekteja. Ongelmia voi muodostua 

etenkin silloin, jos urakoitsija tai yksittäiset tekijät vaihtuvat kesken urakan. Mikäli ra-

kentaja on luotettava, yhteistyökykyinen ja rehellinen, ja yrityksen talous on kunnossa, 

ei ongelmia muodostu. On kuitenkin vaikea tietää, kuka on luotettava ja hyvä urakoitsi-

ja, koska työn taso, työnjälki ja lopputulos vaihtelevat paljon urakoitsijoiden välillä. 

Naapurikiinteistöjen osalta ongelmia voi muodostua silloin, jos heitä ei kuulla eikä 

informoida riittävästi. Naapurit voivat tehdä valituksia, jotka väistämättä vaikuttavat 

projektin aikatauluun. Naapureiden puolelta voi esiintyä myös muutosvastarintaa sekä 

perusteltuja ja perusteettomia pelkoja. Lisäksi naapurit voivat olla haluttomia sitoutu-

maan kahden yhtiön välisiin yhteistyöhankkeisiin. Rahoittajien puolelta ei noussut esiin 

ongelmia. Syynä tähän mainittiin mahdollisuus neuvotella asioista. 

Eräässä haastattelussa nousi esiin projektiin kuulumattomat ryhmät. Nämä ryhmät 

koettiin ongelmalliseksi, sillä heistä johtuvia ongelmia on vaikea havaita. Jotta näihin 

ryhmiin liittyvältä vastarinnalta vältyttäisiin, olisi tärkeää kuunnella heitä, tiedottaa asi-

oista ja luoda yleisesti hyväksyttävissä olevia ratkaisuja. 

3.4.3  Ratkaisuja ongelmiin 

Nykyisten toimintamallien parannustoimenpiteiksi ehdotettiin arkkitehdin ja urakoitsi-

jan välistä yhteistyötä sekä suhdeverkostojen hyödyntämistä toimijoiden valinnassa. 



46 

 

 

Arkkitehdin ja urakoitsijan välinen yhteistyö nähtiin suunnittelua ja toteutusta rikastut-

tavana tekijänä, koska yhteistyön kautta on mahdollista jakaa tietoa liittyen ratkaisuihin, 

rahoitukseen ja kustannuksiin sekä käytännön toteutukseen ja toteutettavuuteen. Suhde-

verkostojen käyttäminen toimijoiden valinnassa puolestaan mahdollistaisi, että ongelmia 

toimijoiden kanssa ei muodostu, koska osapuolet tietävät ja tuntevat toisensa ja toimin-

tatapansa. Hankkeiden läpiviennin tehostamiseksi esitettiin lisä- ja korjausrakentamis-

konseptin luontia sekä toimijoiden osallistamista. Eri toimijoiden osallistamisella näh-

tiin arvoa parantava vaikutus. 

Ratkaisuiksi tilaajaan liittyviin ongelmiin esitettiin yhtiöjärjestyksen muuttamista, va-

linnaisuuden lisäämistä, tiedottamisen tason kasvattamista sekä suunnitelmallisen kiin-

teistönpidon kehittämistä. Näillä keinoin voitaisiin tehostaa, nopeuttaa ja helpottaa pää-

töksentekoa. Päätöksentekoa helpottavana keinona nähtiin myös ammattitaidottomien 

henkilöiden karsiminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Toteuttamista helpotta-

vaksi tekijäksi puolestaan mainittiin yhdyshenkilön nimittäminen. Yhdyshenkilöllä tar-

koitetaan henkilö, joka kommunikoi asukkaiden kanssa rakennustöiden aikana, jolloin 

varsinaisen työn toteuttajat voivat keskittyä töiden eteenpäin viemiseen. Valitusten vai-

kutusten minimoimiseksi esitettiin valitusten nopeampaa käsittelyä, aiheettomien vali-

tusten sanktiojärjestelmän luontia sekä samanarvoisten mahdollisuuksien takaamista 

toiminnan kehittämistä varten kaikille. Lisäksi esitettiin, että suunnittelua tulisi kehittää, 

panostaa hankkeen alkupään toimintoihin (hankesuunnittelu ja suunnittelu) sekä valita 

projektinvetäjä huolella. 

3.5  Empiirisen tutkimuksen yhteenveto 

Taulukkoon 5 on koottu empiirisen tutkimuksen tulokset. Taulukosta käy ilmi lisä- ja 

korjausrakennushankkeiden keskeiset sidosryhmät, niiden roolit ja vastuualueet, mah-

dolliset ongelmat sekä ratkaisut ongelmiin. Taulukosta havaitaan, että ongelmat liittyvät 

eniten osaamisen puutteeseen, epäaktiivisuuteen ja välinpitämättömyyteen sekä ajan 

puutteeseen. Osaamisen puute ilmenee muun muassa päätöksenteon vaikeutena ja am-

mattitaidottomuutena. Epäaktiivisuus ja välinpitämättömyys puolestaan näkyvät siinä, 

että toimija ei ole kiinnostunut työn laadusta eikä siitä, miten oma toiminta ja päätökset 

vaikuttavat muihin toimijoihin. Ajan puute puolestaan nousee esiin siinä, että työt teh-

dään kiireellä ja huolimattomasti, jolloin ongelmia joudutaan ratkomaan jälkikäteen. 

Ajan puute näkyy myös siinä, ettei ole aikaa keskustella vaihtoehdoista ja antaa asian-

tuntija-apua. 

Ratkaisuna esiin nousseisiin ongelmiin on osallistaminen, yksinkertaisten ja selkeiden 

toimintatapojen luonti, palvelukeskeisen työskentelytavan omaksuminen, prosessien 

nopeuttaminen, tiedonkulun parantaminen sekä panostaminen hankkeen alun valmiste-

leviin vaiheisiin (hankesuunnittelu, toteutuksen suunnittelu). 
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Taulukko 5. Lisä- ja korjausrakennushankkeiden sidosryhmien roolit, vastuualueet, 

ongelmakohdat ja ratkaisumahdollisuudet. 

Sidosryh-

mä 

Rooli Vastuualue Ongelmat Ratkaisut 

Tilaaja Asiakas, 

loppukäyt-

täjä 

Asioiden valmistelu, 

päätöstenteko 

Päätöksenteon vaike-

us, tietämättömyys 

Asunto-osakeyhtiölain 

muuttaminen, selkeiden ja 

hyvien vaihtoehtojen 

luonti, osallistaminen 

Isännöitsi-

jä 

Hallinnolli-

nen johtaja 

Asioiden valmistelu, 

hankkeen etenemisen 

seuranta, tiedottami-

nen 

Epäaktiivisuus, am-

mattitaidottomuus 

Osallistaminen, yksinker-

taisten toimintamallien 

luonti 

Rakennut-

tajakon-

sultti 

Asiantuntija Hankkeen vetäminen, 

neuvonta 

Epäaktiivisuus, ei 

riittävästi aikaa asi-

akkaalle 

Osallistaminen, palvelu-

henkisyyden lisääminen 

Kaavoitta-

ja 

Viranomai-

nen 

Kaavamuutokset Prosessien hitaus, 

valitukset 

Prosessien nopeuttaminen, 

valitusten nopeampi käsit-

tely ja sanktiojärjestelmän 

luonti, osallistaminen 

Muut vi-

ranomaiset 

Viranomai-

nen 

Toiminnan luvanva-

raisuuden arviointi 

Prosessien hitaus, 

valitukset 

Prosessien nopeuttaminen, 

valitusten nopeampi käsit-

tely ja sanktiojärjestelmän 

luonti, osallistaminen 

Arkkitehti Pääsuunnit-

telija 

Yleisilmeen, vaihto-

ehtojen ja suunnitel-

ma-asiakirjojen luon-

ti, suunnittelusta 

vastaaminen 

Ei riittävästi aikaa 

suunnitelmien laati-

miselle ja asiakkaal-

le, välinpitämättö-

myys 

Panostetaan hankkeen 

alkupäähän; lisätään 

suunnitteluun käytettävää 

aikaa, osallistaminen 

Muut 

suunnitteli-

jat (esim. 

RAK, LVI, 

S, A) 

Suunnitteli-

ja 

Vaihtoehtojen ja 

suunnitelma-

asiakirjojen luonti 

Ei riittävästi aikaa 

suunnitelmien laati-

miselle ja asiakkaal-

le, välinpitämättö-

myys 

Panostetaan hankkeen 

alkupäähän; lisätään 

suunnitteluun käytettävää 

aikaa, osallistaminen 

Pääura-

koitsija 

Toteuttaja Hankkeen toteutus 

urakka-asiakirjojen 

mukaisesti 

Hankkeiden epämää-

räisyys, yllätykset ja 

muutokset rakennus-

töiden aikana, am-

mattitaidottomuus 

Paikkansapitävät suunni-

telma-asiakirjat, osallis-

taminen 

Aliurakoit-

sijat 

Toteuttaja Hankkeen toteutus 

urakka-asiakirjojen 

mukaisesti 

Hankkeiden epämää-

räisyys, välinpitämät-

tömyys, ammattitai-

dottomuus 

Paikkansapitävät suunni-

telma-asiakirjat, osallis-

taminen 

Naapurit Hankkeen 

vastustaja 

- Valitukset Tiedottaminen, osallista-

minen 

Rahoittajat Hankkeen 

mahdollista-

ja 

Rahoituksen järjes-

täminen 

- - 

Muut kon-

sultit 

Asiantuntija Selvitysten ja raport-

tien laadinta 

Tärkeyttä ei tiedoste-

ta, osaamista ei hyö-

dynnetä 

Osallistaminen 
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4 Pohdinta 

Rakentamisessa käytetyin toimintamalli on pääurakkamuoto, jossa suunnittelu ja raken-

taminen toteutetaan erikseen. Toimintatapa on käytetty, koska tilaaja-osapuoli tuntee 

mallin toiminnan ja osaa käyttää sitä. Toinen yleinen projektintoteutustapa on kokonais-

vastuu-urakka, jossa suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan yhden tahon toimesta. 

Vaikka KVR-urakalla on mahdollista saavuttaa muun muassa synergia- ja aikatauluetuja 

pääurakkamuotoon verrattuna, ei se ole kovin käytetty. Syynä on se, että toimintatapa ei 

ole riittävän tunnettu tilaajan näkökulmasta. Jotta toimintamallista tulisi laajasti käytet-

ty, tulee sen olla riittävän yksinkertainen, selkeä ja ymmärrettävä.  

Toimijoiden valinnassa puolestaan käytetään perinteisesti hintakilpailutusta. Vaikka 

hintakilpailutus nähtiin haastateltavien joukossa pääsääntöisesti huonona menettelyta-

pana, käytetään sitä yleisesti, koska se on varma, yksiselitteinen ja yksinkertainen tapa 

valita toimijat. Hintaan perustuva valinta ei aiheuta muun muassa kiistelyä valinnan 

oikeellisuudesta tai vaikeuta tarjousten tekemistä ja valintaa. Tämän vuoksi uusien va-

lintamenettelyjen tulisi olla riittävän yksinkertaisia ja selkeitä, jotta ristiriitoja, väärinkä-

sityksiä ja kiistoja ei synny.  

Perinteiset toimintamallit koettiin pääsääntöisesti projektin toteutusta rajoittavina te-

kijöinä. Toimintamallit asettavat rajoitteita etenkin lisä- ja korjausrakentamiselle, koska 

toimintamallit eivät sisällä vakiintuneita toimintatapoja ja -malleja lisäkerrosten raken-

tamiseksi. Lisäksi osaamista ja tietopohjaa lisäkerrosten rakentamiseksi ei ole vielä 

olemassa, mikä myös osaltaan heikentää lisäkerrosrakentamisen tehokasta toteutusta. 

Näiden seikkojen perusteella voidaan todeta, että markkinoilla olisi tilaa ja tarvetta uu-

sille toimintamalleille. 

Haastateltavilta kysytyt lisä- ja korjausrakentamisen keskeisimmät ja yleisimmät on-

gelmat olivat hyvin pitkälle samoja, mitä teorian pohjalta on havaittavissa. Haastatelta-

vien mukaan ongelmat liittyvät hyvin usein tilaajaan, ja etenkin tilaajan päätöksenteko-

kyky koettiin ongelmana. Myös tilaajan tietämättömyys ja halottomuus perehtyä kiin-

teistön kunnossapitoon ja korjaamiseen nähtiin ongelmallisina. Toisena ongelmaryhmä-

nä nousivat esiin työn suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät ongelmat. Tekniset ongel-

mat koettiin kuitenkin vähemmän ongelmallisina verrattuna tilaajaan liittyviin ongel-

miin, koska näihin ongelmiin on olemassa ratkaisut. Haastatteluissa esiin nousseet on-

gelmat liittyvät pääsääntöisesti hankkeen alkuvaiheisiin. Tämän vuoksi erityisesti han-

kesuunnittelua ja suunnittelua tulisi kehittää ja tehostaa, jotta hanke saadaan alulle. 

Mahdollisina ratkaisuina esitettiin esimerkiksi toimijoiden osallistamista, joka nähtiin 

arvoa parantavan tekijänä. Osallistamisen lisäksi olisi tärkeää, että hanke olisi selkeästi 

määritelty ja riittävän yksinkertainen. Lisäksi tavoitteen ja vetovastuun tulisi olla selvil-

lä. Myös tilaajan päätöksentekoa tulisi helpottaa. 

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että yksittäistä sidosryhmää, joka aiheut-

taisi ongelmia, ei ole, vaan lähes jokainen sidosryhmä voi aiheuttaa jonkinlaisia ongel-

mia. Ongelmallisimmaksi sidosryhmäksi nousi kuitenkin tilaaja. Tilaajan osalta päätök-
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sentekoa tulisi nopeuttaa ja helpottaa, jotta hankkeita syntyisi, ja ne etenisivät sujuvasti. 

Päätöksentekoa auttaisi asioiden yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen, jotta maallikon 

on mahdollista sisäistää ja ymmärtää päätettävissä olevien asioiden ja ratkaisujen vaiku-

tukset. Tilaajaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja antaa hänelle aikaa asioiden 

ymmärtämiseen. Vaikka tilaajalla ei usein ole kokemusta rakentamisesta, tulisi hänelle 

antaa todellinen mahdollisuus tuoda mielipiteensä julki ja vaikuttaa hankkeeseen pää-

töstenteon kautta. 

Isännöitsijän ja rakennuttajakonsultin osalta ongelmallisuus on lähinnä henkilösidon-

naista. Pääsääntöisesti nämä sidosryhmät eivät aiheuta ongelmia. Etenkin rakennuttaja-

konsultilta kaivattiin asioiden yksinkertaistamista ja selkeyttämistä sekä aikaa. Viran-

omaisten ongelmallisuus liittyy lähinnä byrokratiaan, jonka noudattaminen on välttämä-

töntä. Viranomaiset voisivat kuitenkin olla enemmän yhteistyössä muihin hankkeen 

osapuoliin sekä antaa enemmän asiantuntija-apua. 

Suunnittelijoiden osalta ongelmia muodostuu melko vähän. Suunnittelun tärkeyttä ei 

kuitenkaan tule aliarvioida, vaan siihen tulisi panostaa ja käyttää riittävästi aikaa hank-

keen alkuvaiheessa. Lisäksi suunnittelijoille tulee antaa riittävästi aikaa suunnitelmien 

laatimista varten. Vastaavasti suunnittelijoiden tulee tehdä suunnitelmat huolellisesti ja 

antaa aikaa myös asiakasyhteistyöhön. Alkupanostuksen kautta ongelmia on vähemmän 

hankkeen edetessä, jolloin ylimääräisiltä uudelleenneuvotteluilta ja aikataulun venymi-

siltä vältytään.  

Urakoitsijoiden osalta ongelmia voi muodostua paljon tai ei juuri ollenkaan. Ongel-

mallisuus riippuu hyvin paljon toimijasta. Urakoitsijoihin liittyen ongelmia aiheuttavat 

myös epämääräiset urakka-asiakirjat ja suunnitelmat. Huonosti laadittujen asiakirjojen 

ongelmakohdat nousevat usein esiin vasta toteutusvaiheessa, jolloin seuraamukset koe-

taan urakoitsijasta johtuvina ongelmina. Perimmäinen syy kuitenkin on huonosti laadi-

tuissa asiakirjoissa. Jotta rakennusaikana ei muodostu ongelmia, tulee hankkeen alun 

valmistelevat vaiheet tehdä huolellisesti. 

Urakoitsijoiden tapaan naapurit voivat olla hyvinkin ongelmallisia tai ongelmattomia. 

Ongelmallisuus on sidoksissa siihen, miten naapurit otetaan huomioon hanketta suunni-

teltaessa ja hankkeen aikana.  

Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että projektiin kuuluvat sidosryhmät eli sisäiset si-

dosryhmät tiedostetaan hyvin. Sen sijaan projektiin kuulumattomat sidosryhmät eli ul-

koiset sidosryhmät jäävät vähemmälle huomiolle. Ainoastaan naapurit ja viranomaiset 

tiedostettiin tärkeiksi projektin kannalta. Ulkoisiin sidosryhmiin olisi hyvä kiinnittää 

enemmän huomiota etenkin isommissa hankkeissa. 

Sidosryhmien käytännön roolissa ja virallisessa roolissa ei nähty eroja. Tilaajan moni-

roolisuus voi aiheuttaa jonkin verran ristiriitoja ja ongelmia. Isännöitsijältä kaivataan 

roolin ulkopuolista toimintaa; hänen tulisi kehittää taloyhtiötä ja etsiä aktiivisesti korja-

us- ja kehittämismahdollisuuksia. Rakennuttajakonsultin rooli on tärkeä, mutta tätä ei 

tiedosteta riittävän hyvin taloyhtiön ja isännöitsijän taholta. Vaikuttaisi siltä, että raken-

nuttajakonsultti olisi hyvä ottaa mukaan kaikkiin hankkeisiin ja etenkin monimutkaisiin 

lisä- ja korjausrakennushankkeisiin. Viranomaisilta kaivataan isännöitsijän tapaan roolin 

ulkopuolisia tehtäviä; heidän haluttaisiin antavan asiantuntija-apua. Myös suunnitteli-

joiden tulisi antaa enemmän asiantuntija-apua, luoda vaihtoehtoja ja olla palveluhenki-

sempiä. Rakennusliikkeen ja urakoitsijoiden osalta toive on sama: enemmän neuvoja, 

kokemuksia ja vaihtoehtoja. Yleisesti kaikilla sidosryhmillä on hyvin perinteiset roolit. 

Jokainen pysyy hyvin omassa roolissaan, tekee itselle kuuluvat tehtävät eivätkä tee juuri 

mitään ylimääräistä. Roolien perinteikkyys ja pysyvyys voi olla osa syy siihen, että toi-

mintatavat ovat perinteisiä. Jotta toimintatapoja saataisiin muutettua, tulisi kaikkien 

sidosryhmien astua roolirajojen yli, ottaa uusia tehtäviä hoitaakseen ja laajentaa toimin-
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alusta asti, koska hänellä on tarvittavat lähtötiedot kohteesta. Myös rakennuttajakonsult-

ti tulisi ottaa mukaan alusta lähtien, koska hänellä on tietoa hankkeen läpiviennistä ja 

rakennettavuudesta sekä hyviä kontakteja. Lisäksi kaavoittaja ja arkkitehti tulisi ottaa 

mukaan ensimmäisestä vaiheesta lähtien. Kaavoittajan aikainen mukaantulo mahdollis-

taa, että suunnittelun suhteen ei tehdä turhaa työtä ja hanketta osataan viedä oikeaan 

suuntaan. Arkkitehdin aikainen osallistuminen on tärkeää etenkin hankkeissa, jotka vaa-

tivat kaavamuutosta. Arkkitehdin tehtävänä on luoda erilaisia toteutusvaihtoehtoja tilaa-

jan tahdon pohjalta. Näitä vaihtoehtoja voidaan sitten esitellä kaavoittajalle ja osakkail-

le. Myös rahoittajaa olisi hyvä konsultoida alustavasti tässä vaiheessa, jotta tiedetään, 

minkälaisia ratkaisuja on mahdollista tehdä rahoituksen näkökulmasta. Häntä ei kuiten-

kaan varsinaisesti tarvitse osallistaa prosessiin. 

Muiden suunnittelijoiden osalta ainakin rakennesuunnittelija tulisi ottaa mukaan riit-

tävän ajoissa. Rakennesuunnittelija olisi hyvä olla mukana jo toisessa vaiheessa, koska 

häneltä saadaan tietoa lähtötilanteesta ja mahdollisuuksista sekä siitä, miten arkkitehdin 

suunnitelmat voitaisiin käytännössä toteuttaa ja minkälaiset kustannusvaikutukset eri 

vaihtoehdoilla on. Etenkin lisä- ja korjausrakennushankkeissa rakennesuunnittelijan 

lisäksi LVI-suunnittelija nousi tärkeäksi, koska nykyiset LVI-järjestelmät vaativat tilaa 

ja voivat vaikuttaa rakennuksen yleisilmeeseen. Tässä vaiheessa suunnittelijoista tulisi 

ottaa mukaan ne, jotka ovat hankkeen luonteen kannalta tarpeellisimmat. Suunnittelijoi-

den lisäksi toisessa vaiheessa olisi hyvä ottaa mukaan myös konsultti, pääurakoitsija ja 

naapurit. Konsulteista esimerkiksi kuntotutkijan mukaan tuominen mahdollistaisi sen, 

että tiimillä olisi näkemystä mahdollisista rakenteiden vaurioista sekä niiden laajuudes-

ta. Urakoitsija puolestaan toisi lisäarvoa hankkeelle antamalla neuvoja käytännön toteu-

tettavuuteen ja karsimalla huonoja ja kalliita ratkaisuvaihtoehtoja. Urakoitsija voisi tässä 

vaiheessa toimia konsultin roolissa. Tässä vaiheessa mukana olevan urakoitsijan ei siten 

tarvitse olla sama, joka vastaa varsinaisesta toteutuksesta. Naapurit tulisi ottaa hankkee-

seen mukaan siten, että heitä tiedotetaan riittävästi ja heidän ajatuksiaan ja mielipitei-

tään kuullaan. Naapureiden kanssa voidaan käydä aluksi epävirallisempia ja luonteel-

taan tunnustelevampia keskusteluja, ja kun heille on esittää jotain konkreettista, ottaa 

tiiviimmin mukaan. 

Muiden sidosryhmien, kuten aliurakoitsijoiden, osalta ei ole tarvetta aikaisella osallis-

tamiselle. Heidän osaltaan riittää, että heidät otetaan mukaan vasta kuvion jälkeen. Tär-

keintä osallistamisessa on se, että hankkeen ominaispiirteet on määritelty tarkasti. Sitä 

kautta voidaan määritellä, minkälaista osaamista hankkeessa tarvitaan. Tämän jälkeen 

kyseessä olevan hankkeen kannalta keskeisimmät sidosryhmät voidaan määritellä ja 

osallistaa hankkeeseen. Tärkeimpien toimijoiden osallistamiseksi kirjallisuudesta on 

nostettu esiin muutamia menetelmiä. Esitellyistä menetelmistä on apua suunnittelun ja 

neuvottelujen tehostamisessa. 

4.2  Menetelmät osallistamiseksi 

Toimijoiden osallistamiseksi hankkeeseen tarvitaan toimijoiden välille muun muassa 

yhteistyötä, luottamusta ja tiedonjakoa. Seuraavaksi esiteltävien menetelmien avulla 

nämä asiat tulevat huomioiduksi. Mallisuunnittelun, kilpailullisen neuvottelun ja tekno-

logisten työkalujen kautta on mahdollista tehostaa sekä tiimin luontia että suunnittelun 

toteutusta. 
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4.2.1  Mallisuunnittelu 

Mallisuunnittelu on tuotannollisessa toiminnassa käytetty termi, joka viittaa tuotteen 

prototyypin nopeaan kehittämiseen (Wheelright & Clark 1992). Rakentamisessa malli-

suunnittelulla tarkoitetaan prosessia, jota projektitiimi voi käyttää kehittääkseen nopeas-

ti skemaattiset suunnitelmat, arvioida suunnittelukonsepteja alavirran suunnittelijoiden, 

urakoitsijoiden, toimittajien tai käyttäjien rajoitteita vasten sekä tehdä korjauksia ennen 

kuin yksityiskohtainen suunnittelua alkaa. (Mitropoulos & Howell 2002.) 

Mallisuunnitelmien luontiin osallistuvat keskeiset projektitiimin jäsenet. Projektitii-

min pääjäseniin kuuluvat asiakas- ja käyttäjäryhmät sekä suunnittelijat ja urakoitsijat. 

Tämä tarkoittaa, että pääsuunnittelijat, -urakoitsijat ja -toimittajat on valittava ennen 

kuin suunnitteluprosessi aloitetaan. (Mitropoulos & Howell 2002.) 

Mallisuunnittelun aikana projektitiimi tapaa työpajan merkeissä. Työpaja on yksi- tai 

kaksipäiväinen. Työpajassa tiimi luo skemaattiset suunnitelmaratkaisut, tarkistaa niiden 

toteutettavuuden useita projektin vaatimuksia ja rajoituksia vasten sekä suorittaa useita 

suunnitteluiteraatioita. Näitä vaiheita suoritetaan, kunnes suunnitteluratkaisu huomioi 

kaikki rajoitteet. Samaan aikaan tiimi valitsee merkittävimmät laitteet ja rakennustyöta-

vat, luo kustannusarvion ja aikataulun sekä arvioi niitä kustannus- ja aikarajoitteita vas-

ten. Työpajatyöskentelyn etuna on, että palaute on saatavilla välittömästi ja työskentelyä 

voidaan siten jatkaa kunnes kaikki rajoitteet on saatu otettua huomioon. (Mitropoulos & 

Howell 2002.) 

Iterointi voi jatkua myös sen jälkeen, kun rajoitteet on saatu tyydytettyä. Tällöin ite-

roinnin tavoitteena on löytää ratkaisut, joilla vaatimukset saataisiin ylitettyä (esimerkik-

si projektin kustannusten tai riskin pienentäminen). (Mitropoulos & Howell 2002.) 

Mallisuunnitelmien luonti sisältää useita etuja. Se tarjoaa toimintatavan suunnitelmi-

en arvioinnille, koska osapuolet ymmärtävät paremmin toistensa rajoitteet ja vaatimuk-

set. Lisäksi omia olettamuksia ja päätöksiä voidaan verrata toisten osapuolten rajoittei-

siin. Toimintatapa tarjoaa myös välittömän palautteen ja parannustoimenpiteen sekä 

mekanismin arkkitehtisuunnitelman ja rakennussuunnitelman rinnakkaiselle kehittämi-

selle. Lisäksi toimintapa tehostaa ja nopeuttaa positiivisia iterointeja suunnitteluproses-

sin alussa, jolloin suunnitteluvirheet korjataan ennen kuin suunnitelmat kehittyvät pi-

demmälle. (Mitropoulos & Howell 2002.) 

Jotta nopea mallisuunnittelu olisi tehokasta, tulee huomio kiinnittää osallistujiin, vaa-

timuksiin ja rajoitteisiin. Ensinnäkin projektitiimin kaikkien pääjäsenten (asiakas- ja 

käyttäjäryhmät, suunnittelijat ja urakoitsijat) on osallistuttava.  Toiseksi asiakasvaati-

mukset tulee määritellä. Asiakkaan toiminnalliset ja tilaan liittyvät vaatimukset luovat 

raamit, jonka puitteissa suunnitteluratkaisuja arvioidaan. Kolmantena tulee määritellä 

kohteesta ja projektista aiheutuvat rajoitteet. Kohteen rajoitteet voivat olla arkkitehtoni-

sia, rakenteellisia tai järjestelmistä aiheutuvia. Projektin rajoitteilla puolestaan tarkoite-

taan budjetista tai aikataulusta aiheutuvia rajoitteita. Rajoitteiden tiedostaminen on tär-

keää, koska ne luovat kriteeristön päätöksentekoa varten. (Mitropoulos & Howell 2002.) 

4.2.2  Kilpailullinen neuvottelu 

Kilpailullinen neuvottelu -menetelmä on julkisten hankintojen hankintametodi. Se otet-

tiin käyttöön vuonna 2004. Kilpailullisella neuvottelulla on pyritty vastaamaan raken-

nusmaailman kompleksisuuden aiheuttamiin ongelmiin. Menetelmää on käytetty moni-

mutkaisten rakennustöiden hankinnassa. Kilpailullisen neuvottelun tavoitteena on saada 

aikaan paras lopputulos/ratkaisu. Prosessin aikana pyritään pienentämään projektin 

kompleksisuutta. (Hoezen 2012.) 
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Kilpailullinen neuvottelu on hankintatapa, joka on osa projektin alkuvaiheita. Kyseis-

tä neuvottelumenetelmää käytetään monimutkaisissa projekteissa (Beuter 2005). Kilpai-

lullinen neuvottelu koostuu useista keskustelukierroksista toimeksiantajan/työnteettäjän 

ja urakoitsijan välillä, ja jonka aikana urakkatarjouksen kaikki osa-alueet ovat avoinna 

keskustelulle. Kilpailullinen neuvottelu -prosessi tähtää toimeksiantajan kompleksisten 

vaatimusten ja urakoitsijoiden tarjoamien mahdollisten ratkaisuvaihtoehtojen yhteenso-

vittamista. Kilpailullinen neuvottelu sääntelee neuvotteluprosessia hankintavaiheessa 

vaikuttaen siten odotetusti toimeksiantajan ja urakoitsijan sitoutumiseen ja heidän väli-

seen uudelleen neuvotteluihin. Kilpailullisen neuvottelun tuloksena hankintavaiheessa 

urakoitsijoiden välinen kilpailu olisi mahdollisesti tiukempaa ja vuorovaikutus parem-

paa kuin neuvottelumallilla. Siten toteutusvaiheen kompleksisuus ja uudelleen neuvotte-

luntarve vähenisivät. (Hoezen 2012.) 

Kilpailullisen neuvottelun ominaispiirteitä ovat vuorovaikutteinen keskustelu hankin-

taprosessin aikana, urakoitsijan etujen suojelu, joustavat tarvespesifikaatiot, keskittymi-

nen hinnan sijasta sisältöön, vähintään kolme kilpailijaa antaa lopullisen tarjouksen, 

suunnittelupalkkion tarjoaminen ja (laatu)tason ylläpidon varmistaminen. Nämä ominai-

suudet johtavat siihen että osapuolet joutuvat ilmaisemaan ajatuksiaan, pohdiskelemaan, 

mietiskelemään ja keskustelemaan sekä poistamaan virheitä, virheellisiä päätöksiä, auk-

koja/keskeneräisyyksiä ja ristiriitoja. On havaittu, että aikaisessa vaiheessa pidetyt neu-

vottelut johtajat myöhemmin pidettävien neuvottelujen määrän pienenemiseen, koska 

tarvetta niille ei enää ole. Lisäksi yhteinen sitoutuminen kasvaa kilpailullisen neuvotte-

lun myötä. (Hoezen 2012.) 

Neuvottelut voivat kehittyä joko positiivisesti tai negatiivisesti. Negatiiviset ennak-

koasenteet ja odotukset johtavat helposti siihen, että vain negatiiviset seikat tulevat 

huomioiduksi ja positiiviset jäävät huomiotta. Tämän seurauksena neuvottelu ajautuu 

negatiivisuuden kierteeseen, mikä puolestaan heikentää keskustelun määrää, kasvattaa 

kilpailua ja vähentää luottamusta. Tämän vuoksi kilpailullista neuvottelua ei ole osoit-

tautunut niin tehokkaaksi kuin se voisi olla. Tehokkuutta voitaisiin kuitenkin lisätä tar-

peisiin ja mahdollisuuksiin sekä muutoksiin ja riskeihin liittyvän avoimen keskustelun 

kautta. Jotta saavutetaan avointa keskustelua, tulee osapuolien olla tietoisia odotuksis-

taan/toiveistaan, avautua toisilleen, olla rohkeampia ottamaan riskejä sekä tavoitella 

vähemmän omaa etuaan. Lisäksi tarvitaan luottamusta ja ymmärrystä sekä kilpailullisen 

neuvottelun menetelmää että toisia osapuolia kohtaan. Mikäli projektin osapuolet ovat 

tietoisia erilaisista kehitystavoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä, voivat ne vaikuttaa 

niihin ja saavuttaa yhteistä etua. Lisäksi tietoisuus vallitsevista ennakkoluuloista ja kyky 

myötäelää voivat auttaa yhteisymmärryksen luonnissa. Menestyksekkään sopimuksen 

tärkein asia on siten yhteisymmärryksen liittyvien ongelmien estäminen ja ratkaisemi-

nen. (Hoezen 2012.) 

Vaikka kilpailullinen neuvottelu ei ole täyttänyt kaikkia sille asetettuja odotuksia, on 

olemassa keinoja, joilla sen tehokkuutta voidaan parantaa. Ensinnäkin molemmat neu-

vottelun osapuolet, eli toimeksiantaja ja urakoitsija, voivat aloittaa etsimällä mahdolli-

suuksia ja vaihtoehtoja sekä madaltaa kynnystä ottaa riskejä. Tällaisia asioita ovat esi-

merkiksi keskittyminen kokonaisuuksiin yksityiskohtien sijaan sekä aito vuorovaikutus 

valmiin keskustelurungon läpikäynnin sijaan. Toisena asiana oman edun tavoittelusta 

voidaan antaa sanktioita ja avoimuudesta palkita. Esimerkkinä mainittakoon aikaisem-

man toiminnan huomioonottaminen valintaprosessissa. Nämä kaksi ominaisuutta johta-

vat todennäköisesti keskustelun lisääntymiseen, opportunistisen käytöksen vähentymi-

seen, lisäävät molemminpuolista luottamusta ja edistävät innovointia. Kolmantena kei-

nona on rajata keskustelu koskemaan monimutkaisia ja ongelmallisia asioita, jotka on 

määritelty etukäteen. Tällä tavoin pystytään keskittymään oleellisimpiin asioihin ja ke-

hittämään ratkaisut niihin. Lisäksi ajan kuluessa, kun kilpailullisesta neuvottelusta tulee 
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tutumpaa toimijoiden keskuudessa, avautuu lisää mahdollisuuksia parantaa prosessin 

tehokkuutta muun muassa avoimuuden ja toimintatapojen osalta. (Hoezen 2012.) 

Koska ymmärtäminen on kaikkein tärkein tekijä organisaatioiden välisissä projekteis-

sa tapahtuvien neuvottelujen ja sitoutumisen kehittämisessä, on yhteisen ymmärryksen 

luominen projektineuvottelujen aikaisessa vaiheessa järkevä investointi. Yhteisymmär-

ryksen kautta uudelleen neuvottelut projektin myöhemmissä vaiheissa voidaan pitää 

vähäisinä. Kilpailullisen neuvottelun avulla voidaan siten vaikuttaa positiivisesti yhteis-

ymmärryksen luomiseen. Tämän vuoksi se on hyvä työkalu projektin onnistuneelle lä-

piviennille. (Hoezen 2012.) 

4.2.3  Teknologiset työkalut 

Teknologisten työkalujen kuten BIM:n (Building information modeling) käytöllä voi-

daan lisätä integroidun projektitoimituksen yhteistyön tehokkuutta kaikissa projektin 

vaiheissa. BIM:n ja IPD:n yhdistäminen mahdollistaa yhteistyötason, joka ei ainoastaan 

paranna tehokkuutta ja vähennä virheiden määrää, vaan mahdollistaa myös erilaisten 

lähestymistapojen ja markkinamahdollisuuksien laajemman hyödyntämisen (Middleb-

rooks 2008). BIM:in avulla tiimin yhteistyö ja tehokkuus paranevat (Sive 2009). 

BIM:llä tarkoitetaan todellisen rakennuksen fyysisten ja toiminnallisten ominaispiir-

teiden esittämistä digitaalisessa muodossa. Tietomallin avulla voidaan testata vaihtoeh-

tojen toimivuutta, minkä vuoksi se luo luotettavan pohjan päätöksentekoa varten. Tie-

tomallin avulla hankkeen toimijoiden osaaminen ja esimerkiksi suunnittelun osa-alueet 

voidaan yhdistää sekä testata hankkeen toteutettavuus ennen rakennustöiden aloitusta. 

Lisäksi tietomalli mahdollistaa muutosten ja päivitysten teon sujuvasti hankkeen eri 

vaiheissa. (AIA 2007.) 
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5 Arviointi ja yhteenveto 

Korjausrakentamisen ongelmat kulminoituvat paljolti tilaus-toimitusketjun pirstoutumi-

seen, koska perinteisellä tavalla toteutetuissa rakennusprojekteissa sidosryhmät tulevat 

mukaan projekteihin eri vaiheissa. Usein osallistuminen on vaiheistettu siten, että sidos-

ryhmät eivät tule mukaan yhtä aikaa vaan peräkkäin. Lisäksi käytettäessä hintakilpailu-

tusta johtavat edellä mainitut asiat väistämättä osaoptimointiin. 

5.1  Tutkimuksen kontribuutio 

Lisä- ja korjausrakennusprojektien arvontuottoa on mahdollista tehostaa ottamalla 

käyttöön integroitu projektitoimitus sekä osallistamalla ja johtamalla sidosryhmiä 

tehokkaasti. Rakennushankkeiden tehokkaan läpiviennin edellytyksenä on siten sidos-

ryhmien aikainen osallistaminen. Aikainen osallistaminen edellyttää, että tilaaja 

määrittelee heti hankkeen alussa, mitä hankkeessa tullaan tekemään ja minkälais-

ta osaamista hankkeessa tarvitaan. Tällä tavoin keskeiset sidosryhmät tulevat määri-

tellyiksi riittävän ajoissa. Lisäksi hankkeen sisältö ja asiakasvaatimukset tulevat pa-

remmin huomioiduiksi. Myös muiden sidosryhmien tarpeet otetaan paremmin huomi-

oon aikaisen osallistamisen kautta. Kun sidosryhmät ja niiden tarpeet on tunnistettu 

ajoissa, osataan niihin kohdistaa oikeat toimenpiteet, jolloin esimerkiksi hankkeen vii-

västyksiltä ja epäonnistumisilta voidaan välttyä. Lisäksi aikainen osallistaminen mah-

dollistaa toimijoiden tietotaidon hyödyntämisen, jolloin turhalta työltä vältytään ja 

säästetään sekä aikaa että rahaa. Aikainen osallistaminen tehostaa ja parantaa hankkeen 

läpivientiä, jolloin tarve myöhemmin tehtäville muutoksille pienenee huomattavasti. 

Näiden lisäksi sidosryhmien aikaisin aloitettu yhteistyö luo luottamusta ja yhteenkuulu-

vuutta tiimin jäsenten välille, mikä edesauttaa mahdollisten ongelmien ratkaisemista. 

Yhdessä tämä kaikki lisää projektin arvontuottoa tehostaen projektin läpivientiä ja 

parantaen sidosryhmien tunnistettavuutta ja niiden vaatimusten hallittavuutta. 

Empiirisen tutkimuksen tuloksena on määritelty esimerkkikohteen sidosryhmät. Näitä 

ovat tilaaja, isännöitsijä, rakennuttajakonsultti, viranomaiset, suunnittelijat, ura-

koitsijat, kilpailijat, naapurit, rahoittajat sekä konsultit ja asiantuntijat. Viran-

omaisia ovat kaavoittaja, ELY-keskus, rakennusvalvonta ja museovirasto. Suunnitteli-

joita ovat muun muassa arkkitehti sekä rakenne-, LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnitteli-

ja. Urakoitsijoita puolestaan ovat pää- ja aliurakoitsijat. Konsulteiksi ja asiantuntijoiksi 

luetaan pohja- ja kuntotutkija. Näistä sidosryhmistä keskeisimpiä ovat tilaaja, isännöitsi-

jä, rakennuttajakonsultti, arkkitehti ja kaavoittaja. Sidosryhmien roolit ovat tyypilli-

sesti perinteisiä ja pysyviä. Jokainen sidosryhmä pysyy hyvin omassa roolissaan eikä 

tee itselle kuulumattomia tehtäviä. Sidosryhmien vastuu ja osallistuminen vaihtelevat 

hankkeen kuluessa siten, että tilaajaorganisaation vastuu on suurin hankkeen alussa ja 

vähenee hankintavaiheen jälkeen. Vastaavasti suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat 
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tahot osallistuvat tyypillisesti vähän hankkeen valmisteleviin vaiheisiin, jolloin vastuu 

ja osallistuminen kasvavat hankkeen edetessä. 

Integroidun projektitoimituksen perusperiaate on toimijoiden aikainen osallistaminen. 

Tutkimuksen tuloksena keskeisimmille sidosryhmille on määritelty sopiva osallistu-

misajankohta integroidun projektitoimituksen hankinta -prosessiin (kuvio 10). Sidos-

ryhmistä tilaaja, isännöitsijä, rakennuttajakonsultti, arkkitehti ja kaavoittaja tule-

vat mukaan prosessin ensimmäisessä vaiheessa (hankkeen tarpeellisuus ja soveltu-

vuus). Rakenne- ja LVI-suunnittelijat sekä pääurakoitsija, naapurit ja tarvittavat 

konsultit puolestaan tulevat mukaan prosessin toisessa vaiheessa (hankkeen tavoit-

teiden tarkennus). Aliurakoitsijoiden ja rahoittajien osalta ei ole tarvetta aikaiselle osal-

listamiselle. Heidän osaltaan riittää, että heidät otetaan mukaan vasta integroidun pro-

jektitoimituksen hankinnan jälkeen. Toimijoiden osallistamisessa apuna voidaan käyt-

tää muun muassa mallisuunnittelua, kilpailullista neuvottelua ja teknologisia työ-

kaluja. Näiden avulla on mahdollista tehostaa sekä tiimin luontia että suunnittelun to-

teutusta. Toimijoiden osallistamisen tulee tapahtua riittävän ajoissa, jotta sidosryhmien 

osaaminen saadaan valjastettua tiimin ja projektin käyttöön tehokkaasti. 

5.2  Tutkimuksen kriittinen arviointi 

Tutkimusta voidaan arvioida sisäisen, rakenteellisen ja ulkoisen validiteetin sekä reliabi-

liteetin kautta. Tutkimusaineistona käytettiin mahdollisimman tuoretta tietoa liittyen 

tutkittava olevan aiheen osa-alueisiin. Osa käytetyistä lähteistä oli hieman vanhempia, 

mikä laskee tutkimuksen sisäistä validiteettia. Oman haasteensa loi myös korjausraken-

tamiseen liittyvän aineiston vähäinen määrä. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin 

haastatteluilla. Haastateltavia oli yhteensä kymmenen (10) kappaletta, mikä on riittävä 

määrä tällaiselle tutkimukselle. Osa haastateltavista ei ollut rakentamisen ammattilaisia, 

mikä voi heijastua vastausten luotettavuuteen. Työn tarkoituksena oli kuitenkin alusta-

van käyttäjälähtöisen toimintamallin luominen, jolloin haastateltujen henkilöiden määrä 

ja soveltuvuus ovat riittäviä. 

Tutkimuksen rakenteellinen validiteetti on riittävä. Esitetyt kausaalisuhteet ovat us-

kottavia. Sen sijaan tutkimuksen ulkoinen validiteetti eli tulosten yleistettävyys on heik-

ko. Tutkimuksen kohteena oli vain yksi kiinteistöosakeyhtiö. Tämän vuoksi ei ole var-

muutta, soveltuuko luotu malli muihin taloyhtiöihin. Lisäksi kohteen haastateltavat oli-

vat tavallista perehtyneempiä rakentamiseen ja hankkeiden läpivientiin, minkä vuoksi 

haastateltavilla oli todennäköisesti keskimääräistä asiantuntevammat vastaukset. Lisäksi 

maantieteellinen sijainti voi vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen. 

Saatujen tulosten reliabiliteetti on heikko. Tulosten toistettavuuden heikkous on seu-

rausta käytetyistä menetelmistä. Koska laadullinen aineistoanalyysi sisältää tutkijan 

omaa tulkintaa, voivat eri tutkijat saada erilaiset tulokset tulkitsemalla samaa aineistoa. 

Lisäksi toistettavuuteen vaikuttaa haastatteluihin valittujen henkilöiden tausta ja tietota-

so. 

5.3  Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimus osoittaa tarpeen luoda uusia toimintamalleja rakentamisen kontekstiin. Eten-

kin lisääntyvässä määrin olevat lisä- ja korjausrakennushankkeet kasvattavat tätä tarvet-

ta. Jatkotutkimuksen yhtenä osa-alueena olisi hyvä tarkastella tarkemmin sekä integ-

roidun projektitoimituksen että muiden toimintamallien soveltuvuutta lisä- ja korjausra-

kentamisen kontekstiin. 
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Työssä on tarkasteltu lisä- ja korjausrakentamista yhden kiinteistöosakeyhtiön näkö-

kulmasta. Tutkimuksen tuloksena on saatu teoreettinen malli toimijoiden integrointiin 

liittyen. Jatkotutkimuksena luodun mallin toimivuutta tulisi testata käytännössä. Mallin 

toimivuuden testaamisen kautta havaitaan, miten toimijoiden osallistamista ja yhteistyö-

tä voitaisiin kehittää edelleen. Lisäksi tulisi tutkia mallin soveltuvuutta muihin vastaa-

vanlaisiin hankkeisiin. Mallin soveltuvuutta voitaisiin tutkia luomalla uusia samankal-

taisia malleja uusien esimerkkikohteiden kautta. Yhdistämällä usean eri kohteen tulok-

set voitaisiin luoda yleispätevä malli toimijoiden osallistamiseksi ja hankkeiden toteut-

tamiseksi. Näiden lisäksi olisi hyvä tarkastella mallin soveltuvuutta myös keskenään eri 

laajuisiin lisä- ja korjausrakennushankkeisiin.  

5.4  Yhteenveto 

Korjausrakentamisen ongelmat kulminoituvat paljolti tilaus-toimitusketjun pirstoutumi-

seen, koska perinteisellä tavalla toteutetuissa rakennusprojekteissa sidosryhmät tulevat 

mukaan projekteihin eri vaiheissa. Usein osallistuminen on vaiheistettu siten, että sidos-

ryhmät eivät tule mukaan yhtä aikaa vaan peräkkäin. Lisäksi käytettäessä hintakilpailu-

tusta johtavat edellä mainitut asiat väistämättä osaoptimointiin. 

Korjausrakentamishankkeiden tehokkaan läpiviennin edellytyksenä on integroidun 

projektitoimituksen käyttö ja sidosryhmien aikainen osallistaminen. Näiden avulla on-

gelmat voidaan selvittää ajoissa ja tehokkaammin. Integroidun projektitoimituksen an-

siosta projektilla on yksi yhteinen tavoite, johon kaikki toimijat ovat sitoutuneet. Kes-

keinen periaate on se, että tiimi joko voittaa tai häviää yhdessä.   

Integroidun projektitiimin ansiosta kommunikointi ja yhteistyö ovat avointa ja teho-

kasta; ongelmat ratkaistaan yhdessä yhteisen hyvän nimissä. Integroidun projektitiimin 

peruspilareita ovat luottamus, kunnioitus ja hyvät työskentelysuhteet. Yhteistyötä tulee 

vaalia ja yhteisöllisyyttä lisätä. Integroinnin toteutuminen vaatii yksinkertaisia ja selkei-

tä toimintatapoja sekä hyvää johtajuutta. 

Koska lisä- ja korjausrakennusprojektit eivät usein ole kovin suuria hankkeita, tulee 

niissä sovellettavan integroidun projektitoimitusmallin olla hieman tavanomaista kevy-

empi. Mallin käyttö on kuitenkin suositeltavaa etenkin kyseessä olevien hankkeiden 

epämääräisyyden ja yllätyksellisyyden vuoksi. Integroidun projektitoimituksen avulla 

keskeisten toimijoiden osaaminen saadaan valjastettua aikaisessa vaiheessa, jolloin 

usein epätavallistenkin ratkaisujen luonti helpottuu. Lisäksi integroitu projektitiimi ky-

kenee jakamaan omaa osaamistaan muille tiimin jäsenille, minkä kautta ratkaisuista 

saadaan kokonaistaloudellisesti kestäviä. 

Tutkimuksen kautta on saatu selville, mitkä ovat lisä- ja korjausrakennushankkeiden 

keskeiset toimijat, milloin heidät tulisi osallistaa hankkeeseen, ja mitä erilaisia keinoja 

osallistamiseksi on olemassa. Näiden tietojen pohjalta on luotu integroitua projektitoi-

mitusta hyödyntävä projektin hankintamalli, johon projektin keskeiset sidosryhmät on 

sijoitettu. Luotu malli keskittyy hankkeen alun valmisteleviin vaiheisiin. On kuitenkin 

osoitettu, että näiden vaiheiden kautta koko projektin arvontuottoa ja tehokkuutta voi-

daan parantaa, jolloin luodun mallin avulla lisä- ja korjausrakennushankkeiden läpivien-

tiä voidaan kokonaisuudessaan parantaa. Esitelty malli ja menetelmät osallistamiseksi 

on pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisina, jotta niiden käyttöönotto olisi yk-

sinkertaista, ja ne tulisivat laajasti käytetyiksi. 
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Haastattelu: korjausrakentamisen sidosryhmät, case Kirkko-

katu 18 
 

Taustaa 

Nykyiset korjausrakentamisen toimintatavat ovat johtaneet muun muassa tilaus-

toimitusketjujen pirstoutumiseen sekä osaoptimointiin. Jotta toimintaa voitaisiin muut-

taa, nousevat sidosryhmäjohtaminen ja sidosryhmien tunnistaminen tärkeiksi osa-

alueiksi. Sidosryhmien tunnistamisen avulla saadaan eri sidosryhmät ja niiden merkittä-

vyys selville. Sidosryhmäjohtamisen kautta sidosryhmien tarpeita ja odotuksia voidaan 

hallita tehokkaasti. 

 

Sidosryhmällä tarkoitetaan jotain ryhmää tai yksilöä, joka voi vaikuttaa projek-

tiin/projektin tavoitteisiin tai johon projekti/projektin tavoitteet voivat vaikuttaa. Sidos-

ryhmiä ovat ne ryhmät, joilla on jokin panos tai kiinnostus kyseistä projektia kohtaan.  

 

Sidosryhmät voivat olla sekä projektin sisäisiä/primäärisiä että ulkoisia/sekundäärisiä. 

Sisäiset sidosryhmät ovat projektin virallisia jäseniä, jotka ovat sopimuksellisessa suh-

teessa projektiin tai he ovat suoraan kytköksissä projektin päätöksentekoprosessiin. Ul-

koiset sidosryhmät eivät ole projektin virallisia jäseniä, mutta he voivat kuitenkin vai-

kuttaa projektiin tai projekti vaikuttaa heihin. 

 

Lähtötiedot 

Kohde: Kirkkokatu 18, Joensuu 

Haastateltava (nimi, mitä osapuolta edustaa ko. hankkeessa):  

 

Haastattelukysymykset 

 

1. Mitä / keitä sidosryhmiä tai toimijoita lisä- ja korjausrakentamisprojektit sisältä-

vät? (tärkeysjärjestyksessä) 

 

2. Asettavatko nykyiset toimintamallit (mm. hintakilpailutus) rajoitteita lisä- ja 

korjausrakentamisprojektien tehokkaalle toteuttamiselle? Minkälaisia rajoitteita? 

 

3. Mitkä ovat lisä- ja korjausrakentamisprojektien keskeisimmät/yleisimmät on-

gelmat? Miten / millä keinoilla näitä ongelmia voisi ratkaista? 

 

4. Mikä aiheuttaa edellä mainitut ongelmat? 

 

5. Aiheutuvatko ongelmat jostain sidosryhmästä? Mistä sidosryhmästä?  

 käy läpi kaikki sidosryhmät kysymyksen 1 mukaan 

 

6. Mitkä ovat eri sidosryhmien roolit? Onko käytännön roolissa ja virallisessa roo-

lissa eroa? 

 käy läpi kaikki sidosryhmät kysymyksen 1 mukaan 

 

7. Mikä on nykyisin eri sidosryhmien panos hankesuunnittelussa sekä toteutuksen 

suunnittelussa? 

 käy läpi kaikki sidosryhmät kysymyksen 1 mukaan 
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Haastattelu: korjausrakentamisen sidosryhmät 
 

Taustaa 

Nykyiset korjausrakentamisen toimintatavat ovat johtaneet muun muassa tilaus-

toimitusketjujen pirstoutumiseen sekä osaoptimointiin. Jotta toimintaa voitaisiin muut-

taa, nousevat sidosryhmäjohtaminen ja sidosryhmien tunnistaminen tärkeiksi osa-

alueiksi. Sidosryhmien tunnistamisen avulla saadaan eri sidosryhmät ja niiden merkittä-

vyys selville. Sidosryhmäjohtamisen kautta sidosryhmien tarpeita ja odotuksia voidaan 

hallita tehokkaasti. 

 

Sidosryhmällä tarkoitetaan jotain ryhmää tai yksilöä, joka voi vaikuttaa projek-

tiin/projektin tavoitteisiin tai johon projekti/projektin tavoitteet voivat vaikuttaa. Sidos-

ryhmiä ovat ne ryhmät, joilla on jokin panos tai kiinnostus kyseistä projektia kohtaan.  

 

Sidosryhmät voivat olla sekä projektin sisäisiä/primäärisiä että ulkoisia/sekundäärisiä. 

Sisäiset sidosryhmät ovat projektin virallisia jäseniä, jotka ovat sopimuksellisessa suh-

teessa projektiin tai he ovat suoraan kytköksissä projektin päätöksentekoprosessiin. Ul-

koiset sidosryhmät eivät ole projektin virallisia jäseniä, mutta he voivat kuitenkin vai-

kuttaa projektiin tai projekti vaikuttaa heihin. 

 

Lähtötiedot 

Kohde:  

Haastateltava (nimi, toimenkuva/työtehtävä):  

 

Haastattelukysymykset 

 

1. Mitä / keitä sidosryhmiä tai toimijoita lisä- ja korjausrakentamisprojektit sisältä-

vät? (tärkeysjärjestyksessä) 

 

2. Asettavatko nykyiset toimintamallit (mm. hintakilpailutus) rajoitteita lisä- ja 

korjausrakentamisprojektien tehokkaalle toteuttamiselle? Minkälaisia rajoitteita? 

 

3. Mitkä ovat lisä- ja korjausrakentamisprojektien keskeisimmät/yleisimmät on-

gelmat? Miten / millä keinoilla näitä ongelmia voisi ratkaista? 

 

4. Mikä aiheuttaa edellä mainitut ongelmat? 

 

5. Aiheutuvatko ongelmat jostain sidosryhmästä? Mistä sidosryhmästä?  

 käy läpi kaikki sidosryhmät kysymyksen 1 mukaan 

 

6. Mitkä ovat eri sidosryhmien roolit? Onko käytännön roolissa ja virallisessa roo-

lissa eroa? 

 käy läpi kaikki sidosryhmät kysymyksen 1 mukaan 

 

7. Mikä on nykyisin eri sidosryhmien panos hankesuunnittelussa sekä toteutuksen 

suunnittelussa? 

 käy läpi kaikki sidosryhmät kysymyksen 1 mukaan 
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