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Tutkimuksen tavoitteena oli luoda asiakaslähtöinen toteutuskonsepti lisä- ja korjausrakentamiseen 

julkisen rakennuttajan näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, ja siinä 

käytettiin tapaustutkimusta ja konstruktiivista lähestymistapaa. 

Asiakaslähtöisen toteutuskonseptin luomisen pohjaksi tutkittiin aikaisemman tutkimuksen 

valossa, millaisista tekijöistä koostuu asiakaslähtöinen rakennushanke. Asiakaslähtöisen projektin 

menestystekijöitä ovat eri osapuolten välinen avoimuus ja luottamus, hyvä suunnittelu- ja 

rakentamisprosessien hallinta sekä selkeät sopimuskäytännöt. Asiakaslähtöisessä 

rakennushankkeessa erityistä huomiota kiinnitetään hankkeen alkuvaiheeseen, jossa määritellään 

projektin tavoitteet asiakkaan tarpeiden, liiketoiminnan vaatimusten ja ympäristönäkökohtien 

pohjalta 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa tutkittiin Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen lisä- ja 

korjausrakentamisen prosessia. Prosessikuvauksien ja henkilöstölle tehtyjen teemahaastattelujen 

avulla kartoitettiin prosessin nykytilaa ja kehittämisideoita prosessin tehostamiseksi. Nykytila-

analyysin perusteella case-organisaation korjausrakentamishankkeissa esiintyvät ongelmat 

kulminoituvat heikkoon projektin määrittelyvaiheeseen: todellista asiakastarvetta ei kartoiteta ja 

rakennuksen kuntoa ei tiedetä. Tämä johtaa hankkeen kasvamiseen oletettua laajemmaksi hankkeen 

myöhemmissä vaiheissa. Puutteellisesta hankkeen määrittelyvaiheesta johtuen ongelmat 

kertaantuvat projektin edetessä. Suunnitelmat jäävät herkästi vajavaisiksi ja ristiriitaisiksi. 

Rakentamisvaiheen aikana ongelmana ovat myös lisä- ja muutostyöt, jotka vievät huomion pois 

varsinaisesta rakentamisesta ja sen laadusta. Kaikki tämä johtaa siihen, että projektin tavoitteet 

jäävät toteutumatta.  

Uusi asiakaslähtöinen lisä- ja korjausrakentamisen toteutuskonsepti luotiin yhdistämällä 

teoriatietoa empiriaan. Lisä- ja korjausrakentamishankkeiden lukuisista muuttujista johtuva 

kompleksisuus vaatii vahvaa tiimityöskentelyä eri asiantuntijoiden kesken. Koska merkittävimmät 

päätökset tehdään jo määrittelyvaiheessa, tulisi hankkeeseen nimetä projektipäällikkö, kuntotutkija, 

arkkitehti ja rakennesuunnittelija jo varhaisessa vaiheessa. Lisäksi on varmistettava, että 

määrittelyvaiheessa on tiimissä myös taloteknistä asiantuntemusta. Uudessa mallissa tarveselvitys ja 

hankesuunnittelu on yhdistetty yhdeksi laajaksi hankeselvitykseksi, jonka keskeinen sisältö koostuu 

käyttäjän toiminnan tarpeiden määrityksestä, tarvittavista tutkimuksista ja selvityksistä sekä 

taloudellisten tavoitteiden asettamisesta. 
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1    Johdanto 

1.1  Tutkimuksen tausta 

Kuntien teknisellä sektorilla on viime vuosina yhä enemmän siirrytty tuotanto-

ohjautuvasta toiminnasta asiakasohjautuvaan toimintaan. Tavoitteena ei ole pelkästään 

annettujen määrärahojen tehokas käyttö, vaan myös asiakkailta saatavan tuoton 

varmistaminen. Ajattelutavan muutos näkyy teknisen sektorin organisaatioiden 

liikelaitostumisena. Muutoksen taustalla ovat useimpiin kuntiin kohdistuvat sisäiset ja 

ulkoiset paineet. Kuntien talouksia rasittavat erityisesti kasvaneet palvelualojen 

resurssitarpeet, mikä johtaa myös teknisen sektorin määrärahojen niukkuuteen. Suurena 

huolena on, että kuinka jatkossa pystytään varmistamaan julkisen infrastruktuurin yllä- 

ja kunnossapito, jottei korjausvelka kasvaisi. Taloudellisten haasteiden lisäksi kilpailu 

osaavasta työvoimasta on kovaa yksityisen sektorin kanssa.  (Turto 2009.) 

Kunnissa on siis siirrytty asiakas- ja markkinalähtöiseen johtamistapaan, jossa mallia 

on otettu yksityiseltä sektorilta, jolloin mukaan on tullut tulosjohtamisen lisäksi myös 

laatu- ja prosessiajattelu, jotka tähtäävät toiminnan virtaviivaistamiseen, ja sitä kautta 

pyrkivät vahvistamaan julkisen sektorin tehokuutta, vaikuttavuutta ja toimintakykyä. 

(Toivonen 2011.) Ylihervan (2006) mukaan tuottavuuden kasvuun vaikuttavat myös 

teknologiset innovaatiot yhdistettynä verkostomaiseen toimintaan. 

Erityisesti tuottavuuden kasvua odotetaan rakennusalalta, sillä sen tuottavuuskehitys 

on ollut merkittävästi heikompaa kuin monilla muilla aloilla johtuen toiminnan 

luonteesta ja alalla vallitsevasta kulttuurista (Merikallio & Haapasalo 2009). 

Rakennusalan tilaus-toimitusketjut ovat pitkiä ja mukana on useita eri toimijoita, mikä 

on perinteisesti johtanut funktionaaliseen ajattelutapaan prosessiajattelun sijaan. 

(Yliherva & Merikallio 2008.)  Koivu (2002) on laajassa tutkimuksessaan osoittanut, 

että rakennushankkeiden tuottavuutta voidaan parantaa soveltamalla laatu- ja 

prosessiajattelua. 

1.2  Tutkimuksen tavoitteet, rajaus ja toteutus 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöinen toteutuskonsepti lisä- ja 

korjausrakennushankkeisiin julkisen rakennuttajan näkökulmasta tarkasteltuna. Vaikka 

tutkimuksen tavoitetta lähestytään julkisen rakennuttajan näkökulmasta, on tavoitteena 

luoda malli, joka soveltuu myös yksityisen sektorin käyttöön.  

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena, jota käytetään ilmiön tai tapahtuman 

kuvaamiseen, tietyn toiminnan ymmärtämiseen tai teoreettisesti mielekkään tulkinnan 

antamiseen jollekin ilmiölle (Tuomi & Sarajärvi 2004.) Tutkimuksen 

tutkimusmenetelmänä käytetään case- eli tapaustutkimusta. Tapaustutkimuksessa 
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analysoidaan tiettyä nykyistä tapahtumaa tai toimintaa tietyssä rajatussa 

ympäristössä. Tapaustutkimukselle tunnusomaista on monipuolinen ja monilla eri tavoin 

hankittu tieto. (Yin 1994.) Tutkimus noudattaa konstruktiivista lähestymistapaa. Tutkija 

on myös ollut tutkimuksen aikana (toukokuu-joulukuu 2013) työntekijänä Liikelaitos 

Oulun Tilakeskuksessa ja näin saanut vahvemman ymmärryksen ilmiön parissa 

toimivien ihmisten toiminnasta sekä itse oppinut ymmärtämään syvemmin tutkittavaa 

ilmiötä. 

Tutkimustulos tuotetaan yhdistämällä olemassa olevaa tutkimustietoa 

tapaustutkimuksen avulla hankittuun empiiriseen tietoon kuvion 1 mukaisesti. 

Seuraavaksi esitellään tutkimuskysymykset ja menetelmät, joilla tutkimuskysymyksiin 

vastataan: 

 

TK 1 Millaisista elementeistä koostuu asiakaslähtöinen rakennushankkeen 

prosessi modernin liikkeenjohdon näkökulmasta? 

 

Tutkimuksen ensimmäisen kysymykseen vastataan liiketoiminnan johtamiseen 

liittyvän tieteellisen kirjallisuuden avulla. Tärkeimpänä teoreettisina viitekehyksinä 

käytetään kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvää Lean-ajattelua ja 

siihen liittyviä laatu- ja prosessiajattelua.  Näistä teorioista etsitään menetelmiä 

prosessien kuvaamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi tarkastellaan asiakaslähtöisen 

rakennushankkeen ominaisuuksia ja Leanin mukaisia toimintamalleja 

rakennushankkeiden toteuttamiseen. 

 

TK 2 Millainen on Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen lisä- ja 

korjausrakentamisen nykytila, ja miten hankkeiden toteutusta tulisi 

kehittää? 

 

Tutkimuksen toisessa kysymyksessä kartoitetaan Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen 

(OTK) lisä- ja korjaushankkeiden prosesseja, joista etsitään hukkaa aiheuttavia tekijöitä 

läpimenoaikojen ja lopputuotteen sekä palvelun laadun parantamiseksi. Tavoitteena on 

kartoittaa lisä- ja korjaushankkeiden nykytila ja kehittämisideoita hankkeiden 

toteutukseen. Pääasiallisena aineiston keräysmenetelmänä käytetään teemahaastattelua. 

Lisäksi OTK:n lisä- ja korjausrakentamisen prosessit pyritään kuvaamaan, jotta 

prosesseja voidaan arvioida kokonaisvaltaisesti. Tutkija on myös itse työskennellyt 

kohdeorganisaatiossa tutkimuksen aikana ja osallistunut myös muutamien 

kohdeorganisaation hankkeiden rakentamis- ja vastaanottovaiheisiin, joten tutkijalle on 

muodostunut myös henkilökohtaista kokemusta kyseisistä prosesseista. 

 

TK 3 Millainen on asiakaslähtöinen toteutuskonsepti lisä- ja 

korjausrakentamisessa? 

 

Tutkimuksen kolmanteen kysymykseen vastataan neljännessä luvussa, jossa 

tutkimuksen empiirisestä aineistosta saatua tietoa peilataan aikaisempiin teorioihin ja 

luodaan uusi asiakaslähtöinen malli rakennushankkeiden toteutukseen rakennuttajan 

näkökulmasta tarkasteltuna. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle rajataan kuitenkin uuden 

mallin testaus. Lisäksi ei oteta kantaa siihen kuinka uudessa mallissa prosessien 

suorituskykyä tulisi mitata.   
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2 Kohti asiakaslähtöisempää rakennushankkeen toteutusta 

2.1  Lean kokonaisvaltaisena liiketoiminnan kehittämis-filosofiana 

Lean-ajattelu pohjautuu Toyotan tuotantofilosofiaan (Toyota Production System, TPS), 

jonka teki tunnetuksi James Womack ja Daniel Jones (1988) kirjassaan The Machine 

That Changed the World. Leanissa asiakkaan kokemaa arvoa pyritään lisäämään koko 

toimitusketjussa vähentämällä hukkaa, jota ovat kaikki asiakkaan näkökulmasta arvoa 

lisäämättömät toiminnot: ylituotanto, odottaminen, tarpeeton kuljettaminen, virheellinen 

käsittely, tarpeettomat varastot, tarpeeton liikkuminen ja viat. (Merikallio & Haapasalo 

2009.) 

Leanin tehokkuus perustuu viiteen periaatteeseen, joita toteuttamalla organisaatio voi 

vähentää arvoa lisäämätöntä toimintaa (Merikallio & Haapasalo 2009): 

1. Tunnista arvoa tuottavat toiminnot sekä arvoa tuottamattomat toiminnot.  

Organisaation tavoite on luoda arvoa asiakkaalle, joka on joko sisäinen tai ulkoinen. 

Arvon tunnistaminen vaatii vahvaa asiakastuntemusta. 

2. Tunnista jokaisen tuotteen arvovirta. 

Toimitusketjua tulee tarkastella arvovirran näkökulmasta eli on tunnistettava arvoa 

luovien toimintojen ketju kriittisellä toimitusketjun arvioinnilla. 

3. Järjestä jäljelle jääneet vaiheet jatkuvaksi virtaukseksi.  

Jatkuvassa virtauksessa ei ole turhia odottamisia eikä varastoja. 

4. Tee vain se, mitä asiakas haluaa. 

Tuotanto muutetaan työntöohjauksesta todelliseen asiakastarpeeseen perustuvaan 

imuohjaukseen. 

5. Tavoittele täydellisyyttä 

Jatkuva parantaminen on yksi tärkeimpiä Leanin elementtejä. 

 

Lean-ajattelussa arvo-käsitteellä tarkoitetaan asiakkaan tuotteesta saamia hyötyjä 

suhteessa vaadittuihin kokonaisuhrauksiin. Arvoa ovat matala hinta, odotusten 

täyttyminen tai hyvä hinnan ja laadun välinen suhde. Asiakkaan tuotteeseen käyttämiä 

uhrauksia voivat olla raha, aika ja työ. (Malvalehto ym. 2011.) Arvo-käsite muistuttaa 

läheisesti myöhemmin esitettävää laatu-käsitettä. Erona on, että laatu-käsite kattaa 

tuotteen tai toiminnan ominaisuudet, mutta arvolla tarkoitetaan nimenomaan asiakkaan 

tunteisiin perustuvaa kokemusta tuotteesta tai palvelusta. 
Lean-filosofiassa korostetaan läheisiä alihankkijasuhteita ja kumppanuuksia. Esimerkiksi 

Toyotalla alihankkijoihin suhtaudutaan kuin omiin työntekijöihin ja heiltä vaaditaan samaa 

virheettömyyttä ja tuotannon tehokkuutta kuin omalta henkilöstöltä. (Merikallio & 

Haapasalo 2009.) Lean toimintatavassa toimintaa organisoidaan asiakkaan 

näkökulmasta, mikä tarkoittaa siirtymistä funktionaalisesta organisoinnista 

toimintoketjun mukaiseen tiimi ja vuo-organisointiin. (Hannus 1994.) 
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Lean tuotantojärjestelmä koostuu kolmesta osasta: prosessien kehittäminen, ihmisten 

kehittäminen ja työkalujen sekä teknologian kehittäminen. Leanin käyttöönotto vaatii 

sitoutumista jokaisella organisaation tasolla. (Merikallio & Haapasalo 2009.) Leanissa 

panostetaan ennen kaikkea ihmisten kehittämiseen, sillä yrityksen menestyminen on 

viime kädessä kiinni henkilöstön motivaatiosta ja hyvinvoinnista. Ihmisten 

kehittämisessä keinoina ovat vastuun delegoiminen ja osaamisen sekä valmiuksien 

kehittäminen. (Hannus 1994.) 

Hinesin ym. (2004) mukaan Leanin periaatteita voidaan noudattaa strategisella tai 

operatiivisella tasolla. Strategisella tasolla noudatetaan Lean-ajattelua ja 

asiakaskeskeisyyttä.  Operatiivisena toimintana hyödynnetään Leanin työkaluja. Hines 

ym. (2004) korostaa strategisen tason merkitystä, sillä pelkillä työkalujen käytöllä ei 

saavuteta menestystä. Holwegin (2003) mukaan Leanin ydin on asiakkaan arvon 

ymmärtäminen ja arvon luominen koko toimitusketjussa. Keskittyminen pelkästään 

kustannuksiin, toimitusvarmuuteen ja laadun kehittämiseen johtaa helposti 

toimitusketjun osaoptimointiin. 

Lean on kokonaisvaltainen filosofia liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. 

Lean kehittyy jatkuvasti ja siihen voidaan lisätä menetelmiä, jotka keskittyvät 

tuottamaan arvoa asiakkaalle. Lean voidaan nähdä kattokäsitteenä monille 

koulukunnille kuten esimerkiksi laatujohtamiselle, prosessijohtamiselle ja tilaus-

toimitusketjun johtamiselle. (Hannus 1994.) Lean sopii teollisuustaustastaan huolimatta 

myös muille toimialoille ja sitä on sovellettu menestyksekkäästi myös palvelualoilla. 

Leanin periaatteiden mukaisia johtamisen menetelmiä on kehitetty soveltumaan myös 

projektiliiketoimintaan. (Malvalehto ym. 2011, Merikallio & Haapasalo 2009.) 

2.1.1  Laatuajattelu liiketoiminnan kehittämisessä 

Nykyaikainen laatuajattelu (total quality management, TQM) pohjautuu 1920- ja 1930-

luvulla käytettyyn tilastolliseen laadunvalvontaan. Laatuajattelun kehittymisen taustalla 

ovat toinen maailmansota ja teollistuminen. (Tervonen 2001.)  

Laatuajattelun kehittymiseen ovat vaikuttaneet useat merkittävät henkilöt. 

Laatuajattelua on kehitetty erityisesti Japanissa ja Yhdysvalloissa, ja näiden kahden 

maan välillä on käyty myös paljon tiedonvaihtoa. Yhdysvalloissa ensimmäisiä niin 

sanottuja laatuguruja ovat olleet kokonaisvaltaisen laadunhallinnan (Total Quality 

Control, TQC) kehittäjä Joseph M. Juran ja tilastollisen laadunvarmennuksen pioneeri 

W. Edwards Deming, jonka nimeä kantaa Japanissa vuodesta 1951 lähtien jaettu 

laatupalkinto. Armand V. Feigenbaum on tullut tunnetuksi käsitteistä ”total quality 

control” ja laatukustannukset. Philip Crosby puolestaan teki tunnetuksi 

nollavirheajattelun. Hänen mielestään laatu ei myöskään maksa mitään. Japanilaisista 

merkittävänä laatuguruna pidetään Toyotan pääinsinööriä Taiichi Ohnoa, joka loi Just-

in-Time tuotantokonseptin ja siihen liittyvän Kanban-imuohjausperiaatteen. Ohnon 

tuotantofilosofian mukaan kaikki hukka johtaa korkeampiin kustannuksiin ja 

huonompaan laatuun. Myös tilastollista laadunvarmennusta kehittänyt Shigeo Shingo ja 

monia laadunvarmistuksen menetelmiä kehittänyt Genichi Taguchi lasketaan 

japanilaisiin laadun edelläkävijöihin. Muita japanilaisia laatuguruja ovat olleet 

ongelmanratkaisua kehittänyt Kauro Ishikawa ja jatkuvan parantamisen (Kaizen) 

puolestapuhuja Maasaki Imai. (Hannus 1994.) 

Laatu on vaikeasti määriteltävä käsite ja sitä käytetään useissa eri merkityksissä. 

Puhekielessä laatu käsitetään usein synonyyminä sanalle hyvä. Laatu-käsitteen juuret 

ovat valmistustoiminnassa insinöörien puhekielessä. Tervonen (2001) on tutkinut laadun 

käsitettä, josta tässä tutkimuksessa esitellään keskeisimmät piirteet taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Laadun määritelmiä (Tervonen 2001). 

Määrittelijä Määritelmä 

Juran “1) Quality consists of those product features which meet the needs of 
customers and thereby provide product satisfaction. 

 2) Quality consists of freedom from deficiencies.” 

Feigenbaum “The total composite product and service characteristics of marketing, 

engineering, manufacture, and maintenance through which the product and 
service in use will meet the expectations of the customer.” 

Deming “Quality should be aimed at the needs of the consumer, present 

and future.” 

Crosby ”Quality is conformance to requirements.” 

SFS-EN ISO 

9000 2001 

“Se, missä määrin luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset.” 

Lillrank ”Laadukas tuote on sellainen, joka tarjoaa parhaan kustannus-hyöty-suhteen 

eli parasta arvoa asiakkaan rahoille.” 

 

Useimmat määritelmät korostavat asiakkaan tai käyttäjän vaatimuksien täyttämistä. 

Myös valmistuksella nähdään olevan vaikutus laatuun.  Tervosen (2001) mukaan 

laatuajattelu kattaa yhä suuremman osan yrityksen toiminnoista ja laatu ei nykyisin ole 

erillisen laatuorganisaation toimintaa, vaan laatu koskettaa jokaista työntekijää. Vaarana 

on, että laatu-käsite menettää merkitystään ja sen sisältö hämärtyy.  

Laatuajattelun painopiste on siirtynyt laadun tarkkailusta sisäisen laadun 

rakentamiseen ja virheiden ennaltaehkäisyyn. Ajan oloon laatu-käsite on laajentunut 

kattamaan yhä suurempaa osaa yrityksien toiminnoista. Esimerkiksi suomalainen 

laatupalkinto jaetaan sellaisien kriteerien perusteella, jotka käsittävät lähes kaiken 

yrityksen toiminnan. (Tervonen 2001.)  

Yritysjohdon sitoutumisella on keskeinen merkitys laadun kehittämisessä, mikä 

edellyttää riittävää tietoa ja osaamista. Alaiset ottavat vastaan viestin muutoksesta 

tehokkaimmin, mikäli yritysjohto itse kertoo haluamistaan muutoksista. Yrityksen 

johdon tulee myös itse näyttää esimerkkiä. Yritysjohdon on luotava laatupolitiikka, joka 

käsittää mission, vision ja strategian. Käytäntöön laatu viedään laatusuunnitelmien 

avulla, jotka sisältävät laadun parantamista edistäviä käytäntöjä ja mittareita 

edistymisen seuraamiseksi. Laadunhallintajärjestelmät tukevat laatustrategian 

toteutusta, joten niitä on kehitettävä ja ylläpidettävä (Tervonen 2001.). Samaa tarkoittaa 

myös Silén (1997), jonka mukaan laatua ei voida tuottaa irrallisena toimintona, vaan sen 

on oltava osana kaikkea toimintaa. 

Yrityksen johdon lisäksi yrityksessä tulee olla nimettynä laadusta vastaavia 

henkilöitä. Etenkin pienissä yrityksissä on yleistymässä käytäntö, jossa vastuu laadusta 

annetaan työnjohdolle, koska heillä on suora vaikutus työn tekemiseen. Suuremmissa 

organisaatioissa voi olla nimettyjä laatupäälliköitä. (Tervonen 2001.) 

Laatuajattelun aloittamisen yleisimmät motiivit ovat kustannuksien alentaminen, 

kannattavuuden parantaminen ja suorituskyvyn lisääminen. Myös lainsäädännön tai 

muiden säännösten muuttuminen voi aiheuttaa muutospaineen. Joissakin tapauksissa 

asiakkailta tuleva palaute tai kilpailijoiden aiheuttama paine on johtanut laatuajattelun 

käyttöönottoon. Muutoksen kannalta otollista ilmapiiriä luovat heikko taloudellinen 

tilanne, organisaation kehityksen alkuvaihe, henkilöstön vaihtuminen etenkin 

ylimmässä johdossa, teknologinen läpimurto ja fuusioituminen toisen yrityksen kanssa.  

(Tervonen 2001.) 

Laatua voidaan kehittää monella tavalla: laadunhallintajärjestelmillä, laatukilpailuilla, 

asiakas- ja toimittajapalautteella, tilastollisilla menetelmillä, kilpailijavertailulla ja 

laatukustannuksia pienentämällä. Laadunhallintajärjestelmät integroivat yrityksen 
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toimintoja toisiinsa. Laadunhallintajärjestelmä sisältää tyypillisesti laatukäsikirjan, 

menettelytapoja, työohjeita ja laatutietoja. Laadunhallintajärjestelmä voi olla sertifioitu 

tai yrityksen omiin tarpeisiin räätälöity. Laatukilpailuissa yrityksiä arvioidaan usealla 

osa-alueella ja monet organisaatiot käyttävät laatukilpailuita toimintansa tason 

arvioinnissa. Laatukilpailukriteereitä voidaan käyttää myös itsearvioinnissa. 

Asiakaspalautteella haetaan tietoa asiakkaan mielipiteestä tuotteesta tai palvelusta ja sitä 

käytetään osana itsearviointia. Toiminnan kehittämisessä voidaan käyttää myös 

toimittajapalautetta. Tilastollisia menetelmiä käytetään ennen kaikkea yksittäisten 

prosessien kehittämisessä ja niiden avulla ongelmia voidaan ratkaista yksiselitteisesti ja 

loogisesti. Kilpailijavertailun avulla etsitään alan parhaita käytäntöjä, joita sovelletaan 

omiin tarkoituksiin sopivalla tavalla. (Tervonen 2001.) 

Laatukustannukset koostuvat virheistä, tarkastustoiminnasta ja ennaltaehkäisystä. 

Kustannuksia syntyy sekä asioiden väärin tekemisestä että väärien asioiden tekemisestä. 

(Tervonen 2001.) Rakennusalalla ei yleensä seurata järjestelmällisesti 

laatukustannuksien kertymistä, koska siihen kehitetyt menetelmät ovat toistaiseksi liian 

raskaita toteuttaa. Rakennushankkeiden laatukustannusten on kuitenkin osoitettu olevan 

merkittäviä eli yleensä 5-11 prosenttia koko hankkeen kustannuksista (Koivu 2002, 

Josephsson 1990, Hansen & Sjøholt 1985).  

2.1.2  Prosessiajattelu liiketoiminnan kehittämisessä 

Prosessiajattelu on 1970-luvulta asti nähty keinona parantaa yrityksen suorituskykyä. 

Prosessiajattelu on systemaattinen tapa kehittää prosessia päämäärätietoisesti ja 

asiakaslähtöisesti. Prosessia parantamalla pyritään vähentämään lisäarvoa tuottamatonta 

toimintaa. Prosessit ovat keinoja strategian toteuttamiseen, asiakastyytyväisyyden 

saavuttamiseen ja rajat ylittävään yhteistyöhön. (Martinsuo & Blomqvist 2010.) 

Prosessien yhteys strategiaan sekä asiakas- ja henkilöstötuloksiin näkyy myös EFQM 

(The European Foundation for Quality Management) laatupalkinto kriteereissä. (Kuvio 

2.) 

 

 

Kuvio 2. Prosessien rooli EFQM-mallissa (The European Foundation for Quality 

Management 2012). 
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Perinteisesti yritykset noudattavat funktionaalista ajattelutapaa, jossa samaa 

toimenkuvaa suorittavat henkilöt on koottu samaan organisaatioyksikköön. Esimerkiksi 

teollisuusyrityksen tavanomainen organisaatiorakenne koostuu osto-, tuotanto-, 

tuotekehitys-, varastointi-, jakelu-, myynti- ja huolto-osastoista. Tällainen kapeisiin 

tehtäviin jaettu työnjakotapa johtaa helposti osaoptimointitilanteeseen, jossa kukin 

osasto ja työntekijä ajavat vain omaa etuaan ja omia tavoitteitaan. Samaan tilanteeseen 

päädytään keinotekoisella funktionaalisilla tulosyksiköillä ja turhalla sisäisellä 

laskutuksella. Funktionaalisen ajattelutavan heikkouksia ovat päällekkäisten toimintojen 

syntyminen, sitoutuneen pääoman hidas kierto ja arvoa tuottamaton sisäinen 

kaupankäynti. Prosessiajattelussa työtehtäviä ei jaeta funktionaalisesti vaan 

lähtökohtana on asiakastarve ja sen tyydyttäminen. (Hannus 1994, Harrington 1991.) 

Organisaatiokeskeisen ja prosessikeskeisen eroja on esitelty taulukossa 2 (Toivonen ym. 

2011).  

Taulukko 2. Organisaatio- ja prosessikeskeisen ajattelun eroja (Toivonen ym. 2011). 

Organisaatiokeskeinen ajattelu Prosessikeskeinen ajattelu 

Keskitytään organisaation sisäiseen 

tehtävänjakoon. 

Tarkastellaan tuotteen valmistukseen 

liittyviä tehtäviä ja toimintoja 

kokonaisuutena 

Määritellään kunkin työntekijän tehtävät. 

 

Rajataan kunkin organisaation tehtävät 

niin, että kaikki valmistukseen kuuluvat 

tehtävät on osoitettu jollekin 

(organisaatiolle). 

Mietitään mitä tehtäviä työntekijä tekee 

turhaan tai jättää tekemättä. 

Mietitään onko toimintojen ketjussa turhia 

toimintoja. 

Toimitaan yksilöinä jolloin jopa samaan 

organisaatioon kuuluvat voivat 

kilpailla keskenään. 

 

Toimitaan (otetaan vastuu) tiiminä. 

Tuetaan ja pyritään kehittämään 

yhteistoimintaa ”porukassa”. 

Nähdään työntekijät toisiaan täydentävinä. 

Keskitytään arvioimaan ja valvomaan 

yksilön suorituksia, yksilöiden 

ammattitaitoa, motivaatiota ja virheiden 

tekemistä. 

Keskitytään arvioimaan prosessien 

toimivuutta eli toimintojen järkevyyttä, 

päällekkäisyyttä, tehtävien jakoa ja 

tiimien ydinosaamisalueita. 

Asiantuntijat määrittävät työn jäljen ja 

tuotteen laadun esimerkiksi 

laatuvaatimusnormien tai 

kunnianhimonsa pohjalta. 

Määritellään tuotteiden laatu ja laadun 

täyttyminen yhteistyössä asiakkaan 

kanssa. 

Nähdään työntekijän panos ja työn laatu 

vakio ominaisuutena, johon ei juurikaan 

voida vaikuttaa. 

Pyritään määrittämään työtehtävät niin, 

että työntekijät ovat motivoituneita 

kehittämään osaamista. 

Työntekijä hankkii tietoa ja taitoa 

esimerkiksi yrityksen ja erehdyksen 

kautta. 

Organisaatio luo hyvät olosuhteet tiedon 

luomiselle ja jakamiselle. 

 

Prosessi muodostuu toisiinsa liittyvistä toiminnoista ja tehtävistä. Prosessi alkaa 

asiakkaan tarpeesta ja päättyy asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen. Prosessilla on siis aina 

asiakas, joka on voi olla yrityksen sisäinen tai ulkoinen. Prosessilla on myös 

prosessinomistaja, joka vastaa prosessin etenemisestä. (Hannus 1994.) Martinsuo & 

Blomqvist (2010) määrittelevät prosessin asiakkaalle lisäarvoa luovana toimintoketjuna, 
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johon yritys käyttää resursseja. Yksinkertaisesti ajateltuna prosessissa syötteet (input) 

muuttuvat tuotoksiksi kuvion 3 mukaisesti.  

 

Kuvio 3. Yksinkertaistettu kuva prosessista (Martinsuo & Blomqvist 2010). 

Prosessit voidaan jakaa ydinprosesseihin, tukiprosesseihin, verkostoprosesseihin ja 

johtamisprosesseihin kuvion 4 mukaisesti niin, että jaon perustana käytetään kahta 

muuttujaa: prosessin abstraktioastetta ja arvoketjun tavoitetta. Ydinprosessit käsittävät 

koko toimintoketjun asiakkaan tarpeista lopputuotokseen ja ne käsittävät myös 

avainsidosryhmien toimintaa. Ydinprosesseihin kytkeytyy organisaation strateginen 

kyvykkyys eli niiden kautta yritys luo asiakkailleen kilpailijoihin nähden ylivoimaista 

arvoa. Tukiprosessit ovat yrityksen sisäisiä prosesseja ja tukevat ydinprosesseja. 

Verkostoprosesseissa on mukana myös organisaation ulkopuolisia sidosryhmiä kuten 

esimerkiksi alihankkijoita. Johtamisprosessien avulla organisaatio suunnittelee, 

organisoi ja johtaa toimintaansa. (Earl 1994). 

 

Kuvio 4. Prosessien jaottelu (Earl 1994.) 

2.1.3  Verkostoprosessit arvon tuottamisessa 

Yritykset toimivat enenevässä määrin Just-in-Time –filofian mukaisesti verkostoissa, 

joissa organisaation rajat hämärtyvät. Esimerkiksi strategisesti tärkeät alihankkijat 

saattavat käyttää samoja tiloja ja järjestelmiä yhdessä isäntäorganisaation kanssa. 

(Hannus 1994.) Myös prosessit ylittävät organisaatiorajat, jolloin puhutaan 

verkostoprosesseista (Leinikka 2005). 

Verkostoprosesseissa on innovaatiopotentiaalia. Ylihervan (2006) mukaan innovaatiot 

syntyvät usein organisaation rajapinnoissa. Leinikka (2005) toteaa kuitenkin, että 

innovaatioita ei synny ilman järjestelmällisyyttä ja selkää tuotantoon, palveluun ja 

johtamiseen liittyviä järjestelmiä. Verkostoissa tieto liikkuu nopeasti ja sitä on paljon. 

Verkostoa ei myöskään tulisi kontrolloida liikaa, sillä sen voima perustuu 

kollektiiviseen tietoon. 

Verkostot mahdollistavat joustavan tavan luoda arvoa asiakkaalle. Verkostot 

muodostuvat, kun yritykset keskittyvät ydinprosesseihin ja ulkoistavat prosesseja, jotka 

eivät ole ydinosaamisalueella. Tiiviin yhteistyön avulla yritykset voivat hyödyntää 

toistensa osaamisia ja kyvykkyyksiä. Verkoston tavoitteena on luoda maksimaalista 

arvoa asiakkaalle vähillä resursseilla. (Malvalehto ym. 2011.) 
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Verkostoprosesseissa prosessinomistajan rooli korostuu, koska vastuun jako ei aina 

ole itsestäänselvyys. Verkostoprosessien ongelmana on, että prosessinomistajalla ei 

välttämättä ole hierarkkista suhdetta kaikkiin prosessissa mukana oleviin toimijoihin. 

Myös verkoston sidosryhmien tavoitteet voivat olla ristiriitaisia. Tällöin 

prosessinomistajan tehtävänä on toimia ikään kuin kapellimestarina, joka luo vahvan 

suhteen asiakkaaseen ja valitsee verkkoon mukaan otettavat toimijat. Verkostoprosessi 

toimii vain silloin, kun kaikki siihen osallistujat ovat sitoutuneet yhteisiin päämääriin. 

(Leinikka 2005.) 

Verkostoprosessit ovat yleistyneet erityisesti projektiliiketoiminnan piirissä (Toivonen 

ym. 2011). Eurooppalaisessa laatustandardissa (SFS-EN ISO 9000 2001) määritellään 

projekti ainutkertaisena prosessina. Artto ym. (2011) määrittelevät projektin tarkemmin 

ennalta määriteltyyn päämäärään tähtäävänä, monimutkaisten ja toisiinsa liittyvien 

tehtävien muodostamana ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattuna 

ainutkertaisena kokonaisuutena. Projekteille on tyypillistä, että siinä toimiva verkosto 

esiintyy sellaisenaan vain kerran. Voi syntyä myös tilanne, jossa osa verkoston jäsenistä 

on kilpailijoita toisessa projektissa. Projekti eroaa prosessista kuvion 5 mukaisesti. 

Verkostoprosesseja ei välttämättä voida kuvata kovin tarkasti perinteisillä 

prosessinkuvausmenetelmillä, ja kaikki projektien toiminnot eivät täytä prosessin 

tunnuspiirteitä, joten verkostoprosessien hallinnassa käytetään myös projektinhallinnan 

työkaluja. 

 

 

Kuvio 5. Projektin ja prosessin eroja (Laamanen 2003, s. 27). 

Verkostoprosessien hallinnassa erityinen merkitys on tietoteknisillä järjestelmillä, 

jotka parhaimmillaan ylittävät organisaatiorajat. Tietojärjestelmien integroimisella 

voidaan lyhentää toimitusaikoja, lisätä läpinäkyvyyttä ja nopeuttaa reagointiaikoja. 

(Luomala ym. 2001.) 

2.1.4    Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen  

Karkeimmalla tasolla ydinprosesseja kuvataan yrityksen toiminnot läpileikkaavan 

prosessikartan avulla (kuvio 6). Prosessikarttaa voidaan käyttää apuvälineenä toiminnan 

uudistamisessa, sillä monet ongelmat liittyvät usein osastojen välisiin rajapintoihin. 

Prosessikartan avulla voidaan selkeyttää rajapintoja ja korostaa asiakastarvelähtöistä 

toimintaa. Prosessikarttaa voidaan tukea prosessikäsikirjalla, jossa kuvataan eri 

ydinprosessien tehtävät, vastuiden jakautuminen ja suoritusmittarit. (Hannus 1994.) 
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Kuvio 6. Esimerkki prosessikartasta (Martinsuo & Blomqvist 2010). 

Yleisiä menetelmiä prosessin kuvaamiseen ovat vuokaavio ja uimaratakaavio. 

Vuokaavion avulla voidaan käyttää sekä yksittäisten prosessien että laajempien 

liiketoimintakokonaisuuksien mallintamiseen. Vuokaaviossa kuvataan prosessin eri 

tehtäviä, päätöksiä ja välivaiheita kuten varastointeja. Vuokaaviot kuvaavat myös syy-

seuraussuhteita, mikä helpottaa päätöksen tekoa prosessin eri vaiheissa. Vuokaaviossa 

visualisointia helpottaa eri muotojen ja värien käyttö. (Krajewski ym. 2002.) 

Vakiintuneiksi muodostuneiden symbolien käyttöä on esitetty kuviossa 7. 

 

 

Kuvio 7. Vuokaavio ja merkintätavat (yhdistelty Martinsuo & Blomqvist 2010). 

Uimaratakaaviossa näkyy selvästi vastuun jakautuminen prosessin jäsenten välillä 

prosessin eri vaiheissa (kuvio 8). Uimaratakaaviossa käytetään usein samaa 

symboliikkaa kuin vuokaaviossakin. Uimaratakaavio on erityisen hyödyllinen, kun 

kuvataan verkostoprosesseja. (Martinsuo & Blomqvist.) 
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Kuvio 8. Uimaratakaavio (Martinsuo & Blomqvist 2010). 

Prosessien kehittäminen etenee tapauksesta riippumatta yleensä samalla tavalla ja 

sisältää selkeästi tunnistettavissa olevia vaiheita kuvion 9 mukaisesti (Toivonen 2011). 

 

Kuvio 9. Prosessin kehittämisen vaiheet (Toivonen 2011). 

Prosessien kehittämisellä pyritään toiminnan tuloksellisuuden parantamiseen. 

Prosessien kehittämisen taustalla on yleensä muutos toimintaympäristössä. Tyypillisiä 

toiminnan kehittämisen ärsykkeitä ovat esimerkiksi muutos kilpailutilanteessa tai 

lainsäädännössä. Myös kriittinen asiakaspalaute tai uusi teknologia voivat olla 

kehitystarpeen taustalla. (Hannus 1994.) 

Kehitystarpeen pohjalta luodaan kehitysprojektin tavoitteet ja valitaan kehitystyön 

kohteena olevat prosessit. Olemassa olevat prosessit mallinnetaan. Tietoa prosesseista 

kerätään tilanteeseen soveltuvilla menetelmillä, joita ovat esimerkiksi haastattelut, 

ryhmätyöt, tietokantojen analysointi, havainnointi ja simulointi. Prosesseista etsitään 

mahdollisuuksien rajoissa myös mittaustietoa. Prosessien nykytilaa verrataan 

asetettuihin tavoitteisiin. (Martinsuo & Blomqvist 2010.) 

Prosessien analyysin jälkeen tunnistetaan prosessien kehittämisalueet. Yksi tapa 

kehittää prosesseja on poistaa turhia arvoa tuottamattomia tai päällekkäisiä toimintoja 
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olemassa olevasta prosessista. Joskus on tarpeen luoda täysin uusi toimintatapa, jolloin 

luodaan kokonaan uudet prosessit (re-engineering). (Hannus 1994, Martinsuo & 

Blomqvist 2010.) 

Jatkuvassa parantamisessa (Kaizen) prosessia kehitetään pienin parannusaskelin. 

Jatkuvassa parantamisessa keskeisinä henkilöinä ovat toteuttavat työntekijät. Jatkuvan 

parantamisen onnistunutta toteutusta pidetään yhtenä merkittävimpänä tekijänä, jolla 

japanilaiset yritykset ovat saavuttaneet ylivoimaista kilpailuetua. (Hannus 1994.) Imai 

(1997) korostaa siisteyden, hukan eliminoinnin ja standardoinnin merkitystä jatkuvassa 

parantamisessa. Pienet jatkuvasti tehtävät parannukset on japanilaisessa 

yrityskulttuurissa havaittu erittäin tehokkaiksi, ja niiden on todettu tuovan pitkällä 

aikavälillä kilpailuetua (Morgan & Liker 2006). Monet yritykset toteuttavat jatkuvaa 

parantamista Demingin ympyrän (PDCA) mukaisesti jatkuvana prosessina, jonka neljä 

vaihetta ovat: suunnittele (plan), toteuta (do), tarkista (check) ja korjaa/toimi (act). 

Toinen menetelmä on 5 Why (5W), jossa ongelman juurisyy etsitään kysymällä miksi -

kysymys riittävän monta kertaa. (Walton 1988.) 

Liiketoiminnan ydinprosessien radikaalissa uudelleensuunnittelussa kyseenalaistetaan 

olemassa olevat rakenteet, toiminnot ja toimintatavat. Uudelleensuunnittelulla 

tavoitellaan merkittäviä parannuksia prosesseihin. (Hannus 1994.) Prosessien 

uudelleensuunnittelussa vältetään kangistumista perinteisiin toimintatapoihin ja 

rajoitteisiin. Esimerkiksi langattomat verkot ja kannettavat tietokoneet ovat 

mahdollistaneet täysin uusien toimintatapojen käyttöönoton. Jatkuva parantaminen ja 

prosessien uudelleensuunnittelu ei ole toisiaan poissulkevaa toimintaa, vaan 

parhaimmillaan ne täydentävät toisiaan. (Tervonen 2001.) 

Prosessien uudelleen suunnittelun jälkeen prosesseja tulisi pilotoida ennen laajempaa 

käyttöönottoa. Pilotoinnin tarkoituksena on varmistaa uuden prosessin toimivuus. 

Samalla voidaan tehdä vielä tarvittavia muutoksia kustannustehokkaasti. (Martinsuo & 

Blomqvist.) 

Prosessin laajamittaisessa käyttöönotossa vanhat toimintamallit, ohjeet ja rutiinit 

korvataan uusilla. Onnistunut käyttöönotto vaatii koulutusta ja opastusta kaikille 

prosessiin osallistuville henkilöille mukaan lukien asiakkaat, alihankkijat ja mahdolliset 

muut sidosryhmät. Myös prosessin mittaus- ja seurantajärjestelmät on sopeutettava 

uuteen prosessiin. Prosessia tulisi ohjata, johtaa ja kehittää jatkuvasti, mikä vaatii 

systemaattista prosessitiedon keräämistä. Jatkuvan kehitystyön onnistumiseksi 

prosessilla pitää olla nimettynä siitä vastaava henkilö. (Martinsuo & Blomqvist.) 

Uusien toimintatapojen käyttöönotto on aina vaativaa. Harrington (1991) on listannut 

kriittisiä menestystekijöitä muutoksen aikaansaamiseksi: 

- Organisaatiossa uskotaan, että muutos on tärkeä ja tulevaisuuden kannalta 

arvokas. 

- Organisaatiolla on visio, jossa kuvataan tulevaisuuden tavoitetila, ja jonka 

kaikki näkevät ja ymmärtävät. 

- Työn sujuvuutta hidastavat esteet tunnistetaan ja poistetaan. 

- Koko organisaatiossa tuetaan muutosstrategiaa. 

- Johtajat kuvaavat prosessit ja toimivat itse esimerkkinä. 

- Uusia taitoja varten järjestetään koulutusta. 

- Kehitetään mittareita, jotta tuloksia voidaan seurata. 

- Jatkuvaa palautetta annetaan kaikille. 

- Ei-toivottua käytöstä poistetaan valmennuksella. 

- Kehitetään tunnustus- ja palkitsemisjärjestelmiä. 
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Karimaan (2001) mukaan prosessien kehittäminen on kokonaisuuksien optimointia. 

Parantamista tulisi tehdä aina vähintään ydinprosessin tasolla. Näin tulee väistämättä 

huomioitua koko ketju asiakastarpeesta asiakastarpeen tyydyttämiseen. 

Työtä voidaan myös standardoida, mikä tarkoittaa parhaiden työmenetelmien 

vakiinnuttamista, jotta työtä voidaan tehdä laadukkaasti, tehokkaasti ja turvallisesti. 

Lisäksi standardointi vähentää yllättävien tilanteiden syntyä. Standardoinnissa 

yhdistetään ihmiset, prosessit, materiaalit, teknologia ja laitteet toimimaan parhaalla 

mahdollisella tavalla. Standardoitu työmenetelmä dokumentoidaan, jotta työsuoritus ei 

ole riippuvainen yksittäisen ihmisen osaamisesta. (Burton & Boeder 2003.) 

Läpinäkyvyyden ansiosta standardoiminen mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin 

(Stecher & Kirkby 2004). 

2.1.5  GAP-analyysi 

Gap-analyysi on työkalu toimitusketjussa esiintyvien informaation katkoksien ja 

häiriöiden analysointiin. Gap-analyysin avulla voidaan hahmottaa toimitusketjun 

rajapinnoissa syntyviä kuiluja (GAPs), jotka voivat rajoittaa suorituskykyä. Menetelmän 

tarkoituksena on tunnistaa kuilut ja kuiluja aiheuttavat tekijät. Suorituskykyä laskevia 

kuiluja on visualisoitu kuviossa 10. (Siponen ym. 2010.) 

 

Kuvio 10. Suorituskykykuilut (Siponen ym. 2010). 

Gap-analyysiin laatimiseen otetaan mukaan merkittäviä jäseniä tilaus-

toimitusketjusta. Jokaisen kuilun kohdalla pyritään selvittämään kuilujen syntymistä ja 

kasvattavia tekijöitä sekä kuilujen syntymistä ehkäiseviä tekijöitä (kuvio 11). Gap-

analyysi on strukturoitu tapa aloittaa suorituskykyä parantavia toimenpiteitä. Gap-

analyysissä ei oteta kantaa kuilujen suuruuteen tai tekijöiden vaikuttavuuteen, mutta se 

toimii kehitystyön pohjana. (Malvalehto ym. 2010.) 

 

Kuvio 11. Gap-analyysin käytännön toteutus (Siponen ym. 2010). 
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2.2  Rakennushankkeiden nykyiset toteuttamismallit 

Rakennushankkeet ovat projektiliiketoimintaa. Projektin elinkaaren vaiheita ovat 

Virtasen mukaan (2000) tavoitteiden määrittely, projektin suunnittelu, projektin 

toimeenpano (sisältäen ohjauksen, arvioinnin, kontrolloinnin ja laadunvarmistuksen) ja 

projektin päättäminen. Rakennushankkeessa nämä vaiheet ovat tarveselvitys, 

hankeselvitys, rakennussuunnittelu, rakentamisen valmistelu, rakentaminen, 

käyttöönotto ja takuu-aika (Rakennustieto 2013). Pelinin (2004) mukaan projektiin 

liittyy suunnitelmallisuus ja suunnittelun ja ohjauksen avuksi kehitetyt menetelmät. 

Projektit voivat sisällöltään olla hyvin erilaisia, mutta johtamiskäytännöt ovat hyvin 

samantyyppisiä eri projekteissa. Projektilla on ajalliset, sisällölliset, laadulliset ja 

taloudelliset tavoitteet, jotka ohjaavat projektin toteutusta. 

Projektin määrittelyvaiheessa analysoidaan projektin toteuttamisen tarvetta. 

Määrittelyvaiheessa määritellään, kenelle projektia tehdään; minkä perusteella 

projektille asetetaan tavoitteet. Rakennushankkeessa projektin määrittely tehdään 

tarveselvityksessä, jossa perustellaan tilanhankinnan tai tilamuutoksen tarpeellisuus. 

Tarveselvityksessä luodaan tavoitteet tilojen ominaisuuksille ja tarkastellaan eri 

käyttövaihtoehtoja. Tarveselvityksen perusteella tehdään hankepäätös. (Rakennustieto 

2013.) Tarveselvityksellä on tärkeä rooli koko hankkeen prosessin lopputuloksen 

kannalta, joten sen oikein tekemiseen tulisi kiinnittää erityisen suurta huomiota. 

Tarveselvityksen onnistumisen kannalta merkittäviä tekijöitä ovat riittävä lähtötiedon 

saaminen, tilantarpeen jäsentäminen selkeiksi tavoitteiksi ja vastuiden määrittäminen. 

(Koivu 2002.) Tarveselvityksessä määräytyy myös merkittävä osa koko hankkeen 

kustannuksista, vaikka kustannuksien kertyminen painottuu rakentamisvaiheeseen. 

Suurin osa kustannuksista syntyy kuitenkin vasta rakennuksen käytön aikana (Kuvio 

12). Kustannuksia tulisikin tarkastella huomioon ottaen koko rakennuksen elinkaari. 

(Perttilä & Sätilä 1992.) 

 

Kuva 12. Kustannusten määräytyminen ja kertyminen rakennushankkeen eri 

vaiheissa. (Perttilä & Sätilä 1992). 

Hankesuunnitteluvaiheessa täsmennetään tarveselvitysvaiheessa tehtyjä tavoitteita 

kattamaan kohteen laajuus, tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet, kustannukset, 

aikataulu sekä ylläpito. Hankesuunnitelma muodostuu projektiohjelmasta, 

hankeohjelmasta ja hanketietokortista. Hankesuunnittelun keskeisiä tehtäviä ovat myös 

erilaisten selvitysten kuten kuntoarvioiden teettäminen ja toteutusmuodon alustava 

määrittäminen. Hankesuunnittelu päättyy investointipäätökseen, jossa hanke päätetään 

toteuttaa tai siitä luovutaan. (Rakennustieto 2013)  

Rakennussuunnittelu sisältää suunnittelun valmistelun, ehdotussuunnittelun, 

yleissuunnittelun ja toteutussuunnittelun. Suunnittelun valmistelussa organisoidaan 

suunnittelua ja kilpailutetaan suunnittelijat toteutusmuotoon ja tavoitteisiin soveltuvalla 

tavalla. Ehdotussuunnittelussa luodaan vaihtoehtoisia toteutusmalleja soveltuvimman 
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ratkaisun löytämiseksi. Yleissuunnittelussa valitusta ehdotuksesta laaditaan 

toteutuskelpoinen yleissuunnitelma, jossa määritellään rakennuksen kiinteä perusosa ja 

muunteluun sopivat tila-alueet. Toteutussuunnitelmat ovat tarkkoja tuotemäärittelyjä, 

jotka mahdollistavat hankintojen tekemisen ja hankkeen toteuttamisen. (Rakennustieto 

2013.) Suunnittelun tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen laatu annettujen 

resurssien puitteissa. Suunnitteluratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi koko 

hankkeen talouteen. (Kankainen & Junnonen 2001.) Koivun (2002) mukaan hyvällä 

suunnitteluprosessilla voidaan merkittävästi vähentää laatukustannuksia. 

Tilaaja vastaa suunnittelun valmisteluvaiheesta, jonka tehtäviä ovat: suunnittelun 

organisointi, mahdollisten suunnittelukilpailujen pitäminen, suunnittelijoiden valinta 

alkaen neuvotteluista sopimuksen laatimiseen ja suunnittelun käynnistäminen. (RT 10-

11107.) Suunnittelun organisointitapa riippuu valitusta toteutusmuodosta eli tilaaja voi 

olla tapauksesta riippuen rakennuttaja, urakoitsija tai rakennuttajakonsultti. Tilaajan 

tehtävänä on luoda edellytykset ja motivaatio suunnittelulle sekä ohjata sitä. 

Organisoinnilla varmistetaan, että suunnittelutiimissä on riittävä osaaminen ja 

suunnittelijoiden toimintatavat ja että suunnittelussa käytettävät työkalut sopivat yhteen. 

(Kankainen & Junnonen 2001.)  

Rakennussuunnittelu on yhteistyötä eri suunnittelijoiden kesken, joita ovat 

tyypillisissä talonrakennushankkeissa arkkitehti, rakenne-, geo-, LVI-, sähkö- ja 

tietojärjestelmäsuunnittelijat. Muita suunnittelijoita ovat esimerkiksi maiseman 

sisustuksien ja akustiikan suunnittelijat. (Kankainen & Junnonen 2001.) 

Suunnittelijoiden valinnassa tulisi huomioida osapuolten yhteistyökyky, mikä ei 

välttämättä ole mahdollista pelkästään hinnan perusteella kilpailuttamisella. 

Kustannusten minimoinnin sijaan suunnittelussa tulisi keskittyä lisäarvon maksimointiin 

sekä lopputuloksen ja prosessin laadun parantamiseen. (Kruus 2008.) 

Maanrakennuslain mukaan rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun 

kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö (pääsuunnittelija), joka 

huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat 

kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (MRL § 120.) Johtamisen 

tehtäviä voidaan ja pitää kuitenkin jakaa tarkoituksenmukaisesti (Pesic 2012). 

Suunnittelun luonne tekee sen ohjauksesta vaikeaa; suunnittelu on subjektiivista, 

yksilöllistä, epäjohdonmukaista ja luovaa (Kruus 2008). Tavoitteiden saavuttamiseksi ja 

suunnittelun onnistumiseksi pääsuunnittelijalla tulee olla vaikutusvaltaa muihin 

suunnitteluryhmän jäseniin eikä pelkkä asema usein riitä, vaan suuri merkitys on myös 

henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja valmiuksilla sekä ammattitaidon tuomalla 

karismalla (Pesic 2012). 

Rakentamisen valmistelu sisältää rakentamisen organisoinnin, johon kuuluvat 

urakkakilpailut ja urakoitsijavalinnat. Viimeistään tässä vaiheessa määritellään 

hankkeen lopullinen toteutusmuoto. Rakentamisen valmisteluun kuuluu myös 

alustavien aikataulujen laadinta. Rakentamisen valmistelu päättyy 

rakentamispäätökseen, jonka jälkeen alkaa varsinainen hankeen toteutusvaihe, jossa 

kohde rakennetaan sopimuksien mukaisesti. Usein rakentamisvaiheeseen liittyy lisä- ja 

muutossuunnittelua. Vastaanotto-vaiheessa varmistetaan, että kohde on rakennettu 

suunnitelmien mukaisesti ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Käyttöönotossa 

varmistetaan käytön toiminta ja järjestetään eri järjestelmien käytön perehdytys. 

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään 

tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet. (Rakennustieto 2013.) 
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2.2.1  Toteutusmuodot ja toimittajien valinta rakennushankkeissa 

Rakennushankkeen toteutusmuoto (hankintamuoto) tarkoittaa tapaa, jolla tilaaja hankkii 

rakennuksen rakennuttamis-, suunnittelu-, ja rakentamispalvelut. Toteutusmuoto sisältää 

näiden palveluiden toteuttajien valinnat, hinnanmääritystavat, pääsopimusperusteet ja 

vastuunjaon. Toteutusmuodon valinta on ennen kaikkea strateginen päätös, sillä 

toteutusmuodolla on suuri vaikutus koko hankkeen kulkuun: se luo perustan yhteistyön 

muodostumiselle hankkeen eri osapuolten välille. (Kankainen & Junnonen 2001, 

Pekkanen 2005.) 

Erilaisiin hankkeisiin sopivat erilaiset toteutusmuodot, joten tilaajan täytyy tuntea eri 

toteutusmuotoihin liittyvät mahdollisuudet ja riskit. Kankainen & Junnonen (2001) ovat 

todenneet, että toteutusmuodon valinnan perusteena käytetään hankkeen ominaisuuksia, 

asetettuja tavoitteita, omien resurssien käyttömahdollisuutta ja suhdanneympäristöä. 

Esimerkiksi jos kriittinen tavoite on projektin lyhyt kesto, on käytettävä suunnittelun ja 

rakentamisen joustavasti limittävää toteutusmuotoa.   Pekkasen (2005) mukaan 

toteutusmuodolla on vaikutus laadun tuottamisedellytyksiin, hankkeen kestoon ja 

kokonaishintaan. 

Toteutusmuoto määrittelee urakoitsijan suoritusvelvollisuuden laajuuden, minkä 

perusteella urakkamuodot ryhmitellään pääurakkamuotoihin, osaurakkamuotoihin 

(projektinjohtorakentaminen) ja suunnittele ja rakenna -muotoihin. Nämä ovat kolme 

päätyyppiä ja näistä esiintyy myös erilaisia muunnelmia. (Kankainen & Junnonen 

2001.) Näiden perinteisten toteutusmuotojen lisäksi on kehitetty toteutusmuotoja, jotka 

tukevat innovatiivisia ratkaisuja ja kannustavat tiiviimpään yhteistyöhön eri osapuolten 

välillä. Tällaisia toteutusmuotoja ovat integroitu projektitoimitus, allianssimalli ja 

elinkaarimalli (public-private-partnership, PPP), joka perustuu julkisen ja yksityisen 

sektorin väliseen yhteistyöhön. (Anttiroiko 2009.) 

Pääurakkamuodoissa, osaurakkamuodoissa ja SR-muodoissa maksuperusteena 

voidaan käyttää kokonais-, yksikkö-, tai tavoitehintaa. Lisäksi voidaan käyttää 

laskutyötä. Kokonaishintaurakassa käytetään maksuperusteena kiinteää kokonaishintaa, 

mikä siirtää esimerkiksi hintojen muutoksesta johtuvat riskit urakoitsijalle. Mahdolliset 

lisä- ja muutostyöt korvataan yleensä erikseen. Yksikköhintaurakassa työsuorituksen 

lopullisia määriä ei tarvitse etukäteen tietää, sillä maksu perustuu täsmällisesti 

määriteltyihin työsuorituksen yksikköihin. Laskutyöurakassa urakoitsijalle maksetaan 

aiheutuvat todelliset kustannukset ja työn johtamiseen liittyvä palkkio. 

Tavoitehintaurakassa urakoitsijalle maksetaan palkkio, jos sovittu tavoitehinta alitetaan; 

kokonaiskustannusten ylittäessä tavoitehinnan urakoitsija vastaa kustannuksista 

sovitussa suhteessa. Voidaan myös määritellä kattohinta eli enimmäishinta, jonka tilaaja 

joutuu maksamaan. (Kankainen & Junnonen 2001.) 

2.2.2  Julkinen hankintalaki 

Julkisen hankintalain mukaan hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään 

hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman 

taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina 

kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Hankintayksiköt voivat myös 

käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita 

yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. (Suomen 

säädöskokoelma 348/2007.) 

Julkisessa hankinnassa voidaan käyttää avointa menettelyä, rajoitettua menettelyä, 

neuvottelumenettelyä, kilpailullista neuvottelumenettelyä, suorahankintaa tai 



23 

 

puitejärjestelyä. Avoimessa menettelyssä tilaaja julkaisee hankintailmoituksen, johon 

kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää tarjouksen; tilaaja voi myös lähettää 

tarjouspyyntöjä sopiviksi katsomilleen toimittajille. Rajoitetussa menettelyssä 

hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen, johon toimittajilla on mahdollisuus 

pyytää lupaa tarjouksen jättämiseen ja ainoastaan valitut ehdokkaat voivat jättää 

tarjouksen. Neuvottelumenettely alkaa kuten rajoitettu menettely, mutta tilaaja jatkaa 

neuvotteluja hankintasopimuksen yksityiskohdista valitsemiensa toimittajien kanssa. 

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tavoitteena on löytää useita eri ratkaisuja eri 

urakoitsijoilta, joista tilaaja pyytää tarjoukset. Suorahankinnassa tilaaja ei julkaise 

hankintailmoitusta, vaan neuvottelee suoraan valitsemiensa toimittajien kanssa. 

Puitejärjestelyssä tilaaja ja toimittaja laativat sopimuksen, jossa sovitaan tietyn ajan 

kuluessa tehtävien hankintasopimuksien sisällöstä kuten esimerkiksi hinnoista. 

Puitejärjestelyyn tilaajan on hankittava toimittajat ensisijaisesti avoimella ja rajoitetulla 

menettelyllä. (Suomen säädöskokoelma 348/2007.) 

Julkinen hankintalaki edellyttää, että ensisijaisina hankintamuotoina käytetään 

avointa tai rajoitettua menettelyä. Rajoitetussa menettelyssä tarjous on pyydettävä 

vähintään viideltä ehdokkaalta. Neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa 

neuvottelumenettelyssä tarjous on pyydettävä kolmelta. Poikkeuksena on tilanne, jossa 

soveltuvia ehdokkaita on vähemmän. (Suomen säädöskokoelma 348/2007.) 

Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää, jos muissa menettelytavoissa on saatu 

tarjouksia, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä. Edellisessä menettelyssä käytettyä 

tarjouspyyntöä ei kuitenkaan saa oleellisesti muuttaa uudessa hankintamenettelyssä. 

Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää myös silloin, kun hankinnan luonne ja riskit eivät 

mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua tai kyseessä on palveluhankinta, jossa 

parhaan tarjoajan valitseminen muilla menetelmillä ei onnistu. Neuvottelumenettelyä 

voidaan käyttää myös silloin, kun rakennusurakka toteutetaan tutkimusmielessä tai 

rakennusurakkasopimukseen liittyy rakennuksen käyttöoikeus. (Suomen 

säädöskokoelma 348/2007.) 

Kilpailullista neuvottelumenettelyä sovelletaan erityisen monimutkaisissa 

hankinnoissa, joissa valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellisuutta. Lisäksi 

kilpailullista neuvottelumenettelyä voidaan käyttää silloin, kun hankinnan oikeudelliset 

ja taloudelliset ehdot tai tekninen toteutus eivät ole etukäteen määritettävissä. (Suomen 

säädöskokoelma 348/2007.)  

Rakennushankkeeseen liittyvän suorahankintaan julkisella hankkijalla täytyy olla 

erityinen syy, joka voi perustua tarjoajien puuttumiseen, aikataulun kireyteen, tietyn 

toimittajan erityisyyteen, hankinnan tieteelliseen luonteeseen tai suunnittelukilpailuun. 

Suorahankintaan voidaan päätyä, jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu 

lainkaan tarjouksia tai sopivia tarjoajia. Aikataulun tiukkuus on sopiva syy ainoastaan 

silloin, kun tilaus on välttämätöntä tehdä, ja kiire johtuu tilaajasta riippumattomasta 

ennakoimattomasta syystä. Suorahankintana voidaan tehdä myös lisätilauksia 

aikaisemmin sovittuun hankintaan ja ne voivat olla kokonaishinnaltaan korkeintaan 50 

% alkuperäisestä hinnasta. Ehtona on, että kyseessä on aikaisemmin toimitetun 

hankinnan osittain korvaaminen tai laajentaminen ja muiden toimittajien käyttö ei ole 

kohtuudella mahdollista. Myös silloin lisätilauksen suorahankinta on mahdollinen, kun 

lisähankinta on odottamattomista syistä todettu välttämättömäksi. (Suomen 

säädöskokoelma 348/2007.) 

Julkisen hankintalain puitteissa on kehitetty erilaisia menettelytapoja parhaimman 

tarjoajan valintaan. Lahdenperä (2009) esittelee kilpailullista neuvottelumenettelyä 

soveltavan kaksivaiheisen menettelytavan projektiallianssin muodostamiseen. 

Ensimmäisessä vaiheessa tarjoajat toimittavat tilaajalle laadullisen osion tarjouksesta eli 

kriittisen arvion budjetista, arvion allianssisopimusluonnoksesta, 
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organisaatiosuunnitelman ja projektisuunnitelman. Tämän jälkeen tilaaja järjestää 

kullekin tarjoajalle työpajan, jossa keskustellaan tarjouksen laadullisen osion sisällöstä. 

Lisäksi tilaaja ja tarjoaja ratkaisevat tiiminä hankkeeseen liittyviä työpajatehtäviä, 

minkä tarkoituksena on arvioida tiimin soveltuvuutta kyseiseen hankkeeseen. 

Työpajojen jälkeen tilaaja voi tarkentaa tarjouspyyntöään, jonka perusteella tarjoajat 

jättävät tarjouksesta toisen osion, joka sisältää yksikkö- tai kokonaishintaisina 

tarjouspyynnössä kysytyt kustannuserät. Parhaan tarjouksen valinnassa etsitään 

kokonaistaloudellisesti edullisinta ratkaisua. Valinnassa käytetään ennalta määritettyä 

painotusta laadullisten kriteerien ja hinnan kesken. 

PIPS-menettely (The Performance Information Procurement System) eli 

toimivuusperusteinen valintamenettely korostaa toimittajien omaa kehittymistä. Siinä 

toimittajilta pyydetään selvitys, kuinka aikaisemmissa hankkeissa on pysytty sovitussa 

aikataulussa, budjetissa ja saavutettu korkea asiakastyytyväisyys. Toimittajien vastuulle 

annetaan myös projektin erityispirteiden ja riskikohteiden kartoitus, ja heiltä pyydetään 

selvitys kuinka nämä aiotaan hallita. Tämän jälkeen tilaaja arvioi toimittajia hinnan ja 

toimivuuskriteerien perusteella ja antaa kullekin arvosanan. Tämän jälkeen tilaaja jatkaa 

neuvotteluita haluamiensa toimittajien kanssa. Poikkeavaa PIPS-menettelyssä verrattuna 

muihin menettelyihin on se, että toimittaja raportoi säännöllisesti projektitilanteesta ja 

ennakoi tulevia ongelmakohtia. Hankkeen päätyttyä toimittajalle annetaan arvosana, 

joka vaikuttaa 50 % seuraavaan toimitusarvosanaan. (Kashiwagi 2005.) 

2.3  Korjausrakentamisen erityispiirteet ja asiakastarve 

Korjausrakentamiselle asetetaan kolmenlaisia tavoitteita: sen on huomioitava käyttäjien 

toiveet ja tarpeet, täytettävä yhteiskunnan rakennetulle ympäristölle asettamat tavoitteet 

ja oltava kannattavaa liiketoimintaa (kuvio 13).   

 

 

Kuvio 13. Korjausrakentamisen näkökulmat (Airaksinen & Vainio 2011). 

Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että tämän päivän tarpeet on tyydytettävä siten, että ne 

eivät estä tulevaisuuden sukupolvia tyydyttämästä omiaan. Määritelmällä tarkoitetaan 

sekä luontoa että yhdyskuntaa ja tarkastelua voidaan tehdä sosiaalisesta, 

kulttuurillisesta, taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta.  Rakentamisessa 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys tarkoittaa rakennusten turvallisuutta, 

erityisryhmien huomioimista, esteettisyyttä ja historiallisen arvon huomioimista. 

Taloudellinen ja ekologinen näkökulma kietoutuvat osittain yhteen, sillä molemmissa 
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korostuu raaka-aineiden ja energian hyödyntäminen kestävällä tavalla. Ekologisuutta 

ovat myös ekotehokkuus ja ympäristön pilaantumisen estäminen. Suomessa kestävää 

kehitystä rakennus- ja kiinteistöalalla vie eteenpäin vuonna 2010 perustettu Green 

Building Council Finland (FIGBC), jonka visiona on toimia puolueettomana 

ympäristöluokitusten käyttöönoton edistäjänä. (Airaksinen & Vainio 2011.) 

Korjausrakentamisessa kestävää kehitystä voidaan tukea monin eri tavoin, joista 

merkittävin on energiataloudellisuuden parantaminen esimerkiksi lämmöneristyksellä, 

energiatehokkailla ikkunoilla, lämmön talteenotolla tai vaihtamalla 

lämmitysjärjestelmää. Uuden teknologian avulla voidaan seurata ja ohjata käytön 

aikaista energian kulutusta. Myös purkujätteen uudelleen käytöllä ja uusiutuvien 

materiaalien suosimisella edistetään kestävää kehitystä. (Airaksinen & Vainio 2011.)   

2.3.1  Asiakaslähtöisyys rakentamisessa 

Rakennushankkeen asiakkuus voidaan käsitteenä ymmärtää suppeasti tai laajasti. Usein 

asiakkaaksi mielletään vain se yritys tai kuluttaja, johon tuotteen tai palvelun toteuttaja 

on suorassa sopimussuhteessa. Asiakkaan ja palvelun toteuttajan välillä siirtyy yleensä 

tietoa, rahaa ja aineellisia hyödykkeitä. Todellisuudessa rakennusliiketoiminnassa 

syntyy useista peräkkäisistä asiakassuhteista muodostuva toimitusketju, jonka kaikkien 

jäsenten toiminta pohjautuu loppuasiakkaan vaatimuksiin. Loppukäyttäjä on siis asiakas 

myös kaikille toimitusketjun jäsenille. (Pekkanen 2005.) Myös loppukäyttäjiä voi olla 

useita: vuokralainen, omistaja, satunnainen kävijä, liiketilan käyttäjä tai satunnainen 

ohikulkija. Lisäksi rakennuksen käyttötarkoitus voi muuttua elinkaaren aikana, joten 

rakennushankkeiden asiakastarpeiden tyydyttämisessä on kyse kompromissien 

etsimisestä. (Koivu 2002.)  

Pekkasen (2005) mukaan asiakaslähtöisyys on asiakkaan kokemaa laatua, joka 

perustuu asiakkaiden odotusten tunnistamiseen ja täyttämiseen. Rakennushankkeissa 

käyttäjälle on tärkeää, että hanke valmistuu aikataulussa ja tuote täyttää sille asetetut 

tekniset, toiminnalliset ja esteettiset vaatimukset. Majamaa (2000) korostaa 

palvelulaadun merkitystä rakennushankkeiden kilpailuedun tavoittelussa. 

Palvelulaadulla hän tarkoittaa toimitusajan, toimitusvarmuuden ja asiakaspalvelun 

hallintaa. 

Rakennushankkeen toimitusketju koostuu useista eri sidosryhmistä, joista tärkeimpiä 

ovat tilaaja, urakoitsija, käyttäjä, suunnittelijat ja viranomaiset (Rakennustieto Oy 1989). 

Myös naapurien kuulemisen merkitys on kasvanut yhteiskunnan avoimuuden 

lisääntyessä, sillä avoimen vuoropuhelun puuttuminen johtaa helposti hanketta 

viivästyttävään valituskierteeseen (Laherma 2012). Käyttäjän näkökulmasta 

asiakaslähtöisyys tarkoittaa kaikkien sidosryhmien toiminnan laadukkuutta ja 

mutkatonta yhteistyötä. (Pekkanen 2005.) Sidosryhmien suuri määrä lisää projektien 

epävarmuutta, joten asiakaslähtöisessä projektissa kiinnitetään erityistä huomiota eri 

sidosryhmien hallintaan (Sommerville & Sawyer 1997). Aito asiakaslähtöisyys 

tarkoittaa koko arvoa tuottavan prosessin kehittämistä, eikä vain asiakasrajapinnan 

huomioimista (Koivu 2002.)  

Pekkanen (2005) on luetteloinut asiakaslähtöisen rakennusprojektin uhka- ja 

menestystekijöitä. Keskeisimpiä menestystekijöitä tai niiden puuttuessa uhkatekijöitä 

hänen mukaansa ovat: 

- Avoin ja tiivis kommunikointi sekä luotettava systemaattinen tiedonvaihto 

hankkeen osapuolten kesken. 

- Osapuolten välinen luottamus, joka ilmentyy henkilötason yhteistyön, 

asiakassuhteen pitkäjänteisyyden tai kumppanuustoiminnan kautta. 
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- Suunnittelu- ja rakentamisprosessin hyvä hallinta siten, että se tukee 

asiakkaan ja tilojen käyttäjän tarpeiden toteuttamista. 

- Yksiselitteiset ja kattavuudeltaan riittävät sopimukset hankkeen osapuolten 

välillä. 

Pekkanen (2005) korostaa avoimuuden, kommunikoinnin ja joustavuuden merkitystä 

urakoitsijan ja tilaajan välillä, jotta asiakastarpeiden mahdollinen muuttuminen välittyisi 

urakoitsijalle.  

Julkisen sektorin organisaatioiden tapauksessa asiakkuuden käsite on hieman hankala, 

sillä julkisella sektorilla asiakkaan roolit ovat usealla eri taholla; tuotteen maksaja ei 

välttämättä ole tuotteen käyttäjä. Julkisten organisaatioiden tehtävänä on tuottaa 

mahdollisimman laadukkaita palveluja asiakkaille mahdollisimman 

kustannustehokkaasti. Palvelun laatu tarkoittaa sitä, kuinka hyvin tuote vastaa asiakkaan 

tarpeisiin perustuvia vaatimuksia. Tyypillistä julkisessa liiketoiminnassa on, että 

tuotteeseen ja palveluun kohdistuvia vaatimuksia esittävät useat eri sidosryhmät kuten 

asukkaat, viranomaiset ja eri intressiryhmät. Eri sidosryhmien esittämät vaatimukset 

voivat olla keskenään ristiriitaisia, jolloin on systemaattisesti osattava tunnistaa 

tärkeimmät vaatimukset ja tehtävä kompromisseja. Palvelujen kehittämisen kannalta 

tärkeitä sidosryhmiä ovat sekä palvelun maksajat että käyttäjät. (Toivonen ym. 2011, 

Artto ym. 2011.) 

2.3.2  Asiakastarpeen tunnistaminen 

Ulrich ja Eppinger (2008) esittävät asiakastarpeen tunnistamisen sisältävän 

tuotekehityskonseptin, joka korostaa todellisen asiakastarpeen löytämistä ja 

määrittelemistä. Tuotekehityskonseptissa asiakastarpeen määritteleminen sisältää viisi 

vaihetta: 

1. Raakadataa kerätään haastattelemalla käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä. 

Vaihtoehtoisesti voidaan tarkkailla lopputuotteen käyttäjiä. 

2. Datan muotoillaan asiakastarpeiksi. 

3. Tarpeet priorisoidaan primäärisiin ja sekundäärisiin tarpeisiin. 

4. Tarpeet järjestetään keskinäisen tärkeyden mukaan. 

5. Tuloksia ja prosessia arvioidaan. 

Ulrichin ja Eppingerin (2008) mukaan asiakastarve esitetään usein virheellisesti 

teknisinä spesifikaatioina, kun todellisuudessa asiakastarpeessa on kyse ongelmasta, 

johon haetaan ratkaisua. Vaarana teknisissä spesifikaatioissa on, että vaihtoehtoisia 

toteutusratkaisuja jätetään analysoimatta. Taulukossa 3 on havainnollistettu 

asiakastarpeen ilmaisun oikeaa esittämismuotoa. 
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Taulukko 3. Esimerkki asiakkaan tarpeen ilmaisemisesta (Ulrich & Eppinger 2008). 

 
 

Tuotekehityksen ongelmana on usein, että asiakastarpeita ei osata tehdä 

yhteismitallisiksi ja vertailukelpoisiksi. QFD (quality function deployment, the house of 

quality) on alunperin japanilainen, mutta maailmalla laajaan käyttöön levinnyt työkalu, 

jota hyödynnetään useilla suunnittelualoilla kuten auto- ja elektroniikkateollisuudessa. 

Sitä on sovellettu onnistuneesti myös rakennusten suunnittelussa. QFD sisältää 

menetelmiä tuotteen suunnittelun lisäksi prosessien suunnitteluun ja laadun valvontaan. 

(Hauser & Clausing 1988.) 

Laadun talo on yleisin QFD:stä hyödynnetty menetelmä. Se on matriisimainen 

työkalu, jossa yhdistetään asiakkaan tarpeet ja tuotteen spesifikaatiot. Jokaista tarvetta ja 

spesifikaatiota verrataan keskenään ja arvioidaan esimerkiksi asteikolla 1-5. 

Lopputuloksena saadaan tärkeimmät tarpeet ja niitä vastaavat tuoteominaisuudet. 

Laadun talo sisältää myös vertailun kilpailevien tuotteiden tai vaihtoehtoisten 

tuotekehityskonseptien kesken. (Hauser & Clausing 1988.) 

2.3.3  Työympäristön strateginen tarkastelu 

Toimitilojen ominaisuuksille on tullut viime vuosina uusia vaatimuksia maailman 

muuttuessa. Näitä vaatimuksia aiheuttavat muun muassa kilpailun kiristyminen, työn 

tekemisen tapojen muuttuminen, työ- ja vapaa-ajan sekoittuminen ja teknologian 

kehittyminen. Lisäksi kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat 

ilmiöinä vaikuttamassa kiinteistöltä vaadittaviin ominaisuuksiin. Kaikki edellä mainitut 

tekijät yhdessä vaikuttavat siihen, että tulevaisuuden kiinteistöltä vaaditaan 

käyttäjälähtöisyyttä, monikäyttöisyyttä ja elämyksellisyyttä yhdistettynä 

energiatehokkuuden vaatimuksin. (Hietanen ym. 2011.) Nykyään puhutaan myös 

hyvinvointirakentamisesta, jolla tarkoitetaan hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä 

kaikessa rakentamisessa; rakentamisen lopputuloksena tulisi olla terveyttä, 

turvallisuutta, jaksamista, toiminnallisuutta, palveluprosesseja, työn tuottavuutta ja 

kestävää kehitystä tukevia tiloja (Reijula & Kekäläinen 2011). 

Työympäristökehittäminen eli workplace-prosessi tarkoittaa organisaation strategisista 

tavoitteista lähtevää toimitilojen ja toiminnan analysointia ja kehittämistä sekä 

muutoksen hallintaa. (Simola 2012.)  

Kiinteistöiltä vaaditaan yhä parempaa kustannustehokkuutta. Nykyinen kehityssuunta 

lähes kaikelle työn tekemiselle on asiakaslähtöisyyden, yhteistyön ja tietotekniikan 
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korostaminen. Kustannussäästöt tulisikin tehdä nämä tekijät huomioon ottaen. Viime 

vuosina onkin korostettu tilojen tehokasta käyttöä, jolla saadaan kustannussäästöjä ja 

sitä kautta kilpailuetua. (Hietanen ym. 2011.) Tilojen tehokkuudella tarkoitetaan 

neliömäärien ja työntekijöiden suhdetta. Tilojen tehokkaaseen käyttöön liittyy myös 

käyttöaste eli kuinka kauan tila on työpäivästä käytössä. (Hietanen 2011.) Jotkut 

organisaatiot ovat kokeneet toimitilojen vaikuttavan myös brändiin. Tilojen ja toiminnan 

tehokkuutta tulisi tarkastella aina koko arvoketjussa ja tehostamisen edut on osoitettava 

käyttäjille, omistajille, sijoittajille ja rakentajille. Haasteena on sosiaalisten ja 

kulttuuristen tekijöiden mittaaminen. (Hietanen ym. 2011.) 

Tietotekniikan kehittyminen on mullistanut työn tekemisen tapoja; työn tekeminen ei 

ole enää sidottu aikaan eikä paikkaan. Tietotyöläisen työpäivä sisältää useanlaisia eri 

tehtäviä, joihin soveltuvat erilaiset tilat; tarvitaan avoimia tiloja vapaaseen 

keskusteluun, ryhmätiloja intensiiviseen ryhmätyöskentelyyn ja suljettuja yksityistiloja 

keskittymistä vaativaan työhön. Työpisteen vapaalla valinnalla on yhteys 

työtyytyväisyyteen. Tietotyön tukemiseksi on kehitetty uudenlainen toimistomalli, jonka 

pohjana ovat erilaiset työprofiilit ja tarpeet; puhutaan monitilatoimistoista. Kyse on 

myös virtuaalitilojen ja uusien viestintätapojen hyödyntämisestä. Monet 

monitilatoimistot tarjoavat työtiloja myös organisaation ulkopuolisille tiloissa 

vieraileville henkilöille. Lähestymistapaa voidaan soveltaa hyvin monenlaisissa 

organisaatioissa, mutta ongelmana ovat useimmiten muutosvastarinta, yksilöllisten 

tarpeiden huomioiminen ja erilaiset työhyvinvointiin liittyvät tekijät. Lisäksi on 

huomioitava, että monitilatoimistoista ei ole saatavilla tietoa pitkän ajan 

käyttökokemuksista, joten lisätutkimuksia tarvitaan. (Haapamäki ym. 2011.) 

Työympäristön strateginen tarkastelu alkaa työntekijäprofiilien tunnistamisesta, mikä 

on avaintekijä koko hankkeen onnistumiselle. Työntekijä profiileja voidaan kuvata 

roolijaottelun avulla esimerkiksi nimeämällä jatkuvasti toimistolla työpisteessään oleva 

työntekijä ”ankkuriksi” ja paikkaa vaihtava henkilö ”yhdistäjäksi”. Saman jaottelun 

mukaan henkilö, joka viettää suuren osan työajastaan toimiston ulkopuolella, on 

puolestaan ”verkostoituja”, ja harvoin toimistolla käyvä on ”navigaattori”. Erilaisten 

käyttäjäprofiilien lisäksi on huomioitava sukupolvien väliset erot tietoteknisien 

järjestelmien käytössä. Tilahankkeet vaativat aina myös muutosjohtajuutta ja ainakin 

tilahallinnon, tietohallinnon ja henkilöstöjohtamisen asiantuntijuuden yhdistämistä. 

(Haapamäki ym. 2011b.) 

Työympäristön muuttuminen vaikuttaa esimerkiksi myös koulujen suunnitteluun, sillä 

nykypedagogisia suuntauksia ovat yksilö-, ryhmä-, ja moni-muoto-opetus, joilla kaikilla 

on omat tilavaatimuksensa. Uudenlaiset oppimiskäsitykset korostavat aktiivisuutta ja 

osallistuvaa oppimista. Myös ympäristöllä nähdään olevan vaikutus oppimiseen. 

Tietotekniikan kehittyminen on myös mahdollistanut uudenlaisia oppimistapoja. 

Koululla nähdään olevan myös kulttuurillinen ja sosiaalinen merkitys, eli sen tulisi 

palvella monia eri käyttäjäryhmiä ja tarjota myös erityispalveluja sekä kulttuuria. 

Koulujen tulisi myös tarjota tiloja kouluajan ulkopuoliselle harrastekäytölle ja 

yhteisötoiminnalle. Nykyaikaisten koulujen suunnitteluratkaisuissa korostuvat 

viihtyisyys ja elämyksellisyys sekä joustavuus ja muunneltavuus. Erilaisten 

oppimistilojen lisäksi tarvitaan erilaisia kohtaamispaikkoja. Elämykset tukevat 

oppimista tunnekokemuksien kautta. Koulurakennuksien joustavuudella haetaan tilojen 

ja kalusteiden sopeutumista eri-ikäisten ja -kokoisten ihmisten käyttöön. 

Muunneltavuutta puolestaan ovat tilojen yhdistäminen tai luonteen mukauttaminen eri 

käyttötarkoituksiin sopivaksi. (Staffans & Teräväinen 2011.) 
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2.4  Lean-ajattelu rakentamisliiketoiminnan kehittämisessä 

2.4.1    Lean Project Delivery System 

Lean ajattelua on sovellettu rakennusalaa palveleviksi käytännöiksi ja työkaluiksi 

erityisesti eri maissa toimivien Lean Construction Instituuttien toimesta. On osoitettu, 

että Lean ajattelua soveltamalla rakennusprojektien kustannuksia voidaan vähentää 

merkittävästi. Lean Project Delivery System (LPDS) on Lean Construction instituuttien 

kehittämä Toyotan tuotantojärjestelmään perustuva projektintoimitusmenetelmä. Siinä 

kuvataan asiakaslähtöisen projektin vaiheet ja niihin soveltuvia työkaluja. (Merikallio & 

Haapasalo 2009.) 

LPDS sisältää kuvion 14 mukaisesti viisi eri päävaihetta projektin määrityksestä 

valmiin kiinteistön luovuttamiseen ja käyttöön (Ballard 2008). Huomionarvoista on, että 

kukin päävaihe on osittain päällekkäinen muiden vaiheiden kanssa, joten kyse ei ole 

niinkään peräkkäisistä toiminnoista, vaan kussakin päävaiheessa työstetään kolmea eri 

osa-aluetta toisiaan täydentävästi (Ballard & Zabelle 2000).  Kuhunkin vaiheeseen on 

kehitetty erilaisia työkaluja ja menetelmiä kuten esimerkiksi integroidut projektitiimit, 

joukkopohjainen suunnittelu ja Last Planner System. Lean Project Delivery Systemissä 

tuotantoa ohjataan ja työtä ositetaan koko hankkeen ajan. Näin pyritään vähentämään 

hukkaa ja häiriöitä. LPDS sisältää myös palautteen käsittelyn projektin kaikissa 

vaiheissa oppimisen ja jatkuvan parantamisen lähtökohtana (Ballard 2008). 

 

 

Kuvio 14. LPDS - projektin toimituskonsepti (Merikallio & Haapasalo 2009.) 

2.4.2  Integroidut projektitiimit 

Lean ajattelu korostaa tiimityöskentelyä koko organisaatiossa, sillä se edistää 

informaation kulkua, strategian muodostamista ja päätöksen tekoa. Tiimityö vaatii 

toimiakseen luottamusta ja informaation avointa kulkua sekä hyvien että huonojen 

asioiden osalta. Tiimityö on toimivin tapa tehdä osastorajat ylittävää työtä etenkin 

monimutkaisissa työtehtävissä. Tiimityössä yhdistyvät useat eri näkemykset, mikä 
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johtaa parempaan lopputulokseen kuin yksittäisten työntekijöiden erillään tekemällä 

työllä päästäisiin. (Merikallio & Haapasalo 2009.) 

Rakennushankkeissa tiimityöskentelyä hyödyntää allianssimalli ja integroitu 

projektitoimitus (IPD), jotka perustuvat integroituihin projektitiimeihin (integrated 

project team, IPT) sekä jaettuihin riskeihin ja voittoihin tilaajan, suunnittelijoiden ja 

urakoitsijoiden kesken. (Lahdenperä 2012.) Integroidut projektitiimit koostuvat eri 

osapuolista kuten käyttäjistä, projektipäälliköstä, suunnittelijoista ja urakoitsijoista. 

Tarkoituksena on, että IPT sisältää mahdollisimman paljon osaamista koko tilaus-

toimitusketju huomioon ottaen. IPT sisältää myös useita hierarkiatasoja kuten 

projektipäällikön, johtoryhmän ja varsinaisen projektitiimin. Tärkeää kuitenkin on, että 

jokainen integroidun projektitiimin jäsen edustaa kyseistä projektia ja ajaa sen 

tavoitteita. Tämä edellyttää toteutuakseen riskien ja hyötyjen oikeudenmukaista 

jakamista. Tyypillistä on, että integroidut projektitiimit hyödyntävät myös ulkopuolisia 

konsultteja esimerkiksi laadunhallinnassa tai sopimusasioissa. (Aapaoja & Haapasalo 

2011.) 

Lahdenperän (2012) mukaan on suurta etua, jos IPT muodostetaan varhaisessa 

vaiheessa. Integroiduille projektitiimeille on myös tyypillistä, että työskentely tapahtuu 

samoissa tiloissa ja projekteja johdetaan yhteisellä järjestelmällä. Integroidut 

projektitiimit perustuvat ennen kaikkea osapuolten väliseen luottamukseen, joten suuri 

huomio on kiinnitettävä osapuolten valintaan ja yhteistyön onnistumisen 

varmistamiseen esimerkiksi valintaa edeltävien työpajojen avulla. Valintaperusteissa 

korostetaan laatua hinnan sijaan. Myös aikaisemmille näytöille onnistuneista 

yhteistyöprojekteista annetaan arvoa. 

Avoin ja tiiviin kommunikointi rakennushankkeen osapuolten kesken on yksi 

onnistuneen projektin menestystekijä (Pekkanen 2005). Kommunikointia voidaan 

tehostaa sillä, että työtä tehdään samassa paikassa. Ideaalitilanteessa työtä tehdään 

samassa tilassa ja käytössä ovat myös yhteiset järjestelmät. Tämä mahdollistaa 

kasvokkain tapahtuvan tiedonvaihdon ja luo otollisen ilmapiirin ryhmähengen 

kasvattamiseen. Kommunikoinnin toimivuudella on yhteys tiimin tehokkuuteen, työn 

johtamiseen ja työtyytyväisyyteen. (Ross 2003, Aapaoja ym. 2013.) 

2.4.3  Set-Based-Design 

Set-Based-Design eli joukkopohjainen suunnittelu perustuu suureen määrään eri 

toteutusvaihtoehtoja. Suunnittelu aloitetaan luomalla joukko mahdollisia 

toteutusratkaisuja ja vähitellen kavennetaan määrää kunnes päästään lopulliseen 

ratkaisuun. Joukkopohjaisessa suunnittelussa käytetään enemmän aikaa alussa eri 

vaihtoehtojen luomiseen ja vertailuun, mutta on todettu, että suunnittelun kokonaisaika 

lyhenee johtuen uudelleensuunnittelun vähenemisestä. (Sobek II ym. 1999.) 

Perinteinen tapa suunnitella voidaan nähdä sarjana yksittäisiä suunnitelmia, joissa 

haetaan parasta ratkaisua yksittäiseen kokonaissuunnitelman osaan. Ongelmana on, että 

suunnittelu ei optimoi kokonaisuutta. Lisäksi suunnitelmien muuttaminen on hankalaa, 

jos suunnitelmat ovat edenneet pitkälle. (Sobek II ym. 2009.) Joukkopohjaisessa 

suunnittelussa suunnitelmia tehdään kuvion 15 mukaisesti rinnakkain ja käydään 

jatkuvaa keskustelua eri suunnitelmien yhteensopivuudesta (Ward ym. 1995). 
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Kuvio 15. Joukkopohjainen suunnittelu (Ward ym. 1995). 

2.4.4  Last Planner System 

Last Planner on rakentamisen suunnittelun- ja tuotannonohjauksen tekniikka, joka 

keskittyy lyhyen aikavälin suunnittelun ohjaukseen. Sen kehittely alkoi 1990-luvulla 

Yhdysvalloissa, josta sen käyttö on levinnyt laajalle ympäri maailmaa kuten esimerkiksi 

Brasiliaan, Chileen, Peruun, Englantiin, Tanskaan ja Suomeen. Last Plannerin avulla 

pyritään parempaan viikkosuunnitelmien toteutukseen, sillä tutkimusten mukaan 

rakennustyömaiden viikkosuunnitelmien tehtävistä toteutuu perinteisin menetelmin vain 

noin 50 %. (Koskela & Koskenvesa 2003.) 

Last Plannerissa viikkosuunnitelmien laadintaan kiinnitetään erityistä huomiota. 

Viikkosuunnitelmia suunniteltaessa varmistetaan, että kukin tehtävä on hyvin määritelty, 

työjärjestyksen kanssa tarkoituksen mukainen, työmäärän osalta oikein arvioitu ja 

käytännössä toteutettavissa.  Mikäli jokin kriteeri ei täyty, jätetään se pois 

viikkosuunnitelmasta. Viikkosuunnitelmat laaditaan erillisessä palaverissa, jossa on 

mukana työnjohtajat ja työryhmien edustajia. Jokainen suunniteltava tehtävä käydään 

erikseen läpi ja lisätään suunnitelmaan vasta, kun työstä vastaava henkilö on sitoutunut 

sen toteuttamiseen. Viikoittain tarkistetaan, kuinka monta prosenttia viikkosuunnitelman 

tehtävistä on täydellisesti toteutunut (Percent Plan Completed, PPC-luku). Yli 80 % 

PPC kertoo hyvästä suoritustasosta. (Koskela & Koskenvesa 2003.) 

Viikkosuunnittelun lisäksi käytetään valmistavaa suunnittelua, jossa jatkuvasti 

varmistetaan tehtävien aloittamisedellytykset 4-6 viikon ajalle. Tavoitteena on päästä 

työntöohjauksesta imuohjaukseen piirustusten, materiaalin, kaluston ja muiden 

tarvittavien resurssien olemassa olon varmistamisella. Tekemättömistä tehtävistä 

pidetään kirjaa ja etsitään syyt toteutumatta jäämiseen. Tilastoimalla pyritään saamaan 

todellista tietoa tuotannon ongelmista, jota voidaan käyttää ongelmien korjaamisessa ja 

korjauksen onnistumisen seurannassa. (Koskela & Koskenvesa 2003.) 

2.5  Teoriasynteesi 

Lean-ajattelu kulminoituu arvo-käsitteeseen, jolla tarkoitetaan asiakkaan tuotteesta 

saamia hyötyjä suhteessa vaadittuihin kokonaisuhrauksiin. Arvoa ovat matala hinta, 

odotusten täyttyminen tai tuotteen laatu huomioiden hinta. Asiakkaan tuotteeseen 

käyttämiä uhrauksia voivat olla raha, aika ja työ. (Malvalehto ym. 2011.) Leanissa 

asiakkaan kokemaa arvoa pyritään lisäämään koko toimitusketjussa vähentämällä 

hukkaa, jota ovat kaikki asiakkaan näkökulmasta arvoa lisäämättömät toiminnot: 
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ylituotanto, odottaminen, tarpeeton kuljettaminen, virheellinen käsittely, tarpeettomat 

varastot, tarpeeton liikkuminen ja viat. (Merikallio & Haapasalo 2009.) 

Lean-filosofiassa korostetaan läheisiä alihankkijasuhteita ja kumppanuuksia. Lean 

tuotantojärjestelmä koostuu kolmesta osasta: prosessien kehittäminen, ihmisten 

kehittäminen ja työkalujen sekä teknologian kehittäminen. (Merikallio & Haapasalo 

2009.) Leanin toimintatavassa toimintaa organisoidaan asiakkaan näkökulmasta, mikä 

tarkoittaa siirtymistä funktionaalisesta ajattelutavasta prosessia palvelevaan 

tiimityöhön. Lean ajattelu korostaa ihmisten merkitystä organisaation suorituskyvyn 

parantamista. Tärkeää on, että työntekijät voivat vaikuttaa työtehtäviinsä ja heidän 

osaamistaan kehitetään. (Hannus 1994.) 

Laatuajattelun painopiste on siirtynyt laadun tarkkailusta sisäisen laadun 

rakentamiseen ja virheiden ennaltaehkäisyyn. Ajan oloon laatu-käsite on laajentunut 

kattamaan yhä suurempaa osaa yrityksien toiminnoista, ja kyse ei ole erillisen 

laatuorganisaation toiminnasta, vaan laatu syntyy jokaisen työntekijän toiminnan 

tuloksena. Organisaation johdon sitoutumisella ja esimerkillä on merkittävä vaikutus 

laatuajattelun toteutumisessa. Yrityksen johdon lisäksi yrityksessä tulee olla nimettynä 

laadusta vastaavia henkilöitä. Laadunhallintajärjestelmät integroivat yrityksen 

toimintoja toisiinsa. Laadunhallintajärjestelmä sisältää tyypillisesti laatukäsikirjan, 

menettelytapoja, työohjeita ja laatutietoja. Laadunhallintajärjestelmä voi olla sertifioitu 

tai yrityksen omiin tarpeisiin räätälöimä. Laadun kehittämisen lähtökohtana käytetään 

yleisesti asiakas- ja toimittajapalautetta. (Tervonen 2001.) 

Organisaation strategiaa viedään käytäntöön prosessien kautta. Prosesseissa 

hyödynnetään organisaation resursseja kuten henkilöstöä ja kumppanuusverkostoja. 

Prosessit ovat keino strategian toteuttamiseen, asiakastyytyväisyyden saavuttamiseen ja 

rajat ylittävään yhteistyöhön. (Martinsuo & Blomqvist 2010.) Projektiliiketoiminnassa 

prosessit ylittävät organisaatiorajat, jolloin puhutaan verkostoprosesseista. Ongelmana 

verkostoprosesseissa on, että prosessinomistajalla ei välttämättä ole hierarkkista 

suhdetta kaikkiin prosessissa mukana oleviin toimijoihin. Myös verkoston sidosryhmien 

tavoitteet voivat olla ristiriitaisia. Verkostoprosessi toimii vain silloin, kun kaikki siihen 

osallistujat ovat sitoutuneet yhteisiin päämääriin.  (Leinikka 2005). Verkostoissa 

tarvitaan myös integroituja tietojärjestelmiä prosessien tukena (Luomala ym. 2001).  

Rakennusliiketoiminnassa syntyy useista peräkkäisistä asiakassuhteista muodostuva 

tilaus-toimitus-ketju, jonka kaikkien jäsenten toiminta pohjautuu loppuasiakkaan 

vaatimuksiin. Loppukäyttäjä on siis asiakas myös kaikille toimitusketjun jäsenille. 

Rakennusliiketoiminnassa laatu perustuu asiakastarpeen tunnistamiseen ja odotusten 

täyttämiseen. Rakennushankkeen tulee valmistua aikataulussa ja täyttää sille asetetut 

tekniset, toiminnalliset ja esteettiset vaatimukset. (Pekkanen 2005.) Lisäksi huomiota on 

kiinnitettävä palvelulaatuun, joka koostuu toimitusajasta, toimitusvarmuudesta ja 

asiakaspalvelusta (Majamaa 2011.) Asiakaslähtöisen projektin menestystekijöitä ovat eri 

osapuolten välinen avoimuus ja luottamus, hyvä suunnittelu- ja rakentamisprosessien 

hallinta sekä selkeät sopimuskäytännöt (Pekkanen 2005). 

Lean-ajattelun pohjalta on kehitetty rakennusalalle sopivia menetelmiä ja työkaluja 

arvon tuottamisen tehostamiseksi tilaus-toimitus-ketjuissa. Lean Project Delivery 

System (LPDS) on projektintoimitusmenetelmä, jossa kuvataan asiakaslähtöisen 

projektin vaiheet ja niihin soveltuvia työkaluja. (Merikallio & Haapasalo 2009.) LPDS 

sisältää viisi eri päävaihetta projektin määrityksestä valmiin kiinteistön luovuttamiseen 

ja käyttöön (Ballard 2008). Huomion arvoista on, että kukin päävaihe on osittain 

päällekkäinen muiden vaiheiden kanssa, joten kyse ei ole niinkään peräkkäisistä 

toiminnoista, vaan kussakin päävaiheessa otetaan huomioon edelliset ja tulevat 

päävaiheet toisiaan täydentävästi (Ballard & Zabelle 2000). LPDS sisältää myös 
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palautteen käsittelyn projektin kaikissa vaiheissa oppimisen ja jatkuvan parantamisen 

lähtökohtana (Ballard 2008). 

Lean Product Delivery Systemissä hyödynnetään eri menetelmiä eri vaiheissa, joista 

käytetyimpiä ovat integroidut projektitiimit ja Last Planner System (Merikallio & 

Haapasalo 2009). Integroidut projektitiimit (IPT) koostuvat eri osapuolista kuten 

käyttäjistä, projektipäälliköstä, suunnittelijoista ja urakoitsijoista. Tarkoituksena on, 

että integroitu projektitiimi sisältää mahdollisimman paljon osaamista koko tilaus-

toimitusketju huomioon ottaen. Lähtökohtana on, että jokainen integroidun 

projektitiimin jäsen edustaa kyseistä projektia ja ajaa ensisijaisesti sen tavoitteita, minkä 

toteutuminen edellyttää riskien ja hyötyjen oikeudenmukaista jakamista. (Aapaoja & 

Haapasalo 2011.)  Integroidussa projektitiimissä työtä pyritään tekemään samoissa 

tiloissa avoimen ja tiiviin kommunikaation aikaansaamiseksi eri osapuolten kesken. 

Kasvokkain tapahtuva kommunikaatio parantaa ryhmähenkeä ja tehostaa projektitiimin 

toimintaa. (Ross 2003, Aapaoja ym. 2013.) 

Last Planner on rakentamisen suunnittelun- ja tuotannonohjauksen tekniikka, joka 

keskittyy lyhyen aikavälin suunnittelun ohjaukseen. Last Plannerin avulla pyritään 

parempaan viikkosuunnitelmien toteutukseen hyvän suunnittelun ja mittaamisen avulla. 

Viikkosuunnitelmat laaditaan erillisessä palaverissa, jossa on mukana työnjohtajat sekä 

työryhmien edustajia. Kukin suunniteltava tehtävä lisätään suunnitelmaan vasta, kun 

työstä vastaava henkilö on sitoutunut sen toteuttamiseen. Viikkosuunnittelun lisäksi 

käytetään valmistavaa suunnittelua, jossa jatkuvasti varmistetaan tehtävien 

aloittamisedellytykset 4-6 viikon ajalle. Tavoitteena on päästä työntöohjauksesta 

imuohjaukseen piirustusten, materiaalin, kaluston jne. olemassa olon varmistamisella. 

Tekemättömistä tehtävistä pidetään kirjaa, ja etsitään syyt toteutumatta jäämiseen. 

(Koskela & Koskenvesa 2003.) 

Työympäristökehittäminen eli workplace-prosessi tarkoittaa organisaation 

strategisista tavoitteista lähtevää toimitilojen ja toiminnan analysointia ja kehittämistä 

sekä muutoksen hallintaa. (Simola 2012.) Tavoitteena on saavuttaa korkea tilatehokkuus 

ja tilojen käyttöaste (Hietanen 2011.). Työympäristökehittämisen pohjalla on muuttunut 

työkulttuuri, jossa korostetaan työntekijän vapautta ja omaa aktiivisuutta. Lisäksi 

kehittynyt tietotekniikka mahdollistaa muun muassa etätyön, virtuaaliset palaverit ja 

tilojen käyttöajan jakamisen. (Haapamäki ym. 2011.) Työympäristön strategisen 

tarkastelun lähtökohta on eri työntekijäprofiilien kartoittaminen (Haapamäki ym. 

2011b). 
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projektipäälliköiltä kirjallisina kuvauksina tutkimuksen aikana. Lisäksi hyödynnettiin 

toimintakertomuksia ja suunnitteluohjeita. Lisä- ja korjausrakentamisen prosesseista 

tehtiin uimaratakaaviot, joita arvioitiin yhdessä OTK:n korjausrakennuttamispäällikön 

kanssa.  

Lisä- ja korjausrakentamisessa esiintyviä ongelmia ja kehittämisideoita tutkittiin 

teemahaastattelun avulla. Tavoitteena oli myös löytää ongelmia aiheuttavia tekijöitä. 

Kehittämisideoiden kartoittamisella pyrittiin löytämään niitä menetelmiä, jotka sopivat 

kyseisen organisaation toiminnan tehostamiseen. Haastatteluissa käytetty kysymysrunko 

on esitetty liitteessä 1. Haastatteluihin valittiin seitsemän eri nimikkeillä olevaa 

projektipäällikköä (4 projektipäällikköä, 2 hankearkkitehtia, rakennuttajainsinööri), 

joilla kaikilla on pitkä työkokemus rakennuttamisen alalta. Lisäksi haastateltiin OTK:n 

lisä- ja korjausrakennuttamisen tarveselvityksistä vastaavaa henkilöä ja sisäilma-

asiantuntijaa. Haastatteluissa käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua eli 

haastattelujen pohjana käytettiin eri teemoista koostuvaa ennalta laadittua 

kysymysrunkoa. Kysymykset pidettiin kuitenkin avoimina ja haastateltavien omalle 

kerronnalle jätettiin tilaa. Näin pyrittiin minimoimaan tutkijan omaa vaikutusta 

tutkimustuloksiin. Haastattelujen kesto vaihteli puolesta tunnista tuntiin. Kaikki 

haastattelut toteutettiin kasvokkain ja nauhoitettiin sekä litteroitiin. 

 Haastattelujen perusteella esiin nousseita ongelmia analysoitiin niiden arvioidun 

vaikuttavuuden ja esiintyvyyden perusteella. Tässä tutkija on hyödyntänyt myös omaa 

osallistumistaan organisaation toimintaan; henkilöstön kanssa käydyt keskustelut, 

erilaiset palaverit ja työmaalta tehdyt havainnot ovat tukeneet analyysin tekemistä. Lisä- 

ja korjausrakentamisessa esiintyviä ongelmia analysoitiin myös tutkimuksen 

teoriaosioissa esitetyn gap-analyysin avulla. 

3.2  Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö 

Liikelaitos Oulun Tilakeskus (OTK) on Oulun kaupungin alaisuudessa toimiva 

organisaatio, jonka tehtävänä on tarjota toimitilat sen pääasiakkaille eli Oulun 

kaupungin hallintokunnille (keskushallinto, opetustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, 

liikuntatoimi, kulttuuritoimi, nuorisotoimi ja tekninen keskus). Muita asiakkaita on 

vähän, sillä toimitiloja vuokrataan konsernin ulkopuolelle ainoastaan silloin, kun 

sisäisiä asiakkaita ei löydy. OTK vastaa kaupungin suoraan omistaman julkisen 

rakennusomaisuuden kehittämisestä, ylläpidosta sekä hyvästä vuokrausasteesta. 

Toimitiloja OTK hankkii vuokraamalla, ostamalla, muuntelemalla tiloja tai 

rakennuttamalla. Tilakeskuksen organisaatiokaavio on esitetty kuviossa 17. 

 

 

Kuvio 17. OTK:n organisaatiokaavio. 
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OTK on toiminut liikelaitoksena vuodesta 2008 lähtien ja vuoden 2013 alussa 

tapahtuneen kuntaliitoksen myötä myös liittyvien kuntien omistamat kiinteistöt 

siirtyivät OTK:n hallintaan lisäten rakennuskantaa noin kolmanneksella. Samaan aikaan 

henkilöstö kasvoi vain noin neljänneksellä ja liikevaihto ainoastaan noin viidenneksellä, 

joten syntyi paine työn tehostamiselle. Vuoden 2013 alussa tilakeskuksen hallinnoimia 

kiinteistöjä oli yli 600 ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala oli noin 900 000 brm². Koko 

rakennuskannan arvo oli yli 1,5 mrd €.  

Organisaatiossa tapahtuneet suuret muutokset ovat johtaneet tarpeeseen ja 

mahdollisuuteen kehittää toimintatapoja. Suurimpina haasteita ovat korjausvelan kasvun 

pysäyttäminen ja sisäilmaongelmien kuriin saaminen. Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen 

visio on olla Suomen asiakaslähtöisin ja kustannustehokkain tilakeskus, joista 

asiakaslähtöisyydessä on ulkopuolisen vertailijan (KTI Kiinteistötieto Oy) mukaan 

saavutettu kärkipaikka vuonna 2012. Toimintatapoja tulisikin kehittää molemmat 

näkökulmat huomioiden. Suunnittelun ohjauksessa avainasemaan nousee rakennusten 

tilatehokkuuden parantaminen, elinkaarikustannuksien minimointi, käyttöarvon 

maksimointi ja muuntojoustavuus.  

Myös kehittämishankkeisiin on ryhdytty. OTK on mukana korjausrakentamisen 

kehittämishankkeessa yhdessä Espoon kaupungin ja Tekesin kanssa vuosina 2013 ja 

2014. Hankkeen tarkoituksena on luoda erityyppisiin ja ikäisiin peruskorjaus- ja 

täydennysrakennuskohteisiin monistettava toteutuskonsepti, jonka avulla voidaan 

rakentaa toiminnan, terveyden, turvallisuuden ja elinkaaritehokkuuden kannalta 

onnistuneita kohteita opetustoimen tarpeisiin. 

Toinen merkittävä kehityshanke (1.9.2013 - 31.8.2014) syntyi tämän tutkimustyön 

aikana, kun havaittiin tarve työtä ohjaavalle ja tukevalle toimintajärjestelmälle. Tarpeita 

vastaamaan hankittiin IMS-järjestelmä (integrated managing system), jonka 

toiminnallisuuksia ovat prosessien kuvaukset, toimintakäsikirja, dokumenttien hallinta, 

mittarit, raportointi ja viestit. Projektin ensimmäisen vaiheen tavoitteeksi asetettiin 

prosessien kuvaaminen tarvittavalla tarkkuudella ja tarvittavien työohjeiden ja 

asiakirjapohjien linkittäminen eri prosessivaiheisiin. IMS-järjestelmän luomisen 

yleisemmät tavoitteet ovat toiminnan tekeminen läpinäkyväksi, sujuvammaksi ja 

helpommaksi yksittäisen työntekijän kannalta sekä toimia johdon työkaluna työn 

kehittämisessä ja jatkuvassa parantamisessa. 

3.3  Rakennuttamisprosessit Liikelaitos Oulun Tilakeskuksessa 

Rakennuttamisprosessit jakautuvat Liikelaitos Oulun Tilakeskuksessa kahteen 

pääprosessiin, joita ovat uudisrakennuttaminen sekä lisä- ja korjausrakennuttaminen. 

Molemmat prosessit sisältävät tarveselvityksen, hankesuunnittelun, suunnittelun 

ohjauksen, rakentamisen ja käyttöönoton. Erona on, että uudisrakentamisen hankkeissa 

tarveselvityksen tekee apulaiskaupunginjohtajan asettama käyttäjähallintokuntavetoinen 

tarveselvitystyöryhmä ja korjausrakentamisen tarveselvitys tehdään OTK:n sisäisenä 

prosessina. Uudisrakennushankkeissa on myös poliittisia päätäntävaiheita, joita lisä- ja 

korjausrakentamishankkeissa ei ole. Kuviossa 18 on esitetty yleinen OTK:n 

rakennuttamismalli, jota sovelletaan molempiin prosesseihin. 
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Kuvio 18. Yleinen OTK:n rakennuttamismalli (Hankintaohje 2008).  

Uudisrakentamishankkeissa tarveselvitystä johtaa käyttäjähallintokuntien edustaja. 

Lisäksi työryhmään kuuluu muita Oulun kaupungin hallintokuntien ja OTK:n edustajia. 

Tarvittaessa hyödynnetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Tarveselvityksessä 

luodaan palveluverkkoselvityksen pohjalta useita erilaisia toiminnan kehittämismalleja 

ja lähtökohtaisesti toimintaa pyritään sopeuttamaan olemassa oleviin tiloihin. 

Tarveselvityksen lopputuloksena on esitys tilanhankintavaihtoehdosta. Tarveselvityksen 

asettaja eli apulaiskaupunginjohtaja tekee päätöksen tarveselvityksen jatkokäsittelystä. 

Varsinaisen hankesuunnittelupäätöksen tekee kaupunginhallitus. 

Lisä- ja korjausrakennuttamisen prosessi (kuvio 19) alkaa organisaation sisäisellä 

tarveselvityksellä, jonka tarkoitus on selvittää korjauksen ja lisärakentamisen tarve ja 

laajuus. Lisä- ja korjaushankkeiden tavoitteena on parantaa kiinteistön turvallisuutta, 

käytettävyyttä ja kustannustehokkuutta sekä käyttäjien että omistajan näkökulmat 

huomioon ottaen. Kaikki tarveselvitykset eivät johda hankesuunnitteluun, vaan 

vuosittaiseen perusparannusohjelmaan otetaan kohteita myönnettyjen määrärahojen 

mukaan. Näin ollen hankkeita joudutaan priorisoimaan, ja tarveselvityksen välinen 

hankesuunnittelun viive voi olla useita vuosia. Tarveselvityksen pohjana on havaittu 

muutostarve, joka voi yleisesti tulla rakennuksen käyttäjiltä, kiinteistömanagerilta tai 

erilliseltä sisäilmatyöryhmältä. Joskus myös aikaisemmat hankkeet poikivat uusia, 

jolloin syntyy jatkohankkeita; tällöin muutostarpeen voi havaita myös 

rakennuttajatiimin projektipäällikkö.  
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Kuvio 19. Korjausrakentamisen prosessi. 

Tarveselvitys toimii hankesuunnittelun pohjana, joten se ohjaa koko hankkeen 

toteutusta. Korjaustarpeet voivat liittyä talon teknisiin tai toiminnallisiin 

ominaisuuksiin. Tyypillinen käyttäjän esittämä tarve on toiminnan parantaminen 

tilamuutoksien avulla, joita ovat esimerkiksi varastotilojen tai muuntojoustavuuden 

lisääminen. Kiinteistömanageri on talon tekniikan asiantuntija ja hänen kauttaan 

ilmenevät usein kiinteistön energiatalouden parantamiseen liittyvät muutostarpeet kuten 

esimerkiksi ilmanvaihdon uusiminen sekä rakennuksen vaipan ja ikkunoiden 

energiatehokkuuden kasvattaminen. Myös sisäilmaongelmat johtavat usein 

korjaustarpeeseen, ja tieto huonosta sisäilmasta johtuvasta korjaustarpeesta tulee 

sisäilmatyöryhmältä, jossa on aina mukana tilakeskuksen asiantuntijoita mukaan lukien 

kiinteistömanageri. Sisäilmatyöryhmän perustaa Oulun kaupungin työsuojelupäällikkö 

kiinteistön käytössä tunnistettujen tarpeiden pohjalta. Useimmiten sisäilmaongelmat 

ilmenevät rakennuksen käyttäjien oireiluna. 

Lisä- ja korjausrakennuttamisessa tarveselvityksen varsinaiset työvaiheet sisältävät 

kohteen taustatietojen tutkimisen, kohteen kuntoarvioiden tekemisen, käyttäjien 

tilamuutostoiveiden kyselyt, vesikaton kuntoarvion ja mahdollisten muiden tutkimusten 

teettämisen (kuvio 20). Taustatietoja ovat muun muassa kohteesta tehdyt aikaisemmat 

tutkimukset sekä rakennuksen suunnitelmat. Oleellinen vaihe tarveselvitystä on 

ensimmäinen kiinteistössä pidettävä kokous, johon kutsutaan käyttäjän edustajia, 

alueellinen johtaja, huoltomiehet, kiinteistömanageri, lvi- ja sähköasiantuntijat ja 

mahdolliset muut kiinteistön asiantuntijat. Kokouksessa kartoitetaan käyttäjän tarpeita 

ja arvioidaan rakennuksen kuntoa yhdessä.   Kuntoarvioita tehdään silmämääräisesti, 

sillä varsinaisille kuntotutkimuksille ei ole varattu tarveselvitykseen määrärahoja. 

Käyttäjien toiveita kartoitetaan sekä suullisesti että kirjallisesti koko 

tarveselvitysprosessin ajan. Heitä pyydetään myös pitämään sisäisiä palavereja. 

Tarvittaessa vesikaton kunnon arvioi ulkopuolinen konsultti. Muita tarveselvityksessä 

tehtäviä tutkimuksia ovat viemäri- ja salaojakuvaukset. Asbestia ja muita haitta-aineita 

kartoitetaan, jos rakennuksessa on meneillään muita kunnossapitotöitä. 

Sisäilmatutkimuksia tehdään, jos kohteeseen on perustettu sisäilmatyöryhmä. 
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Kuvio 20. Tarveselvityksen prosessi 

Tarveselvityksien pohjalta tekninen asiantuntija, kiinteistömanageri ja 

korjausrakennuttamispäällikkö laativat yhdessä vuosittaisen perusparannusohjelman 

myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Kohteiden priorisointijärjestyksessä turvallisuus 

ja terveys ovat etusijalla, energiatoimenpiteet toisena ja tilamuutokset kolmantena. 

Perusparannusohjelmaan vaikuttavat myös edellisiltä vuosilta jatkuvat hankkeet, jotka 

kuuluvat automaattisesti myös seuraavan vuoden ohjelmaan. 

Tarveselvityksen pohjalta lisä- ja korjausrakentamisen hankkeet etenevät 

hankesuunnittelulla (kuvio 21), jossa määritellään rakennuskohteen tekniset ja 

toiminnalliset tavoitteet, aikataulu, tarkennettu tilaohjelma ja tavoitehinta.  

Hankesuunnittelusta vastaa korjausrakennuttamispäällikön rakennuttajatiimistä 

nimeämä projektipäällikkö. Hankesuunnitelmassa määritetään myös taloteknisten 

järjestelmien ja energiatehokkuuden tavoitetasot. Hankkeen tavoitehinta lasketaan 

huonetilaohjelmasta ottaen huomioon hankkeelle asetetut tavoitteet. 

 

 

Kuvio 21. Hankesuunnittelun prosessi. 

Rakennussuunnittelu (kuvio 22) sisältää luonnossuunnittelun, toteutussuunnittelun ja 

tarvittavien lupien hakemisen. Rakennussuunnitteluryhmä koostuu Oulun Tilakeskuksen 

valitsemista suunnittelijoista ja käyttäjähallintokunnan edustajista. 

Luonnossuunnitelmia arvioivat sekä käyttäjät että viranomaiset ennen varsinaisten 

toteutuspiirustuksien laatimista.  Rakennusosa-arviossa ilmenee hankkeen laajuus, 

laadullinen sisältö ja kustannukset. Toteutussuunnittelu sisältää eri suunnittelualojen 

toteutuspiirustuksien ja muiden urakka-asiakirjojen laadinnan. 
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Kuvio 22. Rakennussuunnittelun prosessi. 

Rakentamisvaihe alkaa rakentamisen valmistelulla (kuvio 23), jonka keskeinen 

sisältö on urakoitsijoiden valitseminen. Urakoitsijat kilpailutetaan hinnan perusteella 

noudattaen julkista hankintalakia. OTK:n lisä- ja korjausrakentamisessa käytetään 

urakkamuotona pääsääntöisesti jaettua urakkaa. Rakentamisen valmisteluvaiheessa 

nimetään myös valvojia seuraamaan eri urakoitsijoiden töiden toteutumista. 

 

 

Kuvio 23. Rakentamisen valmistelun prosessi. 

Rakentamisvaiheessa (kuvio 24) urakoitsijat rakentavat kohteen 

toteutussuunnitelmien mukaisesti. Rakentamisvaihe alkaa työmaan aloituskokouksella, 

jossa sovitaan yhteisistä pelisäännöistä. Pääurakoitsija laatii työmaa-aikataulun ja 

työmaasuunnitelman yhdessä muiden urakoitsijoiden kanssa. Työn edistymistä ja 

laatutavoitteiden toteutumista seuraavat sekä projektipäällikkö että erikseen nimetyt 

valvojat. Rakentamisen aikana tehdään myös tarvittaessa täydentävää suunnittelua.  

 

 

Kuvio 24. Rakentamisen prosessi. 
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Vastaanottoprosessi (kuvio 25) sisältää useita tarkastuksia ja työmaakierroksia, joissa 

kirjataan esiintyviä virheitä ja puutteita. Tavoitteena on, että virheet ja puutteet 

korjattaisiin ennen varsinaisen vastaanottokokouksen pitämistä. Tarvittaessa pidetään 

kuitenkin jälkitarkastuksia. Urakoitsijoiden velvollisuutena ovat myös ylläpito- ja 

käyttökoulutuksien antaminen sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden luovuttaminen.  

 

 

Kuvio 25. Vastaanoton prosessi. 

Takuuaikana (kuvio 26) seurataan kiinteistön taloteknisille järjestelmille asetettuja 

tavoitteita ja tehdään tarvittavia säätöjä. Takuuaikana tehdään myös havaintoja 

mahdollisista rakentamisen virheistä ja puutteista. Korjauksia tehdään tarvittaessa 

takuuaikana tai niitä käsitellään takuutarkastuskokouksen yhteydessä. 

 

 

Kuvio 26. Takuuajan prosessi. 
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3.4  Lisä- ja korjausrakentamisen ongelmat ja kehittämisideat 

Haastattelujen perusteella tunnistettiin OTK:n lisä- ja korjausrakentamisessa esiintyviä 

ongelmia ja kehittämisideoita, joista oleellisimpia on esitetty taulukossa 4. Tarkempi 

haastattelujen analyysi on esitetty liitteessä 2. 

Taulukko 4. Rakennuttamisprosesseissa esiintyviä ongelmia ja kehittämisideoita. 

Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 

 

Ongelmia: 

- Tarveselvitys on vanhentunut  

- Tarveselvitykset ovat puutteellisia 

- Tarveselvityksessä ei kartoiteta käyttäjän todellista tarvetta  

- Loppukäyttäjä ei ole tiedossa 

- Elinkaarikustannukset jäävät vähälle huomiolle 

- Projektipäälliköillä eri käytäntöjä viitesuunnitelmien käytöstä 

hankesuunnittelussa 

 

Kehittämisideoita: 

- Työympäristön strateginen tarkastelu eli work-place 

- Tarveselvityksen laatiminen laajemmassa tiimissä 

- Tarveselvityksen ja hankesuunnittelun yhdistäminen 

- Kuntotutkimuksiin pitää satsata enemmän 

- Rakennushistoriallinen selvitys ja haitta-ainekartoitus tehtävä 

tarveselvityksen yhteydessä 

 

Suunnittelun ohjaus 

 

Käyttäjän toiminnasta aiheutuvia ongelmia: 

- Käyttäjät eivät sitoudu suunnitelmiin, vaan tulee myöhäisiä 

muutosehdotuksia 

- Käyttäjät eivät ymmärrä suunnittelua ja hahmota ratkaisuja 

- Käyttäjän edustajan vaihtuminen suunnittelun aikana 

 

Suunnittelijoiden toiminnasta aiheutuvia ongelmia: 

- Otetaan korjauskohde huonompana, mitä todellisuus on, jolloin turvataan 

oma selusta 

- Pääsuunnittelijan tehtävien heikko toteutuminen etenkin kokonaisuuden 

koordinoinnin osalta 

- Huono yhteistyö suunnittelutiimissä, mikä johtaa ristiriitaisiin suunnitelmiin 

- Sama arkkitehti ei osaa luoda useita erilaisia toteutusvaihtoehtoja 

- Suunnittelutyön alihinnoittelu johtaa motivaation loppumiseen suunnittelun 

loppuvaiheessa 

 

Muita esiintyviä ongelmia: 

- Puitesopimuksen kesto on vain kaksi vuotta, jolloin jatkohankkeet 

ongelmallisia 

- Perinteisen suunnittelun luonne ei tue yhteistyön kehittymistä 

- Käyttäjän hankintoihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota 

- Arkistosta saatavat vanhat kuvat eivät ole välttämättä ajan tasalla 

- Muilta sidosryhmiltä tulevat yllätykset, kuten viranomaisten lomat ym. 
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- Suunnittelua tehdään viime tipassa 

 

Kehittämisideoita suunnittelun ohjaukseen: 

- Hankalien suunnitteluongelmien käsittely yhdessä suunnittelukokouksien 

yhteydessä 

- Käyttäjän sitouttaminen ja roolin tukeminen; annetaan vaikutusvaltaa ja 

vastuuta sekä kerrotaan prosessin etenemisen vaiheet 

- Suunnittelijoiden kilpailuttaminen tiiminä pääsuunnittelijavetoisesti 

- Tietomallinnus ja visualisointi 

- Lopullisen käyttäjän varhainen mukaan ottaminen 

- Suunnittelukokouksien tukemiseksi laaditaan tarkastusluettelo 

- Suunnittelukokouspöytäkirjan sisältö varmistetaan pyytämällä 

suunnittelijoita kirjaamaan asioita ja vertaamalla omaa kirjanpitoa heidän 

kanssaan 

- Myös projektipäällikkö tarkistaa suunnitelmat 

- Urakoitsijoiden näkemysten huomiointi suunnittelussa 

- Suunnittelun kustannuksille asetetaan kattohinta 

 

Rakentaminen 

 

Ongelmia: 

- Yhteistyö eri urakoitsijoiden välillä ei toimi 

- Urakoitsijat harrastavat ”lisä- ja muutostyötehtailua” 

- Käyttäjät toimivat tilaajan ohi suoraan urakoitsijan kanssa 

- Korjausrakentaminen sisältää aina yllätyksiä (”yllätys, jos ei ole 

yllätyksiä”) 

- Työmaan hallinta on puutteellinen esim. pölynsuojauksen osalta 

 

Kehittämisideoita: 

- Varataan riittävästi aikaa töiden tekemiseen 

- Käytetään enemmän aikaa työmaalla valvomiseen projektipäällikön 

toimesta 

- Naapurien informoiminen tulevista työvaiheista 

- Käytetään tarvittaessa muitakin urakkamuotoja kuin jaettua urakkaa 

 

Vastaan- ja käyttöönotto 

 

Ongelmia: 

- Päätoteuttaja ei huolehdi velvollisuuksistaan 

- Vastaanotetaan ”pitkillä listoilla” eli virheitä ja puutteita jää paljon 

- Käytönopastukset jäävät puutteellisiksi 

- Loppukuvia ei saada urakoitsijoilta ja suunnittelijoilta 

- Kiinteistön siirtyminen omaisuuden hallinnan piiriin on prosessina epäselvä 

- Takuuajan seuranta ei ole systemaattista 

- Käyttäjältä ei kerätä palautetta systemaattisesti 

 

Kehittämisideoita: 

- Käytönopastuksien pitämisestä oma maksuerä 

- Ylläpitohenkilöstön aktiivisempi osallistuminen vastaanoton lähestyessä 

- Yhteinen valmistautuminen vastaanottoon projektipäällikön, valvojien ja 

omaisuuden hallinnan edustajan kanssa; toimiminen tiiminä 
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- Vastaanoton prosessin standardointi 

- Virheiden ja puutteiden visuaalinen merkitseminen kohteessa 

- Suunnittelijoiden sitouttaminen myös vastaanoton jälkeiseen aikaan 

- Vastaanotto tehtäisiin tietoisesti kaksivaiheisena 

- Vaaditaan urakoitsijoilta itselle luovutus 

- Takuuajan tiedon kulun varmistaminen tietojärjestelmillä 

- Huoltokirjakoordinaattori vastaa huoltokirja-aineistosta 

- Käytönopastukset monivaiheisiksi ja demonstroiviksi 

- Jos valvojat eivät ehdi hoitamaan vastaanottoa, niin hyödynnetään 

suunnittelijoita 

- Käyttäjän palautteen kerääminen ja hyödyntäminen seuraavissa hankkeissa 

 

 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että lisä- ja korjausrakentamisen prosessien 

kehittäminen on Liikelaitos Oulun Tilakeskuksessa ajankohtaista, sillä viime vuosina 

organisaation korjausrakennuttamisstrategiassa on ollut havaittavissa selviä muutoksia. 

Vuosittain toteutettavien hankkeiden lukumäärä on pienentynyt, vaikka 

korjausrakennuttamiseen osoitetut määrärahat ovat hieman kasvaneet. Tämä näkyy 

hankkeiden koon kasvuna. Hankkeiden kasvaessa on esiin tullut myös uudenlaisia 

haasteita, jotka liittyvät muun muassa hankkeiden vaiheistamiseen ja väistötilojen 

järjestämiseen. Tällaisilla muutoksilla on väistämättä myös vaikutus prosessiin. 

Kuviossa 27 on esitetty Oulun Tilakeskuksen lisä- ja korjaushankkeiden määrä ja hinta 

vuosien 2009 ja 2013 välisenä aikana. Saman vuoden aikana kokonaisuudessaan 

rakennettavat hankkeet on esitetty sinisellä ja usealle vuodelle jakautuvat hankkeet 

vihreällä. 

 

 

Kuvio 27. Lisä- ja korjaushankkeiden määrä ja budjetti vuosina 2009-2013. 
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3.5  Gap-analyysi lisä- ja korjausrakentamisen prosessille 

Rakennuttamisprosesseissa voidaan haastattelujen perusteella päätellä olevan kuusi eri 

kuilua (kuvio 28), joissa voidaan kehittää arvon tuottoa. Näihin kuiluihin katoaa 

informaatiota, joka muuttuu tai jota ei hyödynnetä optimaalisesti.  

 

 

Kuvio 28. Lisä- ja korjaushankkeiden informaatiokuilut. 

Informaatiokuilujen aiheuttajat ja seuraukset on esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 5. Informaatiokuilujen aiheuttajat ja seuraukset. 

Kuilu 1 

  
- Loppukäyttäjän 
toiminnalliset 

tarpeet jäävät 

vähälle 

tarkastelulle  

 

- elinkaari- 
kustannuksia ei 

kartoiteta 

 
→ Mahdolliset 

kustannussäästöt 

jäävät 

tunnistamatta 

Kuilu 2 

 
- Pitkä aikaväli 
 

- Tarpeet 

muuttuvat 

 

- Rakennuksen 

kunto muuttuu  
 

- Rakennus-

historiallista arvoa 
ei tunneta  

 

- Rakennuksessa 
esiintyviä haitta-

aineita ei 

kartoiteta  
 

- Rakennuksen 

todellinen kunto ei 
ole tiedossa 

 

→ Korjaus-

rakennuttamis- 

ohjelma perustuu 

vajavaisiin 

tarveselvityksiin  

 

Kuilu 3 

 
- Suunnitelmiin 
jää ristiriitoja 

 

- Suunnitelmissa 

selviä virheitä 

 

→ Johtaa lisä- ja 

muutostöihin 

sekä hankkeen 

viivästymiseen 

Kuilu 4 

 
- Urakoitsijat eivät 
huolehdi 

velvollisuuksiaan 

 

- Takuuajalle jää 

paljon virheitä ja 

puutteita 
 

- 

Loppudokumentteja 
ei saada 

 

- Käytönopastukset 
jäävät vajavaisiksi 

 

→ Rakennus ei 

täytä sille asetettuja 

vaatimuksia ja ei 

ole suunnitelmien 

mukainen 

Kuilu 5 

 
- Tekniikan 
säädöt jäävät 

puutteellisiksi 

 

- Tieto takuuajan 

toimenpiteistä ei 

tule kaikkien 
tietoon 

 

→ Rakennusta 

ei käytetä 

kustannus-

tehokkaasti 

Kuilu 6 

 
- Käyttäjän 
kokemuksia ei 

kartoiteta 

 

- Hankkeista ei 

oteta oppia 

seuraaviin 
hankkeisiin 

 

→ Jatkuvan 

parantamisen 

periaate ei 

toteudu 

 

3.6  Arvio lisä- ja korjausrakentamisprosessien nykytilasta 

Korjausrakennuttamisprosessi on yksi Oulun Tilakeskuksen ydinprosesseista, ja sen 

kautta tapahtuu Oulun kaupungin omistamien kiinteistöjen peruskorjaus. Oulun 

Tilakeskuksessa on tapahtunut viime vuosina suuria organisaatiomuutoksia, jotka ovat 
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vaikuttaneet myös korjausrakennuttamishankkeisiin. Viime vuosina hankkeiden koko on 

kasvanut merkittävästi, mutta vuosittain toteutettavien hankkeiden määrä on vähentynyt. 

Tämänhetkinen korjausrakennuttamisprosessi perustuu kuitenkin pienempien 

hankkeiden toteutukseen, joten se ei kuitenkaan palvele optimaalisesti nykyistä 

tilannetta. 

Korjausrakennuttamisprosessi alkaa tarveselvityksellä, jonka tarkoituksena on 

selvittää korjauksen tarve ja laajuus. Korjaustarvetta arvioidaan kiinteistöstä saatavan 

olemassa olevan tiedon, silmämääräisten arvioiden ja käyttäjäkyselyn pohjalta. 

Ainoastaan vesikaton osalta tehdään varsinaisia kuntotutkimuksia. Tarveselvityksen 

pohjalta tehdään ratkaiseva päätös siitä, otetaanko rakennus mukaan vuosittaiseen 

perusparannusohjelmaan, joten tarveselvityksen merkitys koko prosessin kannalta on 

keskeinen. 

Varsinaiseksi korjaushankkeeksi projekti etenee, kun aloitetaan hankesuunnittelu. 

Tällöin hankkeelle nimetään projektipäällikkö ja avataan kustannuspaikka. Tämän 

jälkeen mahdollistuu varsinaisten kuntotutkimuksien tekeminen ja kiinteistön todellisen 

kunnon arviointi. Tästä johtuen hankkeet ovat usein isompia kuin tarveselvityksen 

pohjalta voisi olettaa. Myös rakennushistoriallinen selvitys tehdään 

hankesuunnittelussa, mikä saattaa viivästyttää prosessia, jos rakennuksella tai alueella 

onkin suojeluarvoa. Ongelmana on myös, että rakennuksen tulevia käyttäjiä ei aina 

tunneta vielä hankesuunnittelussa tai edes suunnittelun alkaessakaan. Tällöin 

luonnollisesti loppukäyttäjän tilatarpeitakaan ei tarkkaan voi määritellä. 

Tarveselvityksen ja hankesuunnittelun väli voi olla myös kestoltaan useita vuosia, 

jolloin tarpeet ovat usein muuttuneet. 

Suunnitteluvaiheen ongelmat kulminoituvat yhteistyön toimimiseen 

suunnittelutiimissä, joka koostuu suunnittelualakohtaisesti valituista suunnittelijoista, 

Tilakeskuksen valitsemasta projektipäälliköstä, kiinteistömanagerista ja käyttäjän 

edustajista. Koska suunnittelijat on valittu erikseen, niin kitkaa saattaa olla 

henkilökemioissa. Myös käytettävien suunnitteluohjelmien yhteensopivuutta ei aina 

varmisteta. Heikko yhteistyö ilmenee ennen kaikkea siinä, että suunnittelijat eivät 

mielellään pidä keskinäisiä suunnittelijakokouksia, vaan yhteistyötä vaativia 

suunnittelukohtia käsitellään mieluummin tilaajavetoisissa suunnittelukokouksissa. 

Näin ollen suunnittelu ei etene jatkuvana virtauksena. Suurena ongelmana on myös, että 

suunnitelmiin jää usein virheitä ja ristiriitoja, mikä johtaa lisä- ja muutostöihin 

varsinaisen toteutusvaiheen aikana. 

Myös rakentamisvaiheen aikana yhteistyössä esiintyy ongelmia, mikä johtaa eri 

toimijoiden osaoptimointiin etenkin korjausrakentamisessa usein esiintyvien yllätyksien 

esiintyessä. Työmaan tuotannon laatu osoittautui olevan riippuvainen vastaavasta 

mestarista. Näin ollen myös rakennusyrityksien sisällä esiintyy hajontaa. Ongelmana 

ovat myös lisä- ja muutostyöt, jotka vievät huomion pois varsinaisesta rakentamisesta ja 

sen laadusta. Ongelmana ovat myös käyttäjän esittämät rakennusvaiheen aikaiset 

suunnittelumuutokset, joita myös urakoitsijat ruokkivat. Syynä tähän on, että käyttäjille 

lopputulos konkretisoituu vasta rakentamisen aikana tai kohteen valmistuttua. 

Rakentamisvaiheen ongelmat ilmenevät usein vastaanoton yhteydessä, jolloin 

ongelmana ovat puutteelliset tai pitämättömät tarkastukset ja keskeneräiset työt. Näin 

ollen kohdetta ei aina voida ottaa vastaan, jolloin Tilakeskuksen ongelmaksi saattaa 

muodostua väliaikaisten tilojen hankkiminen käyttäjälle. Ongelmia syntyy myös, jos 

kohde otetaan vastaan, ja siinä on paljon virheitä ja puutteita. Urakoitsijoilla ei ole 

kannustinta tehdä jälkitöitä, vaan resursseja kohdistetaan toisiin työmaihin. Jälkitöiden 

tekeminen voi olla myös hankalaa samaan aikaan, kun rakennus on käytössä. 

Tutkimuksessa huomattiin myös selkeästi, että kiinteistön siirtyminen käyttäjien ja 

ylläpidon hallintaan ei ole ongelmatonta. Käytönopastukset jäävät usein puutteellisiksi, 
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joten rakennusta ei osata käyttää oikein. Myös tekniikan säädöt jäävät herkästi 

vaillinaisiksi, joten rakennuksen käytön tehokkuutta ei optimoida. Myös Tilakeskuksen 

sisällä havaittiin olevan parannettavaa yhteistyössä kiinteistön hallinnan ja 

rakennuttajien välillä etenkin vastaanoton yhteydessä, jotta tieto esiintyvistä ongelmista 

ja toimenpiteistä tulisi molempien tietoon takuuaikana. Rakennushankkeista tulisi myös 

systemaattisesti kerätä palautetta käyttäjiltä, ja saatua tietoa tulisi hyödyntää 

prosessien ja suunnitteluratkaisuiden parantamisessa.  
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4 Uusi asiakaslähtöinen toteutuskonsepti lisä- ja 

korjausrakentamiseeen 

4.1  Tavoitteet uudelle toteutuskonseptille 

Perinteisesti rakennushankkeiden vaiheet ovat tarveselvitys, hankesuunnittelu, 

rakennussuunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto. Projektin määrittely tehdään 

tarveselvityksessä, jossa perustellaan tilamuutoksen tarpeellisuus. Hankesuunnittelussa 

täsmennetään tarveselvityksessä asetettuja tavoitteita kattamaan hankkeen laajuus, 

tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet, kustannukset, aikataulu ja ylläpito. 

Hankeselvitys sisältää perinteisesti myös kuntoarvioiden teettämisen. (Rakennustieto 

2013.) Tarveselvityksessä ja hankesuunnittelussa määräytyy myös noin 70 % hankkeen 

kustannuksista. Vielä suuremman rahallisen erän muodostavat kiinteistön käytön 

aikaiset kustannukset, joihin tarveselvityksellä ja hankesuunnittelulla vaikutetaan. 

(Perttilä & Sätilä 1992). Lisä- ja korjausrakennuttamisessa tulisikin erityinen huomio 

kiinnittää hankkeen alkuvaiheisiin, jotta hanke tehtäisiin riittävien lähtötietojen pohjalta. 

Rakennusliiketoiminnassa laatu perustuu asiakastarpeen tunnistamiseen ja odotuksien 

täyttämiseen (Pekkanen 2005). Leanin mukaista on myös, että asiakastarve etsitään 

yhteistyössä tilaajan ja käyttäjän kanssa, jotta tiedostamattomatkin tarpeet tunnistetaan. 

Ehdottoman tärkeää on myös kaikkien loppukäyttäjien tunnistaminen ja eri tarpeiden 

priorisointi. Vaarana kuitenkin on, että asiakastarve esitetään teknisinä spesifikaatioina, 

jolloin rajataan mahdollisia hyviä toteutusvaihtoehtoja (Ulrich & Eppinger 2008). 

Asiakasnäkökulma tulisi huomioida myös koko hankkeen aikana, sillä mahdolliset 

tarpeiden muuttuminen tai uusien löytyminen aiheuttavat sitä suurempia kustannuksia, 

mitä myöhäisemmässä vaiheessa hanketta ne esiintyvät. Tärkeää on, että asiakkaan 

roolia edustava käyttäjä tiedostaa oman vaikutusvaltansa prosessin eri vaiheissa ja 

hankkii tietoa todellisesta asiakastarpeesta rakennuksen loppukäyttäjiltä. Käyttäjien 

edustajan tulisi tuntea prosessin etenemisen vaiheet, jotta oikeanlaiset toiveet 

esitettäisiin oikeaan aikaan. Käyttäjä tulisi sitouttaa suunnitelmaratkaisuihin, mikä vaatii 

riittävän visuaalisia suunnitelmia ja riittävää loppukäyttäjien kuulemista. Asiakastarpeen 

huomioiminen tulisi nähdä palvelulaatuna osana laadukasta toteutusta ja ottaa huomioon 

prosesseissa. 

Lisä- ja korjausrakentamishankkeissa korjaustarpeen laajuuteen vaikuttavat 

toiminnallisten tarpeiden lisäksi rakenteiden kunto ja sisäilman laatu. Rakenteellisen 

kunnon arviointi vaatii laajaa osaamista ja kokemuspohjaa. Case-tapauksen perusteella 

voidaan todeta, että kuntotutkimukset tulisi tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 

ja niiden tekemisessä tulisi käyttää useiden eri alojen asiantuntijoita. Sisäilmaongelmat 

ilmenevät rakennuksen käyttäjien oireiluna. Sisäilman laatuun vaikuttavat monet tekijät, 

ja kyse voi olla pienistä tai hyvinkin laajoista ongelmista. Pahimmillaan koko rakennus 
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joudutaan asettamaan käyttökieltoon. Sisäilman laatu tulisi selvittää aina, jos jokin 

tekijä viittaa mahdollisiin sisäilmaongelmiin. 

Lean-ajattelussa korostuu verkostojen hallinta. Läheisten alihankkijasuhteiden ja 

kumppanuuksien avulla pyritään optimaaliseen arvon tuottamiseen, jossa kaikki 

osapuolet hyötyvät (Merikallio & Haapasalo, Hannus 1994). Tiiviin yhteistyön avulla 

organisaatiot voivat hyödyntää toistensa osaamista ja kyvykkyyksiä (Malvalehto ym. 

2011). Rakennussuunnittelussa korostuu yhteistyön merkitys. Perinteisesti eri 

suunnittelualat on kilpailutettu erikseen hinnan perusteella, jolloin yhteistyön 

rakentumisen edellytyksiä ei ole huomioitu. Tutkimuksen case-organisaation uudessa 

suunnittelun kilpailutusmallissa kilpailutetaan kokonaista suunnittelutiimiä, jolloin 

ollaan sopimussuhteessa suppeampaan piiriin. Tämä mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön 

tilaajan ja suunnittelupalvelun tarjoajan välillä. Tällaisella järjestelyllä tuetaan myös 

pääsuunnittelijan johtamisvelvollisuuden toteutumista. 

Perinteisesti toteutettuina rakennushankkeet perustuvat hyvin pitkälle 

funktionaaliseen ajattelutapaan prosessiajattelun sijaan. Esimerkiksi case-organisaation 

lisä- ja korjaushankkeissa tarveselvityksen tekee omaisuuden hallinnan alainen tiimi, 

josta vastuu siirtyy rakennuttajatiimille, jolloin yhteistyötä ei synny. Tämä organisaation 

sisäinen kuilu näkyy koko toteutuksen ajan, sillä yhteistyötä tehdään vain suunnittelu- ja 

työmaakokouksissa. Muuten yhteistyö on satunnaista ja henkilökemioista riippuvaa. 

Leanissa kuitenkin korostetaan tiimityöskentelyä, sillä se on toimivin tapa tehdä 

osastorajat ylittävää työtä etenkin monimutkaisissa työtehtävissä. Tiimityössä 

yhdistyvät useat eri näkemykset, mikä johtaa parempaan lopputulokseen kuin 

yksittäisten työntekijöiden erillään tekemällä työllä päästäisiin. (Merikallio & 

Haapasalo 2009.) Funktionaalisen toimintakulttuurin johdosta ongelmia syntyy 

erityisesti vastaanoton yhteydessä ja takuuaikana, sillä tieto esiintyvistä ongelmista ei 

välttämättä kulje organisaation sisällä. Tiimityöskentelyn avulla voitaisiin yhteisesti 

valmistautua kriittisiin vaiheisiin koko rakennushankkeen aikana. 

Case-organisaation lisä- ja korjausrakennuttamisen ongelmana on koko tilaus-

toimitusketjun pituus. Ongelmia aiheuttaa erityisesti tarveselvityksen ja 

hankesuunnittelun välinen aikaviive, mikä johtaa pahimmillaan tarpeiden totaaliseen 

muuttumiseen. Lisä- ja korjausrakentamisessa tarveselvityksiä tehdään myös ikään kuin 

varastoon. Näin syntyy kahta Leanin mukaista hukkaa: varastointia ja odottamista. 

Ongelman ratkaisuna esitetään näiden kahden vaiheen yhdistämistä, jolloin aikaviive 

poistuisi. Samalla voitaisiin vähentää toisteisen työn määrää.  

Jatkuva parantaminen on yksi Leanin ja prosessiajattelun kulmakivi, jolla saavutetaan 

kilpailuetua. Asiakas- ja toimittajapalautteella haetaan tietoa asiakkaan mielipiteestä 

tuotteesta tai palvelusta, ja sitä käytetään osana itsearviointia (Tervonen 2001). 

Rakennuttamisen prosesseihin tulisi näin ollen liittää takuuaikainen käyttäjäkysely, 

jossa kartoitettaisiin käyttäjien tyytyväisyyttä tiloihin ja korjausrakennuttamisprosessiin. 

Palautetta pitäisi kerätä, analysoida ja hyödyntää seuraavissa hankkeissa. Tämän lisäksi 

tulisi kehittää systemaattisia menetelmiä jatkuvaan parantamiseen hankkeiden sisällä. 

Hyvät käytännöt tulisi myös jalkauttaa laajemmin muihinkin hankkeisiin. 

Teoriakatsauksen ja tapaustutkimuksen pohjalta luotiin tavoitteet uudelle 

asiakaslähtöiselle rakennushankkeiden toteutuskonseptille: 

 

- Eri käyttäjien toiminnalliset tarpeet tulisi selvittää systemaattisesti. 

- Lisä- ja korjauskohteissa rakennuksen kunto tulisi selvittää aikaisessa 

vaiheessa. 

- Koko hanke tulisi toteuttaa asiakaslähtöisesti. 

- Käyttäjän roolin selkeyttäminen vallan ja vastuun suhteen. 

- Tiimityön hyödyntäminen koko hankkeessa. 
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- Prosessimainen ajattelutapa yli osasto- ja organisaatiorajojen. 

- Suunnitelmien ristiriidattomuuden varmistaminen. 

- Työmaan toteutuksen suunnitelmallisuus ja yhteistyö eri osapuolten kesken. 

- Vastaanoton standardointi. 

- Kiinteistön tekniikan toiminnan varmistaminen ja oikeanlainen käyttö. 

- Käyttäjäkyselyt ja hyvien toimintatapojen jalkauttaminen koko 

organisaatiossa. 

4.2  Uusi toteutuskonsepti ja sen soveltaminen käytäntöön 

4.2.1  Uuden toteutuskonseptin vaiheet ja idea 

Tutkimuksen teoriatarkastelun ja tapaustutkimuksen pohjalta luotiin uusi 

toteutuskonsepti lisä- ja korjausrakentamiseen. Uusi toteutuskonsepti on muotoutunut 

julkisen rakennuttajan näkökulmasta, mutta se soveltuu myös muidenkin rakennuttajien 

käyttöön. Luodussa toteutuskonseptissa noudatetaan perinteistä toteutustapaa, jossa 

urakoitsijat kilpailutetaan valmiiden suunnitelmien pohjalta. Urakoitsijoiden 

aikaisempaa sitomista projektiin ei uudessa konseptissa ole hyödynnetty, vaikka tästä 

näyttäisikin teorian perusteella olevan hyötyä. Urakoitsijoiden aikainen osallistaminen 

lisä- ja korjaushankkeeseen vaatisi suurta toimintakulttuurin ja ajattelutavan muutosta 

alalla toimijoiden kesken. Muutoksen nähtiin olevan liian iso tässä vaiheessa. 

Uudessa mallissa tarveselvitys ja hankesuunnittelu on yhdistetty yhdeksi laajaksi 

hankeselvitykseksi. Tällä tavalla tunnistetaan hankkeen laajuus ja hankkeen 

kustannuksia voidaan arvioida ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista. Uudessa 

toteutustavassa hyödynnetään myös tiimityöskentelyä kaikissa vaiheissa. 

Hankeselvitystiimiin otetaan mukaan riittävä määrä osaamista hankkeen koosta 

riippuen. Lisäksi tunnistetaan muita sidosryhmiä ja arvioidaan heidän roolia hankeen 

toteutuksessa. Luodussa mallissa voidaan hyödyntää myös tutkimuksessa esitettyjä 

Leanin työkaluja. Uusi toteutuskonsepti on esitetty kuviossa 29. 
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Kuvio 29. Uusi lisä- ja korjausrakennuttamisen toteutuskonsepti. 

Hankeselvityksen lähtökohtana on käyttäjän toiminnallisten tarpeiden tunnistaminen 

systemaattisella menettelytavalla, joita ovat esimerkiksi work-place ja QFD. Samalla 

huomioidaan myös mahdollinen yhteis- ja iltakäyttö ja sen asettamat vaatimukset 

esimerkiksi kulunvalvonnan suhteen. Turvallisuustekijöistä on tullut yksi osa-alue, jolla 

voi olla merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi koulujen suunnitteluratkaisuihin, joten 

niihin otetaan kantaa uudessa mallissa jo hankeselvitysvaiheessa. Tunnistettujen 

tarpeiden pohjalta luodaan tilaohjelma, jossa kerrotaan tarvittavien tilojen määrä ja koko 

sekä käyttötarkoitus. Tarvittaessa selvitetään myös väistötilojen hankintavaihtoehdot. 

Hankeselvityksessä arvioidaan rakennuksen kuntoa yhdessä kuntotutkijan, 

rakennussuunnittelijan ja arkkitehdin kanssa. Näin tutkimuksien tekeminen osataan 

kohdistaa oikeisiin kohtiin ja varmistetaan tuloksien käyttökelpoisuus. 

Kuntotutkimuksella on keskeinen rooli koko hankkeessa, sillä se kertoo hankkeen 

laajuuden ja määrittelee suurimman osan kustannuksista. Tutkimuksien tekemistä 

rajoittavat kiinteistön käyttö ja vuodenajat, joten niiden tekeminen hankkeen 

myöhemmissä vaiheissa voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta. Varsinaisten 

kuntotutkimuksien lisäksi kartoitetaan myös asbestin ja muiden haitta-aineiden 

esiintymistä. Vanhoissa kohteissa on tarpeen myös teettää rakennushistoriallinen 

selvitys, sillä se voi antaa arvokasta tietoa suunnitteluun. Hankeselvitys sisältää myös 

ympäristö- ja energiatavoitteiden asettamisen, mikä ohjaa taloteknisten järjestelmien 

vaatimusmäärittelyä. Tavoitehinta lasketaan hankeselvityksen tietojen pohjalta. 

Rakennussuunnittelu sisältää kolme vaihetta, jotka ovat suunnittelun valmistelu, 

luonnossuunnittelu ja toteutussuunnittelu. Suunnittelun valmistelussa käydään läpi 

hankeselvitys ja tehdään tarvittaessa päivityksiä. Tavoitteena kuitenkin on, että 

muutokset olisivat tässä vaiheessa vähäisiä. Ratkaiseva vaihe suunnittelutyötä on 

luonnoksien arviointi. Luonnokset tehdään mahdollisimman visuaalisiksi ja arviointia 

suorittavat kaikki keskeiset vaatimuksia esittävät tahot, joita ovat käyttäjät, 

huoltohenkilökunta ja viranomaiset. Luonnoksien arviointiin varataan myös riittävästi 

aikaa. Toteutussuunnittelussa viimeistellään suunnitelmat ja varmistetaan suunnitelmien 

ristiriidattomuus. 
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Rakentamisvaiheen onnistumisen edellytyksenä ovat ristiriidattomat, riittävät ja 

toteutuskelpoiset suunnitelmat. Resurssien käyttö rakennushankkeen alkuvaiheeseen 

vähentää yllätyksiä rakentamisen aikana. Asiakkaan näkökulmasta työmaan valvonta on 

arvoa tuottamatonta työtä.  Työmaan valvonnassa tulikin keskittyä ongelmien 

ennaltaehkäisyyn ja työn mutkattoman etenemisen varmistamiseen. 

Työmaaturvallisuuteen ja siisteyteen tulisi kiinnittää suurta huomiota. Lisä- ja 

korjausrakentamisessa esiintyy väistämättä yllätyksiä toteutuksen aikana. Näissä 

tilanteissa keskeistä on, että ongelman ratkaisemiseen osallistuu oikeat henkilöt, ja että 

tieto liikkuu oikeanlaisella tavalla. Näihin tilanteisiin tulisi sopia menettelytavat jo 

rakentamisvaiheen alkuvaiheessa.  

Suositeltavaa on käyttää luotettavia kumppaneita myös rakentamisvaiheessa. 

Perinteisillä urakkamuodoilla toteutettuna rakennushankkeiden kilpailutus julkisen 

hankintalain puitteissa muiden kriteerien kuin hinnan perusteella on koettu hankalaksi. 

Kuntien rakennuttajat ovatkin hyödyntäneet tilaaja-tuottajamallia, jossa 

rakentajapalvelun tuottaa kaupungin sisäinen organisaatio, jolloin tavoitteena on 

luottamuksen lisääminen ja sitä kautta kustannustehokkuuden parantaminen. Tällaisen 

mallin ongelmana on kuitenkin kilpailun puuttuminen, mikä ei kannusta toiminnan 

kehittämiseen.  Myös tilaaja-tuottajamallissa tulisi rakennushanketta lähestyä 

prosessinäkökulmasta funktionaalisen ajattelutavan sijaan. 

Rakennushankkeen toteutumisen onnistuminen konkretisoituu vastaanoton 

yhteydessä. Vastaanottoprosessi tulisi suunnitella etukäteen, jotta ristiriidoilta vältytään. 

Ideaalitilanteessa kohde otetaan urakoitsijoilta vastaan täysin virheettömänä ja 

puhtaana. Esiintyvien virheiden ja puutteiden korjaamisesta sovitaan yksityiskohtaisesti. 

Visuaalisella merkitsemisellä varmistetaan, että korjauksen tekijä löytää havaitun 

virheen. Käytönopastuksista laaditaan myös oma suunnitelma ja sen toteutuminen 

dokumentoidaan. Rakennushanke ei pääty vastaanottoon, vaan projektipäällikön 

tehtävänä on varmistaa, että rakennus toimii suunnitellusti, sitä käytetään oikein, ja 

takuuajan säädöt tulee tehtyä. 

Rakennushankkeesta kerätään kirjallista palautetta käyttäjiltä jatkuvan parantamisen 

tueksi. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi ensimmäisen käyttövuoden jälkeen, jolloin 

rakennuksen toimivuudesta on syntynyt kokemusta. Rakennuksen toimivuuden lisäksi 

palautetta kerätään rakennusprosessista ja käyttäjän kokemuksista. Käyttäjäpalautteen 

lisäksi hankkeen onnistumista arvioidaan hankkeen sisäisesti eri osapuolten kesken. 

Tämän lisäksi kerätään tietoa pitemmältä aikaväliltä yksittäisistä suunnitteluratkaisuista, 

jotta huonoja toteutusratkaisuja osataan välttää myöhemmissä hankkeissa. 

4.2.2  Lean-ajattelun hyödyntäminen uudessa toteutuskonseptissa 

Tutkimuksessa esitetyn uuden lisä- ja korjausrakentamisen toteutuskonseptin 

käyttöönotto vaatii uudenlaisten ajattelu- ja toimintatapojen jalkauttamista käytäntöön. 

Leanin keskeiset osa-alueet ovat prosessien kehittäminen, ihmisten kehittäminen ja 

työkalujen sekä teknologian kehittäminen. Uuden toteutuskonseptin käyttöönotossa 

voidaan hyödyntää näitä kaikkia elementtejä toisiaan tukevina ja täydentävinä. 

 Rakennushankkeiden laatu syntyy siihen osallistuvien ihmisten toiminnan tuloksena, 

ja Leanin mukaisesti laatu tulisi rakentaa prosessien sisään. Näin ollen prosessit ovat 

myös osa organisaation laatujärjestelmää. Uusien toimintatapojen käyttöönotto tulisi 

aloittaa olemassa olevien prosessien kuvaamisella ja niiden kriittisellä arvioinnilla. 

Tämän jälkeen uudet prosessit voidaan luoda organisaatiokohtaisesti esitetyn 

toteutuskonseptin pohjalta. Muutoksien onnistumisen arvioimiseksi tulisi kehittää 

mittareita prosessin eri vaiheisiin. Organisaatiossa tulisi kehittää myös prosessit 
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jatkuvan parantamiseen. Prosessiajatteluun siirtyminen voi myös vaatia muutoksia 

organisaation rakenteeseen, jos organisaatio perustuu funktionaalisiin rooleihin. 

Uusien toimintatapojen käyttöönotto vaatii myös erilaisien tietojärjestelmien 

kehittämistä yli organisaatiorajojen. Toimintajärjestelmän avulla voidaan integroida 

yrityksen toimintoja toisiinsa ja viedä laatu- ja prosessiajattelua käytäntöön.  

Toimintajärjestelmän avulla voidaan yhdenmukaistaa ja selkeyttää yrityksen toimintaa, 

jos siihen sisällytetään prosessikuvauksia ja työohjeita. Niihin voidaan myös sisällyttää 

työkaluja jatkuvan parantamisen tueksi. Tietojärjestelmien avulla hallitaan myös 

projektin tiedon kulkua eri osapuolten välillä. 

Tietomallinnus on toimiva työkalu laajoissa lisä- ja korjausrakentamishankkeissa. Sen 

avulla parannetaan suunnittelun laatua ja edistetään hyvää yhteistyötä suunnittelijoiden 

välillä. Tietomallinnus mahdollistaa yhdenaikaisen suunnittelun eri suunnittelualojen 

välillä, mikä vähentää virheiden syntymistä. Tietomallia voidaan hyödyntää myös 

toteutusvaiheen ja rakennuksen käytön aikana. Tietomallinnus on visuaalisuutensa 

vuoksi myös asiakaslähtöisempi suunnittelumuoto perinteiseen verrattuna. 

Last Planner soveltuu sekä suunnittelun että työmaan työkaluksi viikkotehtävien 

toteutumisen parantamiseen. Siinä varmistetaan, että suunnitelluilla työtehtävillä on 

todelliset aloittamisedellytykset, ja että työstä vastaavat henkilöt ovat sitoutuneet 

tehtävien hoitamiseen. Tällaisella menettelyllä on selkeästi yhteistyötä parantava 

vaikutus, joten sen käyttöönotto on erittäin suotavaa. Last Plannerissa pyritään myös 

etsimään syitä tehtävien toteutumattomuuteen. 

Tehdyn työn laatu tai toteutuminen on riippuvainen aina sen tekijästä, oli kyse mistä 

organisaatiosta tai työtehtävästä tahansa. Näin ollen on tärkeää, että työtä tekevät 

tiedoiltaan ja taidoiltaan kyvykkäät ihmiset. Huomiota tulisikin kiinnittää oikeiden 

tietojen ja taitojen kehittämiseen. Tiimityö on toimivin tapa monimutkaisten 

työtehtävien suorittamiseen. Tiimityön onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi avoin ja 

tiivis kommunikaatio, jolla on yhteys ryhmähengen muodostumiseen, toiminnan 

tehokkuuteen ja työn koordinointiin. Ideaalitilanteessa työtä tehdään samoissa tiloissa, 

jolloin kommunikaatiota voidaan tehdä kasvokkain. 
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5 Yhteenveto ja arviointi 

5.1  Tutkimuksen tulokset 

Lisä- ja korjausrakentamisen tavoitteena on vastata rakennuksen käyttäjien toiveisiin ja 

tarpeisiin, täyttää yhteiskunnan rakennetulle ympäristölle asettamat tavoitteet, ja olla 

kannattavaa liiketoimintaa. Jokaisessa hankkeessa tulisi etsiä optimaalinen ratkaisu 

näiden kolmen tekijän välillä. 

Asiakaslähtöisessä lisä- ja korjausrakennuttamisprosessissa arvoa lisätään koko 

tilaus-toimitusketjussa ja minimoidaan turhaa toimintaa, mikä edellyttää toiminnan 

organisoimista prosessilähtöisesti.  Asiakaslähtöisen rakennusprojektin 

menestystekijöitä ovat eri osapuolten välinen avoimuus ja luottamus, hyvä suunnittelu- 

ja rakentamisprosessien hallinta sekä selkeät sopimuskäytännöt. Keskittymällä arvoa 

tuottavaan toimintaan voidaan lyhentää projektin toimitusaikaa, parantaa lopputuotteen 

ja palvelun laatua sekä edistää paremman yhteistyön muodostumista eri sidosryhmien 

välillä. 

Asiakaslähtöisessä rakennushankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota hankeen 

määrittelyvaiheeseen, jossa tehdyillä päätöksillä sidotaan suuri osa hankkeen ja 

rakennuksen käyttöön liittyvistä kustannuksista. Määrittelyvaiheessa kartoitetaan 

systemaattisesti käyttäjien tarpeet ja toiveet. Lisäksi tehdään tarvittavat 

kuntotutkimukset ja asetetaan energiatehokkuuteen liittyvät tavoitteet. Riittävä 

selvitystyö antaa pohjan onnistuneelle suunnittelulle. 

Lisä- ja korjausrakentamishankkeiden lukuisista muuttujista johtuva kompleksisuus 

vaatii vahvaa tiimityöskentelyä eri asiantuntijoiden välillä. Koska merkittävimmät 

päätökset tehdään jo määrittelyvaiheessa, tulisi hankkeeseen nimetä projektipäällikkö, 

kuntotutkija, arkkitehti ja rakennesuunnittelija jo varhaisessa vaiheessa. Urakoitsijoiden 

aikaisella osallistamisella voitaisiin tuotannon näkökulma huomioida paremmin myös 

suunnittelussa, mutta tämän ajatuksen vieminen käytäntöön vaatii tämän tutkimuksen 

valossa vielä kypsymistä. Kuitenkin taloteknistä asiantuntemusta tulisi olla jo hankkeen 

määrittelyvaiheessa, sillä talotekniikan merkitys korostunut tekniikan kehittyessä. Muita 

tärkeitä osapuolia koko hankkeen ajan ovat käyttäjä ja kiinteistön ylläpidosta vastaava 

isännöitsijä tai kiinteistömanageri.  

Perinteisesti rakennushankkeissa eri rakennuttaja on valinnut eri suunnittelualojen 

suunnittelijat erikseen, jolloin yhteistyön onnistuminen on sattumanvaraista. Liikelaitos 

Oulun Tilakeskuksen uudessa suunnittelun kilpailutusmallissa suunnittelijat 

kilpailutetaan pääsuunnittelijavetoisena suunnittelijatiiminä, jolloin pääsuunnittelija 

kokoaa itse kokonaissuunnittelupalvelua tuottavan ryhmänä. Tällaisella menettelyllä 

tavoitellaan syvempää kumppanuutta ja sen tuomia etuja. 

Tutkimuksen teoriatarkastelun ja tapaustutkimuksen pohjalta luotiin uusi 

toteutuskonsepti lisä- ja korjausrakentamiseen. Uudessa mallissa tarveselvitys ja 
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hankesuunnittelu on yhdistetty yhdeksi laajaksi hankeselvitykseksi. Tällä tavalla 

tunnistetaan hankkeen laajuus ja hankkeen kustannuksia voidaan arvioida ennen 

varsinaisen suunnittelutyön aloittamista. Uudessa toteutustavassa hyödynnetään myös 

tiimityöskentelyä kaikissa vaiheissa. Hankeselvitystiimiin otetaan mukaan riittävä 

määrä osaamista hankkeen koosta riippuen. Lisäksi tunnistetaan muita sidosryhmiä ja 

arvioidaan heidän roolia hankeen toteutuksessa.  

Tutkimuksessa luotuun toteutuskonseptiin voidaan liittää arvon tuottoa tehostavia 

menetelmiä. Tietomallinnus lisää arvoa rakennuksen koko elinkaaren aikana, sillä se 

tukee parempaa suunnittelua, rakentamista ja kiinteistön ylläpitoa. Tietomallinnus sopii 

hyvin laajoihin lisä- ja korjausrakentamishankkeisiin. Last Plannerin avulla voidaan 

systemaattisesti tehostaa suunnittelua ja rakentamista. Se sisältää myös ideologian 

jatkuvasta parantamisesta, joten sen käyttöönotto on suositeltavaa. 

5.2  Tutkimuksen kriittinen arviointi 

Tässä kappaleessa arvioidaan tutkimuksen tuloksien luotettavuutta. Arvioinnin 

osatekijöinä ovat sisäinen validiteetti, ulkoinen validiteetti, rakenteellinen validiteetti ja 

reliabiliteetti. Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen tarkoituksen suhdetta 

tutkimusilmiöön, eli onko tutkimuksella mahdollista tehdä johtopäätöksiä 

tutkimusilmiöstä (Malterud 2001; Yin 1994). 

Sisäisen validiteetin kannalta oleellista on tutkimuksessa käytetyn aineiston 

luotettavuus ja kattavuus sekä käytetty aineiston analyysimenetelmä. Tutkimuksessa 

käytettiin pääasiallisena aineistona teemahaastatteluja, joita tehtiin Oulun Tilakeskuksen 

korjausrakennuttamisprosessiin osallistuville työntekijöille (projektipäälliköt, tekninen 

asiantuntija ja sisäilma-asiantuntija). Useimmilla haastatelluista oli usean vuoden 

kokemus korjausrakennuttamisesta, joten kohderyhmän valintaa voidaan pitää 

tutkimuksen kannalta oikeana. Toisaalta kaikki haastateltavat edustavat samaa 

organisaatiota, joten otanta ei edusta koko alaa kattavaa populaatiota. Lisäksi 

tutkimuksessa ei haastateltu kaikkia rakennushankkeen keskeisiä osapuolia, joita ovat 

esimerkiksi käyttäjät, suunnittelijat ja urakoitsijat. Näitä osapuolia haastattelemalla olisi 

voitu saada kattavampi ja luotettavampi aineisto. Esimerkiksi urakoitsijoita 

haastattelemalla voitaisiin saada arvokasta tietoa heidän halukkuudestaan ja kyvyistään 

osallistua hankkeen määrittelyyn tai suunnitteluun.  

Haastattelujen laatuun voivat yleisesti vaikuttaa muun muassa haastattelutilanteen 

luonne, haastateltavan omat tavoitteet tai haastattelukysymysten asettelu. Näitä 

näkökulmista ei ole syytä epäillä haastattelutulosten luotettavuutta, sillä 

haastattelukysymykset olivat avoimia ja haastateltavat suhtautuivat tutkimukseen 

myönteisesti ja avoimesti. Kaiken kaikkiaan kerättyä aineistoa voidaan pitää 

luotettavana ja riittävänä, mistä osoituksena on myös se, että viimeisimmät haastattelut 

eivät juuri enää tuoneet uusia näkökulmia. 

Yinin (1994) mukaan tapaustutkimukselle on hankalaa saavuttaa vakuuttavaa 

yleistystä ja ulkoista validiteettia. Tässä tutkimuksessa luotiin uusi 

korjausrakennuttamisen toteutuskonsepti aikaisemman teoriatiedon ja Liikelaitos Oulun 

Tilakeskuksen lisä- ja korjausrakentamisen prosessista saadun aineiston perusteella. 

Kyseinen malli on luotu ennen kaikkea tutkimuksen case-organisaation tarpeisiin. 

Lisäksi voidaan todeta, että luotu malli on varsin teoreettinen. Tutkimuksenssa luodun 

toteutuskonseptin soveltuvuutta yleiseen käyttöön ei voitu tässä tutkimuksessa testata, 

vaan tämä jätetään myöhempien tutkimuksien tehtäväksi. Yinin (1994) mukaan ulkoista 

validiteetti voidaan arvioida vertaamalla tuloksia muihin vastaaviin tutkimuksiin ja 

muodostamalla näistä kokonaiskuva. Uudesta korjausrakennuttamismallista löytyy 
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yhtäläisyyksiä muun muassa Simolan (2012) luoman ideaalimalliin. Yleispätevän 

mallin luomiseksi tulisi malleja kuitenkin soveltaa erilaisiin käytännön tilanteisiin ja 

toimintaympäristöihin. 

Rakenteellinen validiteetti viittaa tutkimuksen kausaalisuhteiden eli syy-

seuraussuhteiden oikeellisuutteen (Wainer & Braun 1988). Rakenteelliseen validiteettiin 

vaikuttavat muun muassa käytettyjen tiedon lähteiden monipuolisuus. Tässä 

tutkimuksessa tutkittiin korjausrakennuttamisprosessia tilaajan näkökulmasta. 

Tutkimuksen rakenteellista validiteettia olisi lisännyt, jos olisi haastateltu myös muiden 

sidosryhmien edustajia kuten käyttäjiä, suunnittelijoita ja urakoitsijoita. Tämä ei 

kuitenkaan tämän tutkimuksen puitteissa ollut mahdollista. 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimustulosten riippumattomuutta 

tutkimuksen tekijästä eli toisin sanoen tutkimuksen toistettavuutta (Yin 1994). Tässä 

tutkimuksessa kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastattelukysymykset 

laadittiin teoriatiedon pohjalta ja ne on esitetty liitteessä 1. Haastattelijan vaikutusta 

haastateltavaan on kuitenkin vaikeaa täysin poistaa. Laadullinen tutkimus ja etenkin 

konstruktiivinen tutkimus sisältää aina myös tutkijan omaa tulkintaa. Kaikki nämä 

tekijät on kuitenkin otettu huomioon niin, että tutkimuksen eteneminen on pyritty 

kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. 

5.3  Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksessa nousi esiin selkeitä jatkotutkimusaiheita. Tutkimuksessa luotua lisä- ja 

korjausrakentamisen toteutuskonseptia tulisi jalostaa ja soveltaa käytäntöön. Mallia 

tulisi pilotoida todellisissa lisä- ja korjausrakentamisen kohteissa. Tutkimuksessa 

esitetty malli voidaan nähdä seuraavana kehitysaskeleena siirryttäessä kohti 

asiakaslähtöistä rakennushankkeiden toteutustapaa. Seuraavana tulisi kartoittaa 

urakoitsijoiden aikaisemman osallistamisen mahdollisuutta julkisien 

rakennushankkeiden toteutukseen esimerkiksi uudisrakentamiskohteiden kautta. 

Lisä- ja korjausrakentamisessa yhdistyvät rakennuksen käyttäjien tarpeet, kestävään 

kehitykseen liittyvät vaatimukset sekä omistajan liiketoiminnan kannattavuus tavoitteet. 

Työympäristön strateginen tarkastelu eli work-place- prosessi tähtää näiden kolmen 

tavoitteen systemaattiseen yhdistämiseen. Tämä prosessi on vielä varsin uusi ja sitä on 

sovellettu lähinnä tietotyötä tekevien organisaatioiden toimitilahankkeissa. Prosessissa 

on kuitenkin elementtejä, joita voitaisiin mahdollisesti hyödyntää myös esimerkiksi 

päiväkotien ja koulujen saneerauksessa. 

Tässä tutkimuksessa ei otettu kantaa lisä- ja korjausrakentamisen prosessin 

suorituskyvyn arvioimiseen. Jatkossa tulisikin kehittää prosessin eri vaiheisiin 

mittareita, joiden avulla voidaan mahdollisia ongelmakohtia tunnistaa. Mittarit tulisi 

ulottaa yli organisaatiorajojen. 

Myös jatkuvan parantamisen menetelmiä tulisi kehittää etenkin suurissa 

rakennuttajaorganisaatioissa. Toteutetuista rakennushankkeista tulisi kerätä 

systemaattisesti palautetta sekä toteutusprosessin että lopputuotteen osalta. Esimerkiksi 

tietoa huonoista suunnitteluratkaisuista tai materiaalivalinnoista tulisi saada seuraavien 

hankkeiden suunnitteluvaiheen tueksi. Toisaalta esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa 

voitaisiin mahdollisesti hyödyntää samoja hyväksi todettuja suunnitteluratkaisuja, 

jolloin käyttöä voisi olla suunnitteluratkaisupankille.  
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Liite 1. Haastattelurunko 

 
Projektipäällikön haastattelu 

 

Teema 1 – Asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen 

 

- Keitä ovat rakennushankkeiden asiakkaat? 

- Miten eri käyttäjäryhmien tarpeet otetaan huomioon tarveselvityksessä? 

- Ovatko tarveselvitykset ajan tasalla ja miten siitä huolehditaan? 

- Kuinka hyvin asiakkaiden tarpeet välittyvät suunnitelmiin? 

- Miten parantaisit asiakkaiden tarpeiden kartoitusta ja välittymistä suunnitelmiin? 

- Mitä muita oleellisia osapuolia asiakkaan lisäksi suunnitteluvaiheessa tulee huomioida? 

 

Teema 2 – Suunnittelun ohjaus 

 

- Millaisia ongelmia suunnittelun ohjauksessa tulee toistuvasti vastaan? 

- Miten eri toteutusvaihtoehtoja vertaillaan ja miten toteutusratkaisuun päädytään? 

- Onko toteutusvaihtoehdoilla vaikutusta suunnitteluun? jos niin millaista? 

- Saadaanko käyttäjiltä hyväksyntä suunnittelulle?  

- Tuleeko käyttäjiltä myöhemmin lisätarpeita/ tilaukseen johtavia lisä- ja muutostöitä 

liikaa? 

- Miten hallitset suunnittelun pysymistä aikataulussa? 

- Miten hallitset suunnittelun pysymistä budjetissa? 

- Miten kehittäisit suunnittelun ohjausta? 

 

Teema 3 – Rakentaminen, vastaanotto ja käyttöönotto 

 

- Millaisia ongelmia rakentamisen, vastaanoton ja käyttöönoton yhteydessä tulee 

toistuvasti vastaan? 

- Miten hallitset rakentamisen pysymistä aikataulussa? 

- Miten hallitset rakentamisen pysymistä budjetissa? 

- kiinteistön siirtyminen omaisuuden hallinnan ylläpidon piiriin – (rajakohta) miten 

käytännössä toimii? 

- Miten kehittäisit rakentamis-, vastaanotto ja käyttöönottovaihetta? 

 

Teema 4 – Yhteistyön kehittäminen eri osapuolten välillä 

 

- Miten arvioisit yhteistyön onnistumista suunnittelutiimisssä? 

- Miten arvioisit yhteistyön muodostumista tilaajan ja urakoitsijan välillä? 

- Millaisia ongelmia yhteistyössä tulee toistuvasti vastaan? 

o tiedon liikkuminen 

o oman edun tavoittelu 

o lupauksien pettäminen 

o yms. 

- Miten kehittäisit paremman yhteistyön muodostumista eri osapuolten välillä? 

o toteutusmuoto 

o tekniset työkalut 

o sopimukset 

o yms. 
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Liite 2. Lisä- ja korjausrakentamisessa esiintyviä ongelmia ja kehittämisideoita. 

Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 

Ongelmia: 

 

- Tarveselvitys on vanhentunut  

o hankesuunnittelun alkaessa ”saattaa pari kolmekin vuotta” olla 

tarveselvityksestä aikaa 

o ” monikuntaliitos, kiristynyt kuntatalous sekä nyt varsinkin jatkuvassa 

keskeneräisessä tilassa olevat palveluverkkoselvitykset vaikuttavat niin, että 

jo vuodenkin vanha on jo vanha.” 

o käyttäjä saattaa vaihtua 

o hanke on saattanut kasvaa tai siirtyä 

- Tarveselvitykset ovat puutteellisia 

o hankkeet laajenevat hankesuunnittelussa suuremmiksi kuin 

tarveselvityksessä on ajateltu 

o joudutaan teettämään laajoja kunto- ja muita tutkimuksia hankesuunnittelun 

tai varsinaisen suunnittelun aikana, jolloin suunnittelu viivästyy ja 

suunnittelusisältö sekä kustannukset muuttuvat 

- Tarveselvitys ei vastaa käyttäjän todellista tarvetta  

o keskeneräisen palveluverkkoselvityksen johdosta vuosi sitten tehtykin 

saattaa olla vanha 

o prosessit ovat pitkiä (5-6 vuotta), joten tarpeet kerkeävät muuttua 

 ”On semmosiakin jossakin vaiheessa tullut, että okei siellä päin 

kaupunkia tarvittaisiin oikeastaan enemmän.” 

o käyttäjät saattavat ”vedättää” isännöitsijöitä 

o kaikki käyttäjät eivät osaa ilmaista tarpeitaan 

o Lopullisen käyttäjän tarpeita ei välttämättä tunneta, jos vain korkeampaa 

johtoa tarveselvitystyöryhmässä 

- Loppukäyttäjä ei ole tiedossa  

o ”…mulla on 14 pp-hanke ja nyt mennään lokakuuta ja nyt vasta tiedetään, 

mitä heillä tulee toimintaa siellä ja sekin on vielä vähän auki.” 

- Elinkaarikustannukset jäävät vähälle huomiolle 

o ollaan ”liian asiakaslähtöisiä ja asiakaspalvelualttiita” 

- Eri käytäntöjä projektipäälliköillä viitesuunnitelmien käytöstä hankesuunnittelussa 

o osa teettää viitesuunnitelmat ja osa ei 

 

Kehittämisideoita: 

 

- Työympäristön strateginen tarkastelu eli work-place 

o käyttäjän toiminnan tarkempi tarkastelu ja toiminnan hiominen järkeväksi 

o vältetään turhia tilamuutoksia 

o tehostetaan käyttäjän toimintaa, jotta saadaan pitkäaikaisia kustannussäätöjä 

o ”esimerkiksi koululaitoksessa meillä kävi niin, että hajotettiin niin sanottu 

erityiskoulu: se integroitiin kaikkiin muihin kouluihin. Sillä poistettiin 

tilantarvetta ja muuta. Eli niin kuin käyttäjälähtöinen tarveselvitys tehtiin ja 

toteutettiin se, ei sitten tarvinnut ihan välittömiä investointihankkeita.” 

- Tarveselvityksen laatiminen laajemmassa tiimissä 

o projektipäällikkö aina mukaan 

o arkkitehti ja tarvittavat muut suunnittelijat, jotta saadaan laajempaa 

perspektiiviä, että mitä tietoa tarvitaan jatkossa 
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- Tarveselvityksen ja hankesuunnittelun yhdistäminen 

o yksi hankesuunnitteluryhmä, joka ensin kartoittaa tarpeen, jonka jälkeen 

jatkaa hankesuunnitteluun 

o poistaisi ristiriitoja ja lyhentäisi prosessin kestoa (yksi päätösvaihe jäisi 

välistä) 

- Kuntotutkimuksiin pitää satsata enemmän 

o laajempi tiimi (esim. projektipäällikkö, rakennesuunnittelija ja arkkitehti 

mukaan) 

 rakenteellisia ja pintaa rikkovia tutkimuksia tulisi tehdä aikaisemmin  

o tutkimuksien tavoitteet pitää kirjata vaatimuksiksi 

 ”Jokainen osaa tökkiä ristipäämeisselillä kaivon tyveen ja ottaa 

valokuvia, mutta pitäisi vesivuodotkin oikeasti selvittää, että mistä ne 

oikein johtuu, että semmosia toteamuksia, että täällä on ruostetta ja 

tuo läpivienti on vinossa ja tuosta puuttuu kittiä, niin siihen kuuluu 

paljon muutakin.” 

 ”…tutkimusten sisältö pitäisi olla sellaista, että se pitäisi kirjoittaa 

auki, että se tutkimus tuottaa pyydetyn kaltaista sisältöä.” 

o pitää teettää oikeaan aikaan ja ennakoivasti (ei käyttöä päällä, huomioitava 

vuodenajat) 

 

Suunnittelunohjaus 

 

Käyttäjän toiminnasta aiheutuvat ongelmat: 

 

- Käyttäjät eivät sitoudu suunnitelmiin 

o käyttäjälle ratkaisut saattavat konkretisoituvat vasta viimeistään 

valmistumishetkellä 

o ”iltalypsy-mentaliteetti” rakennustyön loppuvaiheessa 

o erityisesti silloin, kun loppukäyttäjää ei ole tiedossa 

o käyttäjien edustaja ei välttämättä tunne ”ruohonjuuritason” toimintaa 

- Käyttäjät eivät ymmärrä suunnittelua 

o eivät osaa lukea piirustuksia 

o pdf-kuvia on hankalampi vertailla kuin paperisia 

- Käyttäjän edustajan vaihtuminen suunnittelun aikana 

o saattaa olla useita eri käyttäjän edustajia suunnittelutiimissä, jos esimerkiksi 

tulee sairastapauksia tms. 

 

 

Suunnittelijoiden toiminnasta aiheutuvat ongelmat: 

 

- ”Varman päälle” suunnittelu  

o ”…esimerkiksi liikuntasalin lattiassa, että ollaan hyvin herkästi 

ehdottamassa, että puretaan kaikki pois…” 

o ”Ne aina ottaa sen kohteen huonompana, mitä se käytännössä on, koska ne 

ite oman taustansa sillä suojaa…” 

- Pääsuunnittelijan tehtävien heikko toteutuminen 

o pääsuunnittelijoiden taso vaihtelee 

 suunnittelutyön johtaminen 

 tekninen osaaminen 
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o ”…sillä on aika monta asiaa, mitä sen pitää huomata ja ottaa huomioon ja 

ne ei oikein hinnoittele niitä, ja jos niitä ei ole hinnoiteltu, niin sitten niitä ei 

oikeastaan tehdä.” 

o suora vaikutus muiden suunnittelijoiden tehtäviin ja tuloksiin 

- Huono yhteistyö suunnittelutiimissä 

o henkilökemiat eivät välttämättä toimi 

o käytetyt sovellukset eivät välttämättä toimi keskenään ristiriidattomasti 

o eivät pidä yhteisiä suunnittelijapalavereja 

o suunnitelmiin jää ristiriitoja 

 tulevat esiin viimeistään työmaalla ja syövät myöhemmin paljon 

resursseja 

 pitäisi olla pääsuunnittelijan tehtävä varmistaa ristiriidattomuus 

- Sama arkkitehti ei osaa luoda useita erilaisia toteutusvaihtoehtoja 

o voi huonommalla vaihtoehdolla perustella toisen 

o ”pakkopullamaista” 

o lähdetään ”niin kuin hevoset juoksemaan tiettyyn suuntaan”, eikä osata 

nähdä muita vaihtoehtoja 

- Suunnittelutyön alihinnoittelu 

o “Oulun seudulla, täällä on niin hirveän halpaa se suunnittelu, elikkä sen 

huomaa, että suunnittelijoilta loppuu motiivi, kun alkaa pöytä tyhjetä, elikkä 

se lähtee haalimaan sitä evästä toisesta hankkeesta, ja se saattaa sitten 

jäädä vaillinaiseksi tai huonoksi se lopputulos, ja se pysyy kyllä budjetissa, 

mutta se suunnittelun laatu ei ole hyvä.” 

 

Muita ongelmia: 

- Puitesopimuksen kesto on vain kaksi vuotta, jolloin jatkohankkeet ongelmallisia 

- Suunnittelun luonne ei tue yhteistyön kehittymistä 

o perinteinen suunnittelu on peräkkäistä ja sitä tehdään toisistaan erillään 

o ”…jos arkkitehdille annetaan, että mene koppiisi takaisin nyt ja suunnittele 

ja esittele seuraavassa suunnittelukokouksessa, niin sitten kun se esitellään 

se voi se LVI-puolen tai sähköpuolen kaveri sanoa, että hei etkö sää 

hoksannut, että täällä on tämmöinen.” 

- Käyttäjän hankintoihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota 

o irtokalustus ja irtokalustussuunnitelmat kuuluvat aina käyttäjille 

o irtokalustussuunnittelija ei välttämättä tarkista, miten tekniikka on toteutettu 

o ongelmat ilmenevät usein vasta kohteen valmistuttua 

- Arkistosta saatavat vanhat kuvat eivät ole välttämättä ajan tasalla 

o pääsuunnittelijan pitäisi käydä ottamassa kohteesta kuvia ja verrata 

piirustuksiin 

- Muilta sidosryhmiltä tulevat yllätykset 

o ”…palotarkastaja oli sijainen ja antoi väestötilan rakentamiseen 

suunnitteluohjeita, ja sitten se toteutettiin sillä niin; sitten varsinainen 

palotarkastaja tuli lomalta ja totesi, että oot antanut väärän ohjeen. 

Suunnittelu käynnistettiin alusta.” 

- Suunnittelua tehdään viime tipassa 

o ”…meidän suunnittelu on sillä tavalla, että mää väitän, että meidän 

suunnittelu laahaa ainakin puoli vuotta myöhässä.” 

 

Kehittämisideoita suunnittelun ohjaukseen: 

 

- Hankalien suunnitteluongelmien käsittely suunnittelukokouksien yhteydessä 
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o käydään läpi yhdessä, kun on käyttäjät ja kaikki suunnittelijat paikalla 

- Käyttäjän sitouttaminen ja roolin tukeminen 

o ”…pitäisi käyttäjätasolla sitoa ne osapuolet kiinni, että ne on oikeesti koko 

aika sitten siinä. Ja niille annetaan riittävän paljon valtaa, valtuutusta, tai 

valtaakin että ne saa vaikuttaa siinä ja ohjata ja avustaa tätä 

suunnitteluvaihetta.” 

o ”…täytyy selkeästi käyttäjälle antaa informaatiota siitä, että te saatte 

ehdottaa mitä vain; se on eri asia tuleeko niitä. Ja se pitää ne pelisäännöt 

olla selvillä, ja se täytyy niin selkeästi tuoda ilmi.” 

- Suunnittelijoiden kilpailuttaminen tiiminä 

o pääsuunnittelijavetoisia suunnittelutiimejä 

o pitäisi olla kokemusta yhdessä suunnittelusta 

o pitäisi olla samat osaamiset ja valmiudet 

o ”…varsinkin kun tuohon tietomalliin mennään, niin ehdoton edellytys on, 

että tiimi tuntisi toisensa ja toistensa osaamisensa.” 

- Tietomallinnus ja visualisointi 

o tietomallinnus on suunnitteluluonteeltaan yhteistyötä edistävää 

o tietomallinnus suurena apuna myös työmaalla 

o helpottaa eri vaihtoehtojen vertailua ja oikean valintaa 

o visualisointi mahdollistaa pintojen ja struktuurien esittelyn huonekohtaisesti 

o ”…virtuaalihuone eli tavallaan katot semmosilla virtuaalilaseilla ja pääset 

itse toimimaan sen huoneen sisällä.” 

- Lopullisen käyttäjän varhainen mukaan ottaminen 

o ”…se oli aika pieni rahaerä tuhlata siitä, että rehtorin virka perustettiin 

vuotta aikaisemmin, jolloinka rehtori oli siinä alusta asti mukana.” 

- Suunnittelukokouksien tukemiseksi laaditaan tarkastusluettelo 

o suunnittelun asialista on aina sama, mutta suunnittelukokousten sisältö 

vaihtelee 

- Suunnittelukokouspöytäkirjan sisältö varmistetaan pyytämällä suunnittelijoita 

kirjaamaan asioita ja vertaamalla omaa kirjanpitoaan heidän kanssaan 

- Suunnitelmien tarkistaminen myös projektipäällikön toimesta 

o viimeistään silloin, kun tarjouspyyntöasiakirjat on laitettu liikkeelle 

o varattava viikko suunnitelmien läpi käymiseen 

o kaikille ilmoitettava kirjallisesti, jos suunnitelmia muutettu laskenta-aikana 

- Urakoitsijoiden näkemysten huomiointi suunnittelussa 

o voidaan tehdä ”markkinatutkimusta” 

o urakoitsijoiden kanssa voidaan käydä neuvottelukierroksia, jotta he voivat 

esittää omia vaihtoehtoja ennen kuin päätöksiä tehdään 

- Suunnittelun kustannuksille asetetaan kattohinta 

Rakentaminen 

Ongelmia: 

 

- Yhteistyö eri urakoitsijoiden välillä ei toimi 

o jaetuissa urakoissa tilaaja valitsee hinnan perusteella jokaisen toimijan 

erikseen 

o kokoonpanot vaihtelevat, eikä ole ”vakiintunutta” tai ”hioutunutta 

porukkaa” 

- Urakoitsijat harrastavat ”lisä- ja muutostyötehtailua” 

o liian halvalla hinnalla urakointi 

o etsitään ristiriitoja suunnitelmista 
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o osa myös aiheettomia 

o vievät kohtuuttomasti aikaa 

o ”Ja pahimmillaan ne on heti ja nyt asioita, että niitä ei ennakoida, vaan ne 

tulee heti ja nyt, ja pannaan rakennuttaja seinää vasten siinä tilanteessa, 

että teidän pitää heti päättää taikka heti tehdä pois; ja siinä kerkeääkö 

rakennuttaja edes kunnolla tutkia taustoja ja onko se tarpeellista?” 

- Käyttäjät toimivat tilaajan ohi suoraan urakoitsijan kanssa 

o ”He kuvittelevat, että kun Oulun kaupungille tehdään taloa, niin se on 

tavallaan heidän talonsa. He niin kuin tilaajan tietämättä menevät 

tilaamaan ja muuttamaan asioita, joilla on totta kai kustannusvaikutukset.” 

o ”Ja sitten rakennusliikkeet jotkuthan käyttää sillä tavalla, että ne tavallaan 

syöttää käyttäjille tämmöisiä ajatuksia ja sitten käyttäjä tavallaan tulee 

tilaajalle esittämään niitä ajatuksia, joita on sille syötetty.” 

- Korjausrakentaminen sisältää aina yllätyksiä (”yllätys, jos ei ole yllätyksiä”) 

o vanhat piirustukset eivät pidä paikkaansa 

o löytyy odottamattomia materiaaleja 

- Työmaan hallinta on puutteellinen 

o pölynsuojaukseen ei kiinnitetä huomiota 

o hyvin paljon työntekijästä ja vastaavasta työnjohtajasta riippuvaa 

o yrityksen toimintakulttuuri ratkaiseva 

 ”…kaikkihan ne mainostaa sitä omaa laatusertifikaattia ja omaa 

laatujärjestelmäänsä ja kaikkea muuta, mutta miten se jalkautetaan 

työmaalle käytännössä, niin se vaihtelee kyllä tosi paljon.” 

 

Kehittämisideoita rakentamiseen: 

 

- Varataan riittävästi aikaa töiden tekemiseen 

- Käytetään enemmän aikaa työmaalla valvomiseen projektipäällikön toimesta 

o Työmaata ei valvota ”kopista” 

o valvontaan varataan aikaa ja käydään ennalta suunniteltuja asioita tutkimassa 

- Naapurien informoiminen tulevista työvaiheista 

o parantaa prosessin läpivientiä ja imagoa 

o ”…viikkoaikataulussa käydään läpi tehdyt työt ja se mitä tullaan tekemään 

ja miten se vaikuttaa mihinkin liikenteeseen, olosuhteisiin, että tuottaako se 

melua, pölyä, jotain muuta. Näytetään aina työmaan ulkopuolelle 

asukkaiden ja muiden tarkisteltavaksi, että tällaista työvaiheita on tulossa.” 

 

Vastaan- ja käyttöönotto 

 

Ongelmia: 

- Päätoteuttaja ei huolehdi velvollisuuksistaan 

o erityisesti pienten yrityksien ongelma 

o ”…turhankin usein toteutuu se viimeisen yön ihme…” 

o puutteita turvallisuusvaatimuksissa jolloin saatetaan tilat ottaa vastaan 

vastoin säännöksiä, koska ei ole vaihtoehtoisia tiloja 

 sähköpuolen varmennustarkastus,  

 palotarkastajan tarkastus 

 rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastus 

 hälytysten siirtoja ei ole testattu 

- Vastaanotetaan ”pitkillä listoilla” eli virheitä ja puutteita jää paljon 
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o urakoitsijat eivät tee mielellään jälkitöitä, jolloin hankkeet venyvät 

o jälkitöiden tekeminen myös hankalaa, kun rakennus on käytössä 

o tilaajalla ei ole ”instrumentteja nopeuttaa” urakoitsijoita, sillä maksuerien 

pidättäminenkään ei yleensä auta 

o sakot eivät korvaa aiheutunutta vahinkoa 

- Käytönopastukset jäävät puutteellisiksi 

- Loppukuvien saaminen urakoitsijoilta takkuaa 

o “…luovutusasiakirjojen toimituksessa on minusta aika paljon parannettavaa 

jopa isommillakin rakennusliikkeillä. Niillä on loppuasiakirjojen 

luovutusohje olemassa, mutta vaikka siitä ihan selkeästi loppuvaiheessa 

muistutetaan useammassakin kokouksessa, että tarkistakaa nämä, ruvetkaa 

valmistelemaan asiakirjoja, että on sitä myöten tarkepiirustukset korjattuna 

ja luovutettavissa, niin ne jää venymään.” 

- Kiinteistön siirtyminen omaisuuden hallinnan piiriin on prosessina epäselvä 

o ei selvää rajapintaa, mikä johtaa tiedon kulun ongelmiin 

 

Kehittämisehdotuksia: 

 

- Käytönopastuksien pitämisestä oma maksuerä 

o ”Käytönopastukseen pitäisi panostaa, ensinäkin ne pitää huomioida jo 

urakka-asiakirjoissa, ja että siitä on riittävät sanktiot ja 

maksuerätaulukoiden laadinnassa ottaa huomioon se, että niistä on 

luonnolliset postit.” 

- Ylläpitohenkilöstön aktiivisempi osallistuminen vastaanoton lähestyessä 

o osallistuttava edeltäviin työmaakokouksiin 

- Yhteinen valmistautuminen vastaanottoon projektissa mukana olevien 

Tilakeskuksen henkilöiden kesken 

o ennakoidaan mahdollisia ongelmia ja luoda toimintasuunnitelma 

o ”…projektipäällikön johdolla se että ne varmasti huolehditaan ne asiat, että 

ne on tiettyyn aikaan tehty, ettei me mennä yksittäisinä; tavallaan kysellään 

siellä vastaanottotarkastuksessa, että mites tämä ja onkos tämä näin. 

Tavallaan semmoinen ennakkoon valmistautuminen, se on minusta 

ammattimaisempaa toimintaa.” 

- Vastaanoton prosessin standardointi 

o ”…se, että on eri käytänteitä, että se kun saisi jotenkin standardoitua sen 

prosessin. Että chech-listaus, että katottais, että mitkä asiat pitää olla 

kunnossa ja miten.” 

o ”…olisi allekirjoitettu dokumennti, että se on luovutettu 

omaisuudenhallintayksikölle se rakennus käyttöön.” 

- Virheiden ja puutteiden visuaalinen merkitseminen kohteessa 

o vältetään työntekijän turhaa ajankäyttöä virheiden etsimiseen 

- Suunnittelijoiden sitouttaminen myös vastaanoton jälkeiseen aikaan 

o “Meillä nyt tuntuu, että vastaanotto kun tulee niin suunnittelijat häipyy: 

perävalot näkyy. Se pitäisi minusta kans, siihen pitäisi panostaa kovasti, että 

suunnittelijoita ei päästetä karkuun.” 

- Vastaanotto tehtäisiin kaksivaiheisena 

o otetaan vastaan ensin tietyillä toimintakriteereillä ja myöhemmin 

täydellisenä 

- Urakoitsijoiden itselle luovutus vaadittava 

- Takuuajan tiedon kulun varmistaminen 
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o ”…että siinäkin vaiheessa seuraa se tieto, että kuka hoitaa noita 

takuuasioita ja tämmöisiä.” 

- Huoltokirjakoordinaattori vastaa huoltokirja-aineistosta 

- Käytönopastukset monivaiheisiksi ja demonstroiviksi 

o ”…riittävän monivaiheisesti ja käytönopastukset on aina demonstroivia. Se 

on lähtökohta, että opastettavat käyttävät sitä järjestelmää ja aiheutetaan 

tahallisia häiriötilanteita ja kaikkea muutakin, että ne osaa itse sen nostaa 

järjestelmän pystyyn.” 

- Jos valvojat eivät kerkeä hoitamaan vastaanottoa, niin hyödynnetään suunnittelijoita 
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