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Tutkimuksen taustalla on SRV Rakennus Oy:n tarve kehittää suunnittelun ohjauksen 

prosessejaan siten, että käyttäjän hankintoihin liittyvät asiat saadaan paremmin liitettyä 

tietomallipohjaiseen suunnitteluun. Tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää, miten 

rakennushankkeen käyttäjän laitehankinnat ja niiden suunnittelu etenee 

suunnitteluprosessissa, ja miten sen tulisi integroitua osaksi tietomallipohjaista 

suunnittelua. Tutkimus kohdistuu projektinjohtourakkana toteutettavan hankkeen 

pääkäyttäjän laitehankintoihin ja niiden suunnitteluun. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys luodaan kirjallisuustutkimuksen avulla 

tarkastelemalla rakennushankkeen suunnitteluprosessia, projektinjohtorakentamista ja 

tietomallintamista erillisinä kokonaisuuksina. Tutkimuksen empiirinen osa toteutetaan 

haastattelemalla case -kohteen eri osapuolia. Tutkimuksessa selvitetään, miten käyttäjän 

hankintojen nykyinen suunnitteluprosessi etenee ja minkälaisia lähtötietotarpeita siihen 

liittyy. Prosessista etsitään mahdollisia ongelmakohtia ja annetaan kehittämisehdotuksia 

ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten käyttäjän 

hankintojen mallintaminen pitäisi toteuttaa, jotta siitä saataisiin mahdollisimman paljon 

hyötyä. 

Tutkimuksen mukaan käyttäjän hankintojen suunnittelu on tärkeä osa koko hankkeen 

suunnitteluprosessia, ja siihen vaikuttavia tekijöitä ovat hankinnoista tarvittavien 

lähtötietojen määrä, käyttäjän asiantuntemus hankinnoista, hankintojen kustannukset 

sekä hankintatavat. Käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessissa havaittavat ongelmat 

puolestaan liittyvät organisointiin, hankintarajoihin ja -tapoihin, tiedonhallintaan ja 

kommunikointiin sekä aikataulutukseen. Tutkimuksen perusteella havaitut ongelmat 

ovat kytköksissä toisiinsa, joten yksi ongelma voi aiheuttaa ongelmia myös muilla 

alueilla. Ongelmat voidaan kuitenkin välttää suunnittelemalla, sopimalla ja kirjaamalla 

asiat ja menettelytavat tarkasti ylös riittävän aikaisin. 

Tutkimuksen perusteella käyttäjän hankintojen suunnittelu voidaan toteuttaa 

tietomallipohjaisesti, mutta prosessi ei ole vielä yhtä sujuva kuin muilla 

suunnittelualoilla. Hankintojen mallintaminen ei sinänsä poista tutkimuksessa havaittuja 

ongelmia, mutta siitä on hyötyä monella muulla tavalla. Mallintaminen vaatii myös 

uudenlaisia toimintatapoja, mutta oikein toteutettuna käyttäjän hankintojen 

tietomallipohjaisesta suunnitteluprosessista hyötyvät kaikki hankkeen osapuolet. 
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ABSTRACT 

Customer’s procurement of equipment in BIM based design process 

Petri Tulensalo 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2014, 116 p. + 6 p. appendixes 

Supervisors: Professor D.Sc (Tech.) Mikko Malaska and M.Sc (Civ.Eng.) Suvi Sillfors 

 

The basis for this thesis work relies in SRV Rakennus Oy's need to develop their design 

steering process in a way that the things related to customer's procurements can be 

linked into the BIM (building information modeling) based design. Therefore the object 

is to find out how the procurement of equipment in customer's construction project and 

their planning advance in the design and engineering process, and how they should be 

integrated to be a part of the BIM based design. This study is based on a project 

management contract which is focused on procurement of equipment and their planning 

for the main customer of the project.  

The theoretical context in the research is created as a literature review. In the review the 

design and engineering process, project management construction and BIM based 

design are studied as separate subjects. The empiric study is done by interviewing 

different parties of the case study. The study examines the customer’s procurement 

planning process and what kinds of initial data needs are involved. Also potential 

problems are searched from the process and suggestions to these problems are been 

given. The study also investigates how the customer’s procurement modeling should be 

carried out in order to obtain maximum benefit from it.  

The study shows that the customer’s procurement planning is an important part of the 

whole construction project design and engineering process, and the factors affecting it 

are the amount of necessary initial data, customer’s expertise in procurement, costs of 

procurement and the methods of procurement. Perceived problems in the planning 

process are associated with organizing, procurement patterns and borders, information 

management and communication and also with scheduling. The study reveals that the 

problems are interconnected, so one problem can also cause problems in other areas. 

Problems can although be avoided by planning, settling and logging up the things and 

procedures precisely and early enough. 

According to the study, the customer’s procurement planning can be implemented in 

BIM based design, but the process is not yet as smooth as in other engineering fields. 

Modeling the procurements does not eliminate the problems itself but it is useful in 

many other ways. Modeling will require new practices but when done properly the 

implementation of customer’s procurements into the BIM based design process will 

benefit all parties in the project.  

Keywords: customer, procurement, planning, project management, BIM 
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LYHENTEET JA TERMIT 

BIM Building Information Modeling, tietomallintamisen 

englanninkielinen termi. 

 

IFC Industry Foundation Classes, tietomallintamista 

hyödyntävien ohjelmistojen tiedonsiirtostandardi. 

 

Käyttäjä Käyttäjä on rakennushankkeen osapuoli, jonka tarpeesta 

hanke käynnistyy. Käyttäjä asettaa hankkeelle vaatimukset ja 

tavoitteet, ja edustaa hankkeessa sekä toiminnan että käytön 

ja ylläpidon asiantuntijaa. 

 

KSL -suunnittelu Lyhenne kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelusta. 

 

LVI -suunnittelu Lyhenne lämmitys-, vesi- ja viemäri- sekä 

ilmankäsittelyjärjestelmien suunnittelusta. 

 

Rakennuttaja Rakennuttaja on rakennushankkeen osapuoli, joka käynnistää 

hankkeen ja hoitaa sen läpiviennin. Rakennuttajana toimii 

tehtävään perehtynyt organisaatio, ja se voi olla hankkeesta 

riippuen joko käyttäjä, tilaaja, tai hankkeen omistaja. 

 

Rakennuttajakonsultti Rakennuttajakonsultti on rakennushankkeen osapuoli, joka 

toimii hankkeessa tilaajan edustajana muihin osapuoliin 

nähden ja johtaa hanketta toimeksiannon mukaisesti. 

 

Rakentaja Rakentaja on rakennushankkeen osapuoli, jonka tehtävänä on 

hankkeen lopputuotteen, rakennuksen, toteuttaminen. 

Rakentaja voi olla rakennuttaja tai erillinen 

rakennusurakoitsija. 
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Suunnittelija Suunnittelijat ovat rakennushankkeen eri suunnittelualojen 

asiantuntijoita, ja heidän tehtävänään on vastata rakennuksen 

tuotesuunnittelusta. Suunnittelijat muodostavat yhdessä 

suunnitteluryhmän, jota johtaa pääsuunnittelija. Muita 

suunnitteluryhmään kuuluvia osapuolia ovat mm. arkkitehti, 

rakennesuunnittelija, LVI -suunnittelija ja sähkösuunnittelija. 

 

TATE -suunnittelu Lyhenne taloteknisestä suunnittelusta, johon kuuluvat LVI-

suunnittelu, sähkösuunnittelu, automaatiosuunnittelu sekä 

telesuunnittelu. 

 

Tilaaja Tilaaja on rakennushankkeen osapuoli, joka määrittelee 

hankkeen vaatimukset ja tavoitteet. Tilaaja voi olla 

rakennushankkeen omistaja, lopullinen käyttäjä tai 

pelkästään hankkeen rahoittaja. Yleensä tilaaja ostaa 

rakennuttamispalvelut joko kokonaan tai osittain 

ulkopuoliselta organisaatiolta eli rakennuttajakonsultilta. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Viime vuosikymmenten ajan rakentamisen tuottavuuden kehittyminen on ollut hidasta 

muihin teollisuuden aloihin verrattuna (Salo 2012). Osasyynä tähän on verkkaisesti 

yleistyvät erilaiset tietotekniset järjestelmät, joiden avulla voidaan parantaa muun 

muassa tiedonhallintaa ja kommunikointia. Yleinen ongelma rakennushankkeissa onkin 

esimerkiksi asiakastarpeiden hidas kulkeutuminen hankkeen eri osapuolille ja tiedon 

muuttuminen matkan varrella. 

Rakentamisprosessin kehittämisessä eri osapuolten välisen kommunikoinnin sekä 

tiedonsiirron ja -hallinnan parantamisella arvioidaan olevan Sulankivi & al. (2002: 4) 

mukaan valtava mahdollisuus tuottavuuden nostamiseksi tulevaisuudessa. Hyvänä 

ratkaisuna tähän ongelmaan on tietomallintaminen. Tietomallintaminen on levinnyt 

hyvin nopeasti, ja laajimmin tietomallintaminen on käytössä suunnitteluvaiheessa eri 

suunnittelijoiden työkaluna. Tietomallintaminen parantaa muun muassa suunnitelmien 

havainnollisuutta sekä hankkeen osapuolten välistä yhteistyötä tehokkaan 

tiedonhallinnan johdosta.  

Tämän työn taustalla on SRV Rakennus Oy:n halu kehittää tietomallipohjaisia 

suunnitteluprosessejaan projektinjohtourakoissa. SRV vastaa useissa hankkeissaan 

suunnittelun ohjauksesta, ja tietomallintaminen on jo osa prosessia. SRV:llä on tarve 

kehittää suunnittelun ohjausta siten, että käyttäjän hankintoihin liittyvät asiat saadaan 

paremmin integroitua tietomallipohjaiseen suunnitteluun. Näin koko suunnitteluprosessi 

tehostuu eri osapuolten välisen kommunikoinnin parantuessa ja ristiriitojen vähentyessä. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten rakennushankkeen käyttäjän 

laitehankinnat ja niiden suunnittelu etenee suunnitteluprosessissa, ja miten sen tulisi 

integroitua osaksi tietomallipohjaista suunnittelua. Tutkimuksen avulla esitetään 

nykyisen prosessin vaiheet, etsitään prosessin ongelmakohtia, sekä annetaan 
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kehittämisehdotuksia prosessin sujuvuuden parantamiseksi. Tutkimuskysymyksiä 

tarkastellaan koko suunnitteluprosessin sujuvuuden ja yhteistyön näkökulmasta, jolloin 

jokaisen hankeosapuolen näkökulma on tärkeä.  

Tutkimuksen päätavoite koostuu kolmesta osatavoitteesta, jotka on esitelty 

taulukkomuodossa kuvassa 1. Tutkimuksen ensimmäisenä osatavoitteena on selvittää, 

miten käyttäjäorganisaation hankintaprosessi etenee tutkimuskohteessa ja mitä 

lähtötietoja käyttäjä tarvitsee hankkeen muilta osapuolilta päätöksenteon tueksi. Mitä 

lähtötietoja muut osapuolet puolestaan tarvitsevat käyttäjän hankinnoista, milloin tiedot 

tarvitaan ja miten tietoja välitetään. Näin saadaan selville, miten käyttäjän hankintojen 

nykyinen suunnitteluprosessi etenee. 

 

Kuva 1. Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen osatavoitteet. 

 

Toisena osatavoitteena on selvittää, minkälaisia ongelmia käyttäjän hankintojen 

lähtötietoihin ja lähtötietotarpeisiin sekä tietojen ajoitukseen ja toimitukseen liittyy. 

Minkälaisilla toimenpiteillä ongelmat voitaisiin puolestaan ratkaista. Näin saadaan 

selville, miten käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessin tulisi edetä, jotta se olisi 

hankkeen etenemisen ja kaikkien osapuolten kannalta mahdollisimman sujuva.  

Kolmantena osatavoitteena on tutkia, miten käyttäjän hankintojen mallintaminen on 

tutkimuskohteessa toteutettu ja mitä hyötyä siitä on ollut hankkeen eri osapuolille. 
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Miten mallintamisprosessia tulisi kehittää, jotta siitä olisi mahdollisimman paljon 

hyötyä ja se saataisiin integroitua osaksi tietomallipohjaista suunnitteluprosessia. 

Tutkimus kohdistuu case -kohteen tulevan pääkäyttäjän hankintoihin, mutta 

tutkimustulosten perusteella pyritään löytämään myös laajemmin hyödynnettävissä 

olevia ratkaisuja. Tutkimuksen avulla pyritään löytämään kaikkien osapuolten kannalta 

järkevin toimintatapa käyttäjän hankintojen mallintamiseen, ja ratkaisemaan 

tutkimuksen edetessä ilmenevät mallintamisen ongelmat. 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

Käyttäjän hankintojen tutkiminen rajataan suuriin ja teknisiin laitteisiin, joilla voi olla 

merkittävä vaikutus erilaisiin suunnitteluratkaisuihin sekä itse rakentamisen 

toteutukseen. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan esimerkiksi irtokalusteet sekä pienet 

laitteet, joita suunnittelijoiden ei tarvitse huomioida osana suunnittelua. Tutkimus 

kohdistuu rakennushankkeen suunnitteluvaiheeseen, eikä rakentamisvaihetta ja siinä 

tapahtuvaa hankintojen toimitusta, asennusta ja kytkentää tutkita. 

Tietomallintamista yleisellä tasolla tutkitaan vain siltä osin, kuin suunnittelijoiden 

lähtötietotarpeiden ja laitteiden mallintamisen parempi ymmärtäminen vaatii. 

Tutkimuksen tavoitteena ei ole kehittää uusia tapoja käyttää tietomalleja, eikä 

mallintamisen hyötyjä käsitellä kuin käyttäjän hankintojen näkökulmasta. 

Tutkimuksessa ei myöskään käsitellä tietomallinnusohjelmistoja eikä mallintamisen 

teknistä toteutusta.  

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen aihe ja tavoitteet huomioiden tarkastellaan aihetta laadullisesta, eli 

kvalitatiivisesta näkökulmasta. Kuten jo Creswell (1994) totesi, yksi kvalitatiivisen 

tutkimusotteen piirteistä on tutkimuksen kohteena olevien yksilöiden vaikutus 

lopputulokseen (ks. Hirsjärvi & Hurme 2008: 25). Tässä tutkimuksessa se onkin 

tärkeää, koska tutkimuksen avulla pyritään luomaan toimiva prosessi tutkimuskohteen 

kaltaisiin hankkeisiin, ei yleispätevää kaikkialla toimivaa mallia. 
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Laadullisessa tutkimuksessa on kyse jostakin erityistapauksesta, jota tutkimuksen avulla 

pyritään ymmärtämään, selittämään ja soveltamaan. Laadullista tutkimus on aloitettava 

mahdollisimman avoimin silmin, ilman ennakko-oletuksia. Liian suuri tietämys aiheesta 

saattaa olla haitaksi tutkijalle, koska silloin vahvat ennakkokäsitykset voivat estää 

uusien näkökulmien löytämistä. Laadullista tutkimusta aloitettaessa tuleekin aiheeseen 

perehtyä vain siinä määrin, että tutkittavan ilmiön olennaiset piirteet pystytään 

havaitsemaan, eikä erehdytä tekemään vääriä tulkintoja. Parhaimmillaan laadullinen 

tutkimus etenee käytännön havainnoista yleiselle tasolle, eli empiriasta teoriaan. 

(Anttila 2006: 275–277.) 

Laadullinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa aineisto 

kootaan todellisissa tilanteissa. Tiedonkeruun instrumenttina suositaan ihmistä, koska 

tutkija luottaa enemmän omiin havaintoihinsa ja keskusteluihin haastateltavien kanssa 

sen sijaan, että tietoa hankittaisiin erilaisilla mittausvälineillä. Laadullisessa 

tutkimuksessa käytetään induktiivista analyysiä, koska tutkijan tavoitteena on paljastaa 

odottamattomia seikkoja. Tämän vuoksi tutkimuksen lähtökohtana ei ole teorian tai 

hypoteesin testaaminen vaan aineiston monipuolinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. 

Laadullista tutkimusta tehdessä onkin huomioitava, ettei tutkija määritä sitä, mikä on 

tärkeää. (Hirsjärvi & al. 2009: 164.) 

Laadullisessa tutkimuksessa käytetään aineiston hankintamenetelmiä, joissa tutkittavien 

omat näkökulmat pääsevät esille. Tällaisena menetelmänä voidaan käyttää esimerkiksi 

teemahaastattelua. Muita laadullisen tutkimuksen piirteitä on tutkimussuunnitelman 

muotoutuminen tutkimuksen edetessä. Tutkimus toteutetaan joustavasti ja suunnitelmia 

muutetaan tarpeen mukaan olosuhteiden muuttuessa. Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkittava tapaus on ainutlaatuinen ja tutkimusaineistoa on tulkittava sen mukaisesti. 

(Hirsjärvi & al. 2009: 164.) 

1.4.1 Case -tutkimus 

Tämä tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena eli case -tutkimuksena, joka on yksi 

laadullisista tutkimusmenetelmistä, ja soveltuu hyvin tämän kaltaiseen työhön. 

Tapaustutkimus on deskriptiivinen tutkimus, jossa aineisto rajataan yhteen tapaukseen 

ja sitä tutkitaan hyvin monipuolisesti ja tarkasti. Tapaustutkimuksen tarkoituksena on 
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tutkia ennalta päätettyä kohdetta, joka voi olla esimerkiksi yhteisö tai laitos. 

Tapaustutkimuksen avulla tutkittavasta kohteesta pyritään saamaan mahdollisimman 

kokonaisvaltainen ja tarkka kuvaus. Se on kohdistunut enemmän selitykseen kuin 

tulkintaan, ja se voidaan toteuttaa pelkän arkistomateriaalin pohjalta. Sitä voidaan 

kuitenkin täydentää esimerkiksi haastatteluiden avulla henkilötasolta saatavilla tiedoilla. 

Tapaustutkimuksen avulla ei pyritä etsimään yleisiä ratkaisumalleja, vaan kiinnostus on 

tutkittavassa tapauksessa. (Anttila 2006: 281, 286, 287.) 

Case -tutkimuksen vaiheet Anttilan (2006: 288) mukaan ovat seuraavat: määritellään 

tutkimuksen tavoitteet, tehdään tutkimussuunnitelma, kerätään aineisto, järjestellään 

saatu aineisto, raportoidaan tutkimustulokset ja tarkastellaan niiden merkittävyyttä. 

1.4.2 Teemahaastattelu 

Tutkimusaineisto kerätään haastatteluilla, jotka kohdennetaan hankkeen eri osapuolille. 

Haastattelu on yksi yleisimmistä tiedonhankintamenetelmistä kyselyiden ohella. Se on 

joustava ja sopii hyvin monenlaisiin tarkoituksiin. Haastattelun avulla tiedonhankinnan 

kulkua voidaan ohjata itse haastattelutilanteessa, ja saada esiin vastausten taustalla 

olevia motiiveja. Haastattelu tiedonhankintamenetelmänä sopiikin hyvin tutkimukseeni, 

koska jo ennalta tiedetään tutkimuksen aiheen tuottavan monenlaisia vastauksia. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008: 34, 35.) 

Haastattelulajina tutkimuksessa käytetään teemahaastattelua, eli puolistrukturoitua 

haastattelua. Rinsonin (1995) mukaan teemahaastattelussa kysymykset on ennalta 

määrättyjä, mutta haastattelija voi vaihdella kysymyksen sanamuotoa haastateltaville 

paremmin sopiviksi (ks. Hirsjärvi & Hurme 2008: 47). Teemahaastattelu sopii hyvin 

tutkimukseni haastattelulajiksi, koska kaikki haastateltavat tarkastelevat kysymyksiä eri 

näkökulmista. Tällöin myös kysymysten jäsentelyä täytyy muokata haastateltavien 

mukaan, eikä kysymyksille aseteta valmiita vaihtoehtoja, vaan haastateltavat vastaavat 

kysymyksiin omin sanoin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys puolestaan luodaan 

kirjallisuustutkimuksen avulla. Hirsjärvi & Hurme (2008: 13) mukaan 

kirjallisuustutkimus osoittaa, miten aihetta on aiemmin tutkittu, miten siinä on 

onnistuttu ja mitä aiheesta on vielä tutkimatta. 
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1.5 Tutkimuksen rakenne ja suoritus 

Tutkimus koostuu kuudesta luvusta. Johdantoluvussa esitetään tutkimuksen tausta, 

tutkimusongelmat ja -menetelmät sekä täsmennetään tutkimuksen tavoitteita, rajausta ja 

rakennetta. Toisessa luvussa aihetta tarkastellaan kirjallisuustutkimuksen avulla, jossa 

käsitellään rakennushankkeen suunnitteluprosessia, projektinjohtorakentamista ja 

tietomallintamista erillisinä kokonaisuuksina.  Kirjallisuustutkimuksen avulla 

ymmärretään paremmin rakennushankkeen suunnitteluprosessia ja käyttäjän roolia 

hankkeen osapuolena ja asiakkaana, projektinjohtorakentamista hankkeen 

toteutusmuotona ja toimintaympäristönä, sekä tietomallintamisen periaatteita ja hyötyjä 

suunnitteluprosessissa.  

Kolmannessa luvussa esitellään tutkimuskohteena oleva case -hanke ja 

haastattelututkimuksen toteutus sekä käydään läpi haastattelututkimuksen suoritus 

vaiheittain. Neljännessä luvussa esitetään haastattelututkimuksen tulokset. Viidennessä 

luvussa tarkastellaan tutkimustuloksia ja verrataan saatuja tuloksia tutkimuksen 

tavoitteisiin sekä kirjallisuustutkimukseen. Luvussa kuusi puolestaan esitetään 

tutkimuksen johtopäätökset, arvioidaan tutkimuksen toteutusta sekä annetaan 

ehdotuksia mahdollisia jatkotutkimuksia varten. 

1.6 Tutkimuksen tuotokset 

Tutkimustulosten perusteella annetaan kehittämisehdotuksia käyttäjän hankintojen 

tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin parantamiseksi sekä kuvataan prosessin vaiheet 

prosessikaavion avulla. Prosessikaaviossa esitetään käyttäjän hankintojen 

suunnitteluketju yleisellä tasolla suunnittelun aloituksesta valmiiseen tietomalliin, sekä 

eri vaiheissa sovittavat asiat ja tuotettavat suunnitelmat. 
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2 KIRJALLISUUSTUTKIMUS 

Tässä luvussa tarkastellaan suunnitteluprosessia, projektinjohtorakentamista ja 

tietomallintamista kirjallisuustutkimuksen avulla. Suunnitteluprosessi käydään läpi 

vaiheittain, jotta ymmärretään paremmin eri osapuolten rooleja hankkeessa. 

Projektinjohtorakentamista tarkastellaan suunnittelun ja hankintojen ohjauksen 

näkökulmasta, sekä miten toteutusmuoto vaikuttaa suunnitteluun ja käyttäjän rooliin. 

Tietomallintamista tutkitaan tiedonhallinnan ja käyttäjän hyötyjen näkökulmasta, sekä 

käydään läpi mallintamisen vaiheistus osana suunnitteluprosessia. 

2.1 Rakennushankkeen suunnitteluprosessi 

Rakennushankkeella tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, jotka tarvitaan halutun 

rakennuksen toteuttamiseen, aina rakentamispäätöksestä valmiin rakennuksen 

käyttöönottoon. Rakennushankkeen lopputuote voi olla joko uudisrakennus tai 

korjausrakennettu rakennus ja hankkeen toteutuksen toimenpiteitä voidaan tarkastella 

kahdesta näkökulmasta: rakennushankkeen osapuolten näkökulmasta ja 

rakennushankkeen vaiheiden näkökulmasta. (RT 10-10387 2001: 2.) 

Rakennushanke voidaan jakaa ajallisesti sekä sisällöllisesti erillisiin vaiheisiin, jotka 

toteutuvat jokaisessa rakennushankkeessa sen luonteesta riippumatta. Hankkeen 

erityispiirteet huomioiden eri vaiheita voidaan kuitenkin painottaa tarvittavalla tavalla. 

Suunnitteluvaiheeseen voidaan sisällyttää kolme vaihetta, jotka ovat tarveselvitys, 

hankesuunnittelu ja rakennussuunnittelu. Muita rakennushankkeen vaiheita ovat 

rakentaminen ja käyttöönotto. (Vuorela & al. 2001: 51.) 

Rakennussuunnittelu voidaan puolestaan jakaa ehdotus-, luonnos- ja toteutusvaiheisiin, 

joissa kehitetään edellisissä vaiheissa määriteltyjä rakennushankkeen arkkitehtonisia, 

toiminnallisia ja teknisiä ratkaisuja. Rakennussuunnitteluvaihe alkaa tarvittaessa 

suunnittelijoiden valinnalla, mutta vaativissa hankkeissa suunnittelijat kannattaa valita 

jo hankesuunnitteluvaiheessa. Suunnittelijoiden valinta on tehtävä huolellisesti, koska 

rakennussuunnittelulla on suuri merkitys rakennushankkeen onnistumisessa. (RT 10-

10387 2001: 12.) 
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Rakennushankkeen suunnittelun tilaajana voi olla rakennuttaja, rakennuttajakonsultti tai 

urakoitsija hankkeen toteutusmuodosta riippuen. Suunnittelun tilaaja luo suunnittelulle 

edellytykset ja ohjaa suunnittelua. Rakennussuunnitteluvaiheessa lähtökohtana toimii 

hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet, joiden avulla tilaaja määrittelee 

suunnittelijoiden tehtävät. Rakennussuunnitteluvaiheeseen osallistuu kaikki hankkeen 

suunnittelijat, joten suunnittelijoiden yhteistyön toimivuus on hyvin tärkeää. Eri 

suunnittelutehtävien tekijöillä on oltava riittävä ammattitaito ja suunnitelmien 

yhteensopivuus on varmistettava. Suunnitteluryhmille onkin kehitetty erilaisia 

toimintamalleja, kuten pääsuunnittelijan koordinoima suunnittelu, joiden avulla 

järjestetään suunnitteluyhteistyön sopimukset. (Kankainen & Junnonen 2000: 33) 

2.1.1 Ehdotussuunnittelu 

Ehdotussuunnitteluvaiheessa pyritään aikaansaamaan perusratkaisu, jossa otetaan 

huomioon hankkeelle asetetut tavoitteet. Ehdotuspiirustusten avulla vertaillaan 

vaihtoehtoisia toiminta- ja maankäyttömalleja sekä muutamia perusratkaisuja. 

Ratkaisujen yksityiskohtia ja luonnossuunnitelmia laadittaessa on suunnitelmien 

rakentamissäännösten mukaisuus varmistettava viranomaisilta. Valittu ratkaisu 

täydennetään ehdotussuunnitelmaksi, jonka tilaaja hyväksyy yleissuunnittelun pohjaksi. 

(RT 10-10387 2001: 12.) 

Kankaisen & Junnosen (2000: 37) mukaan ehdotussuunnitelmassa tulee ilmetä kohteen: 

- toiminnallinen, rakennustaiteellinen ja tekninen yleisratkaisu 

- sijoittuminen tontille ja liittyminen ympäristöön 

- perustamisolosuhteet sekä kunnallistekninen valmius ja liittymätiedot 

- sekä kustannusarvio. 

Ehdotussuunnitteluvaiheessa suunnittelijoiden tehtävänä on täsmentää käyttäjän, 

tilaajan ja ympäristön asettamat tavoitteet sovitun laatutason mukaisesti. Arkkitehti 

esittää uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista suunnittelijat yhdessä valitsevat ehdotuksen 

tilaajan hyväksyttäväksi. (RT 10-11109 2013: 8.) 
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2.1.2 Luonnossuunnittelu 

Luonnossuunnitteluvaiheessa tarkennetaan ehdotussuunnitelmissa esitettyä rakennuksen 

sijoittumista tontille ja sen ympäristöön sekä toiminnallista, rakennustaiteellista ja 

teknistä yleisratkaisua. Luonnossuunnitteluvaiheeseen sisältyy perusratkaisu 

rakennejärjestelmästä sekä tekniset tilavaraukset. (RT 10-10387 2001: 12.) 

Luonnossuunnitelmia verrataan aiempiin suunnitelmiin ja suunnitelmista tarkistetaan, 

että hankkeen laajuustiedot vastaavat tavoitteita ja tilaohjelmaa on noudatettu. 

Hankkeen kustannusarvion, toteutusaikataulun ja rahoitussuunnitelman on oltava 

linjassa sovittujen tavoitteiden kanssa. Ennen tilaajan hyväksyntää luonnoksista 

hankitaan vielä lausunnot käyttäjiltä sekä tarvittaessa asiantuntijoilta ja viranomaisilta. 

Kun tilaaja hyväksyy suunnitelmat, laaditaan niistä rakennuslupahakemuksen asiakirjat. 

Rakennuslupaan tarvitaan pääpiirustukset, selvitys rakentamispaikan perustamis- ja 

pohjaolosuhteista sekä muut viranomaisten vaatimat asiakirjat. (Kankainen & Junnonen 

2000: 38.) 

2.1.3 Toteutussuunnittelu 

Toteutussuunnitteluvaiheessa rakennuslupa-asiakirjoista jalostetaan työpiirustukset ja 

tekniset suunnitelmat niin, että niiden avulla voidaan määritellä rakennuksen laatu ja 

määrä sekä antaa urakkatarjous. Toteutussuunnitelmien on oltava asetettujen 

vaatimusten mukaisia sekä täytettävä toiminnan ja käytön aiheuttamat tarpeet. 

Ratkaisujen ja detaljien on oltava tavoitteiden mukaisia ja osasuunnitelmien on 

muodostettava eheä kokonaisuus. Toteutussuunnittelua voidaan tehdä vielä 

rakentamisen aikanakin, jolloin tehdään esimerkiksi erilaisten valmistus- sovitus- ja 

asennuspiirustukset sekä täydentävät osapiirustukset, joita tarvitaan hankkeen 

toteuttamiseksi. (Kankainen & Junnonen 2000: 38 - 39). 

2.1.4 Käyttäjän rooli rakennushankkeessa 

Käyttäjä on rakennushankkeen osapuoli, joka toimii rakennettavan kohteen käytön 

asiantuntijana, ja jota varten hanke toteutetaan. Hankkeen lähtökohtana ovat käyttäjän 

vaatimukset ja tavoitteen niin laadun kuin toiminnallisuuden suhteen. Hankkeen muiden 
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osapuolten tehtävänä on varmistaa, että käyttäjän tarpeet toteutuvat. (RT 10-10387 

2001: 5.) 

Käyttäjäorganisaatiolla on rakennushankkeessa kaksi tärkeää tahoa, jotka vastaavat 

rakennuksen toiminnasta ja kiinteistönhoidosta. Toiminnasta vastaava taho huolehtii, 

että rakennettava rakennus vastaa käyttötarkoitusta ja sille asetettuja vaatimuksia. 

Kiinteistönhoidosta vastaava taho huolehtii puolestaan kiinteistönhoidon näkökulman 

huomioimisesta. (RT 10-10387 2001: 5.) 

Kirjallisuudessa ei ole paljonkaan tutkittu rakennushankkeen käyttäjää ja sen roolia 

hankkeissa muuten kuin RT -tehtäväluetteloissa. Käyttäjä tulee useimmiten esiin 

puhuttaessa asiakkuudesta, mutta asiakkaallakin tarkoitetaan yleensä tilaajaa, joka tosin 

voi olla myös rakennuksen käyttäjä. Yksi syy miksi loppukäyttäjästä ei ole paljon 

kirjallisuutta, on mahdollisesti käyttäjien muodostama hyvin moninainen joukko. Tämä 

tarkoittaa sitä, että jokaisessa hankkeessa käyttäjä on erilainen, jolloin sen toimintatavat 

muuttuvat hankkeittain. Tällöin on vaikea kehittää yleispäteviä ratkaisuja käyttäjän 

kuvaamiseen ja sen toimintaan. 

Rakentaminen eroaa muista teollisuuden aloista sen projektiluontoisuuden vuoksi. 

Rakentamisessa hankkeet ovat kertaluontoisia, ja osapuolet vaihtuvat projekteittain. 

Tämä johtaa siihen, ettei aiempia kokemuksia voida täysin hyödyntää tulevissa 

hankkeissa, vaikka kohde olisikin osittain samankaltainen.  Jokaisen hankkeen sisällön 

määrittää kuitenkin aina asiakas. (Ventovuori & al. 2002: 35.) 

Rakennusurakoitsijalla on yleensä asiakassuhteissa kaksi ulottuvuutta: tilaajalle 

tuotetaan erilaisia palveluprosesseja ja käyttäjälle hankkeen lopputuotteen, rakennuksen 

(ks. kuva 2). Kun asiakkuus muuttuu moniulotteiseksi, aiheuttaa tämä myös hankkeen 

toimittajaverkoston monimutkaistumista. Rakennusurakoitsijalla ja tilaajalla on 

keskinäisten asiakassuhteiden taustalla myös omia asiakassuhteita kolmansiin 

osapuoliin, jotka osallistuvat asiakasketjuun ja tuottavat lisäarvoa lopputuotteeseen.  

Asiakkuus muodostaakin asiakasketjun, jossa tilaaja, käyttäjä, rakennusurakoitsija ja 

aliurakoitsijat sekä suunnittelijat toimivat yhtäaikaisesti. (Kärnä & al. 2007: 18 -20.) 
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Kuva 2. Rakennusurakoitsijan keskeiset asiakassuhteet (kuva muokattu lähteestä 

Kärnä & al. 2007: 19). 

 

Urakoitsijan on otettava huomioon sekä tilaajan että käyttäjän tarpeet, ja organisoitava 

toiminta siten, että kummallekin asiakkaalle on omat vastuuhenkilönsä. Näin urakoitsija 

pyrkii parantamaan palvelujen toiminnallista laatua ja tuottamaan lisäarvoa molemmille 

osapuolille. Yleensä myös tilaaja on suhteessa sekä rakennusurakoitsijaan että 

käyttäjään, jolloin tilaajan on suojeltava molempia suhteita. Tällöin tilaaja toimii 

samanaikaisesti sekä yritys- että kuluttajamarkkinoilla. (Ventovuori & al. 2002: 35, 37.) 

Sairaalasuunnittelussa läheinen yhteistyö käyttäjän kanssa korostuu, kun uusissa 

sairaaloissa halutaan uudistaa myös hoitokäytäntöjä. Lääketieteen ja tekniikan kehitys 

asettaa vaatimuksia myös tilojen muuntojoustavuudelle. Muuntojoustavuuden 

lisääminen puolestaan asettaa vaatimuksia rakenneratkaisuille. Sairaaloiden 

hyötykuormat ovat suuria verrattuna esimerkiksi toimistorakennukseen, jolloin 

rakenteiden mitoituksessa on otettava huomioon tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävät 

uudet läpiviennit sairaalateknisille laitteille. (Rakennuslehti 2013.) 

Rakennusurakoitsijan näkökulmasta käyttäjä ei useinkaan ole asiakas, vaan asiakkaan 

asiakas (ks. kuva 3), jolloin joko tilaaja edellyttää urakoitsijalta yhteistyötä käyttäjään 

tai urakoitsijalla itsellään on tarve asioida käyttäjän kanssa. Tällöin on vaarana se, että 

käyttäjä jää liian etäiseksi urakoitsijalle, eikä todellisia tarpeita kyetä tunnistamaan. 

Tilaajan onkin pyrittävä toimimaan linkkinä käyttäjän ja urakoitsijan välillä. 

(Ventovuori & al. 2002: 45, 52.) 
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Kuva 3. Asiakkaan asiakas (kuva muokattu lähteestä Ventovuori & al. 2002: 45.) 

 

Ongelmana on usein, että tilaaja ei ole huolehtinut riittävien lähtötietojen antamisesta 

oikeaan aikaan. Käyttäjän tarpeet eivät välity tilaajan kautta kuten pitäisi, eikä 

yhteistyötä tehdä riittävästi. Monet muutkin suunnitteluprosessin ongelmat liittyvät 

puutteelliseen tiedonkulkuun osapuolten välillä, eikä käytettävissä olevia 

informaatioteknologioita, kuten tietomallinnusta, käytetä hyväksi riittävästi. (Pekkanen 

2005: 74 - 77.) 

2.2 Projektinjohtorakentaminen 

Peltonen & Kiiras (2000: 6) mukaan rakennushankkeet on Suomessa toteutettu 

yleisimmin urakointitavalla, jossa suunnittelu ja rakentaminen ovat toisistaan täysin 

erillisiä prosesseja. Tilaaja ohjaa suunnittelua ja hankinnat tehdään suunnitelmien 

valmistuttua kokonais- tai jaettuna urakkana. 

Perinteinen kokonaisuuden suunnittelu ei kuitenkaan ole joustava 

suunnitelmamuutoksille, joita ovat esimerkiksi käyttäjän tilaratkaisut ja tilavaraukset. 

Usein käyttäjien suunnitelmiin tulee muutoksia hankeen eri vaiheissa sekoittaen 

suunnitteluprosessia ja heikentäen suunnitteluratkaisuja. Kokonaiskilpailutus edellyttää 

valmiita suunnitelmia aikaisessa vaiheessa, mikä ei ole hyvä asia käyttäjän 

päätöksentekoprosessin kannalta. Tällaisiin tilanteisiin paremmin soveltuva 
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toteutusmuoto on projektinjohtorakentaminen, jossa yhtenä tärkeänä tavoitteena on 

suunnitteluprosessin joustavuus. (Kruus & al. 2006: 5.) 

Rakennushankkeen toteutusmuodon kannalta asiakassuhteiden onnistuminen edellyttää 

muun muassa avointa kommunikaatiota, systemaattista tiedonvaihtoa sekä selkeästi 

määriteltyjä ja yhteisesti hyväksyttyjä tavoitteita. Toteutusmuodon vaikutukset 

kohdistuvat etenkin eri osapuolten välisiin sopimussuhteisiin, vastuun jakautumiseen ja 

tilaajan vaikutusmahdollisuuksiin hankkeen aikana. (Pekkanen 2005: 38.) 

Projektinjohtorakentaminen on hankkeen järjestämismuoto, jota johtaa ammattimainen 

projektinjohtototeuttaja yhteistyössä tilaajan kanssa. Projektinjohtorakentamisessa 

suunnittelu, hankinta ja toteutus limitetään tekemällä rakennustyöt useina suunnittelun 

aikana kilpailutettuina hankintoina. Tällöin suunnitteluun voidaan käyttää enemmän 

aikaa, samalla kun hankkeen läpiviennin kokonaisaika lyhenee kuvan 4 mukaisesti. 

(Peltonen & Kiiras 2000: 11 - 13.) 

 

Kuva 4. Projektinjohtorakentamisen vaikutus hankkeen aikatauluun (kuva muokattu 

lähteestä Peltonen & Kiiras 2000: 13). 

 

Tilaajalla on aina lopullinen päätösvalta suunnitelmiin ja hankintoihin, jolloin 

suunnitelmia voidaan kehittää vielä rakentamisen aikana. Projektinjohtorakentaminen 

helpottaa myös sopeutumista käyttäjän vaatimuksiin, jotka usein täsmentyvät hyvin 

myöhäisessä vaiheessa. Suunnittelun joustavuuden vuoksi projektinjohtorakentaminen 
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sopii hyvin myös hankkeisiin, joissa tuleva käyttäjä ei ole vielä tiedossa. (Kruus & al. 

2006: 11.) 

Projektinjohtorakentamisen hankeprosessi voidaan jakaa kahteen osaan kuvan 5 

mukaisesti. Ensimmäisessä osassa asetetaan hankkeen tavoitteet hankeselvityksen 

avulla, haetaan tavoitteille ratkaisuja luonnossuunnittelun avulla sekä tehdään 

tavoitteiden mukainen yleissuunnitelma. Tavoitteiden toteutuminen varmistetaan 

projektisuunnitelman avulla. Toisessa vaiheessa hankkeelle asetetut tavoitteet pyritään 

saavuttamaan limitetyllä hankeprosessilla. (Kruus & al. 2006: 12 – 13.) 

 

Kuva 5. Projektinjohtorakentamisen hankeprosessin kaksi vaihetta (kuva muokattu 

lähteestä Kruus & al. 2006: 12). 

 

Projektinjohtorakentamista voidaan toteuttaa monenlaisena eri variaationa, joissa 

tilaajan ja projektinjohtototeuttajan tehtävät vaihtelevat. Tehtäväkokonaisuuksien 

perusteella projektinjohtorakentaminen voidaan jakaa kolmeen päämuotoon: 

projektinjohtorakennuttaminen, projektinjohtopalvelu ja projektinjohtourakointi. 

Projektinjohtototeuttajan tehtäväryhmät eri muodoissa on esitetty kuvassa 6. (Peltonen 

& Kiiras 2000: 21.) 
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Kuva 6. Projektinjohtototeuttajan tehtäväryhmät eri toteutusmuodoissa (kuva 

muokattu lähteestä RT 16-10906 2007: 1). 

 

2.2.1 Projektinjohtourakka 

Projektinjohtourakoinnissa tilaaja tekee urakkasopimuksen vain 

projektinjohtourakoitsijan kanssa, mikä selkiyttää sopimussuhteita ja vastuita tilaajan 

näkökulmasta. Projektinjohtourakoitsijan tehtäviin kuuluu projektinjohtotehtävät, 

työmaan johtotehtävät sekä rakennustyöt. Projektinjohto-organisaatio koostuu 

projektinjohtourakoitsijan omasta henkilökunnasta ja hankinnat tehdään 

projektinjohtourakoitsijan nimiin, mutta tilaajalla on kuitenkin lopullinen päätösvalta 

hankinnoissa. Hankintojen lisäksi myös suunnittelusopimukset voidaan tehdä 

projektinjohtourakoitsijan nimiin, mutta suunnitelmat ja hankinnat on edelleen 

hyväksytettävä tilaajalla. (Peltonen & Kiiras 2000: 24.) 

Projektinjohtourakassa sopimuksen kohteena on rakennustyö, ja sopimusehtoina 

käytetään rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Projektinjohtourakan 
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erona tavalliseen pääurakkamuotoon on se, että rakennustyöt toteutetaan hankintoina, 

joihin tilaajalla on päätösvalta. Tilaajan ammattitaidosta ja resursseista riippuen se voi 

käyttää erillistä rakennuttajakonsulttia, joka toimii tilaajan edustajana muihin 

hankeosapuoliin nähden. (Kruus & al. 2006: 17.) 

Asiakkuuden näkökulmasta toimintatapa, jossa tilaaja on sopimussuhteessa vain yhteen 

palvelun tuottajaan, on hyvin selkeä. Tämä luo hyvät edellytykset toteuttaa 

loppukäyttäjän tarpeet mahdollisimman hyvin, jolloin prosessi toimii käyttäjän kannalta 

optimaalisesti. Tämä edellyttää kuitenkin rakennusurakoitsijalta ja muilta osapuolilta 

tiivistä yhteistyötä sekä selkeitä sopimuksia. (Pekkanen 2005: 30.) 

Rakennusurakoitsijan tulee tietää tilaajan ja käyttäjän todelliset tarpeet hankkeessa, 

mutta moniulotteiset sidosryhmät ja yhteistyöntarve tekevät määrittelystä hankalaa. 

Yksi tärkeä osa asiakassuhdetta onkin vuorovaikutus. Urakoitsijan on kyettävä 

hoitamaan viestintä tehokkaasti kaikkien hankkeen osapuolten välillä, mikä lisää 

tiedonkulun lisäksi myös eri osapuolten välistä luottamusta. (Ventovuori & al. 2002: 43 

- 44.) 

Käyttäjän yksilöllisten vaatimusten huomioiminen edellyttää urakoitsijalta 

rakennusprosessin organisoimista ja ohjausta. Prosessin on oltava mahdollisimman 

selkeä ja yksinkertainen, jotta asiakaslähtöinen rakentaminen toteutuu ja vaatimukset 

voidaan ottaa huomioon. (Ventovuori & al. 2002: 38.) 

2.2.2 Suunnittelun ohjaus 

Suunnittelun ohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että suunnitteluprosessi johtaa 

asetettuihin tavoitteisiin ja suunnitelmat täyttävät niille asetetut vaatimukset (RT 10-

11107 2013: 12). Suunnittelun ohjauksella opastetaan suunnittelijoita tavoitteiden 

mukaisten ja keskenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen laatimiseen (RT 13-

10860 2005: 2). Suunnittelun ohjauksessa suunnittelijoiden ja muiden osapuolten 

välinen yhteistyö järjestetään sopimalla yhteiset käytännöt suunnitelmakatselmusten 

järjestämisestä sekä hyväksyttämis- ja raportointimenettelystä (RT 10-11076 2012: 7). 
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Suunnittelun ohjaus on osa suunnittelun johtamista, johon kuuluu lisäksi suunnittelun 

organisointi, valvonta ja koordinoiminen. Suunnittelun johtamisella pyritään täyttämään 

tilaajan suunnitelmakokonaisuudelle asettamat tavoitteet ja vaatimukset. Johtamisen 

näkökulmasta suunnittelun johtaminen on myös asiakassuhteiden johtamista, jossa eri 

osapuolten tarpeet, tavoitteet ja toiveet huomioidaan ja ristiriitatilanteet selvitetään. (RT 

13-10860 2005: 2, 4) 

Projektinjohtorakentamisessa rakennus jaetaan kiinteään perusosaan ja muuttuvaan 

tilaosaan, joilla rakentamiseen saadaan muunto- ja käyttöjoustavuutta. 

Muuntojoustavuutta tarvitaan kun rakennuksen käytössä tapahtuu muutoksia, 

esimerkiksi käyttäjän vaihtumisen vuoksi. Käyttöjoustavuudella puolestaan tarkoitetaan 

rakennuksen kykyä mukautua erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tähän vaikuttaa muun 

muassa tilojen yleispätevyys ja järjestelmien säädettävyys. Huono muunto- ja 

käyttöjoustavuus rajoittaa rakennuksen käyttöä tulevaisuudessa, mikä ei käyttäjän 

näkökulmasta ole toivottavaa. (Kruus & al. 2006: 22.) 

Hanke- ja yleissuunnittelu 

Perinteisesti rakennushankkeissa on ajateltu, että käyttäjät pystyvät määrittelemään 

kaikki vaatimuksensa ja hyväksymään suunnitteluratkaisut jo 

hankesuunnitteluvaiheessa. Todellisuudessa tilanne on harvoin tämä, ja usein tuleva 

käyttäjä ei ole edes tiedossa projektin alkuvaiheessa. Tämän vuoksi hankkeen laajuutta 

ei voida kuvata perinteiseen tapaan yksityiskohtaisella tilaohjelmalla, vaan on 

käytettävä joustavaa tilaohjelmaa. Tavoitteita asetettaessa joustavuus huomioidaan 

määrittämällä kiinteä perusrakennus, muuttuvan tilaosan laajuus ja ominaisuudet, sekä 

jakamalla budjetti näiden välille. (Kruus & al. 2006: 24.) 

Yleissuunnittelua voidaan pitää kiinteän perusosan suunnitteluvaiheena, ja 

yleissuunnitelmassa esitetään muuttuvan osan rajaus sekä tila-alueet. 

Yleissuunnitteluvaihe on projektinjohtorakentamisessa tärkeässä roolissa, koska 

yleissuunnitelman perusteella laaditaan toteutusvaiheen projektisuunnitelma, aloitetaan 

kiireellisimmät hankinnat ja rakentaminen sekä muuttuvan tilaosan toteutussuunnittelu 

(ks. kuva 7). (Kruus & al. 2006: 22, 28.) 
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Kuva 7. Yleissuunnittelun prosessi projektinjohtototeutuksessa (kuva muokattu 

lähteestä Kruus & al. 2006: 28). 

 

Projektisuunnittelu 

Projektisuunnittelu on osa jokaista rakennushanketta, ja projektinjohtorakentamisessa 

projektisuunnitelmalla on erityisen suuri merkitys. Projektisuunnitelmaa varten 

laaditaan projektiorganisaatio, määräluettelo ja kustannusarvio, hankintajako ja 

tavoitebudjetti sekä suunnittelu-, hankinta- ja rakennusaikataulu. Lisäksi voidaan tehdä 

esimerkiksi riskianalyysi, laatusuunnitelma ja raportointisuunnitelma. (Peltonen & 

Kiiras 2000: 14 - 15.) 

Suunnitelma-aikataulu laaditaan samanaikaisesti hankinta-aikataulun kanssa, koska 

hankinnat määrittävät milloin piirustuksia tarvitaan. Suunnitelma-aikatauluun merkitään 

erikseen kunkin suunnittelualan suunnitelmat, ja aikatauluun on hyvä merkitä myös 

tilaajan ja käyttäjän sovitut lähtötietojen päivämäärät suunnittelun valvonnan 

helpottamiseksi. (Ratu S-1229 2011: 11.) 

Projektisuunnittelussa projektinjohtourakoitsija suunnittelee muun muassa projektin 

päätöksentekomenettelyn sekä eri osapuolten välisen tiedonhallinta- ja 

välitysmenettelyn, ja hyväksyttää ne tilaajalla. Tilaaja puolestaan varmistaa, ettei 
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tilaajan sopimussuhteisten osapuolten välillä ole hankkeen tavoitteiden osalta ristiriitaa. 

(RT 10-10907 2007: 2.) 

Toteutussuunnittelu 

Projektinjohtourakoitsija ohjaa toteutussuunnittelua aikataulusuunnittelun sekä 

hankinnan ja rakentamisen asiantuntijana, ja informoi tilaajaa välittömästi tavoitteiden 

saavuttamisen vaarantuessa. Projektinjohtourakoitsijan on huolehdittava siitä, että 

hankintoihin liittyvä suunnittelu on yhteen sovitettu muuhun suunnitteluun, ja lisä- ja 

muutossuunnittelutarpeet tulee hoidetuksi. Ongelmien ilmetessä 

projektinjohtourakoitsija ehdottaa tilaajalle oma-aloitteisesti korjaavia toimenpiteitä. 

Tilaaja puolestaan käsittelee ja tilaa lisä- ja muutossuunnitelmat, sekä järjestää 

käyttäjäyhteistyön. (RT 10-10907 2007: 2 - 3.) 

Projektinjohtorakentamisessa suunnittelua voidaan ohjata yhdistetyllä työntö- ja 

imuohjauksella kuvan 8 mukaisesti. Tämä on hyvä ratkaisu, koska pelkällä 

hankintatoimen suunnitelmien imuohjauksella suunnittelijoiden on vaikea tehdä oikeita 

suunnitelmia. Suunnitelmia voidaan vaatia myös osista, joista ei ole saatu vielä edes 

suunnittelun lähtötietoja. Toisaalta suunnittelijat eivät pysty toimittamaan kerralla 

valmiita suunnitelmia toteutusta varten, vaan suunnitelmiin tulee aina muutoksia tai 

tarkennuksia projektin edetessä. (Kruus 2008: 62.) 

 

Kuva 8. Suunnittelu ohjaus työntö- ja imuohjauksella (kuva muokattu lähteestä Kruus 

2008: 63). 

 

Projektinjohtorakentamisessa suunnitteluaikataulu laaditaan yleensä 

hankintapaketeittain, vaikka se ei sovellu kovin hyvin suunnittelun ohjaukseen. 

Suunnittelun näkökulmasta hankintapaketit muodostavat vääränlaisia 
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asiakokonaisuuksia, mikä hankaloittaa suunnitelmien tuottamista. Suunnittelua tulisi 

toteuttaa kokonaisuuksina, suunnitelmapaketteina, joiden suunnittelu on tehtävä yhtä 

aikaa. Suunnitelmapaketit päätetään toteutussuunnittelun alkuvaiheessa, ja ne 

muodostetaan siten, että samaan aikaan suunniteltavat sekä samaan aikaan hankittavat 

osat muodostavat yhden paketin. Projektin ohjauksen näkökulmasta suunnitelmapaketit 

antavat muun muassa käyttäjälle aikaa tehdä päätöksiä. (Kruus & al. 2006: 34 - 35.) 

2.2.3 Käyttäjäsuunnittelun ohjaus 

Suuri osa suunnitteluohjausvaiheen riskeistä on lähtöisin käyttäjästä. Käyttäjän 

päätöksenteon ja sen aikataulutuksen puutteellinen ohjaus voi johtaa hallitsemattomaan 

käyttäjäsuunnitteluun, mikä puolestaan aiheuttaa puutteita tiedonkulkuun. Esimerkiksi 

suunnittelijat eivät saa tarvitsemiaan lähtötietoja, tai tietojen muuttuessa ne eivät 

kulkeudu eri osapuolille. Suunnittelun ja toteutuksen kannalta on erittäin tärkeää, että 

myös käyttäjän suunnittelu pysyy muun projektin aikataulussa. Tämän vuoksi käyttäjän 

osallistuminen suunnitteluprosessiin on suotavaa, ja käyttäjäpäätösten ja -muutosten 

menettelytavat on sovittava ennalta jo sopimusvaiheessa. (Martin 2010: 37 - 39.) 

Tilaajan on tiedotettava projektinjohtourakoitsijalle tekemänsä käyttäjäsopimukset, 

joista ilmenee muun muassa käyttäjätietojen toimitusaikataulu sekä tilaajan ja käyttäjän 

väliset hankintarajat. Käyttäjätietojen toimittaminen on tärkeää, jotta 

projektinjohtourakoitsija voi varautua projektin muun ohjauksen osalta mahdollisesti 

myöhään saataviin käyttäjäpäätöksiin ja -muutoksiin. Erityisen tärkeää on toimittaa 

tiedot hankinnoista, joilla on vaikutuksia muihin rakennusosiin. (RT 10-11081 2012: 7.) 

Tilaajan on määriteltävä projektinjohtourakoitsijalle ja suunnittelijoille, kuka projektissa 

tekee päätöksiä ja miten. Lisäksi on yhdessä sovittava projektinjohtourakoitsijan ja 

pääsuunnittelijan suunnittelun ohjausvastuista ja suunnitelmia koskevasta 

hyväksyttämismenettelystä. (RT 10-11081 2012: 7 - 8.) 

Projektinjohtourakoitsija, tilaaja ja pääsuunnittelija sopivat yhdessä, miten hankkeessa 

ohjataan toteutussuunnittelua, ja menettelytapa kuvataan urakkasopimuksessa. 

Suunnittelun aikatauluttamisen periaatteet käydään tarvittaessa tilaajan johdolla läpi 

toteutussuunnittelun aloituspalaverissa. (RT 16-10906 2007: 5, 9.) 
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Projektinjohtourakoitsija koordinoi hankkeen osapuolten yhteistyötä ja pitää 

suunnittelijat, aliurakoitsijat sekä tilaajan kanssa sopimussuhteessa olevat tietoisina 

projektin tavoitteista ja etenemisestä. Tilaaja osaltaan antaa projektinjohtourakoitsijalle 

urakan suunnitteluun, toteutukseen ja kustannuksiin vaikuttavat sopimuksenteon jälkeen 

muuttuneet lähtötiedot. Tilaajan on lisäksi huolehdittava siitä, että tilaajan kanssa 

sopimussuhteessa olevat tahot sitoutetaan toimimaan projektinjohtourakan toteutusta ja 

yhteistoimintaa tukevalla tavalla. (RT 16-10906 2007: 7, 9.) 

2.2.4 Hankintojen ohjaus 

Projektin hankintojen myöhästyminen on usein syynä koko projektin aikataulun 

pettämiseen. Hankinnat myöhästyvät puutteellisen ohjauksen vuoksi, mikä voi johtua 

esimerkiksi siitä, että laitteiden hankinnasta vastaa projektin ulkopuolinen hankinta-

osasto. Hankintojen aikataulutus ja valvonta ovatkin tärkeä osa koko projektin ohjausta, 

ja hankintojen ohjauksessa tulee miettiä, mitkä hankinnat esitetään projektiaikatauluissa 

ja mitä hankintoja valvotaan muilla menetelmillä. (Pelin 2011: 243.) 

Rakennushankkeissa tuotteita ei osteta henkilökohtaiseen käyttöön, vaan jonkin 

organisaation tarpeeseen. Tällöin tuotteen hankintapäätös tehdään organisaation 

henkilöstön kokemusten ja toiminnan perusteella. Käyttäjän hankintapäätösten 

osatekijöiden ja ostopäätösprosessin tunteminen on asiakkuuden hallintaa, jolloin 

rakennusurakoitsija voi pyrkiä vaikuttamaan ostopäätöksiin. (Ventovuori & al. 2002: 

47.) 

Hankintojen ohjauksella pyritään siihen, että tuotteita valmistetaan ja toimitetaan vain 

tarvittava määrä, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Tästä käytetään yleisesti termiä 

JIT (just in time) eli suomennettuna ”juuri ajoissa”. JIT ajattelu ei ole vain varastojen 

pienentämiseen tähtäävä tekniikka, vaan koko toimintaverkkoa koskeva menetelmä. JIT 

on yksi Lean filosofian työkaluista, jolla pyritään saavuttamaan Lean ajattelun 

tavoitteita. Lean filosofian pääperiaatteena on luoda mahdollisimman tehokkaita 

prosesseja mahdollisimman vähillä resursseilla, ja keskittyä luomaan lisäarvoa vain 

asiakkaalle. (Merikallio & Haapasalo 2009: 8, 15, 20.) 
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Koskenvesa & Sahlstedt (2011: 13) mukaan Lean filosofiassa toimintaa lähestytään 

arvon tuottamisen näkökulmasta, ja organisaation toiminnalle on nimetty kolme 

kategoriaa, jotka ovat: 

- arvoa tuottava 

- arvoa tuottamaton mutta välttämätön 

- ja arvoa tuottamaton toiminta. 

Keskeisenä ajatuksena on siis se, että kaikki toiminnot jotka eivät tuota lisäarvoa 

asiakkaalle, ovat hukkaa (Koskenvesa & Sahlstedt 2011: 13). 

Kun Lean ajattelua sovelletaan suunnittelussa ja rakentamisessa, siitä käytetään 

nimitystä Lean construction, eli Lean rakentaminen. Lean construction painottaa nopean 

ja luotettavan toimituksen merkitystä rakennushankkeessa, ja sen avulla voidaan vastata 

paremmin asiakkaan tarpeisiin. Lean constructionissa hankkeen eri osapuolet toimivat 

yhteistyössä sekä suunnitteluvaiheessa että toteutuksessa siten, että loppuasiakkaan 

tarpeet tulee huomioiduksi mahdollisimman hyvin. (LCI Finland 2013.) 

Projektin pilkkominen pieniin palasiin hankaloittaa valvontaa ja aikataulut voivat pettää. 

Hankintojen ohjaustarvetta voidaan vähentää tekemällä yhteistyösopimuksia 

alihankkijoiden kanssa. Tuotteiden hankintaan ja hankintojen ohjaukseen vaikuttaa 

käytettävä toimintamalli. Toimintamallit voidaan jakaa neljään ryhmään: 

- tuotteet ovat valmiita ja ne toimitetaan suoraan varastosta 

- tuotteet puolivalmiita, kootaan valmiiksi tilauksen mukaisesti 

- tuotteet on suunniteltu, mutta valmistetaan vasta tilauksen jälkeen 

- tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan tilauksen jälkeen. (Pelin 2011: 242 - 243.) 

Hankintatoimen tehtävänä on hankkia tarvittavat lähtötiedot, jotta ne ovat käytettävissä 

oikeaan aikaan. Ongelmia hankintojen aikataulutukseen tulee, kun omat suunnittelu- ja 

hankintatiedot tulevat viime hetkellä. Hankinta-aikataulujen riippuvuutta muihin 

aikatauluihin on vaikea arvioida, mikä osaltaan aiheuttaa haasteita. Suunnitteluprosessin 

edettyä tiettyyn pisteeseen, aloitetaan koneiden ja laitteiden hankinnat. Projektin 

kannalta kriittiset laitehankinnat yritetään käynnistää niin varhaisessa vaiheessa kuin 
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mahdollista, ja suunnitelmat voivat tässä vaiheessa olla vielä keskeneräisiä. (Pelin 2011: 

245 – 246, 250.) 

2.3 Tietomallintaminen 

Rakennushankkeen eri osapuolten väliset kontaktit aiheuttavat epäjatkuvuuskohtia 

tiedonvälityksessä. Tiedonsiirron toiminta osapuolten välillä riippuu siitä, miten hyvin 

tietoa osataan muokata toisen osapuolen tarvitsemaan muotoon oikea-aikaisesti, ja 

miten osataan tulkita toiselta osapuolelta saatua tietoa. Esimerkiksi käyttäjän tarpeiden 

muuttumisesta tiedon on kuljettava eri hankeosapuolten kautta sisällöltään 

muuttumattomana ja nopeasti. Usein projektin epäonnistumisen syynä ovatkin tiedon 

kulun puutteet eri osapuolten välillä. (Ventovuori & al. 2002: 56.) 

Tietomallintamisen avulla voidaan helpottaa kommunikointia ja parantaa 

rakennushankkeen tiedonhallintaa, mutta se vaatii myös kehitysmyönteistä asennetta ja 

muutosjoustavuutta koko organisaatiolta. Jotta tietomalleja voidaan käyttää tehokkaasti 

tietojen hallintaan, on hankeen eri osapuolten välinen yhteistoiminta suunniteltava 

riittävän ajoissa, ja suunnitelmaa tulee noudattaa johdonmukaisesti. (RT 10-10992 

2010: 1.) 

Tietomallipohjaisen hankkeen etuna perinteiseen hankkeeseen verrattuna on tietojen 

säilyminen vaiheesta toiseen. Perinteisessä piirustuksiin perustuvassa 

rakennushankkeessa tietoa häviää aina hankevaiheiden välissä (ks. kuva 9), kun vastuu 

siirtyy toimijalta toiselle ja tarvittavan tiedon muotoa joudutaan muuttamaan. 

Tietomallipohjaisessa prosessissa puolestaan kerran luotu tieto on helposti ja 

luotettavasti uudelleen käytettävissä missä vaiheessa hanketta tahansa. (RT 10-10992: 

2.) 



 

 

33 

 

Kuva 9. Rakennushankkeen tiedonmäärä eri vaiheissa (kuva muokattu lähteestä RT 

10-10992 2010: 2.) 

 

2.3.1 Mitä tietomallintaminen on? 

Suunnittelua on tehty rakentamisessa iät ja ajat 2D-paperipiirroksina. 60-luvulla 

suunnittelijoiden avuksi tuli tietokoneavusteinen suunnittelu, ja CAD-suunnittelun 

todellinen läpimurto tapahtui 1990-luvulla. CAD-suunnittelussa perinteinen käsin 

piirtäminen on korvattu tietokoneella tehtävällä 2D-piirtämisellä. CAD ohjelmistoja 

hyödyntäen suunnittelijat ovat tehneet 2D-piirtämisen ohessa myös 3D-suunnittelua, 

joiden avulla erilaisten muotojen visualisointi helpottuu. Viimeisimpänä ovat tulleet 

tietomallit, (BIM, Building Information Model), jotka ovat ensi näkemältä samanlaisia 

kuin 3D-mallit. Tietomalli eroaa perinteisestä 3D-mallista siten, että se sisältää 

objektista muutakin tietoa kuin vain sen muodon. Tietomallissa voi olla muodon lisäksi 

tieto esimerkiksi objektin materiaalista, koosta, sijainnista ja vaikkapa 

asennusajankohdasta. Kuvassa 10 on esitetty suunnittelun kehitys käsin piirtämisestä 

tietomallintamiseen. (Penttilä 2009.) 
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Kuva 10. Tietomallintamisen historia (Penttilä 2009). 

 

Tietomallintaminen kehittyy koko ajan valtavalla vauhdilla ja siinä ohessa myös 

tietomallien vaatimukset kasvavat. Tällä hetkellä tietomallintaminen on laajasti käytössä 

suunnittelijoiden työkaluna ja erilaisten analyysien tuottamisessa. Viime aikoina sitä on 

alettu hyödyntää myös tuotannon tarpeisiin kuvan 11 mukaisesti. 

Vähimmäisvaatimukset tietomallintamiselle asettaa Yleiset tietomallivaatimukset 2012 

ja näiden lisäksi eri toimijat kehittävät ohjeistuksia tietomallien käyttöön. Uusia 

määräyksiä suunnitellessa tietomallintamisen mahdollisuudet otetaan huomioon, ja 

esimerkiksi uudet energiamääräykset edellyttävät käytännössä tietomallien käyttöä. 

Myös rakennusvalvonnan ja rakennuslupakäytäntöjen tavoitteena on tietomallien 

laajempi hyödyntäminen. (Henttinen 2012.) 

Tulevaisuuden visiona on, että kaikki rakennuksen elinkaaren aikainen tieto löytyy 

yhdestä paikasta ja se on helposti käytettävissä tarpeen mukaan ohjelmistosta 

riippumatta.  Ohjelmistot perustuvat avoimeen mallitietokantaan, josta valmistajat 

saavat tiedot suoraan tuotannonhallinta- ja tuotannonohjausjärjestelmiinsä. Avoin 
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mallitietokanta mahdollistaa tehokkaan sovelluskehityksen ohjelmistorajapinnan avulla. 

Ohjelmistojen kehittyessä suunnittelu voidaan tehdä yhteiseen malliin, jolloin 

päällekkäisyys ja virheet voidaan minimoida. Ohjelmistoihin voitaisiin integroida myös 

tiedon välittäminen ja kommunikointi, jolloin projektipalavereita voitaisiin suorittaa 

tietoliikenneyhteyksien avulla suoraan työn äärestä. (Romo & Varis 2004: 11, 50.) 

 

Kuva 11. Tietomallintamisen kehittyminen (kuva muokattu lähteestä Henttinen 2012: 

7). 

2.3.2 Yleiset tietomallivaatimukset 

Yleiset tietomallivaatimukset 2012 (YTV 2012) on COBIM–kehittämishankkeen 

tuloksena syntynyt ohjeistus tietomallintamiseen rakennushankkeissa. YTV 2012:ssa 

kuvataan tietomallinnuksen perusasioita ja käsitteitä, sekä hankkeissa noudatettavia 

tietomallinnuksen vaatimuksia. Lähtökohtana julkaisusarjalle ovat olleet eri 

tilaajaorganisaatioiden ohjeistukset ja käyttökokemukset tietomallintamisesta. (RT 10-

11066 2012: 1) 

YTV 2012 kattaa sekä uudis- että korjausrakentamisen, rakennuksen käytön ja sen 

ylläpidon. Esitetyt mallinnusvaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia, joita tulee 

noudattaa jokaisessa mallinnettavassa rakennushankkeessa. Näiden vaatimusten lisäksi 

voidaan esittää lisävaatimuksia hankekohtaisesti. Nämä YTV 2012:n 
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vähimmäisvaatimukset sekä muut mallinnusvaatimukset on esitettävä sitovina kaikissa 

suunnittelusopimuksissa. (RT 10-11066 2012: 1) 

YTV 2012 sisältää 14 osaa, jotka ovat: 

- yleinen osuus 

- lähtötilanteen mallinnus 

- arkkitehtisuunnittelu 

- talotekninen suunnittelu 

- rakennesuunnittelu 

- laadunvarmistus 

- määrälaskenta 

- mallien käyttö havainnollistamisessa 

- mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 

- energia-analyysit 

- tietomallipohjaisen projektin johtaminen 

- tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana 

- tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 

- ja tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa. 

(RT 10-11066 2012: 1) 

2.3.3 Tietomallipohjainen tiedonhallinta 

Rakennushankkeen asiakassuhteet muodostavat ketjun, jossa tilaaja voi olla suhteessa 

käyttäjän ja rakennusurakoitsijan lisäksi myös välillisesti suunnittelijoihin ja 

aliurakoitsijoihin. Nämä ovat rakennusurakoitsijan asiakkaita, eli tilaajan näkökulmasta 

asiakkaan asiakkaita. Tällöin tilaajan ja rakennusurakoitsijan on vietävä käyttäjän 

tarpeita eteenpäin ketjussa kuvan 12 mukaisesti. Usein ongelmana on, ettei tilaajalta 

saada riittävästi ja oikea aikaisesti lähtötietoja käyttäjän tarpeista. (Ventovuori & al. 

2002: 55.) 

Tietomallintamisen keskeisimpiä hyötyjä rakennushankkeessa on tietojen löytyminen 

tietomallista yhdestä paikasta, ja että tieto on helposti eri osapuolten käytettävissä. 
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Tietomallipohjaisessa hankkeessa ei siirretä tarpeetonta tietoa osapuolten välillä, vaan 

käsitellään kulloinkin vain tarpeellista tietoa. (Penttilä H & al. 2006b: 11.) 

 

Kuva 12. Rakennushankkeen informaation kulku asiakasketjussa (alkuperäinen kuva 

Ventovuori & al. 2002: 55). 

 

Suunnittelun lähtötiedot 

Koko suunnitteluketjun työn onnistuminen perustuu tarvittavien lähtötietojen 

oikeellisuuteen. Pääsuunnittelijan tehtävänä on varmistaa, että eri suunnittelijat 

toimittavat mallinnusohjeessa määritellyt muiden suunnittelijoiden tarvitsemat 

lähtötiedot sovitulla tavalla. Lähtötiedoille asetettavia vaatimuksia ovat muun muassa 

oikea-aikaisuus, riittävä tarkkuus ja oikeellisuus. Tietojen on oltava myös 

mallinnusohjeen mukaisesti oikeassa formaatissa ja koordinaatistossa. (Romo & Varis 

2004: 13.) 

Suunnittelijat tarvitsevat lähtötietoja muiden suunnittelijoiden lisäksi myös tilaajalta ja 

käyttäjältä. Tilaajan vastuulla on varmistaa tietomallinnusohjeen laatiminen. Käyttäjä 

puolestaan vastaa omien lähtötietojensa toimittamisesta sekä varmistaa 
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suunnitelmamuutoksista aiheutuvien muutostietojen kulkeutumisen eri 

suunnittelijaosapuolille. (Romo & Varis 2004: 14.) 

Mallien tietosisältö 

Mallintamista aloitettaessa tärkein päätös on, mitä mallinnetaan. Tietomallin tietosisältö 

tarkoittaa mallin sisältämää dataa ja relaatioita, ja nämä puolestaan määräävät mihin 

kaikkeen tietomallia voidaan käyttää. Jos esimerkiksi seinällä on vain 2D-geometria, 

siitä voidaan tuottaa pohjapiirustus. 3D-geometriasta saadaan lisäksi erilaisia 

projektioita ja mittatietoja. Kun malliin lisätään oven rakennetyyppi, voidaan sitä 

käyttää määrälaskennan apuna ja U-arvon lisääminen mahdollistaa energia-analyysin 

tekemisen. (Hietanen 2005: 28.) 

Tietomallipohjainen tiedonsiirto 

Suunnittelijat siirtävät suunnitelmatietoa rakennushankkeen eri osapuolille tietomallien 

avulla. Tietomalleista tuotettavaa tietoa ovat esimerkiksi suunnitelmadokumentit, mitta- 

ja määrätiedot, visuaaliset kuvaukset, ja kiinteistönhallinnan lähtötiedot. Tämä tuotettu 

tieto pyritään säilyttämään koko rakennuksen elinkaaren ajan siten, että tieto on 

hyödynnettävissä ilman manuaalisia välivaiheita. (Romo & Varis 2004: 1.) 

Rakennushankkeessa osapuolten välistä tiedonsiirtoa voidaan toteuttaa kahdella tavalla: 

yksisuuntaisesti osapuolelta toiselle esimerkiksi sähköpostin välityksellä sekä 

keskitettyyn projektipankkiin tai tietomalliin tallentaen. Tiedonsiirrossa ohjelmistojen 

omat tallennusmuodot ovat parhaimpia käytettäessä yhtä ohjelmaa. Tällöin tiedon 

tallennuksessa ja siirrossa ei häviä lainkaan dataa. (Penttilä & al. 2006b: 33.) 

Tiedonsiirto aiheuttaa kuitenkin ongelmia, kun eri suunnittelualojen edustajat käyttävät 

eri ohjelmistoja. Eri ohjelmistojen tiedostomuodot ovat usein keskenään yhteen 

sopimattomia, ja tiedonsiirto onnistuu vain dokumenttien, kuten DXF–tiedostojen 

muodossa. Tietomallitiedon siirtäminen sellaisenaan ohjelmistojen välillä ei kuitenkaan 

onnistu. (Karstila & Siren 2002: 4.) 
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Tähän ongelmaan ratkaisuksi IAI (International Alliance for Interoperability) on 

kehittänyt IFC–tiedonsiirtostandardin, jonka avulla eri sovellukset pystyvät 

tulkitsemaan tietomalleista esimerkiksi rakennusosien materiaaleja, muotoja ja sijaintia 

muihin rakennusosiin. Kuvassa 13 on vertailu tavallisen dokumentin ja tietomallin 

sisältämistä tiedoista. (Karstila & Siren 2002: 5.) 

 

Kuva 13. Perinteisen dokumentin ja tietomallin sisältämän tiedon vertailu (Karstila & 

Siren 2002: 5.) 

 

IFC–tiedonsiirtomuotoa käytettäessä tietomallin tietosisällöstä kuitenkin häviää yleensä 

tietoa, tai osa tiedosta vähintään hieman muuttuu. Hankkeeseen ryhdyttäessä onkin hyvä 

varmistaa eri osapuolten ja ohjelmistojen tiedostomuotojen yhteensopivuus. Tällöin 

vältetään ongelmia eri ohjelmistojen välisessä tiedonsiirrossa. (Penttilä  & al. 2006b: 

33.) 
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Projektipankki ja tietomallipalvelin 

Rakennushankkeissa käytetään usein projektipankkia tietojen ja dokumenttien 

tallentamiseen. Projektipankki toimii keskitettynä tallennuspaikkana, johon eri 

osapuolet voivat tallentaa tietoja ja hakea niitä tarvittaessa. Projektipankkiin 

tallennetaan tiedot yhteisesti sovituissa tiedostomuodoissa, esimerkiksi PDF, DOC ja 

IFC. (Penttilä & al. 2006a: 21.) 

Tietomallintamisen yleistyttyä on alettu projektipankkien tilalla käyttämään 

tietomallipalvelimia, joihin eri osapuolet ovat yhteydessä omilla sovelluksillaan. 

Tietomallipalvelin on sovellusohjelmisto, ja se tarjoaa laajan tietomallitietokannan 

erilaisine hallintapalveluineen. Tietomallipalvelimen avulla useampi käyttäjä voi tehdä 

yhtäaikaisesti muutoksia tietomalliin Internetin välityksellä. Tietomallipalvelimia 

käytetään tietomallitiedon jakamiseen ja yhteiskäyttöön eri osapuolten kesken, kun taas 

projektipankki toimii dokumenttien jakelussa. (Penttilä & al. 2006a: 22.) 

2.3.4 Tietomallintamisen vaiheistus 

Suunnitteluprosessin muuttuessa tietomallipohjaiseksi, ei nykyinen hankevaiheistus 

enää sovellu suoraan käytettäväksi, vaan prosessi muuttuu tietomallien tietosisältöjä 

mukailevaksi. Suurimpana erona tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa on 

suunnittelun painopisteen siirtyminen aikaisemmaksi. Kuvassa 14 on esimerkki 

rakennesuunnittelijan tietomallisuunnittelun vaiheistuksesta suhteessa perinteiseen 

suunnitteluprosessiin.  (Romo & Varis 2004: 16.) 
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Kuva 14. Tietomallipohjaisen ja perinteisen prosessin vaiheistus rakennesuunnittelussa 

(Kuva muokattu lähteestä Romo & Varis 2004: 16). 

 

Rakennuksen tietomallintaminen ei rajoitu vain suunnittelua tukeviin malleihin, vaan 

malleja voidaan tehdä palvelemaan rakennuksen elinkaaren eri vaiheita. Tästä 

näkökulmasta katsottuna tietomallit voidaan jakaa neljään osaan: vaatimusmalleihin, 

suunnittelumalleihin, tuotantomalleihin ja ylläpitomalleihin. (Hietanen 2005: 27.) 

Rakennussuunnitteluvaiheessa mallintaminen voidaan jakaa suunnittelumalleihin, joita 

suunnittelijat tarkentavat suunnittelun edetessä. Kuvassa 15 on esimerkki arkkitehdin 

mallintamisen vaiheista rakennussuunnitteluvaiheessa. Mallien tietosisältö ja tarkkuus 

lisääntyy jokaisessa vaiheessa. (Niemioja 2005.)  



 

 

42 

 

Kuva 15. Arkkitehdin tietomallinnuksen vaiheet (Niemioja 2005). 

 

Ehdotussuunnittelu 

Tietomallinnettavassa hankkeessa arkkitehti tekee ehdotussuunnitteluvaiheessa karkean 

tilamallin, jossa kohde esitetään tilaryhminä.  Yksi tila voi esittää esimerkiksi yhden 

kerroksen kaikkia saman käyttötarkoituksen tiloja. Pienissä hankkeissa tämä vaihe 

voidaan ohittaa, ja siirtyä suoraan tilakohtaiseen tietomalliin, joka sisältää tilat ja niitä 

rajaavat seinät. Tilat ovat kolmiulotteisia mallinnusosia, joita seinät, lattia ja katto 

rajaavat. Seinät on jaoteltava vähintään ulkoseiniin ja väliseiniin, jotta tilamallia 

voidaan hyödyntää erilaisten analyysien tekemiseen. Energiasimulointia varten seiniin 

tulee mallintaa myös ikkuna-aukotukset. (RT 10-11068 2012: 7 - 8.) 

Tilamallin tilatietojen merkintä on tehtävä johdonmukaisesti, koska niitä käytetään 

tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa eri tarpeisiin, kuten tilapohjaiseen 

kustannuslaskentaan. Vähimmäisvaatimuksena tilatietojen käytössä on, että tilan 

tunniste ja käyttötarkoitus siirtyvät IFC -tiedonsiirrossa. Tilan tunnisteen avulla tilat 

voidaan erottaa toisistaan, ja tunnisteeseen sidotaan esimerkiksi huoneiden varusteet ja 
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laiteasennukset. Tilan käyttötarkoitus, tilatyyppi, on toiminnallinen määritys, joiden 

avulla voidaan toteuttaa tilapohjaisia kustannusarvioita. (RT 10-11068 2012: 8.) 

Rakennesuunnittelijalla ei ole RT 10-11070 (2012: 4) mukaan 

ehdotussuunnitteluvaiheessa varsinaisia mallinnustehtäviä, mutta projektikohtaisesti 

voidaan mallintaa esimerkiksi erilaisia runkovaihtoehtoja kustannuslaskennan tueksi. 

Romo & Varis (2004: 17) mukaan puolestaan rakennesuunnittelija tekee luonnosmallin 

tai tarkentaa jo hankesuunnitteluvaiheessa tehtyä mallia. 

Talotekniikkasuunnittelijan tehtävät ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheessa ovat muita 

suunnitteluosapuolia tukevia. Tavoitteena on tuottaa riittävästi lähtötietoa arkkitehdin ja 

rakennesuunnittelijan mallien toteuttamiseksi. Näitä tietoja varten TATE -suunnittelija 

tekee esimerkiksi energiasimulointeja ja muita laskentoja. Ehdotus- ja 

yleissuunnitteluvaiheessa TATE -suunnittelu keskittyy järjestelmien valintoihin ja 

tilavarausten tekemiseen. TATE -suunnittelun tehtäviin ehdotussuunnitteluvaiheessa ei 

välttämättä tarvita tietomallintamista, ja mallintamisen laajuus sovitaan 

hankekohtaisesti. (RT 10-11069 2012: 2.) 

Luonnossuunnittelu 

Luonnossuunnitteluvaiheessa arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelu 

toteutetaan tietomallipohjaisesti. Yleissuunnitteluvaiheessa suunnitelmien tarkkuustason 

on oltava sellainen, että kiinteiden perusosien kuten rungon hankinta 

suunnitelmatietojen perusteella on mahdollista. Malleissa on lisäksi esitettävä kaikki 

rakennuslupadokumenttien tuottamiseen tarvittavat tiedot viranomaiskäsittelyjä varten. 

(RT 10-10992 2010: 10.) 

Arkkitehti tekee yleissuunnitteluvaiheessa alustavan rakennusosamallin, joka sisältää 

tilojen lisäksi rakennusosia. Rakennusosamallista tuotetaan rakennuslupahakemukseen 

tarvittavat dokumentit kuten pääpiirustukset. Yleissuunnitteluvaiheessa 

rakennusosamallin tietosisältö voi olla vähäisempi kuin toteutussuunnitteluvaiheessa, ja 

esimerkiksi tilojen pintojen materiaalitietoja ei tarvitse vielä tässä vaiheessa mallintaa. 

(RT 10-11068 2012: 10.) 
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Rakennesuunnittelija kehittää ehdotussuunnitteluvaiheessa tekemänsä luonnosmallin 

toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Mallia tarkennetaan tuoteosavalintojen mukaan 

siten, että mallista voidaan tuottaa tässä vaiheessa tarvittavat suunnitteludokumentit. 

Tiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä aina yksityiskohtaisimpien detaljien 

suunnitteluun, ja näiden tietojen avulla voidaan luoda esimerkiksi valmisosakohtaisia 

määräluetteloita valmisosatoimittajille. (Romo & Varis 2004: 17 - 18.) 

Tässä vaiheessa rakennesuunnittelijan mallia voidaan kutsua myös hankintoja 

palvelevaksi malliksi, jossa esitetään betonirakenteiden koko ja määrätiedot sekä 

sijainti. Mallissa esitetään myös TATE -järjestelmien tarvitsemat reikä- ja varaustiedot. 

Käytettäessä tietomallipohjaista reikä- ja varaussuunnittelua, tulee reikäpiirustusten 

tekemisestä ja muista vastuualueista rakennesuunnittelijan ja TATE -suunnittelijan 

välillä sopia tapauskohtaisesti. (RT 10-11070 2012: 7.) 

TATE -tilavarauksia voidaan tarkastella tietomallipohjaisessa suunnittelussa kahdesta 

näkökulmasta, tilojen tilavarausten ja vaakasuuntaisten kerrosverkostojen näkökulmista. 

Yleissuunnitteluvaiheessa TATE -suunnittelija käy tilavaraukset läpi yhdessä 

arkkitehdin kanssa. Tällöin TATE -suunnittelija ilmoittaa arvion tarvitsemistaan tiloista 

ja tilojen sijainneista. Arkkitehti puolestaan mallintaa varatut tilat, joita ovat muun 

muassa kuilut, hormit ja konehuoneet, normaaleina teknisinä tiloina. Vaakasuuntaisten 

kerrosverkostojen tarkoituksena on esittää verkostojen pääreitit ja niiden sijainnit 

geometrian avulla. Kanavien ja putkistojen tarkkoja dimensioita ei sen sijaan tässä 

vaiheessa tarvitse mallintaa. (RT 10-11069 2012: 5, 6.) 

Toteutussuunnittelu 

Toteutussuunnitteluvaiheessa arkkitehti tekee lopullisen rakennusosamallin, jossa 

esitetään rakenneosat todellisilla tyyppitiedoilla rakennusselostuksen mukaisesti. Jos 

tuotteen toimittaja ja tarkka malli ovat jo tässä vaiheessa tiedossa, voidaan nämä 

tuotetiedot esittää myös mallissa. Kiintokalusteet ja -laitteet esimerkiksi mallinnetaan 

siten, että mallista löytyy tarvittaessa kalusteiden ja laitteiden toimittajakohtaiset 

tyyppitiedot. (RT 10-11068 2012: 12.) 
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Rakennesuunnittelija tekee toteutussuunnitteluvaiheessa oman rakennusosamallin eli 

rakennemallin, jossa määritellään rakennusosat riittävällä tarkkuudella 

tuotantosuunnittelua varten. Rakennemallista täydennetään edelleen tuoteosamalleja, 

joihin tehdään rakennusosakohtaisia tarkennuksia tuotantosuunnittelua varten. 

Tuoteosamallien runkorakenteiden tietosisällön on siirryttävä myös rakennemalliin 

niiltä osin kuin on tarpeellista. (Romo & Varis 2004: 18.) 

TATE -suunnittelija luo toteutussuunnitteluvaiheessa koko rakennuksen kattavat 

järjestelmämallit. Jokainen LVI -suunnittelun pääjärjestelmä mallinnetaan omaksi 

mallikseen, ja malleja on voitava hyödyntää erilaisiin suunnitteluohjelmistojen 

tarjoamiin analyyseihin. Erikseen mallinnettavat pääjärjestelmät ovat vesi- ja 

viemärijärjestelmä, ilmastointijärjestelmä, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä sekä 

palonsammutusjärjestelmä. Näiden lisäksi voi olla erikoisjärjestelmiä, kuten 

savunpoisto- tai keskuspölynimurijärjestelmä. (RT 10-11069 2012: 4, 7.) 

Sähkö- ja telesuunnittelujärjestelmistä mallinnetaan 3D-geometria tilaa vievien osien 

osalta. Sähköjärjestelmämalliin voidaan mallintaa myös automaatiojärjestelmän 

tärkeimpiä komponentteja, kuten valvontakeskukset. Näiden olemassaolo ja sijaintitieto 

ovat kiinteistönpidolle tärkeää tietoa. (RT 10-11069 2012: 10.) 

Rakennusaikainen suunnittelu 

Arkkitehti päivittää rakennusosamalliinsa mahdolliset rakentamisen aikaiset 

suunnitelmamuutokset, joita työmaa hyödyntää. Rakentamisvaiheen tietomallin 

tarkkuustaso tulee sopia työmaan tarpeiden mukaisesti jo sopimusvaiheessa. Kun 

rakennus on valmis, arkkitehti päivittää rakennusosamallinsa vastaamaan lopullista 

rakennusta. Lopullista mallia kutsutaan toteumamalliksi, ja sen tietosisällön on oltava 

riittävä kiinteistön ylläpidon tarpeisiin. (RT 10-11068 2012: 12.) 

Rakennesuunnittelijan toteutussuunnitteluvaiheessa tekemä rakennemalli toimii 

rakentamisen pohjana. Jos rakenteita joudutaan vielä tässä vaiheessa muuttamaan, 

päivitetään muutokset heti malliin työkuvien tuottamista varten. Tämän vuoksi 
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rakennesuunnittelijan rakennemalli pysyy ajan tasalla koko rakentamisen ajan, eikä 

erillistä toteumamallia tarvitse tehdä. (RT 10-11070 2012: 9.) 

TATE -suunnittelija päivittää järjestelmämallinsa toteutusta vastaavaksi vain, jos siitä 

on tarjousvaiheessa erikseen sovittu. Jos TATE -suunnittelija tekee toteumamallin, sen 

tulee sisältää urakoitsijoiden käyttämien tuotteiden ja komponenttien tiedot. 

Toteumamallin tekemistä varten TATE -urakoitsijat toimittavat suunnittelijalle myös 

tiedot mahdollisista verkostoreittien muutoksista. (RT 10-11069 2012: 14.) 

2.3.5 Mallintamisen hyödyt suunnittelussa 

Tietomallintamisen keskeisiä hyötyjä rakennushankkeessa ovat suunnitelmien 

havainnollisuus, eri mallien yhteensopivuustarkastelut yhdistelmämallien avulla, 

tarkempi suunnittelun lopputulos sekä mallien sisältämän tiedon hyödyntäminen 

hankkeen edetessä. Kuvassa 16 havainnollistetaan sitä, miten tärkeää lisääntynyt tieto 

on mm. rakennuttajan ja käyttäjän päätöksenteossa, tuoteosien valmistuksessa ja 

rakentamisessa. (Romo & Varis 2004: 2.) 

 

Kuva 16. Tietomallintamisen vaikutus käytössä olevan tiedon määrään (kuva muokattu 

lähteestä Laitinen 1998: 62). 
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Romo & Varis (2004: 1) mukaan tietomallipohjaisen suunnittelun ja tiedonhallinnan 

tavoitteena on: 

- antaa lisäarvoa asiakaspalveluun 

- luoda tehokas suunnitteluprosessi 

- parantaa rakentamisen laatua ja tuottavuutta 

- antaa työkaluja elinkaaren hallintaan. 

Tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa käyttäjän kannalta suurimmat hyödyt 

tulevat tilanhallinnasta ja havainnollistamisesta. Tietomallintaminen parantaa 

suunnitelmien havainnollisuutta huomattavasti, mikä helpottaa rakenteiden ja 

ratkaisujen ymmärrettävyyttä. Mallista voidaan tehdä erilaisia visualisointeja 

tarvittaessa päätöksenteon tueksi esimerkiksi vaihtoehtoja vertailtaessa. 

Tietomallipohjainen tilanhallinta hyödyntää käyttäjää siten, että huonetiloihin voidaan 

helposti kytkeä erilaisia yksityiskohtia kuten kalusteita ja laitteita. (Penttilä & al. 2006b: 

13 - 15.) 

Havainnollistamisen tavoitteena on ensisijaisesti luoda realistinen kuva hankkeen 

lopputuloksesta. Tietomallintamalla toteutettu suunnittelu tuottaa aina automaattisesti 

3D-havainnollistamiseen käytettävissä olevaa materiaalia. Havainnollistamiseen 

vaadittu tarkkuustaso vaihtelee kuitenkin hankekohtaisesti, ja malliin voidaan joutua 

tekemään tarkennuksia visualisointia varten.  (RT 10-11073 2012: 4 - 6.) 

Tietomallipohjaiset 3D-suunnitelmat ovat havainnollisempia ja visuaalisempia kuin 

perinteiset piirustukset ja kuvat. Kolmiulotteisen mallin avulla käyttäjälle on helpompaa 

esitellä kohteen ratkaisuja, mikä vähentää tiloihin ja kalusteisiin liittyviä yllätyksiä sekä 

niistä aiheutuvia muutostarpeita. Mallin avulla onnistuu esimerkiksi ikkunanäkymien 

visualisointi todenmukaisesti. (Penttilä & al. 2006a: 26 - 27.) 

Havainnollistamista käytetään erityisesti ehdotus- ja luonnossuunnitteluvaiheissa muun 

muassa erilaisten toiminnallisten ratkaisujen vertailuun. Visualisoinnit ovat 

pääsääntöisesti arkkitehdin tehtäviä, mutta tietomallipohjaisen suunnittelun yleistyttyä 

myös muiden suunnittelualojen edustajat ovat alkaneet tekemään havainnekuvia 
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malleistaan. Talotekniikkasuunnittelun havainnollistuksilla voidaan visualisoida 

esimerkiksi valaistusta hyvinkin realistisesti. (RT 10-11073 2012: 3.) 

Tietomalleista tehtävät havainnollistukset ja visualisoinnit sekä erilaiset analyysit 

parantavat suunnittelijoiden, käyttäjän ja muiden osapuolten välistä kommunikointia, 

kun tuotettu tieto on selkeämmässä muodossa. Tietomallien avulla voidaan laskea myös 

rakennuksen pinta-aloja ja tilavuuksia, mikä helpottaa tilojen tehokkuuden arvioimista 

palvellen sekä käyttäjää että muita osapuolia. (RT 10-11073 2012: 3.) 
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3 TUTKIMUSAINEISTO 

Tässä luvussa tutustutaan tutkimuskohteeseen, sekä tutkimukseen osallistuneisiin eri 

osapuoliin ja heidän rooleihin hankkeessa. Lisäksi käydään läpi haastattelututkimuksen 

toteutus vaiheittain sekä kerätyn aineiston keskeiset teemat ja haastattelukysymysten 

taustat. 

3.1 Tutkimuskohde 

Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena on SRV Rakennus Oy:n urakoima liike- ja 

lääkärikeskushanke Kauppurienkatu 9 Oulussa. Kauppurienkatu 9 (ks. kuva 17) on 

uudisrakennus, joka sijaitsee aivan Oulun ydinkeskustassa. 

 

Kuva 17. Arkkitehdin luonnos toteutettavasta kohteesta. 

 

Rakennuksen bruttoala on noin 12 800 brm² ja siinä on viisi maanpäällistä sekä kaksi 

maanalaista kerrosta. Lisäksi rakennuksesta menee kaksi hissiyhteyttä kallioparkkiin eli 

kivisydämeen. Liiketilat sijoittuvat rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen sekä 
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ylempään kellarikerrokseen. Alempaan kellarikerrokseen sijoittuvat puolestaan 

konetekniset tilat ja varastotilaa. Rakennuksen keskelle sijoittuu neljä kerrosta korkea 

valopiha, joka valaisee tiloja kattoikkunan kautta. 

Rakennuksen kerrokset 2 – 5 ovat lääkärikeskuksen ja sairaalan käytössä. 

Lääkärikeskuksen alimmassa kerroksessa sijaitsevat muun muassa magneettikuvaus, 

röntgen, ultraääni, mammografia, EKG-tila sekä useita lääkäri- ja vastaanottohuoneita. 

Kolmanteen kerrokseen sijoittuvat sairaalan tilat, kuten leikkaussalit, välihuolto ja 

heräämöt. Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat myös tähystystilat, silmälaser sekä muita 

toimenpidehuoneita. Neljännessä ja viidennessä kerroksessa sijaitsee pääasiassa 

lääkärihuoneita ja toimistotiloja. 

Tässä tutkimuksessa käyttäjän käyttöön tulevat edellä esitelty lääkärikeskus ja sairaala, 

jotka hankkeen tilaaja on vuokrannut käyttäjälle. Suunnittelijoista tutkimukseen ovat 

osallistunut pääsuunnittelija ja arkkitehti, rakennesuunnittelija, LVI -suunnittelija, 

sähkösuunnittelija sekä KSL -suunnittelija. Hanke on toteutettu projektinjohtourakkana, 

ja suunnittelusopimukset on tehty KSL -suunnittelijaa lukuun ottamatta 

projektinjohtourakoitsijan nimiin. Myöhemmin hankkeeseen mukaan tullut KSL -

suunnittelija toimii arkkitehdin alikonsulttina. Kuvassa 18 on esitetty tutkimukseen 

osallistuneiden osapuolten keskinäiset sopimussuhteet. 

 

Kuva 18. Tutkimukseen osallistuneiden osapuolten keskinäiset sopimussuhteet. 
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3.2 Tutkimuksen toteutus 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina hankkeen eri osapuolille, jotka toimivat 

kyseisen hankkeen asiantuntijoina. Hirsjärvi & al. (2009: 164) mukaan laadullisessa 

tutkimuksessa tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei 

satunnaisesti. Haastateltavat valittiinkin siten, että saataisiin mahdollisimman 

monipuolinen ja laaja kuva tutkittavasta aiheesta. Jokaisesta eri organisaatiosta valittiin 

henkilö/henkilöt, jotka ovat eniten olleet hankkeessa mukana ja joilla arveltiin olevan 

paras tietämys aiheesta. Haastateltaviksi valittiin neljä käyttäjän edustajaa, neljä 

projektinjohtourakoitsijan edustajaa, viisi suunnittelijaa sekä yksi tilaajan edustaja. Näin 

voitiin osaltaan varmistaa tutkimustulosten luotettavuus eri näkökulmat huomioiden. 

Lista hankkeeseen osallistuneista osapuolista ja henkilöiden rooleista on esitetty 

liitteessä 1. 

Haastatteluja ohjattiin valmiin haastattelurungon avulla, jossa haastateltaville esitettiin 

kysymyksiä teemoittain. Haastattelurunkoja oli käytössä neljä erilaista: käyttäjälle, 

projektinjohtourakoitsijalle, tilaajalle ja suunnittelijoille omansa. Haastattelurunkojen 

teemat olivat jokaiselle osapuolelle samat, mutta kysymysten sanamuodot vaihtelivat 

kyseisen osapuolen rooli huomioiden. Käytetyt haastattelurungot ja niiden pääteemat on 

esitetty liitteissä 2 – 5. 

Haastateltavat saivat tutustua haastattelurunkoihin etukäteen ja siten valmistautua 

vastauksiin, jotta haastattelut sujuisivat mahdollisimman johdonmukaisesti. 

Haastattelujen kesto vaihteli 30 minuutista lähes kahteen tuntiin. Jokainen haastattelu 

nauhoitettiin myöhempää litterointia varten. Näin voitiin varmistaa, että aineisto pysyi 

mahdollisimman muuttumattomana koko prosessin ajan. 

Haastattelututkimuksen aineiston käsittely aloitettiin heti haastattelujen jälkeen 

litteroinnilla, eli nauhoitetut haastattelut kirjoitettiin sanatarkasti puhtaaksi. 

Tutkimusaineistoa ei tarkasteltu mahdollisten virheiden ja hylkäämistarpeiden osalta 

lainkaan, vaan kaikki tehdyt haastattelut kelpuutettiin aineistoksi. Koska haastateltavat 

olivat asiantuntijoita omissa rooleissaan, oletettiin myös tulosten olevan luotettavia. 

Litteroinnin jälkeen aineistoa alettiin analysoida järjestämällä se teemoittain.  
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Analyysimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin siis teemoittelua, mikä on Hirsjärvi & 

al. (2009: 224) mukaan yksi laadullisen aineiston analyysimenetelmistä. Teemat oli 

määritelty karkealla tasolla kirjallisuustutkimuksen sekä omien oletusten pohjalta, mutta 

lopulliset teemat määräytyivät vasta tutkimuksen edetessä saatujen tulosten pohjalta. 

Tutkimuksen teemoiksi muodostuivat lopulta:  

- käyttäjän hankintojen nykyinen suunnitteluprosessi 

- prosessin ongelmat ja kehittämisehdotukset  

- sekä käyttäjän hankintojen mallintaminen.  

Aineiston analysointia ei tehty varsinaisesti missään selvästi määriteltävässä vaiheessa, 

vaan analysointia tapahtui koko tutkimusprosessin ajan. Tällainen tutkimusaineiston 

analyysitapa on Hirsjärvi & al. (2009: 223) mukaan yleinen kvalitatiivisissa 

tutkimuksissa, erityisesti kenttätutkimuksissa. Teemoittain järjestetty aineisto 

tiivistettiin eri osapuolten näkökulmat huomioiden mahdollisimman todenmukaisesti, 

jonka jälkeen tehtiin tutkimustulosten raportointi. Tutkimuksen toteutuksen vaiheet on 

esitetty kuvassa 19. 

 

Kuva 19. Tutkimuksen toteutus. 
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3.3 Tutkimuksen vaiheet 

3.3.1 Käyttäjän hankintojen nykyinen suunnitteluprosessi 

Käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessia alettiin tarkastella hankintojen kriittisyyden 

näkökulmasta, eli mitkä hankinnat eri osapuolille ovat kaikkein kriittisimpiä 

suunnittelun onnistumisen kannalta. Näin saatiin heti haastattelun alussa selkeä kuva 

haastateltavan roolista käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessissa, jolloin tulevaa 

keskustelua voitiin kohdistaa haastateltavan näkökulmasta oleellisiin hankintoihin. 

Kun haastateltavan näkökulmasta kriittisimmät hankinnat olivat tiedossa, alettiin 

tarkastella niistä tarvittavia lähtötietoja ja haastateltavan roolia tietojen toimitusketjussa 

tarkemmin. Jokaisella hankkeen osapuolella on omanlaisensa tehtävät hankkeessa, 

jonka vuoksi on hyvä selvittää, ketä varten mitäkin tietoja tarvitaan ja keneltä ne 

saadaan. Toiselle osapuolelle täysin tarpeeton tieto voi olla toiselle hyvin tärkeää. 

Lähtökohtaisesti ajatuksena olikin se, että käyttäjä tarvitsee tietoja omien 

hankintapäätöstensä tueksi, kun taas suunnittelijat omien suunnitelmiensa tuottamiseen. 

Tämän vuoksi käyttäjältä kysyttiin tarkempia kysymyksiä heidän omasta 

hankintaprosessistaan ja sen organisoinnista, kun taas muilta osapuolilta kysyttiin 

enemmän suunnittelun lähtötietoihin liittyviä kysymyksiä. 

Lähtötietojen ja tiedonvaihtoketjujen selvittämisen jälkeen tutkittiin tarkemmin 

lähtötietojen ajoitusta, sekä niiden toimitusta. Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että eri 

osapuolet tarvitsevat tietoja käyttäjän hankinnoista eri aikoihin, eikä kaikkea tietoa 

tarvita kerralla. Tämän vuoksi oli tärkeää selvittää, milloin on oikea aika toimittaa eri 

osapuolten tarvitsemia lähtötietoja. Haastateltavilta kysyttiinkin, milloin he tarvitsevat 

lähtötietoja käyttäjän hankinnoista, miten he ovat ilmaisseet lähtötietotarpeensa sekä 

miten he ovat tarvitsemansa tiedot saaneet. 

Kun käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessi oli haastateltavan osalta selvillä, tutkittiin 

vielä prosessin toteutusta suhteessa muuhun suunnitteluun. Haastateltavilta kysyttiin, 

miten käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessi on integroitu osaksi muuta suunnittelua, 

ja miten se on vaikuttanut haastateltavan omien töiden etenemiseen. Lisäksi heiltä 

kysyttiin, miten käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessia on ohjattu. Näiden 
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kysymysten avulla saatiin kokonaiskuva käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessista ja 

etenemisestä osana muuta suunnittelua. 

3.3.2 Prosessin ongelmat ja kehittämisehdotukset 

Käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessia tarkasteltaessa pyrittiin prosessista 

tunnistamaan myös mahdollisia ongelmakohtia. Puutteiden ja kehittämistarpeiden 

löytämiseksi haastateltavilta kysyttiin, mitä ongelmia he ovat havainneet käyttäjän 

hankintojen lähtötietoihin ja lähtötietotarpeisiin, tietojen välitykseen sekä niiden 

ajoitukseen liittyen. Oletuksena oli, että myös suunnittelun ohjauksessa voisi olla 

ongelmia, joten haastateltavilta kysyttiin myös, olisiko käyttäjän hankintojen 

suunnitteluprosessia pitänyt ohjata tehokkaammin, ja jos olisi niin miten. 

Haastatteluissa esiin nousseiden puutteiden ja ongelmien pohjalta haastatteluja ohjattiin 

siten, että ongelmien korjaamiseen saataisiin haastateltavan oma näkemys. Havaitut 

ongelmat puolestaan määrittelivät osaltaan tulosten raportoinnin aihealueet. 

3.3.3 Käyttäjän hankintojen mallintaminen 

Käyttäjän hankintojen mallintamista tutkittiin erillisenä kokonaisuutena, jotta 

mallintamisprosessin vaiheista ja hyödyistä saataisiin mahdollisimman selkeä kuvaus. 

Ensimmäiseksi selvitettiin, miten käyttäjän hankintojen mallintaminen on tässä 

hankkeessa toteutettu. Haastateltavilta kysyttiin, missä vaiheessa suunnittelua, kenen 

toimesta ja miten hankinnat on mallinnettu. Lisäksi heiltä kysyttiin, miten hankintojen 

tietomallit on yhdistetty osaksi muuta suunnittelua. Näiden kysymysten avulla saatiin 

selville hankintojen suunnitteluprosessin vaiheet sekä se, millä tarkkuudella hankinnat 

on mallinnettu.  

Kun käyttäjän hankintojen mallintamisprosessi oli selvillä, tutkittiin mallintamisesta 

saatuja hyötyjä eri osapuolten näkökulmista. Haastateltavilta kysyttiin, mitä hyötyä 

hankintojen mallintamisesta on, ja miten mallintamisprosessi on heidän mielestään 

onnistunut. Vastausten perusteella haastateltavilta kysyttiin, mitä muita hyötyjä 

hankintojen mallintamisesta voisi heille olla, sekä miten ja milloin hankinnat tulisi 

mallintaa, jotta hyödyt saavutettaisiin. Näin saatiin kuva siitä, miten hankintojen 

mallintamisprosessin tulisi edetä ja miten nykyistä prosessia voitaisiin kehittää. 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustulokset -luvussa raportoidaan haastattelututkimuksessa kerätty aineisto 

mahdollisimman todenmukaisesti, ilman tutkijan omia kommentteja ja mielipiteitä. 

4.1 Käyttäjän hankintojen nykyinen suunnitteluprosessi 

Tässä luvussa käydään läpi käyttäjän hankintojen nykyisen suunnitteluprosessin vaiheet. 

Prosessia tarkastellaan hankintojen kriittisyyden, käyttäjän hankintaprosessin, eri 

osapuolten lähtötietotarpeiden sekä tietojen ajoituksen ja toimituksen näkökulmista. 

4.1.1 Kriittiset hankinnat 

Tässä hankkeessa käyttäjä pitää yleisesti hankkeen suunnittelun kannalta kriittisinä 

hankintojaan, joista suunnittelijat tarvitsevat tietoja aikaisessa vaiheessa. He jaottelevat 

kriittisiä hankintoja myös niistä aiheutuvien kustannusten perusteella, pitäen kalliita 

laitteita lähtökohtaisesti halvempia kriittisempinä. Yksittäisistä hankinnoista käyttäjä 

pitää kaikkein kriittisimpinä sairaalan leikkaussalien laitteita. Tähän heillä on kaksi 

perustetta: toisaalta leikkaussalien täytyy olla kokonaisuutena hyvin toimivia, jotta 

niissä voidaan tehdä toimenpiteitä turvallisesti. Toisaalta käyttäjällä on leikkaussaleista 

hyvin vähäinen tietämys, koska nykyisessä toimipisteessä ei ole ollut leikkaussaleja 

aiemmin. Kriittisimmät hankinnat on pyritty huomioimaan jo ennen suunnittelun 

aloittamista tekemällä niistä huonekortit suunnitteluohjeeksi suunnittelijoille. 

KSL -suunnittelijan toimenkuvana on suunnitella kohteen sairaalatekniset, kiinteästi 

talotekniikan verkostoihin liittyvät laitteet. Heidän kannaltaan kriittisimpiä hankintoja 

ovatkin kaikki laitteet, jotka jollakin tavalla liittyvät talotekniikkaan. 

Rakennesuunnittelijan näkökulmasta kriittisimpiä ovat kaikki raskaat laitteet, joiden 

aiheuttamat kuormat heidän tulee huomioida rakenteiden ja kiinnikkeiden 

suunnittelussa. Arkkitehdin oman suunnittelun kannalta kriittisiä hankintoja ovat 

lähinnä suuret, tilaa vievät laitteet, joiden ulottuvuudet tulee huomioida tiloja 

suunniteltaessa. 
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Sähkösuunnittelija pitää oman roolinsa kannalta kriittisimpinä laitteita, jotka liittyvät 

sähkö- tele-, turva- tai tietojärjestelmiin. LVI -suunnittelijalle puolestaan kriittisiä 

hankintoja ovat laitteet, jotka tarvitsevat esimerkiksi vesi- ja viemäriliitännän tai 

aiheuttavat paljon lämpökuormaa. LVI -suunnittelija jakaa kriittisiä hankintoja kolmeen 

kategoriaan: 

- erikoistilojen laitteet, jotka sisältävät paljon erikoistekniikkaa ja joista tarvitaan 

hyvin yksityiskohtaisia liittymistietoja 

- laitteet, jotka vaikuttavat heidän asennustensa sijoitteluun, kuten seiniin ja 

kattoon kiinnitettävät laitteet 

- laitteet, jotka aiheuttavat paljon lämpökuormaa. 

Projektinjohtourakoitsijalle kuuluu vastuu suunnittelun ohjauksesta, joten heidän 

näkökulmastaan katsottuna kriittisiä hankintoja ovat kaikki suunnittelijoidenkin 

kannalta kriittiset hankinnat. Kaikki sellaiset hankinnat, jotka edellyttävät oleellisia 

muutoksia rakennuksen perusratkaisuun. Talotekniikkaan liittyvät asiat nähdään yleensä 

kaikkein vaikeimmin hallittavissa olevina, joten niihin on kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Näiden lisäksi projektinjohtourakoitsijan oman työn kannalta kriittisiä ovat 

hankinnat, jotka vaikuttavat rakentamisen työjärjestyksiin ja aikatauluun. Tällaisia ovat 

esimerkiksi hyvin suuret laitteet, joiden haalaus rakennukseen on tehtävä ennen 

haalausreitillä olevien seinien rakentamista. 

Kaikkia käyttäjän laitteita ei tässä hankkeessa hankita kohteeseen uusina, vaan jotkut 

laitteet siirtyvät vanhasta toimipisteestä. Käyttäjän näkökulmasta molemmissa 

tapauksissa on sekä hyviä että huonoja puolia. Uudet laitteet ovat liiketoiminnan 

kannalta helpompia ja parempia. Monissa laitteissa tekniikka menee hyvin nopeasti 

eteenpäin, joten uudet laitteet ovat kehittyneempiä kuin vanhat. Uudet laitteet tulevat 

myös uutena pakettina kohteeseen, jolloin vanhan laitteen siirrosta aiheutuvat 

hankaluudet jäävät pois. Uusien laitteiden haittana puolestaan on niistä tarvittavien 

lähtötietojen vaikea saatavuus, jonka vuoksi sekä suunnittelijat että 

projektinjohtourakoitsija pitävät uusia laitteita vanhoja kriittisempinä.  
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4.1.2 Käyttäjän hankintaprosessi 

Käyttäjä on organisoinut hankintansa tämän hankkeen kannalta siten, että toimipisteen 

yksikönjohtaja hoitaa hankintojen toiminnallista puolta, eli esittää minkälaisia laitteita ja 

mihin tiloihin halutaan. Apunaan hän on käyttänyt asiantuntijoita, kuten 

leikkaussalihoitajia, jotka tulevat käyttämään hankittavia laitteita työssään. Suurin osa 

näistä asiantuntijoista työskentelee muissa toimipisteissä, eivätkä ole varsinaisesti 

mukana tässä hankkeessa. 

Kun kyseessä on suuri hankinta, käyttäjän kiinteistöjohtaja esittää yksikönjohtajan 

toiveet asiassa päätöksen tekevälle konsernin liiketoimintajohtajalle. Kaikkein 

suurimpien hankintojen osalta päätöksen tekee konsernin hallitus. Hankinnan 

suuruudesta riippuen käyttäjän päätöksentekoprosessin kesto vaihtelee siis muutamasta 

päivästä useisiin viikkoihin. Suurimpien hankintojen osalta hankintapäätökset on 

kuitenkin tehty jo edellisen vuoden budjetoinnin yhteydessä, joten hankkeen 

suunnitteluprosessin aikana pitkiin päätöksentekoprosesseihin ei pitäisi olla tarvetta. 

Kun ehdotus hankinnoista on hyväksytty, tiedot välitetään käyttäjän hankintaosastolle, 

joka tarvittaessa pyytää vielä tarkennusta laitteilta vaadituista ominaisuuksista tulevien 

laitteiden käyttäjiltä. Tämän lisäksi hankintaosasto on käyttänyt apunaan KSL -

suunnittelijan ammattitaitoa, joka on kertonut oman näkemyksensä tarvittavista laitteista 

ja niiden varustuksista. Ennen kilpailutuksen aloittamista hankintaosasto tarkistaa, onko 

hankinnoista olemassa olevia puitesopimuksia. Valmiiden sopimusten pohjalta 

hankinnat voidaan tehdä nopeastikin sovittujen hintojen mukaisesti. Muiden 

hankintojen osalta hankintaosasto tekee ensin kilpailutuksen ja vasta sen jälkeen valitsee 

laitetoimittajan. 

4.1.3 Tarvittavat lähtötiedot 

Käyttäjän hankintaosaston mukaan hankintojen tekemistä varten tarvitaan laitteiden 

lukumäärä sekä tiedot ominaisuuksista, joita laitteilta vaaditaan. Nämä tiedot 

hankintaosasto saa pääasiassa KSL -suunnittelijan tekemästä laiteluettelosta. Omien 

tietotarpeidensa lisäksi käyttäjä tarvitsee tietoja eri osapuolilta välittääkseen tiedot 

eteenpäin. Toisin sanoen käyttäjä ei itse tarvitse kyseisiä tietoja, mutta tietojen 
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hankkiminen on käyttäjän vastuulla. Tällaisia tietoja ovat muun muassa käyttäjän 

laitetoimittajien tarvitsemat tiedot laitteiden haalaukseen liittyen. Laitetoimittajien 

täytyy tietää, miten he saavat toimitettua laitteensa kohteeseen. He tarvitsevat tietoja 

esimerkiksi käytettävissä olevien hissien mitoista ja kantavuuksista, jotka käyttäjä 

pyytää projektinjohtourakoitsijalta. Suunnittelijat puolestaan tarvitsevat käyttäjän 

hankinnoista hyvinkin tarkkoja tietoja, joita käyttäjällä itsellään ei ole. Tällöin käyttäjä 

pyytää tarvittavia tietoja kyseisten laitteiden toimittajilta. Useiden tietojen suhteen 

käyttäjä kertookin olevansa riippuvainen laitetoimittajista, eikä heiltäkään tietojen 

saaminen ilman sopimusta ole helppoa. 

Arkkitehti ei tarvitse lähtötietoja varsinaisesti käyttäjän laitehankinnoista. Sen sijaan 

arkkitehti tarvitsee eri tilojen laajuusvaatimukset, jotka käyvät pääasiassa ilmi jo 

käyttäjän toimittamista huonekorteista ja muista suunnitteluohjeista. Tässä täytyy 

kuitenkin huomata, että laitteiden koolla on huomattava vaikutus tilojen mitoitukseen. 

Kun arkkitehti on yhdessä käyttäjän kanssa suunnitellut kohteen pohjaratkaisun, 

tarvitsee arkkitehti käyttäjän laitteiden sijoituspaikat. Nämä tiedot arkkitehti saa 

käyttäjän hankintojen suunnittelusta vastaavalta taholta, joka tässä hankkeessa on KSL -

suunnittelija. Myös muut suunnittelijat voivat ottaa kantaa laitteiden sijoituksiin heidän 

oman suunnittelualansa näkökulmasta. Näiden tietojen avulla arkkitehti lisää käyttäjän 

hankintojen tilavaraukset omiin pohjapiirustuksiinsa, joita muut suunnittelijat 

hyödyntävät omassa suunnittelussaan.  

KSL -suunnittelija ei välttämättä tarvitse suunnittelunsa lähtötiedoksi muuta kuin eri 

tilojen käyttötarkoitukset, koska heidän tehtävänään on nimenomaan suunnitella tiloihin 

tarvittavat laiteet. Kaikkein vaativimmista tiloista, kuten leikkaussaleista, suunnittelun 

lähtötietona on kuitenkin hyvä olla käyttäjän tekemät huonekortit. Näiden tietojen 

perusteella KSL -suunnittelija tekee alustavan ehdotuksen tiloissa tarvittavista laitteista 

ja niiden varustuksesta. 

Kun arkkitehti yhdessä käyttäjän kanssa on saanut suunniteltua lopullisen 

pohjaratkaisun, päivittää KSL -suunnittelija laiteluettelon vastaamaan todellisia tiloja. 

Tässä vaiheessa KSL -suunnittelija käy neuvotteluja käyttäjän kanssa, ja 
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käyttäjäneuvottelujen jälkeen KSL -suunnittelija päivittää tekemänsä laiteluettelon 

käyttäjän toiveiden mukaiseksi. Hankintojen tekniset vaatimukset esitetään yleisellä 

tasolla, joka mahdollistaa eri valmistajien vaihtoehdot. Tämän jälkeen KSL -

suunnittelija laatii laiteluettelon hankinnoista yleissuunnitelmat, joissa hankinnat 

esitetään sekä arkkitehdin pohjapiirustuksissa että tietomallissa oikeilla paikoillaan. 

Näiden tietojen pohjalta käyttäjä voi aloittaa hankintojensa tekemisen. 

Yleissuunnitelmissa esitetyt laitteet eivät ole lopullisia hankittavia laitteita, vaan ne 

esitetään yleislaitteina, joiden avulla muutkin suunnittelijat saavat laitteiden sijainti- ja 

tilavaraustiedot. Hankintojen edetessä käyttäjä toimittaa laitetoimittajilta saamansa 

tarkat laitetiedot KSL -suunnittelijalle, joka päivittää tiedot laiteluetteloon. 

Laiteluettelon välityksellä muut suunnittelijat saavat suuriman osan tarvitsemistaan 

lähtötiedoista. Loput tiedot he saavat laitetoimittajilta saatavista asennuspiirustuksista, 

joita KSL -suunnittelija ei päivitä omaan yleissuunnitelmaansa, vaan ne välitetään 

suoraan kaikille suunnittelijoille. 

Rakennesuunnittelija tarvitsee suunnittelunsa lähtötiedoksi hankittavien laitteiden 

kuormatiedot sekä niiden sijainnit. Kuormatietojen ei tarvitse olla täysin tarkkoja, vaan 

tietty suuruusluokka riittää rakenteiden mitoitukseen. Eri valmistajien laitteiden 

aiheuttamat kuormat eivät yleensä vaihtele suuresti, jolloin näiden tietojen osalta riittää 

tieto, minkä tyyppisestä laitteesta on kysymys. Usein laitteet ovat myös niin keveitä, 

ettei niillä ole käytännössä vaikutusta rakennuksen päärakenteiden mitoitukseen. 

Kuormatietojen lisäksi rakennesuunnittelija tarvitsee laitteiden tarkat kiinnitystiedot, 

jotta rakenteisiin osataan suunnitella oikeanlaiset kiinnikkeet. Nämä tiedot 

rakennesuunnittelija saa vasta, kun laitetoimittaja on toimittanut laitteen 

asennuspiirustukset. 

Talotekniikkasuunnittelijat tarvitsevat käyttäjän hankinnoista suunnittelunsa 

lähtötiedoksi laitteiden sijaintitiedot, joiden pohjalta suunnittelu voidaan aloittaa. LVI -

suunnittelija tarvitsee lisäksi tiedot laitteiden aiheuttamista lämpökuormista sekä 

laitteiden vaatimista LVI -liitännöistä.  Sähkösuunnittelija puolestaan tarvitsee tiedot 

laitteiden vaatimista liitännöistä heidän järjestelmiinsä. Sähkösuunnittelijat osaavat jo 

melko hyvin varautua laitteiden sähkön tarpeeseen ilman tarkempia lähtötietoja, mutta 
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esimerkiksi tietotekniikkaliitäntöjen suunnitteleminen ilman lähtötietoja on paljon 

vaikeampaa. 

Projektinjohtourakoitsija vastaa hankkeen suunnittelun ohjauksesta, jolloin he 

tarvitsevat käytännössä kaikki samat lähtötiedot kuin suunnittelijatkin. Tämä on 

välttämätöntä, jotta suunnittelun etenemistä voidaan valvoa ja aktiivisesti ohjata oikeaan 

suuntaan. Tuotannon suunnittelua varten projektinjohtourakoitsija tarvitsee käyttäjän 

hankinnoista pääasiassa rakentamisen toteutukseen ja aikataulutukseen liittyviä tietoja. 

Projektinjohtourakoitsija tarvitsee esimerkiksi tiedot, miten suurina osina laitteet 

tuodaan kohteeseen, jotta laitteiden haalausreitit osataan suunnitella oikein. Nämä tiedot 

saadaan käyttäjältä, joka pyytää ne edelleen laitetoimittajilta. Suunnittelijoilta 

projektinjohtourakoitsija puolestaan tarvitsee tiedot ajankohdista, jolloin suunnittelijat 

tarvitsevat lähtötietoja käyttäjän hankinnoista. Näitä tietoja tarvitaan, jotta suunnittelua 

ja lähtötietojen ajoitusta osataan ohjata suunnittelun etenemisen kannalta optimaalisesti. 

Muiden tietojen osalta projektinjohtourakoitsija huolehtii tietojen toimittamisesta 

käyttäjän ja suunnittelijoiden välillä. 

4.1.4 Lähtötietojen ajoitus 

Käyttäjän näkökulmasta lähtötietoja heidän hankinnoistaan pyydetään aikaisemmin, 

kuin heillä itsellään olisi tarvetta niitä hankkia. Käyttäjä tarvitsee hankittavat laitteet 

vasta sitten, kun he ovat ottamassa tiloja käyttöönsä. Muut osapuolet sen sijaan 

tarvitsevat tietoja käyttäjän hankinnoista jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta kaikki 

laitteiden vaatimukset osataan ottaa suunnittelussa huomioon. Jos suunnittelijat eivät saa 

käyttäjältä lähtötietoja riittävän ajoissa, voi suunnittelu ehtiä jo liian pitkälle. Tällöin 

käyttäjän haluamat ratkaisut eivät olekaan enää mahdollisia toteuttaa ilman aikataulu- ja 

kustannusvaikutuksia. Aikataulullinen vaade käyttäjän hankinnoille tulee siis 

suunnittelijoilta, ja käyttäjä aikatauluttaa hankintansa näiden vaatimusten mukaisesti. 

Arkkitehti tarvitsee ensimmäisenä lähtötietoja käyttäjän hankinnoista, koska muut 

suunnittelijat aloittavat työnsä vasta arkkitehdin rakennuksesta laatiman 

luonnossuunnitelman perusteella. Arkkitehdilla täytyy siis jo luonnossuunnittelua 

aloitettaessa olla tiedossa, minkä tyyppisiä ja kokoisia laitteita kohteeseen on tulossa, 
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jotta tilat voidaan suunnitella mahdollisimman toimiviksi. Käyttäjällä ei kuitenkaan ole 

vielä tässä vaiheessa välttämättä tietoa eri tiloissa tarvittavista laitteita, joten arkkitehti 

joutuu tekemään pohjapiirustukset osittain vajavaisilla lähtötiedoilla. Apuna olisikin 

hyvä käyttää asiantuntijaa, kuten KSL -suunnittelijaa, heti luonnossuunnittelun alusta 

saakka. Näin arkkitehti voisi hyödyntää KSL -suunnittelijan ammattitaitoa aikaisemmin 

ja tilat voitaisiin suunnitella kerralla käyttötarkoitusta vastaaviksi.  

KSL -suunnittelija laatii laitehankinnoista ensin laiteluettelon ja sen jälkeen 

yleissuunnitelman, jossa laitepiirustukset esitetään oikeilla paikoillaan. Kun 

laitepiirustukset on liitetty arkkitehdin pohjakuviin, voivat myös muut suunnittelijat 

hyödyntää laitteiden sijaintitietoja omissa suunnitelmissaan. Laitteiden sijaintitietojen 

lisäksi muut suunnittelijat tarvitsevat luonnossuunnitteluvaiheessa laitteiden yleistietoja. 

Rakennesuunnittelija tarvitsee laitteiden alustavat kuormatiedot rakennejärjestelmän 

perusratkaisun suunnittelua varten. LVI- ja sähkösuunnittelun lähtötiedoksi riittää 

laitteiden vaatimat liittymätiedot yleisellä tasolla. Tässä vaiheessa LVI -suunnittelijalle 

riittää liittymätiedoksi esimerkiksi se, tarvitseeko laite vesi- tai kaasuliittymää. Näiden 

tietojen avulla LVI -suunnittelija osaa tehdä tarvittavat tilavaraukset, mitoittaa kuilut 

sekä suunnitella alustavat putki- ja kanavareitit.  

Luonnossuunnitteluvaiheessa LVI -suunnittelija tarvitsee tiedot myös laitteiden 

aiheuttamista lämpökuormista, jotta lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät osataan 

mitoittaa oikein. Sähkösuunnittelija puolestaan tarvitsee tiedot esimerkiksi laitteiden 

vaatimista sähkö- ja tietotekniikkaliittymistä, jotta he voivat aloittaa 

johdotuspiirustusten tekemisen. Nämä kaikki luonnossuunnittelussa tarvittavat 

lähtötiedot suunnittelijat saavat käyttäjän suunnitteluohjeista sekä KSL -suunnittelijan 

laatimasta laiteluettelosta ja yleissuunnitelmasta, joita KSL -suunnittelija täydentää 

käyttäjän suunnittelun edetessä. 

Projektinjohtourakassa lopullisten tarkkojen lähtötietojen hankkiminen pyritään 

viemään mahdollisimman lähelle toteutusta, jotta urakkamuodosta saadaan paras hyöty. 

Tällöin perussuunnittelua ei viedä liian pitkälle, vaan hyödynnetään myös 

laitetoimittajien asiantuntemusta. Toteutussuunnitteluvaiheessa suunnittelijoiden 

tarvitsemat tarkat, lopulliset tiedot käyttäjän hankinnoista, saadaankin laitetoimittajien 
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asennuspiirustusten muodossa. Näistä asennuspiirustuksista rakennesuunnittelija saa 

laitteiden kiinnitystiedot omien työpiirustustensa tekemiseen, jotta elementteihin 

osataan suunnitella oikeanlaiset tartunnat valmistusta varten. LVI- ja sähkösuunnittelija 

puolestaan saavat lopulliset liittymätiedot, eli liittymien koot ja tarkat sijainnit, omien 

järjestelmiensä lopullisten toteutuspiirustusten tekemiseen.  

Lopullisten asennuspiirustusten tekemiseen laitetoimittajilta voi kuitenkin kulua aikaa 

useita viikkoja, eikä niitä tehdä haastateltavien mukaan aiemmin kuin käyttäjä on 

tilannut laitteet toimittajilta. Suunnittelijat eivät ehdi saada tarkkoja lähtötietoja riittävän 

ajoissa lopullisten järjestelmien suunnitteluun, mikäli käyttäjän hankinnat tehdään liian 

myöhään rakennusprosessin näkökulmasta. Tällöin tilanne voi olla esimerkiksi 

sellainen, että työmaalla tehdään laitteen viemäriliitäntä KSL -suunnittelijan 

yleissuunnitelman pohjalta, jossa viemärin paikka ei olekaan sama kuin lopullisissa 

laitetoimittajan suunnitelmissa. 

4.1.5 Lähtötietojen toimitus 

Hankkeen alussa käyttäjän huonekortit ja muut suunnitteluohjeet on toimitettu kaikille 

osapuolille sähköisessä muodossa. Niissä kerrotaan eri tiloihin tulevasta tekniikasta 

yleisellä tasolla, ja niiden avulla suunnittelijat ovat aloittaneet omien järjestelmiensä 

suunnittelun. Siirtyvistä käyttäjän laitteista suunnittelijat ovat saaneet lähtötietoja myös 

siten, että he ovat käyneet katsomassa laitteita käyttäjän vanhassa toimipisteessä. 

Tuolloin he pääsivät itse mittaamaan laitteiden ulottuvuuksia ja kirjaamaan ylös 

tarvitsemiaan tietoja.  

Laitteiden sijaintitiedot suunnittelijat ovat saaneet arkkitehdin pohjapiirustuksista 

projektipankin välityksellä. Muita suunnittelun edetessä tarvitsemiaan laitteiden 

lähtötietoja suunnittelijat ovat pyytäneet suunnittelukokousten yhteydessä läpi käytävien 

suunnitteluvaiheilmoitusten muodossa. Jos suunnittelijat eivät ole saaneet pyytämiään 

suunnitelmia, ovat he pyytäneet niitä sähköpostin välityksellä uudelleen.  Lähtötietoja 

on pyydetty sähköpostitse myös silloin, kun lähtötietotarpeita on ilmennyt 

kokousvälillä. Sähköpostitse tietoja on pyydetty pääasiassa joko KSL -suunnittelijalta 

tai projektinjohtourakoitsijalta, jotka ovat tarvittaessa välittäneet tietotarpeet edelleen 

käyttäjälle. Tämän lisäksi tietoja on pyydetty myös suoraan käyttäjältä. 
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Käyttäjältä pyydetyt lähtötiedot on välitetty projektinjohtourakoitsijan kautta 

suunnittelijoille. Poikkeuksena tähän, käyttäjä on käynyt keskusteluja myös suoraan 

KSL -suunnittelijan kanssa, joka on päivittänyt tiedot tekemäänsä laiteluetteloon. 

Valmiit suunnitelmat, kuten laiteluettelon, suunnittelijat lisäävät aina projektipankkiin, 

josta tiedot ovat kaikkien osapuolten saatavissa. 

4.2 Prosessin ongelmat ja kehittämisehdotukset 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuskohteessa havaitut käyttäjän hankintojen 

suunnitteluprosessiin liittyvät ongelmat sekä ongelmien korjaamiseksi ehdotetut 

toimenpiteet. Ongelmia ja kehittämisehdotuksia tarkastellaan aihealueittain 

organisoinnin, hankintarajojen ja -tapojen, tiedonhallinnan ja kommunikoinnin sekä 

aikataulutuksen näkökulmista. 

4.2.1 Organisointi 

Yhtenä ongelmana hankintojen suunnittelussa käyttäjä näkee sen, ettei heillä ole 

riittävää ammattitaitoa tällaisen rakennushankkeen läpiviemiseen. Vaikka sama käyttäjä 

on aiemmin toteuttanut samantapaisia hankkeita, ei näissä hankkeissa mukana olleita 

henkilöitä ole mukana tässä hankkeessa. Hankkeen läpiviennistä on joutunut 

vastaamaan käyttäjän osalta rakennusprosessin suhteen täysin kokemattomat henkilöt, 

joilla on lisäksi omat, jokapäiväiset työnsä hoidettavanaan. Rakennusalan asiantuntijan 

puuttuminen käyttäjän organisaatiosta on aiheuttanut monenlaisia haasteita niin 

käyttäjän omassa organisoinnissa, kuin käyttäjän ja muiden hankkeen osapuolten 

välisessä toiminnassa. 

Kun käyttäjällä ei ole kokemusta rakennushankkeista, eivät he voi tietää, miten 

hankkeessa tulee toimia, minkälaista osaamista heiltä vaaditaan, ja miten heidän oman 

suunnittelunsa tulisi edetä. Käyttäjästä on tuntunut siltä, että hankkeen muut osapuolet 

odottavat heiltä enemmän kuin mitä he todellisuudessa hankkeen läpiviennistä tietävät. 

Lähtökohtaisesti hankkeeseen ryhtyessään käyttäjä on ajatellut, että heidän tarvitsee 

vain toimittaa suunnitteluohjeensa suunnittelijoille, jotka osaavat niiden perustella 
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suunnitella heidän toivomansa tilat. Heillä ei ole ollut tarkkaa käsitystä siitä, minkälaisia 

muita tietoja heiltä voidaan esimerkiksi hankintoihin liittyen hankkeen edetessä pyytää. 

Käyttäjän mukaan olisikin tärkeää käydä yhdessä tilaajan tai projektinjohtourakoitsijan 

kanssa läpi asiat, jotka käyttäjän pitäisi huomioida organisoidessaan hanketta omalta 

osaltaan. Projektinjohtourakoitsija voisi esimerkiksi kertoa oman näkemyksensä siitä, 

mitä tietoa projektin edetessä käyttäjältä odotetaan, minkälaista asiantuntemusta 

käyttäjältä toivotaan ja minkälaisen organisaation tällainen hanke vaatii. Kun käyttäjälle 

tuotaisiin riittävän aikaisin esiin mitä heiltä odotetaan, voisi käyttäjä paremmin reagoida 

ja tarvittaessa hankkia puuttuvaa asiantuntemusta oman organisaationsa ulkopuolelta. 

Projektinjohtourakoitsijan kannalta käyttäjän ohjaaminen on kuitenkin haastavaa, koska 

toisaalta käyttäjää täytyy ohjata, mutta toisaalta halutaan välttää liiallista sanelemista. 

Raja näiden kahden välillä on häilyvä, mikä asettaa haasteita vastuuasioissa.  

Suunnittelijat näkevät käyttäjän organisaatiossa samanlaisia puutteita kuin käyttäjä 

itsekin. Suunnittelijoiden näkökulmasta rakennusalan asiantuntijan puuttuminen 

käyttäjän organisaatiosta näkyy siten, että käyttäjän kanssa kommunikoiminen koetaan 

vaikeaksi. Esimerkiksi taloteknisistä ratkaisuista puhuttaessa käyttäjä ei välttämättä 

ymmärrä heille esitettyjä kysymyksiä oikein, tai heillä ei muuten ole riittävää tietämystä 

asiasta. He eivät myöskään ole tuoneet tietämättömyyttään esiin, vaan pikemminkin 

sanoneet prosessin olevan heidän osaltaan selvä. Tällaisessa tilanteessa suunnittelijoiden 

on vaikeaa saada tarvitsemiaan lähtötietoja, mikä puolestaan aiheuttaa epävarmuutta 

lopullisiin suunnitteluratkaisuihin.  

Suunnittelijoiden kannalta käyttäjän pitäisikin tuoda paremmin esiin asiat, joista he ovat 

epävarmoja ja jotka on käytävä yhdessä läpi ennen päätösten tekemistä. Käyttäjän 

kannalta taas suunnittelijoiden tulisi olla aktiivisia käyttäjän suuntaan, ja esittää omia 

ratkaisuvaihtoehtojaan tilanteissa, joissa käyttäjällä itsellään ei ole tietämystä asiasta. 

Suunnittelijat ovat omien suunnittelualojensa asiantuntijoita, jolloin käyttäjä odottaa 

heiltä myös perusteltuja esityksiä toimivista ratkaisuista. Suunnittelijat voivat kuitenkin 

ottaa kantaa vain yleisiin suunnitteluratkaisuihin, eivätkä esimerkiksi käyttäjän 

varsinaisiin hankintoihin. Käyttäjän hankkimat laitteet tulevat palvelemaan käyttäjää 

itseään, joten heidän pitäisi olla asiantuntijoita siinä, minkälaisia laitteita he tarvitsevat. 
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Jos suunnittelijat ehdottaisivat käyttäjälle hankittavaksi tiettyjä laitteita, joutuisivat 

suunnittelijat ottamaan ongelmatilanteissa myös vastuun tekemistään ehdotuksista.  

Tämän vuoksi käyttäjän hankintojen suunnittelusta vastaavan tahon rooli hankkeessa 

tulisi määrittää tarkasti. Tässä hankkeessa käyttäjä ja KSL -suunnittelija ovat 

esimerkiksi kokeneet, etteivät he ole voineet tehdä niin paljon suoraa yhteistyötä kuin 

olisivat halunneet. Käyttäjän kannalta heidän hankintojaan suunnittelevan tahon olisikin 

hyvä toimia heidän omana konsulttinaan, eikä projektin suunnittelijana, kuten tässä 

hankkeessa. Tällöin käyttäjä voisi helpommin sopia hankinnoistaan yhdessä 

suunnittelijan kanssa, eikä käyttäjän ja projektin välillä kulkisi turhaan keskeneräistä 

tietoa. Tällainen tilanne olisi hyvä myös muiden suunnittelijoiden kannalta, koska 

silloin käyttäjän tukena olisi asiantuntija, jonka kanssa olisi helpompi keskustella 

hankintoihin liittyvistä teknisistä ratkaisuista. Projektinjohtourakoitsijan kannalta taas 

hyvänä asiana tässä tilanteessa olisi selkeät vastuut, kun käyttäjä vastaisi sekä 

hankintojen suunnittelusta että hankinnasta. 

4.2.2 Hankintarajat ja -tavat 

Epäselvyydet käyttäjän hankintojen hankintarajoissa ja -tavoissa ovat aiheuttaneet 

sekaannusta ja viivästyksiä hankintojen eteenpäin viemisessä. Käyttäjälle ei ole ollut 

täysin selvää, kenen tehtävä on hankkia mitäkin, ja millä tavalla he omat hankintansa 

tekevät. Tämä on vaikeuttanut etenkin KSL -suunnittelijan työtä, kun hän ei ole tiennyt, 

mistä hankinnoista käyttäjällä on olemassa olevat sopimukset ja mistä hankinnoista 

hänen täytyy tehdä yleissuunnitelma. Käyttäjän mukaan hankintarajat ja -tavat tulisikin 

suunnitella tarkemmin jo hankkeen alussa, ja sopimusvaiheessa mukana olisi hyvä olla 

myös käyttäjäorganisaation hankintahenkilö.  

Hankintarajojen suunnittelussa tulisi miettiä tarkasti, mitkä hankinnat ovat lähtötietojen 

saatavuuden kannalta järkevää sisällyttää käyttäjän hankintoihin, ja mitkä taas kannattaa 

sisällyttää projektinjohtourakkaan. Käyttäjän näkökulmasta esimerkiksi laitteet, joista 

heillä on jo olemassa olevat puitesopimukset, on järkevää toteuttaa heidän 

hankintoinaan. Muut kiinteiksi asennettavat laitteet, varsinkin sellaiset jotka vaikuttavat 

huomattavasti rakentamisen toteutukseen, voisivat puolestaan olla projektin hankintoja. 
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Projektinjohtourakoitsijan näkökulmasta tilanne on lähtökohtaisesti sitä selkeämpi, mitä 

enemmän hankintoja sisällytetään projektinjohtourakkaan. Käyttäjän hankinnat 

aiheuttavat aina lisätyötä projektinjohtourakoitsijalle, mikä on huomioitava 

organisaatiota muodostettaessa. Mitä enemmän käyttäjällä on omia hankintoja, sitä 

vaativampaa on ohjata prosessia ja huolehtia kokonaisuudesta. Riskinä on, että 

projektinjohtourakoitsijalta tai suunnittelijoilta jää jotakin tärkeää huomaamatta, mikäli 

toimintatapaa ei sovita riittävän yksityiskohtaisesti ja siitä pidetä tinkimättä kiinni. 

Tämän lisäksi on kuitenkin huomioitava myös se, kenellä kyseisistä hankinnoista on 

paras tietämys. Projektinjohtourakoitsijan mukaan usein onkin niin, että käyttäjän 

tiloihin tulee paljon erikoistekniikkaa sisältäviä laitteita, joista käyttäjällä itsellään on 

paras tietämys. Käyttäjä tuntee parhaiten oman toimintansa, jolloin on luontevaa, että he 

tekevät myös siihen liittyvät hankinnat ja kantavat siitä riskin. 

4.2.3 Tiedonhallinta ja kommunikointi 

Tiedonhallinnan ja kommunikoinnin ongelmana tässä hankkeessa on ollut se, ettei niistä 

ole sovittu riittävän tarkasti yksityiskohtaisella tasolla. Käyttäjä on esimerkiksi 

olettanut, että kun he kertovat suunnittelijalle jonkin lähtötiedon, vie suunnittelija tiedon 

eteenpäin suunnitteluryhmälle ja projektinjohtourakoitsijalle. Toiseen suuntaan 

ongelmia on ilmennyt siten, että suunnittelijat eivät ole tarkalleen tienneet, keneltä 

heidän pitäisi lähtötietoja pyytää ja kenen niitä pitäisi toimittaa. 

Suurimmat ongelmat tiedonvaihtoketjujen pitämisessä on projektinjohtourakoitsijan ja 

tilaajan mukaan ollut KSL -suunnittelijan ja käyttäjän välillä. Tämä on johtunut osittain 

siitä, että KSL -suunnittelija toimii arkkitehdin alikonsulttina, jolloin heidän 

suunnitteluaan ei ole voitu ohjata yhtä tehokkaasti kuin muiden suunnittelijoiden. Tämä 

taas on aiheuttanut sen, että KSL -suunnittelija on kommunikoinut liian paljon suoraan 

käyttäjän kanssa, vaikka tietojen pitäisi kulkea suunnittelun ohjauksesta vastaavan 

projektinjohtourakoitsijan kautta. Projektinjohtourakoitsijan mukaan heidän kanssaan 

sopimussuhteessa olevien suunnittelijoiden pitää keskustella uusista ratkaisuista aina 

ensin projektinjohtourakoitsijan kanssa, ennen kuin esittävät niitä käyttäjälle.  
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Jokaisen osapuolen näkökulmasta tiedonhallinnan kannalta olisikin kaikkein selkeintä, 

että tietoja projektin ja käyttäjän välillä vaihdettaisiin mahdollisimman paljon yhtä 

reittiä. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä käyttäjän että projektin puolella olisivat niin 

sanotut vastinparit, jotka välittäisivät tietoja organisaatioiden välillä ja omien 

organisaatioidensa suuntaan. 

Käyttäjän ja projektin välisen tiedonhallinnan lisäksi ongelmia on ilmennyt myös 

käyttäjän oman organisaation sisällä. Nämä ongelmat ovat johtuneet käyttäjän mukaan 

pääasiassa siitä, ettei käyttäjällä ole kokemusta projektitoiminnasta, eikä heillä ole ollut 

omaa sisäistä palaverikäytäntöä hankkeeseen liittyen. Tämä taas on aiheuttanut 

tilanteita, jolloin esimerkiksi tiedon hankintarajoista on oletettu olevan kaikilla.  

Tiedonvaihtoketjujen lisäksi huomiota on kiinnitettävä tiedonvaihtotapoihin. Tässä 

hankkeessa on käytössä erilaisia kokous- ja palaverikäytäntöjä, jotka ovat osoittautuneet 

haastateltavien mukaan hyväksi tavaksi kommunikoida. Kokouksissa on koottu yhteen 

tiedot, mitä on vaihdettu puhelimitse ja sähköpostilla, sekä kirjattu kaikki sovitut asiat 

ylös. Ongelmaksi kokouksissa on koettu kuitenkin se, ettei niissä ole aina ollut 

käsiteltävän asian kannalta relevantit henkilöt läsnä. Varsinkin käyttäjän näkökulmasta 

on ollut vaikeaa arvioida, ketä heidän organisaatiostaan olisi pitänyt kulloinkin olla 

kokouksissa mukana. Kokouksissa mukana olleet henkilöt taas ovat kokeneet tietojen 

viemisen eteenpäin oikeassa muodossa ja muuttumattomana toisinaan haastavaksi. 

Tämän vuoksi esimerkiksi käyttäjän hankintaosaston olisi hyvä olla mukana 

kokouksissa, joissa käsitellään käyttäjän hankintoja. Muuten osa hankintaosaston 

tarvitsemista tiedoista voi jäädä vain kokouksissa mukana olleiden henkilöiden tietoon. 

Samoja ongelmia on ilmennyt myös suunnittelijoiden puolella, kun kaikki suunnittelijat 

eivät ole olleet mukana jokaisessa kokouksessa. Kokouksessa on voitu sopia 

esimerkiksi käyttäjän hankintojen vaatimasta tekniikasta, mutta tämän suunnittelualan 

suunnittelijaa ei ole ollut paikalla, jolloin hän on jäänyt ilman tarvitsemaansa tietoa.  

Vaikka oikeiden henkilöiden mukana olo kokouksissa on tärkeää, olisi 

projektinjohtourakoitsijan näkökulmasta selkein tapa kuitenkin se, että käyttäjän 

organisaatiosta kokouksissa olisi mukana vain yksi henkilö. Hänen tehtävänään olisi 
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hankkia tarvittavat tiedot organisaationsa sisältä ja toimittaa tietoa käyttäjän ja projektin 

välillä. Tällöin käyttäjäorganisaatiosta mukana olevalla henkilöllä tulisi kuitenkin olla 

riittävä tietotaso myös rakentamisesta, jotta käsitellyt asiat ymmärretään samalla tavalla. 

Tämän vuoksi kaikki asiat ja kysymykset on esitettävä sellaisessa muodossa, että 

rakennusalan sanastoa vähemmän tuntevakin ymmärtää, mitä ne oikeasti tarkoittavat. 

Kokousten lisäksi tiedonvaihtoa on käyty liian paljon sähköpostitse. Sähköpostia ei 

nähdä hyvänä tapana pääasiallisena kommunikointitapana, mutta siihen voidaan päätyä, 

jos tiedonhallinnasta ei ole riittävän tarkasti sovittu. Esimerkiksi tässä hankkeessa 

säännölliset suunnittelukokoukset on joidenkin suunnittelijoiden mukaan lopetettu liian 

aikaisin, jolloin eri osapuolet eivät enää kokoonnu määrävälein yhteen keskustelemaan 

asioista. Tämän vuoksi suurin osa suunnittelun loppupään keskusteluista on käyty 

sähköpostitse. Sähköpostista ongelmallisen tekee käyttäjän mukaan erityisesti se, että 

viestit välitetään yleensä useille eri henkilöille, jolloin vastaanottajien on vaikea 

arvioida, keneltä viestiin odotetaan vastausta. Tällöin sähköpostiin ei välttämättä vastaa 

kukaan, ja tietoja tarvitseva joutuu pyytämään niitä yhä uudestaan. Sähköpostitse tietoja 

välitettäessä ei voida myöskään varmistua siitä, että tiedot todella menevät perille. 

4.2.4 Aikataulutus 

Käyttäjän hankintojen aikataulutuksessa ongelmana on ollut se, että käyttäjän on ollut 

vaikea ymmärtää, miksi muut osapuolet tarvitsevat tietoja heidän hankinnoistaan niin 

aikaisessa vaiheessa. Käyttäjä katsoo hankintojaan luonnollisesti vain omasta 

näkökulmastaan, eli milloin hankinnat kannattaa tehdä, jotta saadaan mahdollisimman 

uudet laitteet mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että 

mitä myöhemmin hankinnat tehdään, sen parempi. He eivät ole suunnittelijoiden 

mukaan tarkastelleet asiaa rakentamisen näkökulmasta, eli miten paljon heidän 

hankintansa ovat sidoksissa rakentamiseen ja siinä tarvittaviin tietoihin.  

Asiaa on hankaloittanut se, että käyttäjälle ei ole annettu riittävän yksilöityä aikataulua, 

milloin heiltä tarvitaan lähtötietoja hankintoihin liittyen. Käyttäjällä ei itsellään ole 

riittävää asiantuntemusta, jotta he osaisivat aikatauluttaa omia hankintojaan esimerkiksi 

projektin suunnittelu- ja hankinta-aikataulun pohjalta. Suunnitteluvaiheilmoituksissa 

kirjatut lähtötietotarpeet ovat käyttäjän kannalta hankalia, koska niissä ei ole annettu 
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tarkkoja päivämääriä, milloin tiedot tarvitaan. Suunnittelijoiden näkökulmasta taas on 

hyvin vaikea edellyttää käyttäjää toimittamaan tarvittavia lähtötietoja ajallaan, kun 

käyttäjälle ei alun perin ole annettu aikataulua tietojen toimittamiselle. Tällöin käyttäjä 

aikatauluttaa hankintansa vain omien tarpeidensa mukaan, mikä on suunnittelun 

kannalta aivan liian myöhään. 

Käyttäjän näkökulmasta hankinnoille tulisikin tehdä aikataulu, joka on riittävän 

yksilöidyssä muodossa ja niin ajoissa, että lähtötietotarpeisiin ehditään varautua. Jos 

suunnittelijat pyytävät lähtötietoja sähköpostitse satunnaisin väliajoin ja lyhyellä 

varoitusajalla, on käyttäjän mukaan hyvin todennäköistä, että asia joko unohtuu tai 

käyttäjä ei ehdi hankkia tietoja riittävän ajoissa. Jos käyttäjä ryhtyy hakemaan vastausta 

sen jälkeen kun suunnittelijat ovat asiaa ensin pohtineet ja esittäneet kysymyksen, on 

käyttäjän suunnittelu väistämättä muuta suunnittelua jäljessä. Tällöin herää myös 

kysymys, ovatko suunnittelijat selvittäneet etukäteen, mitä tietoja ja milloin he 

käyttäjältä tarvitsevat. 

Suunnittelijoiden näkökulmasta käyttäjän hankinnat tulisikin aikatauluttaa aivan samalla 

tavalla kuin projektin muu suunnittelu ja hankinnat. Käyttäjän hankintojen 

lähtötietoaikataulu tulee tehdä yhdessä suunnittelijoiden kanssa, koska heillä itsellään 

on paras tietämys tarvitsemistaan tiedoista. Lähtötietojen aikatauluttaminen vaatii paljon 

ammattitaitoa, jotta osataan arvioida, minkälaisia lähtötietoja ja milloin hankinnoista 

tarvitaan. Projektinjohtourakoitsijan mukaan aikataulu tulee käydä läpi myös käyttäjän 

kanssa, ja heille on myös kyettävä perustelemaan aikataulussa esitetyt vaatimukset. 

Lähtötietojen pyytäminen aikaisemmin kuin niitä oikeasti tarvitaan, ei ole kenenkään 

kannalta järkevää.  

Lähtötietojen aikatauluttamisella pyritään ensisijaisesti ohjaamaan suunnittelua 

optimaalisesti, mutta siitä on projektinjohtourakoitsijan mukaan paljon apua myös 

ongelmien ilmetessä. Jos käyttäjä ei toimita lähtötietoja yhteisesti sovitun aikataulun 

mukaisesti, voidaan tarkistaa onko käyttäjällä tarvitsemansa tiedot suunnittelun 

lähtötietojen toimittamiseksi, ja tarvittaessa asiasta reklamoida aikatauluun vedoten. 

Tällöin suunnitelmat tehdään valmiiksi alustavilla tiedoilla, ja mahdolliset muutokset 

tehdään hallitusti vasta tämän jälkeen. Jos taas käyttäjältä vaaditaan lähtötietoja joita ei 
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ole aikataulutettu, voi käyttäjä vedota aikataulun avulla, ettei heillä ole ollut tietoa 

tällaisesta tietotarpeesta. 

4.3 Käyttäjän hankintojen mallintaminen 

Tässä luvussa käydään läpi, miten käyttäjän hankintojen mallintaminen on 

tutkimuskohteessa toteutettu ja mitä hyötyä siitä on ollut. Lisäksi tarkastellaan, miten 

hankintojen mallintaminen olisi pitänyt toteuttaa, jotta siitä olisi ollut mahdollisimman 

paljon hyötyä. 

4.3.1 Mallintamisen toteutus 

Tässä hankkeessa käyttäjän kiinteiden sairaalalaitteiden mallintamisen on tehnyt KSL -

suunnittelija. Hän on mallintanut uudishankintoina tehtävät hankinnat 

toteutussuunnitteluvaiheessa niin sanottuina yleismalleina, jotka on viety IFC -

muodossa arkkitehdin tietomalliin ja sitä kautta muutkin suunnittelijat ovat saaneet 

mallit käyttöönsä. Hankinnat on mallinnettu vasta sen jälkeen, kun eri tiloihin tulevat 

laitteet ovat olleet lopullisesti tiedossa. Vanhasta toimipisteestä siirtyviä laitteita ei sen 

sijaan ole mallinnettu lainkaan, koska näiden laitteiden osalta mahdolliset mallit tulevat 

suoraan laitetoimittajilta. Tilaajan mukaan kuitenkin myös näistä laitteista pitäisi tehdä 

mallit, jotta laitteiden mahtuminen paikalleen voidaan varmistaa riittävän ajoissa. 

KSL -suunnittelijan tekemät yleismallit ovat tilavarausmalleja, joissa on esitettynä vain 

laitteiden geometria yleisellä tasolla. Ne eivät vasta geometrialtaan todellisia kohteeseen 

tulevia laitteita, mikä voi aiheuttaa ongelmia, jos mallintamisen tarkkuudesta ei ole 

sovittu riittävän selkeästi. Esimerkiksi tässä hankkeessa suurin osa haastateltavista 

oletti, että KSL -suunnittelijan malleissa laitteiden kiinnikkeet ovat todellisilla 

paikoillaan, vaikka niiden tarkoituksena on esittää paikat vain suuntaa antavasti. KSL -

suunnittelijan mukaan mallien pääasiallisena tarkoituksena onkin auttaa käyttäjää 

laitteiden hankinnassa.  

KSL -suunnittelija on tehnyt laitteista myös erilliset 2D -kuvat pohjapiirustuksia varten, 

koska laitteiden tietomalleja ei ole voitu käyttää tasokuvissa. Jos laitteen tietomalli 
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sijoitetaan sellaisenaan pohjapiirustukseen, tulee kuvasta epäselvä ja sotkuisen 

näköinen, koska kaikki laitteen kaltevat pinnat näkyvät kuvassa mustina viivoina. 

Laitteiden muut tekniset tiedot löytyvät puolestaan KSL -suunnittelijan tekemästä 

laiteluettelosta, joten niitä ei sen vuoksi ole lisätty enää malleihin. 

Tarkat, lopulliset laitteiden kiinnitystiedot saadaan laitteiden toimittajilta 

asennuspiirustusten muodossa sen jälkeen, kun käyttäjä on tilannut laitteet. Tässä 

vaiheessa laitetoimittajilta voidaan saada myös tarkat tietomallit laitteista. Nämä mallit 

saattavat kuitenkin olla hyvin raskaita, koska ne sisältävät paljon rakentamisen kannalta 

tarpeetonta tietoa. Niiden lisääminen sellaisenaan yhdistelmämalliin ei ole järkevää, 

vaan niistä täytyy ensin karsia turhaa tietoa pois. Laitetoimittajien laitemallien 

muokkaaminen rakentamiseen sopiviksi IFC -malleiksi sekä niiden sijoittaminen 

oikeille paikoilleen voitaisiin sisällyttää KSL -suunnittelijan mukaan heidän 

toimenkuvaansa, mutta tässä hankkeessa niin ei ole tehty.  

Tulevaisuudessa laitteiden mallit tulevat KSL -suunnittelijan mukaan kehittymään siten, 

että ne sisältävät geometrian lisäksi kaikki laiteluetteloon kirjatut tekniset tiedot. Tällöin 

malleista nähdään suoraan esimerkiksi laitteen valmistaja ja malli, paino sekä 

taloteknisten liitäntöjen tarve. Näin mallista saataisiin tulostettua myös valmis 

laiteluettelo samalla tavalla kuin esimerkiksi arkkitehti tulostaa luettelot ovista ja 

ikkunoista.  

4.3.2 Mallintamisen hyödyntäminen 

Käyttäjä näkee, että heidän hankintojensa tietomalleista olisi hyötyä havainnollistavana 

työkaluna, koska heidän on vaikea tulkita pelkkiä pohjakuvia oikein. He kokevat tilojen 

ja laitteiden mittasuhteiden arvioinnin pohjapiirustuksista hankalaksi. Mallien avulla 

käyttäjä näkisi, miltä tilat näyttävät kokonaisuudessaan, ja tiloissa työskentelevät 

henkilöt huomaisivat mahdolliset puutteet helpommin. Tässä hankkeessa käyttäjälle ei 

kuitenkaan ole ollut hankintojen malleista mitään hyötyä, koska he eivät ole edes 

tienneet mallien olemassaolosta. Tietomallia on esitelty käyttäjälle koko hankkeen 

aikana vain kerran, eikä laitteita ollut vielä silloin mallinnettu. 
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Käyttäjän näkökulmasta tietomallien hyödyntäminen onkin ongelmallista, koska 

käyttäjällä itsellään ei ole ammattitaitoa eikä ohjelmistoja mallien tarkasteluun. Jotta 

hankintojen malleista olisi käyttäjälle oikeasti hyötyä, olisi käyttäjän mukaan heille 

kerrottava mallintamisen mahdollisuuksista ja tietomalleja tulisi myös esitellä 

käyttäjälle riittävän usein. Käyttäjän osalta mallintamisesta saatavat hyödyt ovat siis 

täysin muiden osapuolten aktiivisuuden varassa.  

Suunnittelijoillakaan ei ole selkeää käsitystä siitä, miten käyttäjän hankinnat on tässä 

hankkeessa mallinnettu. Arkkitehdilla on esimerkiksi tieto, että KSL -suunnittelija on 

mallintanut laitteet, mutta sen tarkemmin hän ei ole asiaan perehtynyt. Hän muisti 

myös, että ensimmäisessä tietomallipalaverissa sovittiin käyttäjän hankintojen 

mallintamisen tarkkuustason määrityksestä myöhemmin, mutta määritystä ei kuitenkaan 

koskaan tehty. Rakennesuunnittelija on nähnyt laitteista vain 2D -kuvat, eikä tiennyt 

hankintojen mallien olemassaolosta. Talotekniikkasuunnittelijat puolestaan ovat nähneet 

laitteiden mallit, mutta eivät tiedä, kenen tekemiä ne ovat ja miten ne on mallinnettu. 

Vaikka suunnittelijat eivät olleet laitteiden malleja ainakaan vielä hyödyntäneet, on 

niistä heidän mielestään kuitenkin hyötyä. Suunnittelijoiden näkökulmasta suurin hyöty 

käyttäjän hankintojen mallintamisesta on se, että nähdään, paljonko ne vievät tilaa ja 

mihin ne sijoittuvat. Näin suunnittelijat voivat suunnitella omat järjestelmänsä siten, 

etteivät ne törmää laitteiden kanssa. Tässä on kuitenkin huomioitava se, ettei laitteiden 

mallintaminen ole itsetarkoitus, vaan mallit tulee tehdä vain niistä laitteista, joilla on 

todellista vaikutusta muihin suunnittelualueisiin. Esimerkiksi sähkösuunnittelijan 

kannalta ei ole mitään merkitystä, onko pieni, muutaman sadan watin sähkötehon 

tarvitseva laite mallinnettu vai ei. Tärkeintä on mallintaa suuret, paljon tilaa vievät 

hankinnat, joiden mahtuminen paikalleen sekä risteilyt eri järjestelmien kanssa on 

tarkistettava ennen toteutusta. 

Suunnittelijoiden mukaan mallien hyödyntäminen myös edellyttää, että mallit ovat 

riittävän tarkkoja. Suunnittelijoiden kannalta esimerkiksi laitteiden kiinnitykset on 

mallinnettava todellisiin paikkoihin, jotta niitä voidaan hyödyntää suunnittelussa. Jos 

esimerkiksi laitteen kiinnikkeet on mallinnettu väärään kohtaan, voi lopputuloksena olla 

se, että laitteen todelliseen kiinnityskohtaan onkin suunniteltu viemäri, jolloin laite 
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täytyy sijoittaa eri paikkaan. Myös rakennesuunnittelijan näkökulmasta mallien on 

vastattava todellisia kohteeseen tulevia laitteita, tai muuten niistä ei ole hyötyä.  

Arkkitehti näkee hyötyä myös siitä, jos laitemalleissa olisi laitteiden geometrian lisäksi 

niiden teknisiä tietoja. Tällöin laitteiden tiedot saataisiin arkkitehdin tekemiin 

huonekortteihin automaattisesti, eikä niitä tarvitsisi erikseen lisätä. Sen sijaan muiden 

suunnittelijoiden tämänpäiväisen konkreettisen työ kannalta laitetietojen löytyminen 

malleista ei ole oleellista, koska kaikki tarvittavat tiedot löytyvät muualtakin. 

Esimerkiksi laitteiden tarvitseminen liittymien määrän ja painon löytää nopeimmin KSL 

-suunnittelijan tekemästä laiteluettelosta. Yksityiskohtaiset laitteiden asennustiedot taas 

löytyvät helpoimmin laitetoimittajan asennuspiirustuksista, jolloin tietojen etsiminen 

mallista ei ole järkevää. 

4.3.3 Mallintamisen ajoitus 

Haastateltavien mukaan hankintojen mallintamisen hyödyt ovat hyvin riippuvaisia siitä, 

milloin mallit saadaan käyttöön. Käyttäjän kannalta suurin hyöty mallista saataisiin 

silloin, jos niitä voitaisiin käyttää päätöksenteon tukena jo ennen hankintojen tekemistä. 

Tämä tarkoittaa käyttäjän mukaan käytännössä sitä, että mallit pitäisi saada suoraan 

laitetoimittajilta jo tarjousvaiheessa. Tällöin eri valmistajien laitteet voitaisiin sijoittaa 

yhdistelmämalliin, ja vertailla niitä todellisessa tilassa ennen hankintapäätösten 

tekemistä. Jos laitteiden mallit saadaan vasta hankintojen teon jälkeen, jää niistä saatava 

hyöty käyttäjälle vähäiseksi.  

Suunnittelijoiden näkökulmasta käyttäjän hankintojen tietomallien tulisi olla 

käytettävissä niin, että risteilytarkastukset eri järjestelmien kanssa ehditään tehdä ja 

virheet korjata ennen toteutuksen aloittamista. Mitä aikaisemmin laitteiden vaatimukset 

ja rajoitukset voidaan huomioida suunnittelussa, sitä vähemmän tehdään turhaa työtä 

mahdollisesti väärillä tiedoilla. Optimaalinen tilanne olisikin se, että mallit olisivat 

käytettävissä jo silloin, kun rakenteiden ja eri järjestelmien suunnittelu ovat alussa. Mitä 

myöhemmässä vaiheessa risteilytarkastukset tehdään, sitä vaikeampaa virheiden 

löytäminen on. 



 

 

74 

5 TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA 

Tässä luvussa tarkastellaan saatuja tutkimustuloksia ja verrataan niitä tutkimuksen 

tavoitteisiin sekä muuhun kirjallisuuteen. Pohdinta sisältää myös tutkijan omia 

kommentteja ja mielipiteitä analyysin perusteella. 

5.1 Käyttäjän hankintojen nykyinen suunnitteluprosessi 

Tutkimuksen ensimmäisenä osatavoitteena oli selvittää, miten käyttäjän 

hankintaprosessi etenee, minkälaisia lähtötietotarpeita käyttäjän hankintoihin liittyy ja 

miten tiedonvaihto lähtötietojen osalta on toteutettu. 

5.1.1 Käyttäjän hankintaprosessin näkökulmasta 

Haastattelututkimuksen alussa selvitettiin, minkälaisia käyttäjän hankintoja eri 

osapuolet pitävät kriittisinä. Tutkimustulosten mukaan käyttäjän näkökulmasta kriittisiä 

hankintoja ovat hankinnat, joista muut osapuolet tarvitsevat tietoja aikaisessa vaiheessa, 

joista käyttäjällä ei ole aiempaa kokemusta ja jotka ovat kalliita. Yhteistä näille kaikille 

näyttäisi olevan se, että ne ohjaavat paljon käyttäjän omaa suunnittelu- ja 

hankintaprosessia. Varsinkin suunnittelijoiden lähtötietotarpeet ohjaavat käyttäjää 

tekemää päätöksiä aikaisemmin, kuin käyttäjällä omasta näkökulmastaan olisi tarvetta. 

Voidaan siis ajatella, että käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessi käynnistyy muiden 

osapuolten tarpeiden vuoksi. 

Joidenkin hankintojen osalta näyttäisi siltä, että niissä toteutuu kaikki käyttäjän 

näkökulmasta kriittiset piirteet. Tällaisia hankintoja ovat esimerkiksi leikkaussalien 

kattokeskukset, joista suunnittelijat tarvitsevat paljon tietoa. Kattokeskukset kiinnitetään 

kattoon, ja niissä on pitkien varsien päässä paljon kuormaa. Nämä kuormat on 

huomioitava rakenteiden mitoituksessa. Kattokeskuksiin tulee myös paljon taloteknisiä 

liitäntöjä, kuten sähköä, paineilmaa, happea ja ilokaasua, jotka on otettava 

suunnittelussa huomioon. Toisaalta taas käyttäjällä ei ole aiempaa kokemusta 

kattokeskuksista, koska nykyisissä tiloissa ei sellaisia ole.  Tämän vuoksi käyttäjä on 
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joutunut kattokeskusten osalta turvautumaan monia muita hankintoja enemmän KSL -

suunnittelijan apuun.  

Tutkimustulosten perusteella käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessiin vaikuttaa siis 

se, miten hyvin tarvittavat hankinnat tuntevaa henkilöstöä käyttäjällä on omassa 

organisaatiossaan. Mitä vähemmän käyttäjällä itsellään on tietoa hankinnoista, sitä 

enemmän he tarvitsevat ulkopuolista apua, mikä puolestaan vie enemmän aikaa. 

Varsinaisesti prosessin vaiheisiin sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta, koska suunnittelijan 

ja käyttäjän on tämän tutkimuksen perusteella joka tapauksessa käytävä hankintoja 

yhdessä läpi. 

Hankintojen kustannuksilla näyttää myös olevan merkitystä käyttäjän hankintojen 

suunnitteluprosessissa. Mitä kalliimmasta hankinnasta on kysymys, sitä useammalta 

taholta siihen on saatava käyttäjäorganisaatiossa hyväksyntä. Suurten hankintojen 

kohdalla hankintapäätösten tekemiseen saattaakin mennä useita viikkoja aikaa, mikä on 

huomioitava hankintojen aikataulutuksessa ja ohjauksessa. Martin (2010: 37) mukaan 

käyttäjän päätöksenteon ja sen aikataulutuksen puutteellinen ohjaus voi johtaa 

hallitsemattomaan käyttäjäsuunnitteluun.  

Suurimmat hankinnat on tutkimustulosten mukaan kuitenkin huomioitu jo hyvin 

aikaisessa vaiheessa, eikä koko prosessia tarvitse käydä enää suunnitteluvaiheessa läpi. 

Sen sijaan hankintojen kustannukset vaikuttavat hankintaprosessin ajoitukseen. Mitä 

kalliimmasta hankinnasta on kyse, sitä myöhemmässä vaiheessa käyttäjä sen haluaa 

hankkia. Kriittiseksi tilanteen tekee se, että kalliit laitteet ovat usein juuri niitä, joista 

suunnittelijat tarvitsevat lähtötietoja kaikkein aikaisimmassa vaiheessa.  

Tässä toteutuu Pelin (2011: 244) mainitsema ristiriita hankintatoimen tavoitteiden 

välillä: käyttäjän tavoitteena on mahdollisimman myöhäinen pääoman sitoutuminen, 

kun taas muiden osapuolten tavoitteena riittävät ajalliset pelivarat. Hankkeen 

onnistumisen kannalta on mielestäni tärkeämpää keskittyä jälkimmäiseen tavoitteeseen. 

Näin pienet viivästykset ja vastoinkäymiset käyttäjän hankintojen suunnittelussa ja 

hankinnassa eivät aiheuta muun suunnittelun tai koko hankkeen viivästymistä. 
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Käyttäjän hankintaprosessissa Lean filosofian JIT -ajattelu (Merikallio & Haapasalo 

2009: 20) ei siis välttämättä ole paras ratkaisu koko projektin näkökulmasta. 

Hankintojen kustannusten lisäksi hankintaprosessiin vaikuttaa hankintatavat, eli 

siirtyvätkö laitteet edellisestä toimipisteestä uuteen, hankitaanko ne olemassa olevia 

sopimuksia hyödyntäen vai kilpailutetaanko hankinnat. Osa käyttäjän hankinnoista 

siirtyy vanhasta toimipisteestä uuteen, ja niiden osalta käyttäjällä pitäisi olla 

suunnittelijoiden tarvitsemat tiedot jo olemassa. Tutkimustulosten perusteella siirtyvien 

laitteiden osalta tiedot saatiinkin hyvissä ajoin, eikä niiden osalta ole ollut ongelmia. 

Uudishankintoina tehtävistä hankinnoista tietoja täytyy sen sijaan pyytää 

laitetoimittajilta, eikä tarkkojen laitetietojen saaminen laitetoimittajilta onnistu ilman 

laitteen tilausta. Kokonaisuudessaan käyttäjän hankintaprosessi (ks. kuva 20) on siis 

hyvin samankaltainen kuin esimerkiksi Ratu S-1227 (2010: 1) työmaiden toimitusten 

suunnittelu- ja ohjausohjeessa esitetty hankintaprosessi.  

 

Kuva 20. Käyttäjän hankintaprosessi. 
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5.1.2 Lähtötietotarpeiden näkökulmasta 

Käyttäjä ei tutkimustulosten perusteella pitänyt mitään hankintoja kriittisinä omien 

lähtötietotarpeidensa vuoksi. Suunnittelijat sen sijaan näyttävät tarkastelevan 

hankintojen kriittisyyttä omien lähtötietotarpeidensa kautta. Hankinnat, joista he 

tarvitsevat paljon lähtötietoja, ovat heidän kannaltaan kaikkein kriittisimpiä. Koko 

hankkeen suunnitteluprosessin sujuvuuden näkökulmasta käyttäjän hankinnoista 

tarvittavat lähtötiedot ja niiden oikea-aikainen saaminen ovatkin kaikkein tärkeimmässä 

roolissa. 

Suunnittelijoiden lähtötietotarpeita tarkasteltaessa havaitaan, että ne voidaan jaotella 

kahteen ryhmään. Ne voidaan ajatella jakautuvan kiinteään ja muuttuvaan osaan, aivan 

kuten projektinjohtorakentamisessa rakennus jaetaan Kruus & al. (2006: 22) mukaan 

kiinteään perusosaan ja muuttuvaan tilaosaan. Tällöin kiinteään osaan kuuluvat 

hankintojen lähtötiedot, jotka ovat toimittajista riippumattomia yleisiä tietoja, ja 

muuttuvaan osaan toimittajakohtaiset tarkemmat tiedot. 

Hankinnoista tarvittavia yleisiä tietoja ovat niiden sijainti, paino, ulottuvuudet, 

taloteknisten liitäntöjen tarve sekä lämpökuorma. Tutkimustulosten perusteella 

suunnittelijat tarvitsevat nämä tiedot luonnossuunnitteluvaiheessa, jolloin suunnitellaan 

rakennuksen perusratkaisuja. Nämä tiedot eivät luultavasti vaihtele laitekohtaisesti niin 

paljon, että hankintojen tarkat mallit pitäisi olla tiedossa tietojen selvittämiseksi. Tämän 

vuoksi näiden tietojen saaminen ei ole aiheuttanut ongelmia suunnittelun etenemisen 

kannalta samalla tavalla kuin tarkempien tietojen saaminen.  

RT 10-11109 (2013: 9) mukaan luonnossuunnitteluvaiheessa arkkitehti suunnittelee 

muun muassa rakennuksen tilat ja jakautumisen kerroksiin sekä osastoihin. RT 10-

11128 (2013: 8) mukaan rakennesuunnittelijan tehtävänä on laatia perusrakenteiden 

yleissuunnitelma ja RT 10-11129 (2013: 15) mukaan talotekniikkasuunnittelijat 

suunnittelevat  järjestelmiensä pääreitit ja tilavaraukset. Tutkimustulosten perusteella 

suunnittelijoiden luonnossuunnitteluvaiheessa tarvitsemat hankintojen lähtötiedot 

korreloivat siis hyvin suunnittelijoiden tehtävien kanssa. 
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Suunnittelijoiden tarvitsemia hankintakohtaisia lähtötietoja ovat puolestaan lopulliset 

kiinnitystiedot sekä liittymätiedot ja niiden sijainnit. Nämä tiedot suunnittelijat 

tarvitsevat toteutussuunnitteluvaiheessa. Tutkimuksen perusteella suunnittelijat saavat 

nämä tiedot laitetoimittajien asennuspiirustusten muodossa, jotka puolestaan saadaan 

vasta laitteen tilauksen jälkeen.  Tämä siksi, että osa käyttäjän laitehankinnoista voidaan 

luokitella Pelinin (2011: 243) määritelmän mukaan tuotteiksi, jotka suunnitellaan ja 

valmistetaan vasta tilauksen jälkeen. Tällaisista hankinnoista tarkkoja tietoja ei siis 

voida saada ennen tilauksen tekemistä. Pelinin (2011: 251) mukaan tarjouksen 

laatiminen aiheuttaa laitetoimittajalle muutenkin paljon työtä, mikä voi mielestäni 

vähentää entisestään heidän halukkuuttaan antaa laitetietoja ennen sopimusta. 

Ratkaisuna tilanteessa voisi toimia kohtuullinen korvaus laitetietojen antamisesta. 

Kankainen & Junnonen (2000: 39) mukaan erilaiset sovitus- ja asennuspiirustukset ovat 

täydentävää suunnittelua, jolla tarkoitetaan rakentamisen valmistelun ja rakentamisen 

aikaista suunnittelua. Projektinjohtourakoinnissa toteutussuunnittelu ja rakentaminen 

limittyvätkin päällekkäin, jolloin lopullisten tietojen hankkiminen voidaan viedä 

pidemmälle kuin muissa toteutusmuodoissa (Peltonen & Kiiras 2000: 13). Tässä 

suunnittelijoiden tulee olla tarkkana, etteivät he yritä tehdä suunnitelmia liian valmiiksi 

liian aikaisessa vaiheessa, koska silloin he joutuvat väistämättä tekemään paljon 

oletuksia. Suunnittelijoiden näkökulmasta käyttäjän hankintoja voidaankin pitää 

alustavin suunnitelmin tapahtuvina hankintoina (Kruus & al. 2006: 40), jotka 

täydennetään loppupiirustuksiksi valitun urakoitsijan tai laitetoimittajan kanssa. 

Projektinjohtourakoitsijalle puolestaan kriittisiä hankintoja ovat tutkimustulosten 

mukaan kaikki hankinnat, jotka ovat kriittisiä suunnittelijoille. Tämä siksi, että 

projektinjohtourakoitsija vastaa tässä hankkeessa suunnittelun ohjauksesta. Suunnittelun 

ohjauksen tarkoituksena on RT 10-11107 (2013: 12) mukaan varmistaa, että 

suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin tavoitteisiin ja suunnitelmat täyttävät niille 

asetetut vaatimukset. Tämän lisäksi projektinjohtourakoitsija koordinoi eri osapuolten 

välistä yhteistyötä ja pitää heidät tietoisina projektin etenemisestä (RT 16-10906 2007: 

7). Nämä seikat koskevat myös käyttäjäsuunnittelua, koska käyttäjän hankintojen 

suunnittelu on toteutettu projektin puolella, ei käyttäjän toimesta. 
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Myös pääsuunnittelijan tulisi olla tietoinen kaikista suunnittelijoiden tarvitsemista 

lähtötiedoista, koska hänen tehtävänään on RT 10-11108 (2013: 2) mukaan huolehtia 

suunnitelmien riittävästä laadusta sekä varmistaa tarvittavien lähtötietojen saamisesta 

ajallaan. Lisäksi hänen tulee huolehtia eri suunnittelualojen suunnittelijoiden 

yhteistyöstä sekä suunnitelmien yhteensopivuudesta. 

Kokonaisuudessaan tutkimustuloksista käy hyvin selville, minkälaisia lähtötietoja eri 

osapuolet käyttäjän hankinnoista tarvitsevat. Sen sijaan lähtötietojen ajoituksen 

määrittäminen näyttää olevan melko haastavaa. Eri osapuolet määrittelivät 

lähtötietotarpeitaan lähinnä kahdella termillä: luonnossuunnittelu- ja 

toteutussuunnitteluvaiheessa tarvittavat tiedot. Tämä osoittaa mielestäni sen, miten 

tärkeää käyttäjän hankintojen lähtötietojen aikatauluttaminen on. 

5.1.3 Tiedonvaihdon näkökulmasta 

Käyttäjän hankintoihin liittyvää tiedonvaihtoa on tutkimustulosten mukaan käyty 

pääasiassa kokouksissa ja sähköpostitse. Suunnittelijat ovat joutuneet pyytämään 

lähtötietoja sähköpostitse, vaikka he ovat ilmaisseet lähtötietotarpeensa 

suunnitteluvaiheilmoituksissaan. Tämä luultavasti johtuu siitä, ettei 

suunnitteluvaiheilmoituksissa kirjatuille lähtötietotarpeille ole annettu lainkaan 

aikataulua. Todennäköisesti suunnittelijat ovat tarkoittaneet, että tiedot tarvitaan ennen 

seuraavaa kokousta, mutta käyttäjälle tämä on saattanut olla epäselvää.  

Tutkimustulosten perusteella tietoja ei ole aina vaihdettu sovittujen ketjujen mukaisesti, 

vaan suunnittelijat ovat saattaneet keskustella tehtävistä ratkaisuista suoraan käyttäjän 

kanssa ilman, että asioista on kerrottu projektinjohtourakoitsijalle. Tällaisia tilanteita 

saattaa mielestäni esiintyä varsinkin hankkeissa, joissa käyttäjän hankintojen suunnittelu 

on sisällytetty projektiin. Käyttäjän ja heidän hankintojen suunnittelijan väliset 

keskustelut voivatkin olla välttämättömiä hankintojen suunnittelun kannalta, mutta 

esimerkiksi Ventovuori & al. (2002: 44) mukaan urakoitsijan on kuitenkin kyettävä 

hoitamaan viestintä kaikkien hankkeen osapuolten välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

projektinjohtourakoitsijan täytyy olla tietoinen kaikesta eri osapuolten välisestä 

tiedonvaihdosta. 
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Sen sijaan muiden kuin käyttäjän hankintojen suunnittelijan ei mielestäni pitäisi olla 

käyttäjän hankintojen osalta suoraan yhteydessä käyttäjään lainkaan, vaan 

tiedonvaihdon pitäisi tapahtua aina projektinjohtourakoitsijan kautta. Poikkeuksena 

tähän ovat valmiit suunnitelmat, jotka suunnittelijat tallentavat projektipankkiin, jolloin 

ne ovat kaikkien eri osapuolten saatavilla. Kokonaisuudessaan tiedonvaihtoketjujen on 

mielestäni mukailtava eri osapuolten välisiä sopimussuhteita. Suunnittelusopimukset 

sisältävässä projektinjohtourakassa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tietoja 

suunnittelijoiden ja käyttäjän välillä vaihdetaan aina projektinjohtourakoitsijan kautta.  

Ventovuori & al. (2002: 52) mukaan tilaajan on pyrittävä toimimaan linkkinä käyttäjän 

ja urakoitsijan välillä, mutta tutkimustulosten mukaan tilaaja ei ole osallistunut 

käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessiin. Tässä hankkeessa suunnittelun 

ohjausvastuu onkin urakoitsijalla, jolloin suunnittelutietoja ei välitetä tilaajan kautta. 

Näin vältytään myös Pekkasen (2005: 74, 75) mainitsemalta ongelmalta, ettei tilaaja ole 

huolehtinut riittävien käyttäjän lähtötietojen antamisesta oikeaan aikaan. 

5.2 Prosessin ongelmat ja kehittämisehdotukset 

Tutkimuksen toisena osatavoitteena oli selvittää, minkälaisia ongelmia käyttäjän 

hankintojen suunnitteluprosessissa on ja miten nämä ongelmat voidaan välttää. 

Tutkimustulosten perusteella tutkimuksessa havaittiin neljä ongelmakenttää, jotka ovat 

organisointi, hankintarajat ja -tavat, tiedonhallinta ja kommunikointi sekä aikataulutus.  

5.2.1 Organisointi 

Organisoinnin näkökulmasta suurimpana ongelmana oli se, ettei käyttäjällä ollut 

riittävää tietämystä rakennushankkeen toteutusta ajatellen. RT 10-10387 (2001: 5) 

mukaan käyttäjän tehtävänä rakennushankkeessa on toimia rakennettavan kohteen 

käytön asiantuntijana. Mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjän pitäisi pystyä 

määrittelemään omat vaatimuksensa riittävän tarkasti, jotta suunnittelijat osaavat ottaa 

käyttäjän tarpeet huomioon. Näin ei kuitenkaan kaikilta osin tässä hankkeessa ollut, 

jonka vuoksi käyttäjän hankintojen vaatimusten määrittelyyn meni paljon aikaa. 

Tällaisissa tilanteissa hankintojen suunnittelijan rooli korostuu, jolloin hänen tulee 
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esittää oma näkemyksensä laitteiden vaatimuksista. Suunnittelija ei kuitenkaan voi 

tehdä päätöksiä käyttäjän puolesta, joten käyttäjän on itse kyettävä kommentoimaan ja 

hyväksymään suunnittelijan ehdotukset. 

Suunnittelijoiden näkökulmasta rakennusalan asiantuntijan puuttuminen käyttäjän 

organisaatiosta näkyy tutkimustulosten perusteella siten, että käyttäjän kanssa on ollut 

vaikea keskustella teknisistä ratkaisuista. Käyttäjä ei ole osannut antaa suunnittelijoiden 

tarvitsemia lähtötietoja. Tätä ongelmaa voitaisiin yrittää ratkaista myös keskustelemalla 

asioista selkokielellä siten, ettei ammattisanaston tunteminen olisi välttämätöntä. 

Tutkimustulosten perusteella käyttäjä näkisi hyvänä ratkaisuna organisoinnin ongelmiin 

sen, että heidän organisointiinsa liittyvät asiat käytäisiin läpi yhdessä tilaajan tai 

projektinjohtourakoitsijan kanssa hankkeen alussa. Se, kumman kanssa asiaa käydään 

läpi, riippuu hankkeen toteutusmuodosta ja sopimussuhteista. Tutkimuskohteen 

kaltaisissa hankkeissa mielestäni organisointiin liittyvät asiat on sovittava jo silloin, kun 

tilaaja ja käyttäjä tekevät sopimuksen keskenään. Projektinjohtourakoitsijan tullessa 

mukaan hankkeeseen on käyttäjän osalta liian myöhäistä aloittaa organisaation 

muodostaminen. Tutkimustulosten mukaan käyttäjän omaan toimintaan liittyvää 

ohjaamista on projektinjohtourakoitsijan näkökulmasta muutenkin vältettävä, koska he 

eivät ole sopimussuhteessa keskenään. Käyttäjän ohjaaminen ja opastaminen 

organisointiin liittyen pitäisi siis olla tilaajan tehtävä, ja sovitut asiat on tiedotettava 

projektinjohtourakoitsijalle heti hänen tullessa mukaan hankkeeseen.  

Projektin ensimmäisessä käyttäjäkokouksessa tai muussa erillispalaverissa tulee 

käyttäjän organisaatio käydä läpi vielä yhdessä eri osapuolten kesken, jotta mahdolliset 

tarpeet projektin näkökulmasta katsoen voidaan havaita. Jos projektinjohtourakoitsija 

tässä vaiheessa havaitsee, että käyttäjän kannattaisi hankkia esimerkiksi konsultti oman 

suunnittelunsa tueksi, täytyy projektinjohtourakoitsijan esittää toive tilaajalla, joka 

puolestaan esittää toiveen eteenpäin käyttäjälle. Käyttäjän organisaation läpikäyminen 

yhdessä on tärkeää myös siksi, että eri osapuolilla täytyy olla selkeästi tiedossa, miten 

käyttäjäorganisaatiossa tehdään päätöksiä, ja miten kauan päätöksenteko vie aikaa. 
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Jos käyttäjä ei ole tarkkaan miettinyt rakennushankkeeseen ja hankintoihin liittyvää 

päätöksentekoprosessiaan, voi se olla heille itselleenkin epäselvä. Ventovuori & al. 

(2002: 26) mukaan päätöksentekijöiden tunnistaminen on hankalaa, koska 

hankintapäätökset tapahtuvat organisaation eri tasoilla. Ventovuori & al. (2002: 26) 

ovatkin helpottaneet päätöksentekijöiden tunnistamista ryhmittelemällä henkilöt 

organisaation sisällä seuraaviin rooleihin: aloitteentekijä, käyttäjä, vaikuttaja, vertailija, 

päättäjä, ostaja ja arvioija. Tätä ryhmittelyä voitaisiin mielestäni hyödyntää myös 

käyttäjän organisaation määrittelyssä. 

Epäselvyydet tehtäväjaossa ja vastuusuhteissa ovat myös Pekkasen (2005: 94, 95) 

mukaan tyypillisiä uhkia asiakassuhteessa. Hänen mukaan sopimuksia laadittaessa on 

kiinnitettävä huomiota siihen, että eri osapuolille välittyy kuva hankkeen 

vastuusuhteista ja toimivaltarajoista. RT 11081 (2012: 7) perusteella on tilaajan 

tehtävänä määritellä projektinjohtourakoitsijalle ja suunnittelijoille, kuka ja miten 

projektissa tehdään päätöksiä. RT 11081 (2012) ei kuitenkaan ole mainintaa käyttäjän 

päätöksenteosta, mikä tulisi mielestäni myös vastaavasti olla kaikkien tiedossa. 

Käyttäjän organisoinnin onnistumiseksi tulisi heidän tehdä organisaatiosuunnitelma 

oman toimintansa osalta. Kuten RT 16-10906 (2007: 4) mainitaan, luo 

projektinjohtourakoitsija yhdessä tilaajan kanssa yhteisyökykyisen 

projektiorganisaation. Ennen tätä projektinjohtourakoitsija tekee 

organisaatiosuunnitelman ja laatii projektihenkilöstön tehtäväkuvaukset, jotka esitetään 

osana alustavaa projektisuunnitelmaa jo tarjousvaiheessa (RT 10-10907 2007: 2). Ratu 

S-1229 (2011: 3) mukaan työmaan organisointi esitetään kaavion ja henkilöluettelon 

avulla, joissa on mainittuna henkilön tehtävä, nimi, tehtäväkuvaus sekä yhteystiedot. 

Aivan samalla tavalla pitäisi tilaajan ja käyttäjän mielestäni suunnitella yhteistyössä 

myös käyttäjän projektiorganisaatio. 

5.2.2 Hankintarajat ja -tavat 

Toisena ongelmakenttänä hankkeessa havaittiin puutteet hankintarajoissa ja -tavoissa. 

Sopimusvaiheessa hankintarajat sovitaan vain yleisellä tasolla, koska esimerkiksi 

käyttäjän hankinnat eivät ole vielä tuolloin tiedossa. Hankintakohtaiset hankintarajat 

eivät siis voi olla tiedossa, jos niitä ei ole tarkennettu suunnittelun edetessä tietojen 
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lisääntyessä. Tämänkin kohteen osalta sopimusvaiheessa tehdyssä tilaajan ja käyttäjän 

välisessä vastuunjakotaulukossa on mainittuna vain leikkaussalien erikoisvalaisimet, 

joiden hankinta kuuluu käyttäjälle. Muiden laitteiden osalta ei sen sijaan ole 

minkäänlaista mainintaa. Todennäköisesti sellaiset hankinnat joita ei taulukossa ole 

mainittu, on oletettu olevan automaattisesti käyttäjän hankintoja. Tällöin käyttäjälläkin 

pitäisi asia olla tiedossa, eikä hankintarajoissa näin ollen pitäisi olla ongelmaa.  

Toisaalta taas tutkimusaineistona ei ole ollut käytettävissä tilaajan ja käyttäjän välistä 

sopimusta, joten hankintarajoihin ei siltä osin voida ottaa kantaa. Myös tutkimuksessa 

havaittiin, ettei eri osapuolilla ollut tiedossa toistensa sopimuksia, mikä puolestaan 

näyttää vaikuttavan hankkeen tiedonvaihtoon kokonaisuudessaan. Ongelmat 

hankintarajoissa liittyvät siis osaltaan myös aiemmin mainittuihin ongelmiin hankkeen 

organisoinnissa ja eri osapuolten välisissä tehtävissä. Tilannetta voitaisiin parantaa sillä, 

että eri osapuolten väliset sopimukset olisivat tehtävien, vastuiden ja toimivaltojen 

osalta avoimemmin tiedossa. Esimerkiksi RT 10-11081 (2012: 7) mukaan tilaajan 

tehtävänä onkin tiedottaa projektinjohtourakoitsijalle tekemänsä käyttäjäsopimukset 

sekä tilaajan ja käyttäjän väliset hankintarajat. 

Ongelmat eivät siis ole pelkästään hankintarajoissa, vaan myös tiedonvaihdossa siihen 

liittyen. Tilannetta hankaloittaa se, että sopimusvaiheessa hankintarajoista sopineet 

henkilöt eivät välttämättä ole enää mukana hankkeen muissa vaiheissa. Tämän on 

havainnut myös Pekkanen (2005: 77), jonka mukaan ylin johto on tyypillisesti mukana 

vain sopimusvaiheessa, mikä aiheuttaa haasteita kommunikointiin. Näin ollen tietoa 

hankintarajoista ei ole välittynyt hankkeessa mukana oleville osapuolille, kuten 

tutkimuksen perusteella on saattanut käyttäjän organisaatiossa tapahtua. 

Tutkimustulosten perusteella hankintarajojen suunnittelussa tulisi kiinnittää erityisen 

paljon huomiota siihen, mitkä hankinnat kannattaa sisällyttää käyttäjän hankintoihin. 

Mielestäni varsinaisia hankintarajoja tärkeämpää on kuitenkin se, että rajat ylipäätään 

sovitaan ja ne ovat kaikilla tiedossa. Hankintarajat ovat hyvin tapauskohtaisia, joten 

mitään valmista ohjetta tai taulukkoa ei voida etukäteen tehdä. Sen sijaan hankintarajoja 

tulee tarvittaessa tarkentaa suunnitteluprosessin edetessä, kun tieto hankinnoista 

lisääntyy. Lopulliset hankintarajat tulee kuitenkin olla tiedossa riittävän ajoissa, jotta 
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hankintojen tekemiseen ja niistä tarvittavien lähtötietojen toimittamiseen jää tarpeeksi 

aikaa. Niiden tulee olla myös riittävän selkeästi ja yksiselitteisesti kirjattuna, 

esimerkiksi hankintarajataulukkoon, jotta kaikki osapuolet ymmärtävät ne samalla 

tavalla. Muuten kyseinen taulukko saattaa jäädä vain sopimuksen liitteeksi, josta ei ole 

hyötyä kenellekään. 

Hankintatapojen osalta ongelmana taas on ollut se, ettei käyttäjä ole suunnitellut 

riittävän aikaisin, miten he toteuttavat hankintansa. Tilanne on voinut olla myös se, että 

käyttäjän hankintaosastolla on ollut tieto hankintatavoista, mutta he eivät ole 

ymmärtäneet tuoda asiaa muiden hankkeen osapuolten tietoon. Käyttäjän tulisikin 

mielestäni suunnitella laitehankintojensa hankintatavat heti kun itse laitteet ovat 

tiedossa, ja toimittaa tämä tieto projektiin. Tässä hankkeessa käyttäjän hankintatavat 

lisättiin KSL -suunnittelijan tekemään laiteluetteloon, jonka näen toimivana ratkaisuna. 

Suunnittelun etenemisen kannalta tämä olisi kuitenkin pitänyt tehdä jo aikaisemmin, 

jotta hankintatavat ja niiden vaikutukset olisi voitu huomioida suunnittelussa alusta 

saakka. 

Hankintojen suunnittelija joutuu tekemään paljon ylimääräistä työtä, jos hänellä ei ole 

tiedossa, mitkä laitteet siirtyvät vanhasta toimipaikasta, mitkä laitehankinnat tehdään 

valmiiden sopimusten pohjalta ja mitä puolestaan kilpailutetaan. Esimerkiksi tässä 

hankkeessa KSL -suunnittelija teki yleissuunnitelmat myös hankinnoista, jotka 

käyttäjällä periaatteessa oli jo tiedossa. KSL -suunnittelijan yleissuunnitelmien tarkoitus 

oli kuitenkin määrittää hankinnoilta vaaditut ominaisuudet käyttäjän hankintaosaston 

tueksi. Suunnittelija ei siis tiennyt, että käyttäjällä on näiden hankintojen osalta jo 

olemassa olevat puitesopimukset, joiden pohjalta käyttäjä voi tehdä hankinnan ilman 

erillistä suunnitelmaa.  

Hankintatapojen osalta pätee mielestäni sama seikka kuin hankintarajojenkin osalta: 

varsinaisilla hankintatavoilla ei sinällään ole suurta merkitystä, mutta niiden tulee olla 

kaikilla osapuolilla tiedossa. Parhaaksi ratkaisuksi näenkin sen, että hankintatavat 

lisättäisiin suunnittelijan tekemään laiteluetteloon heti ensimmäisten lähtötietojen 

joukossa, eli luonnossuunnitteluvaiheen alussa. 
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5.2.3 Tiedonhallinta ja kommunikointi 

Kolmantena ongelmakenttänä käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessissa havaittiin 

ongelmat tiedonhallinnassa ja kommunikoinnissa. Ongelmia on ilmennyt niin 

tiedonvaihtoketjuissa kuin tiedonvaihtotavoissakin sekä osapuolten välillä että 

organisaatioiden sisällä. Nämä eivät mielestäni ole ongelmia sinänsä, mutta niistä 

aiheutuu ongelmia, jos niistä ei sovita ja kirjata riittävän ajoissa ja selkeästi. 

Myös tiedonvaihtoketjujen pitää noudattaa eri osapuolten välisten sopimussuhteita ja 

vastuita. Tiedonvaihtoketjuja voidaan mielestäni pitää myös asiakasketjuja vastaavina. 

Kärnä & al. (2007: 19) mukaan asiakasketjun muodostavat käyttäjä, tilaaja, 

suunnittelijat, pääurakoitsija ja aliurakoitsijat. Käyttäjän hankinnoista puhuttaessa 

asiakasketjussa ovat mukana myös käyttäjän laitetoimittajat.  

Tutkimustulosten perusteella sovittujen ketjujen pitäminen on ollut haasteellista 

varsinkin käyttäjän ja heidän hankintojen suunnittelijan välillä. Kiviojan (2014: 15) 

mukaan urakoitsijan tulee välttää kommunikaatiota suoraan suunnittelijan kanssa 

tilanteissa, joissa suunnitteluvastuu on tilaajalla, mutta tilaaja ei ole läsnä 

suunnitteluratkaisuista päättävänä tahona. Tätä ohjetta tulisi mielestäni noudattaa myös 

käyttäjän ja suunnittelijan välillä. Tässä hankkeessa suunnittelun ohjausvastuu on 

projektinjohtourakoitsijalla, joten heidän tulee aina olla mukana suunnitteluratkaisuista 

keskusteltaessa. 

Tässä hankkeessa käyttäjän ja KSL -suunnittelijan välinen sopimussuhteita mukaileva 

tiedonvaihtoketju on kuitenkin ollut niin pitkä, että kommunikointi on koettu liian 

vaivalloiseksi. Tämän ketjun mukaisesti kommunikointi käyttäjän ja KSL -

suunnittelijan välillä tulisi tapahtua arkkitehdin ja projektinjohtourakoitsijan välityksellä 

kuvan 21 mukaisesti, jolloin korostuu erityisen paljon arkkitehdin vastuu alikonsulttinsa 

suunnittelusta. Ongelmat tiedonvaihtoketjussa johtuvat siis myös arkkitehdin osalta 

puutteellisesta alikonsultin ohjauksesta. 
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Kuva 21. Asiakassuhteita mukaileva tiedonvaihtoketju käyttäjän ja KSL -suunnittelijan 

välillä. 

 

Tilanne muuttuu, kun käyttäjä vastaa itse hankintojensa suunnittelusta. Tällöin käyttäjä 

voi tehdä omat suunnitelmansa valmiiksi yhdessä oman suunnittelijansa kanssa, eikä 

tietoja käyttäjän ja projektin välillä tarvitse niin paljon vaihtaa. Toki muut suunnittelijat 

tarvitsevat hankinnoista aivan samat lähtötiedot, toteutetaan hankintojen suunnittelu 

miten tahansa. Epämääräisen ja keskeneräisen tiedon määrä käyttäjän ja projektin välillä 

kuitenkin vähenisi, kun tietoja projektin suuntaan vietäisiin vain valmiiden 

suunnitelmien osalta. Tällöin käyttäjä toimisi hankintojensa osalta aivan samalla tavalla 

kuin heidän tulisi Pakkasen (2005: 67) mukaan toimia muutenkin hankkeessa: käyttäjän 

on ensin koottava tarpeensa, ja sen perusteella priorisoitava toteutettavat asiat.  

Näin ollen ongelmat tiedonhallinnassa ja kommunikoinnissa johtuvat osittain myös 

sopimussuhteiden aiheuttamista pitkistä tiedonvaihtoketjuista. Tiedonhallinnan ja koko 

prosessin sujuvuuden kannalta kaikkein selkein ja toimivin ratkaisu olisikin se, että 

käyttäjä olisi suorassa sopimussuhteessa käyttäjän laitteiden suunnittelijaan, eli tämän 

hankkeen osalta KSL -suunnittelijaan. 

Käyttäjän ja projektinjohtourakoitsijan välistä tiedonvaihtoa ja kommunikointia ei 

aikaisemmin ole paljon tutkittu. Tutkimukset kohdistuvat pääasiassa joko käyttäjän ja 

tilaajan tai tilaajan ja pääurakoisijan väliseen vuorovaikutukseen. Tämä todennäköisesti 

johtuu siitä, että muissa toteutusmuodoissa käyttäjän ja pääurakoitsijan ei välttämättä 

tarvitse kommunikoida keskenään tai siihen ei ainakaan nähdä tarvetta, koska heidän 

välillään ei ole sopimussuhdetta. Oletustani tukee muun muassa Pakkasen (2005: 77) 
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väitöstutkimus, jonka mukaan urakoitsijat eivät koe tarpeellisena ylläpitää yhteistyötä 

käyttäjän kanssa enempää kuin on välttämätöntä. 

Käyttäjän, projektinjohtourakoitsijan sekä suunnittelijoiden välillä tietoja kuitenkin 

vaihdetaan aina, joten tiedonvaihtoketjujen sopiminen on mielestäni tärkeää. Kuten 

tutkimustuloksista ilmenee, tulisivat tiedonvaihtoketjut määrittää vastinparien avulla 

organisaatioiden rajapinnoissa siten, että heidän vastuut ja toimintatavat ovat kaikille 

selvät. Sovitut tiedonvaihtoketjut tulee ehdottomasti myös kirjata esimerkiksi hankkeen 

ensimmäisessä suunnittelukokouksessa kokouspöytäkirjaan, jolloin ne voidaan käydä 

tarvittaessa uudelleen läpi. 

Ventovuori & al. (2002: 46) mukaan organisaation sisäisellä yhteistyöllä voi olla 

vaikutusta myös ulkoisten asiakassuhteiden hoitamisessa. Tämän vuoksi 

tiedonvaihtoketjut tulee sopia osapuolten organisaatioiden sisälläkin. Tiedonvaihtoketjut 

esimerkiksi käyttäjäorganisaatiossa olisi mielestäni järkevää sopia jo silloin, kun 

organisaatiota hanketta varten muodostetaan. Kokonaisuudessaan ongelmat 

tiedonvaihtoketjuissa ja kommunikoinnissa ovatkin hyvin paljon sidoksissa 

organisointiin. 

Tiedonvaihtoketjujen lisäksi ongelmia ilmeni tiedonvaihtotavoissa. Pääasiallisina 

tiedonvaihtotapoina käyttäjän hankintojen osalta on tutkimustulosten perusteella 

käytetty kokouksia ja sähköpostia. Kokoukset ovat luoneet perustan tiedonvaihdolle, 

jota on täydennetty tarvittaessa sähköpostitse. Kokousten osalta ongelmaksi on 

näyttänyt muodostuvan se, ettei niissä ole aina ollut kokouksen asiasisällön kannalta 

relevantteja henkilöitä läsnä. Tämä ongelma on mielestäni helppo korjata parantamalla 

tiedotusta kokousten asiasisällöstä hyvissä ajoin ennen kokouksia. Myös 

organisaatioiden sisäisellä tiedotuksella on asiaan vaikutusta, joten sekä sisäistä 

tiedonvaihtoa että organisointia kehittämällä voidaan poistaa myös tämä ongelma. 

Jos käyttäjän hankintoja on useita tai niillä on muuten suuri vaikutus hankkeen 

etenemiseen, tulisi käyttäjän hankinnoille mielestäni olla oma agenda 

käyttäjäkokouksissa. Tällöin myös käyttäjän hankinnoista vastaavan tahon tulisi olla 

läsnä, ja hankintojen suunnittelu- ja hankintatilanne käytäisiin läpi samalla tavalla kuin 
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muunkin suunnittelun ja hankintojen osalta suunnittelukokouksissa. Muussa 

tapauksessa hankintojen käsitteleminen saattaa jäädä muiden käsiteltävien asioiden 

varjoon, eikä niihin kiinnitetä tarpeeksi huomiota riittävän aikaisin. Käyttäjän 

hankinnoista vastaavan tahon läsnäolo on mielestäni tärkeää varsinkin hankkeissa, 

joissa käyttäjällä ei ole riittävää rakentamisen asiantuntemusta viedä tietoa 

muuttumattomana eteenpäin omassa organisaatiossaan. Tietojen vääristyminen ja 

muuttuminen matkan varrella onkin Ventovuori & al. (2002: 58) mukaan 

rakennushankkeiden yleisin ongelma. 

Tutkimustulosten mukaan tässä hankkeessa sähköpostia on käytetty liian paljon 

pääasiallisena kommunikoinnin välineenä käyttäjän hankintoihin liittyen. Ongelmia 

nähtiin erityisesti viestien ja kysymysten kohdentamisessa oikeille henkilöille. 

Sähköpostien ongelmana onkin mielestäni se, etteivät ne sido osapuolia samalla tavalla 

kuin esimerkiksi kokouksissa esitetyt kysymykset. Sähköpostikeskusteluissa myös 

osapuolten väliset vastuut voivat hämärtyä. 

Pekkasen (2006: 78) mukaan systemaattisella kokouskäytännöllä varmistetaan jatkuvan 

tiedonkulun minimitaso. Mielestäni tässä hankkeessa kyseinen minimitaso on jäänyt 

liian alhaiseksi, jonka vuoksi tietoja on päädytty vaihtamaan sähköpostitse. Tähän 

vaikuttaa oleellisesti se, ettei kokouksissa ole aina ollut käsiteltävien asioiden kannalta 

relevantteja henkilöitä läsnä, jolloin tietoja on jouduttu pyytämään jälkeenpäin 

uudestaan. Käyttäjän hankintoihin liittyville lähtötietotarpeille ei ole myöskään laadittu 

selkeitä aikatauluja, jonka vuoksi suunnittelijat ovat joutuneet pyytämään lähtötietoja 

yhä uudestaan. Kun käyttäjän hankinnat otetaan mukaan suunnittelukokousten 

asialistalle, tulevat niihin liittyvät asiat käytyä tarkemmin läpi, jolloin ylimääräinen 

sähköpostitiedonvaihto vähenee ja tiedonhallinta selkeytyy. 

5.2.4 Aikataulutus 

Neljäntenä ongelmakenttänä käyttäjän hankintojen suunnittelussa nähtiin aikataulutus. 

Käyttäjälle ei ole annettu hankintojensa suunnitteluun ja lähtötietojen toimittamiseen 

selkeää ja yksilöityä aikataulua, jonka vuoksi lähtötietojen toimittaminen projektille on 

viivästynyt. Kaikki lähtötietotarpeetkaan eivät ole olleet alusta saakka tiedossa, vaan 

tietoja on pyydetty satunnaisin väliajoin suunnittelun edetessä. Vaikkei 
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lähtötietotarpeita olisi aikataulutettu, tulisi tietojen pyytäminen mielestäni hoitaa 

kootusti. RT 10-11108 (2012:  2) mukaan pääsuunnittelijan on huolehdittava yhdessä 

rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat 

lähtötiedot, ja että ne ovat ristiriidattomia ja ajantasaisia. Pääsuunnittelijan 

velvollisuutena on siis huolehtia lähtötietotarpeiden esittämisestä siten, että lähtötiedot 

on myös mahdollista saada. 

Aikataulun kireys ei siis ole ollut ongelmana, vaan aikataulun puuttuminen ylipäätään. 

Ongelmaa voivat korostaa puutteet organisoinnissa. Käyttäjällä ei välttämättä ole 

riittävästi ammattitaitoa aikatauluttaakseen itse omat hankintansa projektin aikataulun 

pohjalta. Tutkimustulosten perusteella käyttäjän hankintojen lähtötietotarpeet olisi 

pitänyt ehdottomasti aikatauluttaa, jotta käyttäjä olisi osannut niihin ajoissa varautua. 

Martinin (2010: 39) mukaan käyttäjäpäätösten aikatauluttaminen onkin erittäin tärkeää, 

jotta käyttäjän suunnittelu pysyy muun projektin aikataulussa. Lähtötietotarpeiden 

aikatauluttaminen olisi mielestäni hyödyllistä myös suunnittelijoiden näkökulmasta, kun 

he joutuisivat miettimään tarpeitaan jo etukäteen. Tällöin vältyttäisiin tilanteilta, jolloin 

lähtötietotarpeita ilmenee kesken suunnittelun lyhyellä varoitusajalla. 

Ratu S-1229 (2011: 11) mukaan käyttäjän lähtötiedot tulisi aikatauluttaa osaksi 

projektin suunnitelma-aikataulua. Tutkimustulosten mukaan myös osa suunnittelijoista 

ehdotti, että käyttäjän hankinnat tulisi aikatauluttaa samalla tavalla kuin projektin muu 

suunnittelu ja hankinnat. Käyttäjän mielestä sen sijaan heidän hankintojen osalta pitäisi 

tehdä kokonaan erillinen, yksityiskohtaisempi aikataulu. Pelkkä viiva ”käyttäjän 

hankinnat” suunnitelma-aikataulussa ei kerro käyttäjälle, mitä tietoja hankinnoista 

milloinkin tarvitaan. Mielestäni käyttäjän hankinnat tulisikin aikatauluttaa 

hankintakohtaisesti, ei pelkästään hankintapaketeittain. Aikataulu tulisi kuitenkin laatia 

projektin suunnittelu- ja hankinta-aikataulun pohjalta siten, että suunnittelijoiden 

lähtötietotarpeet aikataulutetaan vastaamaan suunnittelijoilta vaadittuja suunnitelmia. 

Aikataulussa tulisi esittää selkeästi ja riittävän yksilöidysti, mitä lähtötietoja ja milloin 

suunnittelijat tarvitsevat käyttäjän hankinnoista. Aikataulu laadittaisiin siis 

suunnittelijoiden lähtötietotarpeiden pohjalta, ja sopiva nimitys aikataululle voisi olla 

esimerkiksi käyttäjän hankintojen lähtötietoaikataulu. Aikataulun laadinta pitäisi 
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mielestäni kuulua projektinjohtourakoitsijan projekti-insinöörin tehtäviin, koska hän 

laatii Ratu S-1229 (2011: 11) mukaan myös koko projektin suunnitelma-aikataulun. 

Lähtötietoaikataulun pohjalta tulisi tehdä lisäksi käyttäjän hankinta-aikataulu, jonka 

avulla käyttäjän hankintojen etenemistä voidaan seurata ja verrata hankkeen 

yleisaikatauluun. Käyttäjän hankinta-aikataulua laadittaessa tulee huomioida viive eli 

tarvittava aika hankintahetken ja lähtötietojen saapumisen välillä. Kun käyttäjä hankkii 

uuden laitteen ja tekee sopimuksen laitetoimittajan kanssa, voi laitetoimittajalta mennä 

useita viikkoja asennuspiirustusten ja muiden lähtötietojen toimittamiseen 

suunnittelijoille. 

Jos käyttäjän hankintojen suunnittelu toteutetaan projektin suunnittelijan toimesta, 

täytyy myös hankintojen suunnittelu aikatauluttaa. Näin varmistetaan että käyttäjällä on 

tarvitsemansa hankintasuunnitelmat käytettävissään tarjouspyyntöjen laatimista varten. 

Kokonaisuudessaan käyttäjän hankintoja koskien tarvitaan siis ainakin kolme 

päivämäärää, joiden avulla varmistetaan tarvittavien lähtötietojen saaminen oikeaan 

aikaan. Selkeintä varmasti olisi, jos nämä kaikki ajankohdat saataisiin esitettyä yhden 

aikataulun avulla, samalla tavalla kuin projektin hankintojen suunnittelu ja hankinta 

voidaan yhdistää suunnittelu- ja hankinta-aikatauluksi. 

Haasteelliseksi aikataulun laatimisen tekee kuitenkin se, etteivät kaikki suunnittelijoiden 

tarvitsemat lähtötiedot vaadi hankintojen tekemistä, vaan tiedot voidaan saada jo 

aikaisemmin. Esimerkiksi laitteen painotiedon saaminen ei todennäköisesti vaadi 

laitteen hankintaa, joten tämä lähtötieto ei ole hankinnan kannalta niin sanotusti 

kriittisellä polulla. Sen sijaan laitteen asennuspiirustukset saadaan laitetoimittajalta 

vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on tehnyt tilauksen. Aikaisemmin mainitsemani 

hankintojen lähtötietojen jaottelu yleisiin ja laitekohtaisiin tietoihin täytyy siis 

huomioida myös aikataulutuksessa. 

Vielä suurempana haasteena aikataulun laadinnassa on se, etteivät käyttäjän hankinnat 

välttämättä ole tiedossa vielä suunnittelun alussa aikataulua laadittaessa. Aikataulu tulee 

siis laatia vaiheittain siten, että sitä täydennetään ja tarkennetaan suunnittelun edetessä. 

Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi siten, että alussa aikatauluun määritetään kolme 
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tarkastuspistettä, jolloin täydennyksiä suoritetaan: hankinnat tiedossa, hankintojen 

yleistiedot ja lopulliset tiedot. Kun hankinnat ovat tiedossa, eli minkä tyyppisiä laitteita 

mihinkin tilaan on tulossa, voidaan suunnittelijoiden lähtötietotarpeita tarkentaa 

kohdissa yleistiedot ja lopulliset tiedot. 

5.3 Käyttäjän hankintojen mallintaminen 

Tutkimuksen kolmantena osatavoitteena oli selvittää, miten käyttäjän hankinnat on 

mallinnettu, mitä hyötyä mallintamisesta saatiin ja miten mallintamisprosessia tulisi 

kehittää. 

5.3.1 Mallintamisen toteutus 

Tutkimustulosten perusteella käyttäjän hankinnat on mallinnettu yleismalleina (ks. kuva 

22), joiden pääasiallisena tarkoituksena on ollut auttaa käyttäjää hankintojen 

tekemisessä sekä havainnollistaa laitteiden viemää tilaa. Tutkimustuloksista käy 

kuitenkin ilmi, ettei kellään hankkeen osapuolella ollut tarkkaa käsitystä mallien 

käyttötarkoituksesta itse suunnittelijaa lukuun ottamatta.  

Eri osapuolilla oli ylipäätään hyvin vähän tietoa käyttäjän hankintojen malleista ja 

mallintamisesta. Tämä kertoo mielestäni puutteista sekä sopimusten laadinnassa että 

kommunikoinnissa. Yhtenä syynä ongelmiin saattaa olla se, että käyttäjän hankintojen 

suunnittelija tuli mukaan hankkeeseen muita suunnittelijoita myöhemmin, eikä 

mallintamisen tarkoituksesta sovittu riittävällä tarkkuudella. Kokonaisuutena ongelmat 

mallintamisessa liittyvätkin käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessissa havaittuihin 

ongelmakenttiin. 
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Kuva 22. Tutkimuskohteessa käytetty leikkaussalin kattokeskuksen yleismalli. 

 

Hietasen mukaan (2005: 28) mallien tietosisältö määrää sen, miten tietomallia voidaan 

hyödyntää. Mielestäni asiaa kannattaa tarkastella juurikin toisin päin, eli mallien 

käyttötarkoitus asettaa vaatimukset mallien tietosisällölle. Tämän vuoksi 

mallintamisprosessin onnistumiseksi suunnittelun alussa onkin tärkeää sopia, mihin 

malleja on tarkoitus käyttää. Käyttäjän hankintojen osalta mallintamisesta on sovittava 

mielestäni erityisen tarkasti, koska niiden mallintaminen on vielä melko uusi asia 

suunnittelijoille, eivätkä yleiset tietomallivaatimuksetkaan anna siihen ohjeita.  
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Koska käyttäjän hankintojen mallintamiseen ei ole vakiintuneita käytäntöjä, ei niiden 

suunnittelu suju yhtä johdonmukaisesti kuin muilla suunnittelualoilla. Käyttäjän 

hankintojen mallintaminen on toteutettu ikään kuin lisätyönä, eikä sitä ole integroitu 

osaksi suunnitteluprosessia. Tästä kertoo hyvin se, että hankinnoista on tehty erikseen 

laiteluettelo, 2D -kuvat sekä tietomalli. Tämä puolestaan vaikeuttaa tiedonhallintaa, 

koska suunnitelmamuutokset täytyy päivittää kolmeen eri suunnitelmaan. 

Mallintaminen ei siis aina automaattisesti helpota tiedonhallintaa, vaikka se RT 10-

10992 (2010: 1) mukaan on yksi mallintamisen tärkeimmistä tavoitteista. 

Optimaalisesti toteutettuna hankinnoista tulisikin tehdä vain tietomalli, josta 

tuotettaisiin sekä pohjapiirustukset että laiteluettelo. Tällainen toimintatapa on esitetty 

myös Pajaksen (2013) insinöörityössä, jossa tutkittiin kiinteiden sairaalalaitteiden 

tilamallin suunnitteluprosessia. Pajaksen mukaan toteutussuunnitteluvaiheessa tehdään 

laitteista 3D -mallit, joista tuotetaan pohjapiirustukset, laiteprojektiot sekä laitetiedot.  

Ongelmalliseksi käyttäjän hankintojen kokonaan tietomallipohjaisen 

suunnitteluprosessin tekee se, etteivät käyttäjän hankinnat ole kaikilta osin välttämättä 

selvillä suunnittelun alussa, joten niiden mallintaminenkin on mahdotonta. Tällöin 

tietomalli on aluksi vain taulukkomuodossa, eikä perinteisenä kolmiulotteisena mallina.  

Tällainen toimintamalli on RT 11068 (2012: 6) mukaan käytössä myös 

arkkitehtisuunnittelussa: arkkitehdin vaatimusmalli on usein taulukkomuodossa oleva 

tilaohjelma, jossa esitetään muun muassa suunnittelun lähtötiedot. 

Tätä ongelmaa ei ilmeisesti ole kokonaisurakkamuotoisessa hankkeessa, koska Pajaksen 

(2013: 13) tutkimuksen mukaan hankintojen laitespesifikaatiot ja KSL -

luonnossuunnitelmat laaditaan jo hankesuunnitteluvaiheessa. Sen sijaan tässä 

tutkimuskohteessa KSL -suunnittelija ei ole ollut edes hankkeessa mukana vielä 

hankesuunnitteluvaiheessa. Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että hankintojen 

suunnittelijan apua olisi hyvä käyttää nimenomaan jo ennen luonnossuunnittelua, jotta 

hankittavat laitteet olisivat tarkemmin tiedossa arkkitehdin aloittaessa 

luonnossuunnittelua. Tämä taas edellyttäisi joko käyttäjää tai tilaajaa tekemään 

suunnittelusopimuksen hankintojen osalta jo hankesuunnitteluvaiheessa. 



 

 

94 

5.3.2 Mallintamisen hyödyt 

Tutkimustulosten perusteella hankintojen mallintamisen hyödyt ovat jääneet eri 

osapuolille vähäisiksi. Siihen ovat mielestäni vaikuttaneet edellä mainitut ongelmat 

kommunikoinnissa sekä mallien vähäinen tietosisältö ja tarkkuustaso. Käyttäjän on 

esimerkiksi ollut mahdotonta hyödyntää malleja, koska he eivät ole tienneet niiden 

olemassaolosta. Suunnittelijoiden kannalta taas mallien tulisi olla todellisia laitteita 

kuvaavia, eikä vain yleismalleja. Yleismallien hyödyt jäävät lähinnä tilavarausten 

määrittämiseen ja haalauksen suunnitteluun karkealla tasolla, mikä tosin on tärkeää 

ennen tarkempien mallien saamista. 

Hyötyjen sijaan yleismallit voivat aiheuttaa myös ongelmia. Yleismallin nähdessään 

käyttäjä voi tehdä vääriä johtopäätöksiä, jos he luulevat mallin vastaavan todellista 

kohteeseen tulevaa laitetta. Työmaalla taas ongelmia voi ilmetä esimerkiksi 

törmäyksinä, jos suunnitelmat on tehty yleismallien mukaan, eivätkä ne ole vastanneet 

todellisuutta riittävän tarkasti. Mallien käyttötarkoituksen on siis oltava kaikilla 

tiedossa. 

Käyttäjälle suurin hyöty hankintojen malleista saataisiin tutkimustulosten perusteella 

silloin, jos malleja voitaisiin käyttää havainnollistavana työkaluna päätöksenteon 

tukena. Tietomallien avulla voidaankin Penttilä & al. (2006b: 15) mukaan tehdä erilaisia 

visualisointeja esimerkiksi käyttäjän kalustuksen osalta. Jos käyttäjä voisi vertailla eri 

toimittajien laitteita todellisissa tiloissa kolmiulotteisina, olisi päätöksenteko 

huomattavasti helpompaa kuin pelkkiä kuvia katselemalla. Ongelmaksi tässä kuitenkin 

muodostuu se, ettei laitetoimittajien laitemalleja saada laitetoimittajilta ennen 

sopimuksen tekoa. Sopimuksenteon jälkeen taas mallin tarkastelu on käyttäjän kannalta 

melko turhaa, koska hankinta on jo tehty eikä siihen voida enää vaikuttaa. 

Tutkimustulosten mukaan käyttäjällä ei itsellään ole myöskään mahdollisuutta 

hyödyntää tietomalleja, koska heillä ei ole siihen vaadittavaa osaamista eikä 

ohjelmistoja. Tämä taas hankaloittaa koko tietomallintamisen tavoitteiden 

saavuttamista, kun yksi keskeinen osapuoli ei voi osallistua prosessiin periaatteessa 

mitenkään. Käyttäjän kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää, että malleja tarkastellaan 

säännöllisin väliajoin esimerkiksi tietomallipalavereissa. 
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Käyttäjän tavoin suunnittelijat hyötyisivät hankintojen malleista enemmän, jos todelliset 

laitemallit saataisiin aikaisemmin käyttöön. Todellisten laitemallien (ks. kuva 23) avulla 

suunnittelijat saisivat tarvitsemansa laitteiden asennustiedot ja he voisivat tehdä 

lopulliset törmäystarkastelut omien järjestelmiensä kanssa. Käyttäjän hankintojen 

tietomalleista saatava hyöty näyttää siis olevan hyvin riippuvainen siitä, missä 

suunnittelun vaiheessa todelliset laitemallit kiinnitystietoineen saadaan laitetoimittajilta.  

 

Kuva 23. Laitetoimittajan tarkka malli kohteeseen tulevasta leikkaussalin 

kattokeskuksesta. 

 

Tarkkojen laitemallien lisäksi eri osapuolet eivät nähneet suurta hyötyä siitä, että 

laitteiden tekniset tiedot löytyisivät mallista. Poikkeuksena oli arkkitehti, jolle siitä olisi 

etua, kun laitetiedot saataisiin automaattisesti mukaan huonekortteihin.  Vaikka 

suunnittelijat eivät näe heille itselleen apua laitetietojen liittämisestä tietomalliin, olisi 

siitä mielestäni hyötyä koko prosessia ajatellen. Tietomallipohjaisen hankkeen 

keskeisimpiä hyötyjähän pitäisi olla esimerkiksi Penttilä & al. (2006b: 11) mukaan se, 

että kaikki tieto löytyy tietomallista yhdestä paikasta. Nykyisellä prosessilla tämä ei 

toteudu, koska tietoja täytyy etsiä palasina laiteluettelosta, pohjapiirustuksista ja 

malleista. 
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Hankintojen malleihin tulisi siis lisätä laiteluettelon tekniset tiedot, ja malleista 

tuotettaisiin laiteluettelo sovituin väliajoin, aivan kuten KSL -suunnittelija 

tutkimustuloksissa visioi. Mallien tuottamisen jälkeen ei siis enää tulisi ylläpitää erillistä 

laiteluetteloa. Näin sekä laiteluettelo että malli olisivat aina ajan tasalla, eikä niiden 

välillä ilmenisi ristiriitoja. Tällöin käyttäjän hankintojen lähtötietoja voitaisiin 

hallinnoida täysin tietomallipohjaisesti projektipankin välityksellä parantaen prosessin 

tiedonhallintaa. Tarvittavien tietojen löytyminen yhdestä paikasta helpottaa 

kommunikointia osapuolten välillä. Laitetietojen liittämisestä malleihin voisi olla 

hyötyä myös tulevaisuudessa esimerkiksi tietomallipohjaisen huoltokirjan 

ylläpitämisessä, kun laitteiden tiedot löytyisivät suoraan yhdistelmämallista.  

Kiintoisaa onkin havaita, ettei yksikään haastateltava maininnut hankintojen malleista 

olevan hyötyä kiinteistön ylläpidossa. Sen sijaan Kilpeläisen (2010: 28) mukaan 

kiinteistön tietomallipohjaisen käyttö- ja huolto-ohjeen avulla voidaan helpottaa 

laitteiden teknisten tietojen ja sijainnin löytymistä kiinteistöstä. Tämä taas edellyttää, 

että laitteet ja niiden tiedot ovat myös tuotettu mallintamalla, eikä vain esimerkiksi 

erillisenä laiteluettelona. 

Käyttäjän hankintojen osalta tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa ei kuitenkaan 

saavuteta täysin Romo & Varis (2004: 1) mainitsemaa hyötyä, että kerran digitaalisesti 

luotu tieto on luonnin jälkeen hyödynnettävissä ilman manuaalisia välivaiheita koko 

rakennuksen elinkaaren ajan. Tietyssä vaiheessa suunnittelua laitteiden yleismallit 

täytyy nimittäin korvata todellisilla laitetoimittajien malleilla, jolloin myös laitetiedot 

tulee siirtää uusiin malleihin. Mallien korvaaminen uusilla malleilla aiheuttaa 

muutenkin ylimääräistä työtä suunnittelijalle, mutta toista ratkaisua ei todennäköisesti 

tämänhetkisillä ohjelmistoilla ja prosesseilla ole. 

5.3.3 Mallintamisen ajoitus 

Tutkimustulosten perusteella mallintamisen ajoituksella on huomattava vaikutus 

malleista saatavaan hyötyyn. Mallit eivät ole olleet riittävän ajoissa käytettävissä, jotta 

niitä olisi ehditty hyödyntää tehokkaasti. Mallien oikeanlainen tarkkuus ja tietosisältö 

ovat tärkeitä asioita, mutta täydellisistäkään malleista ei ole hyötyä, jos ne saadaan 
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käyttöön liian myöhään. Tämän vuoksi hankintojen mallintaminen on mielestäni 

aikataulutettava tarkasti. 

Käyttäjän hankintojen osalta mallintamisen ajoitusta ei voida suunnitella muun 

suunnittelun kanssa samalla tavalla. Esimerkiksi rakennesuunnittelijan mallintaminen 

ajoitetaan siten, että hankinnan ja työmaan tarvitsemat suunnitelmat saadaan tuotettua 

oikeaan aikaan. Käyttäjän hankintojen osalta taas mallintaminen tulee ajoittaa sen 

mukaan, milloin muut suunnittelijat tarvitsevat nämä mallit omien suunnitelmiensa 

tuottamiseen. Periaatteessa käyttäjän hankinnat tulisi siis mallintaa hieman 

etupainoisesti muuhun suunnitteluun verrattuna, jotta prosessi olisi kokonaisuutena 

mahdollisimman sujuva. 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, suunnittelijat tarvitsevat luonnossuunnittelunsa 

lähtötiedoiksi muun muassa hankintojen sijainnit, kuormat, ulottuvuudet, taloteknisten 

liitäntöjen tarpeet sekä lämpökuormat. Tässä vaiheessa esimerkiksi ulottuvuustietojen ei 

tarvitse olla tarkkoja, joten suunnittelun lähtötiedoksi riittävät laitteista tehtävät 

tilavarausmallit, eli yleismallit. Toteutussuunnitteluvaiheessa tarvittavien tarkkojen 

kiinnitys-, ulottuvuus- ja liittymätietojen saamiseksi sen sijaan tarvitaan laitteiden 

todelliset, mitoitetut tietomallit, jotka on sovitettu yhdistelmämalliin oikeille 

paikoilleen. 

Kokonaisuudessaan käyttäjän hankintojen suunnittelu ja niistä tarvittavat lähtötiedot 

voidaan siis toteuttaa tietomallipohjaisesti, mutta prosessin saaminen sujuvaksi onkin 

vaikeampaa. Prosessin onnistuminen ja hyötyjen saavuttaminen vaativat myös 

laitetoimittajien mitoitettujen tietomallien saamista riittävän aikaisin. Mallien saamiseen 

riittävän aikaisin on mielestäni vain kaksi vaihtoehtoa: joko ne saadaan laitetoimittajilta 

jo tarjousvaiheessa tarjousten liitteenä, tai käyttäjän täytyy hankkia laitteet nykyistä 

aikaisemmin. 

Ensimmäisen vaihtoehdon kohdalla tilanne saattaa kuitenkin olla sellainen, etteivät 

laitetoimittajat siihen suostu, jolloin käyttäjä ei voisi hyödyntää malleja 

hankintapäätöstensä tukena. Tämän hyödyn saavuttaminen vaatisi myös hankintojen 

suunnittelijalta hyvin paljon työtä, koska hänen täytyisi liittää kaikki laitetoimittajien 
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mallit yhdistelmämalliin vertailuja varten. Lisäksi tarjousvaiheessa saadut laitemallit 

eivät välttämättä vastaakaan enää tilausvaiheessa laitetoimittajan mallistossa olevia 

laitteita uudistusten vuoksi. Nämä seikat huomioiden täytyy todeta, että tällä hetkellä 

hankintojen mallien hyödyntämistä käyttäjän hankintapäätösten tukena ei voida pitää 

realistisena. 

Ainoaksi vaihtoehdoksi näyttää siis jäävän käyttäjän hankintaprosessin aikaistaminen 

siten, että suunnittelijat saavat tarvitsemansa lähtötiedot oikea-aikaisesti. Tämäkin 

vaihtoehto vaatii laitetoimittajilta laitemallien toimittamista heti sopimuksenteon 

jälkeen, sekä mallien liittämistä osaksi yhdistelmämallia.  

Kuten RT 10-10992 (2010: 1) mainitaan, liittyy tietomallipohjaiseen hankkeeseen aina 

myös organisaatioiden toimintatapojen kehittämistä ja muutoksia. Sen mukaan uudet 

toimintatavat edellyttävät myös erilaisia lähestymistapoja niin sopimusten, vastuunjaon 

kuin päätöksenteonkin osalta. Mielestäni käyttäjän hankintojen osalta 

tietomalliprosessin onnistuminen vaatiikin muutoksia jokaisen hankeosapuolen 

toimintatapoihin. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Käyttäjän hankintojen tietomallipohjainen suunnitteluprosessi 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten rakennushankkeen käyttäjän 

laitehankinnat ja niiden suunnittelu etenee suunnitteluprosessissa ja miten sen tulisi 

integroitua osaksi tietomallipohjaista suunnittelua. Tutkimuksen päätavoitetta 

tarkasteltiin kolmen osatavoitteen avulla. Tutkimuksen osatavoitteina oli: 

- selvittää, miten käyttäjän nykyinen hankintaprosessi etenee, minkälaisia 

lähtötietotarpeita käyttäjän hankintoihin liittyy ja miten tiedonvaihto 

lähtötietojen osalta on toteutettu 

- selvittää, minkälaisia ongelmia prosessissa on ja miten prosessia voitaisiin 

kehittää, jotta ongelmia ei ilmenisi 

- selvittää, miten käyttäjän hankinnat on mallinnettu, mitä hyötyä siitä saatiin ja 

miten mallintamisprosessia tulisi kehittää. 

Käyttäjän hankintaprosessin vaiheiden todettiin olevan hyvin samantapaiset kuin 

työmaiden hankintaprosessissa yleisesti. Käyttäjän hankintojen suunnittelu- ja 

hankintaprosessin etenemiseen vaikuttaa kuitenkin muuttujia, jotka on esitetty kuvassa 

24. 

 

Kuva 24. Käyttäjän hankintaprosessiin vaikuttavat muuttujat. 
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Kriittisimpänä muuttujana voidaan pitää hankintoihin liittyviä lähtötietoja, jotka tekevät 

käyttäjän hankintojen suunnittelusta tärkeän osan koko hankkeen suunnitteluprosessia. 

Lähtötietotarpeita esiintyy pääasiassa suunnittelijoilla, jotka tarvitsevat tiedot omien 

suunnitelmiensa laatimiseen. Projektinjohtourakoitsija puolestaan tarvitsee lähtötietoja 

ohjatakseen suunnittelua, välittääkseen niitä käyttäjän ja suunnittelijoiden välillä, sekä 

tuotannon suunnittelua varten. Käyttäjän hankintoihin liittyvät lähtötietotarpeet on 

esitetty tarkemmin kuvassa 25. 

 

Kuva 25. Suunnittelijoiden lähtötietotarpeet käyttäjän hankinnoista suunnittelun eri 

vaiheissa. 

 

Käyttäjän hankintojen nykyistä suunnitteluprosessia tutkittaessa tunnistettiin neljä 

ongelmakenttää, jotka on esitetty kuvassa 26. Näitä ongelmakenttiä tarkasteltaessa 

havaittiin, että ongelmat ovat kytköksissä toisiinsa. Organisoinnin puute aiheuttaa 

ongelmia tiedonhallintaan ja kommunikointiin, mikä puolestaan aiheuttaa tietokatkoksia 

myös hankintarajojen ja -tapojen osalta. Aikataulutuksen puute aiheuttaa sekin osaltaan 

hämmennystä tiedonhallintaan ja kommunikointiin. Aikataulun puuttuessa myös 
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organisoinnin ongelmat korostuvat, jos käyttäjällä ei ole riittävää ammattitaitoa 

aikatauluttaa hankintojaan omatoimisesti. 

 

Kuva 26. Käyttäjän hankintojen nykyisessä suunnitteluprosessissa havaitut 

ongelmakentät sekä kehittämisehdotukset ongelmien välttämiseksi. 

 

Huomionarvoista on myös se, miten pienillä toimenpiteillä havaitut ongelmat on 

mahdollista välttää. Asioiden suunnitteleminen, läpikäyminen ja sopiminen riittävän 

aikaisin sekä sovittujen asioiden kirjaaminen riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti 

poistaisi suurimman osan esiin nousseista ongelmista. Havaitut ongelmat eivät ole 

myöskään vain käyttäjän hankintojen suunnitteluun liittyviä ongelmia, vaan samat 

ongelmat toistuvat muissakin rakennushankkeen asiakkuutta, riskejä ja uhkatekijöitä 

käsittelevissä tutkimuksissa. Korjaamalla nämä asiat saadaan siis koko hankkeesta 

toimivampi. 

Yhdeksi ongelmaksi käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessissa voidaan laskea myös 

puutteellinen tietomallien hyödyntäminen. Tutkimuksen mukaan tietomallintamisen 

hyödyntäminen on tästä näkökulmasta katsoen jäänyt tutkimuskohteessa vähäiseksi, 

mikä johtuu puutteellisesta sopimisesta ja tiedonvaihdosta. Käyttäjän hankintojen 

suunnittelu voidaan tutkimuksen mukaan kuitenkin toteuttaa tietomallipohjaisesti osana 

muuta suunnittelua, ja oikein toteutettuna siitä hyötyvät kaikki hankkeen osapuolet. 
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Tarkemmin tutkimuksessa havaittuja käyttäjän hankintojen mallintamisen 

mahdollisuuksia on esitetty kuvassa 27. 

 

Kuva 27. Käyttäjän hankintojen mallintamisen mahdollisuudet. 

 

Vaikka hankintojen mallintaminen voidaan toteuttaa tietomallipohjaisesti, ei prosessista 

saada vielä yhtä sujuvaa kuin muilla suunnittelualoilla. Mallintamisen hyödyistä 

huolimatta se ei poista nykyisessä prosessissa havaittuja ongelmia. Mallintaminen vaatii 

myös hankkeen eri osapuolilta uudenlaisia toimintatapoja ja suhtautumista koko 

prosessiin. Mallintaminen on suunniteltava erityisen tarkasti niin mallien tietosisällön, 

tarkkuuden kuin aikataulutuksenkin suhteen, jotta mallien mahdollistamat hyödyt 

todella saavutetaan. Tarkemmin tutkimuksessa esiin nousseita mallintamisen 

vaatimuksia on esitetty kuvassa 28. 
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Kuva 28. Käyttäjän hankintojen mallintamisen vaatimukset. 

 

Kokonaisuudessaan käyttäjän hankintojen tietomallipohjainen suunnitteluprosessi on 

esitetty prosessikaaviona liitteessä 6. Prosessikaaviossa esitetään yleisellä tasolla 

prosessin vaiheet, eri vaiheissa tuotettavat suunnitelmat sekä suunnittelun edetessä 

sovittavat ja huomioitavat asiat. 

6.2 Tutkimuksen arviointi 

6.2.1 Tutkimuksen yhteys aikaisempiin tutkimuksiin 

Tutkimustulosten yhteneväisyyttä aikaisempiin tutkimuksiin ja muuhun kirjallisuuteen 

on melko vaikea arvioida, koska käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessia ei ole 

juurikaan tutkittu. Yleisemmällä tasolla käyttäjäsuunnittelua ja asiakkuutta 

tarkasteltaessa tutkimustuloksissa on kuitenkin selkeä yhteys aikaisempiin tutkimuksiin.  

Eniten yhteneväisyyttä löytyy prosessissa havaituissa ongelmissa. Havaitut ongelmat 

ovatkin koko hanketta koskevia, eivätkä ne rajoitu pelkästään käyttäjän suunnitteluun. 

Esimerkiksi Pekkasen (2005) väitöstutkimuksen mukaan rakennushankkeen 

asiakkuuden menestys- ja uhkatekijöitä ovat muun muassa avoin kommunikaatio, 

systemaattinen tiedonvaihto, osapuolten välinen luottamus, tiedon huono 

hyödynnettävyys, heikko osaprosessien hallinta sekä epäselvät tai puutteelliset vastuut 

ja valtuudet.  
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Myös Ventovuori & al. (2002) tutkimuksessa tutkittiin asiakkuutta. Tutkimustuloksena 

oli, että yleisimpänä ongelmana rakennushankkeessa on tietojen vääristyminen 

tiedonvaihtoketjujen aikana. Tutkimuksen mukaan tiedon tulee kulkea 

asiakasrajapintojen läpi nopeasti, sekä olla oikeassa muodossa ja oikeassa paikassa 

hyödynnettävissä. Martin (2010) opinnäytetyössä taas tutkittiin rakennushankkeen 

riskejä projektinjohtourakoinnissa. Hänen tutkimuksen mukaan rakennushankkeen 

riskejä ja ongelmia aiheuttavat esimerkiksi riittämättömät lähtötiedot suunnittelijoille, 

puutteellinen tiedonvälitys ja tiedonkulku, hallitsematon käyttäjäsuunnittelu sekä 

puutteellinen ohjaus käyttäjän päätöksenteossa ja sen aikataulutuksessa. 

Näillä kaikilla edellä mainituilla tutkimustuloksilla on yhteys tässä tutkimuksessa 

havaittuihin ongelmiin organisoinnissa, hankintarajoissa ja -tavoissa, tiedonhallinnassa 

ja kommunikoinnissa, aikataulutuksessa sekä tietomallintamisessa.  

Pajaksen (2013) tutkimuksessa puolestaan tutkittiin käyttäjän sairaalalaitteiden 

mallintamista. Hänen tutkimuksessaan mallintamisen vaiheet on kuvattu melko 

samankaltaisesti kuin tässäkin tutkimuksessa. Mallintamisen ajoituksessa on sen sijaan 

havaittavissa eroavaisuutta, mutta se johtuu pääasiassa eroista tutkimuskohteiden 

toteutusmuodoissa.  

Hankintaprosessin osalta tutkimustulokset taas noudattavat hyvin muun muassa Pelin 

(2011) ja Peltonen & Kiiras (2000) teoksissa esitettyjä hankintaprosessien yleisiä 

vaiheita.  Tutkimustuloksista voidaan lisäksi havaita, että vaikkei varsinaisesti käyttäjän 

hankintojen suunnitteluprosessin toteutukseen ole yleisiä toimintatapoja ja ohjeita, 

noudattavat tulokset kuitenkin muita aihetta yleisemmin käsitteleviä julkaisuja. Näitä 

ovat esimerkiksi RT -korttien tehtäväluettelot sekä yleiset tietomallivaatimukset 2012 -

julkaisusarja.  

6.2.2 Tutkimuksen uutuusarvo 

Käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessista, ei perinteistä eikä tietomallipohjaista, 

löydy kirjallisuudesta aikaisempia tutkimuksia tai muita julkaisuja. Poikkeuksena tähän 

on Pajaksen (2013) insinöörityö, mutta se ei kuvaa prosessin vaiheita 

projektinjohtourakassa. Hänen tutkimuksessaan ei myöskään perehdytty hankintojen 
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suunnitteluprosessiin kokonaisuutena, vaan aihetta tarkasteltiin teknisemmin 

tietomallien luomisen kannalta. 

Käyttäjäsuunnittelua yleisemmällä tasolla on tutkittu enemmän, mutta näissä 

tutkimuksissa ei käsitellä käyttäjän hankintoja joko lainkaan tai niitä sivutaan hyvin 

vähän. Tämän tutkimuksen uutuusarvona onkin käyttäjän hankintojen 

suunnitteluprosessin vaiheiden kuvaus sekä prosessissa esiintyvien ongelmien 

tunnistaminen. 

Tutkimuksessa esiintyneet ongelmat on tunnistettu rakennushankkeissa yleisiksi 

ongelmiksi ja riskitekijöiksi jo aikaisemmissa tutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa 

kuitenkin ilmenee, että samat ongelmat esiintyvät myös käyttäjän hankintojen 

suunnitteluprosessissa. Tutkimuksen uutuusarvona ongelmien ratkaisemiseen 

annettiinkin kehittämisehdotuksia nimenomaan käyttäjän hankintojen 

suunnitteluprosessin sujuvuuden näkökulmasta. 

Tutkimuksessa luotiin lisäksi prosessikuvaus käyttäjän hankintojen tietomallipohjaisesta 

suunnitteluprosessista, sekä selvitettiin mallintamisen mahdollisia hyötyjä hankkeen eri 

osapuolille. Tietomallintamisen hyötyjä on aikaisemmin tutkittu yleisellä tasolla, mutta 

hankintojen osalta hyötyjä suunnitteluprosessin etenemiseen ei sen tarkemmin ole 

tutkittu. Tämän vuoksi käyttäjän hankintojen tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin ja 

sen mahdollistamien hyötyjen selvittäminen lisäävät tutkimuksen uutuusarvoa. 

6.2.3 Tutkimuksen validius 

Tutkimuksen validius eli pätevyys tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata haluttua 

asiaa. Käytetty tutkimusmenetelmä ei aina vastaa sitä todellisuutta, jota tutkija luulee 

tutkivansa. Esimerkiksi haastattelussa haastateltavat saattavat ymmärtää kysymyksen 

aivan eri tavalla kuin tutkija on ajatellut. Laadullisessa tutkimuksessa tulosten 

pätevyyden arvioiminen on kuitenkin hyvin haastavaa, koska periaatteessa jokaisen 

tutkittava tapaus ainutlaatuinen. Pätevyyden voidaankin ajatella mittaavan sitä, miten 

hyvin tapahtumien kuvaus on yhteensopiva siihen liitettyihin tulkintoihin. (Hirsjärvi & 

al. 2009: 231, 232.) 
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Tutkimuksen pätevyyttä pyrittiin varmistamaan siten, että haastateltavat saivat tutustua 

haastattelurunkoihin etukäteen, jolloin heillä oli enemmän aikaa miettiä kysymysten 

merkitystä. Haastattelujen edetessä haastateltaville myös selitettiin tarkasti, mitä 

esitetyillä kysymyksillä tarkoitettiin. Näin vältyttiin tilanteilta, jolloin haastattelija ja 

haastateltava olisivat ymmärtäneet kysymyksen eri tavoin. 

Tutkimukseen osallistuneet haastateltavat pyrittiin valitsemaan siten, että heillä olisi 

mahdollisimman suuri asiantuntemus tutkittavasta aiheesta. Näin tutkimustuloksista 

voitiin saada todenmukaisia ja luotettavia. Käyttäjän hankintojen mallintaminen oli 

kuitenkin uusi asia suurimmalle osalle haastateltavista, mikä heikentää mallintamisen 

osalta saatujen tulosten pätevyyttä. Tulosten pätevyyttä heikentää myös se, että 

havaittujen ongelmien korjaustoimenpiteitä tutkittiin ainoastaan teorian tasolla. Näin 

ollen kehittämisehdotusten toimivuudesta ongelmien ratkaisemiseksi käytännössä ei 

voida olla täysin varmoja. 

Aineistona tutkimuksessa käytettiin ainoastaan yhdestä case -kohteesta kerättyä dataa. 

Hirsjärvi & al. (2009: 181) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tämä ei kuitenkaan 

haittaa, koska tutkimuksen tarkoituksena ei ole etsiä keskimääräisiä yhteyksiä eikä 

tilastollisia säännönmukaisuuksia. Ajatuksena kvalitatiivisessa tutkimuksessa onkin se, 

että tutkimalla yksittäistä tapausta riittävän tarkasti löydetään myös se, mikä ilmiössä on 

merkittävää ja mikä ilmiössä toistuu tarkasteltaessa sitä yleisemmällä tasolla (Hirsjärvi 

& al. 2009: 182). 

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla henkilöitä jokaisesta organisaatiosta, jotka 

jollain tavalla liittyivät tutkittavaan ilmiöön. Käyttäjän ja projektinjohtourakoitsijan 

organisaatioista haastateltiin henkilöitä myös eri organisaatiotasoilta. Näin voitiin 

varmistaa, että kaikki eri näkökulmat tulivat huomioiduiksi ja aineistosta saatiin 

riittävän monipuolinen. Haastattelujen edetessä havaittiin myös, että loppua kohden 

samat vastaukset alkoivat toistua, eikä uutta tietoa tutkimusongelman kannalta enää 

saatu. Tätä ilmiötä kutsutaan Hirsjärvi & al. (2009: 182) mukaan aineiston 

saturoitumiseksi, joka osoittaa aineiston olevan riittävä. 
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Kokonaisuudessaan valittua tutkimusmenetelmää ja tutkimusotetta voidaan pitää 

onnistuneena, koska tutkimuksen tuloksina löydettiin ratkaisuja tutkimusongelmiin ja ne 

vastasivat tutkimukselle asetettuja tavoitteita. 

6.2.4 Tutkimuksen reliaabelius 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta. Tutkimuksen 

pätevyyden tavoin myös toistettavuuden arviointi on laadullisessa tutkimuksessa 

vaikeaa. Tutkimuksen reliaabeliutta voidaankin tarkastella tutkimuksen luotettavuuden 

näkökulmasta. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa selostamalla tutkimuksen 

toteutuksen vaiheet tarkasti, selvästi ja totuudenmukaisesti. Lisäksi laadullisen aineiston 

analysoinnissa tulisi kertoa perusteet käytetylle luokittelulle. (Hirsjärvi & al. 2009: 231, 

232.) Tässä tutkimuksessa tutkimuksen vaiheet on kuvattu hyvin tarkasti ja selkeästi, 

joten sen osalta tutkimusta voidaan pitää luotettavana. 

Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin varmistamaan nauhoittamalla haastattelut ja 

litteroimalla ne sanatarkasti puhtaaksi. Haastateltaville kerrottiin haastattelujen olevan 

luottamuksellisia, eikä haastateltavien tietoja näytetä tutkimuksessa. Näin vältettiin 

tilanteet, jolloin haastateltavat olisivat kaunistelleet asioita. Tämän vuoksi tutkimuksen 

analysoinnissa ei myöskään käytetty lainkaan suoria lainauksia haastatteluista.  

Koska tutkimuksessa ei ole käytetty haastateltavien suoria lainauksia, korostuu 

tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa tutkijan kyky ilmaista haastateltavien ajatukset 

mahdollisimman todenmukaisesti.  Tutkijan kokemattomuuden vuoksi tutkimustulosten 

raportoinnin luotettavuudessa saattaakin olla puutteita. 

Tutkimuksen luotettavuuteen voi vaikuttaa myös se, että tutkimuksen teemoittelua 

jouduttiin muuttamaan tutkimuksen edetessä, jotta tutkimus etenisi selkeästi ja 

johdonmukaisesti. Alkuperäiset teemat käyvät ilmi ainoastaan haastattelurunkoja 

tarkastelemalla, koska tutkimuksen raportointi toteutettiin kokonaisuudessaan uusien 

teemojen mukaisesti tutkimuksen seurattavuuden parantamiseksi. Tutkimuksen 

joustavuus ja suunnitelmien muuttuminen olosuhteiden mukaisesti on kuitenkin 

Hirsjärvi & al. (2009: 164) mukaan tyypillistä kvalitatiivisessa tutkimuksessa, joten 
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teemojen muuttumisella ei pitäisi olla vaikutusta varsinaisesti tutkimuksen 

luotettavuuteen. 

Hirsjärvi & al. (2009: 206) mukaan haastatteluihin liittyy paljon virhelähteitä, jotka 

aiheutuvat haastattelijasta, haastateltavasta sekä haastattelutilanteesta. 

Haastattelutilanteiden olosuhteet pyrittiinkin pitämään haastattelusta toiseen 

mahdollisimman muuttumattomina. Haastattelujen edetessä haastattelijan tietotaso 

tutkimusaiheesta kuitenkin lisääntyy, mikä saattaa vaikuttaa kokemattoman 

haastattelijan toimintaan ja ilmetä esimerkiksi johdattelevuutena. Kokonaisuudessaan 

voidaan siis todeta, että tutkimuksen luotettavuutta mahdollisesti heikentävät tekijät 

liittyvät pääasiassa tutkijan kokemattomuuteen. 

6.3 Jatkotutkimus ehdotukset 

Tutkimuksen edetessä ilmeni uusia jatkotutkimuksen aiheita, joita ei tämän tutkimuksen 

laajuuden puitteissa voitu tutkia. Tutkimuksessa havaittiin, että käyttäjän hankintojen 

suunnittelussa sopimussuhteet sekä hankintarajat ja -tavat ovat tärkeässä roolissa. 

Näiden osalta erilaisten toteutusvaihtoehtojen tarkempi tutkiminen ja vertailu toisivat 

arvokasta lisätietoa niin tilaajalle, projektinjohtourakoitsijalle kuin käyttäjällekin. 

Tutkimuksen perusteella myös käyttäjän hankintojen ja niistä tarvittavien lähtötietojen 

aikatauluttaminen on suunnitteluprosessin onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

Kyseisen aikataulun laadinta ei kuitenkaan ole yksinkertaista, koska siinä on otettava 

huomioon useita muuttujia. Tämän vuoksi aikataulun laadintaa ja sen ylläpitoa olisi 

hyvä tutkia tarkemmin. 

Tietomallintamisen osalta tutkimuksessa saatiin selville, että käyttäjän hankintojen 

tarkat tietomallit voidaan saada suoraan laitetoimittajilta ja ne voidaan liittää projektin 

yhdistelmämalliin. Laitemallien sovittamista yhdistelmämalliin ei tässä tutkimuksessa 

kuitenkaan tarkasteltu, koska kyseistä toimenpidettä ei tutkimuskohteessa suoritettu. 

Käyttäjän hankintojen tietomallipohjaisen suunnittelun onnistumisen kannalta mallien 

yhdistämisen vaiheiden ja siinä ilmenevien ongelmien selvittäminen on kuitenkin hyvin 

tärkeää, joten sitä tulisi tutkia lisää. 
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Kun suunnittelijan tekemät laitteiden yleismallit korvataan laitetoimittajien malleilla, 

täytyy tutkimuksen perusteella myös mallien tietosisältö siirtää vanhoista malleista 

uusiin. Tässä tutkimuksessa ei perehdytty mallintamisen tekniseen toteutukseen, joten 

kyseisen toimenpiteen toteutus jäi selvittämättä. Jatkotutkimuksena olisikin hyvä 

selvittää, miten tietojen siirto nykyisillä ohjelmistoilla voidaan toteuttaa ja miten 

prosessia tältä osin voitaisiin kehittää. 

Kokonaisuudessaan tutkimus rajattiin käyttäjän hankintojen tutkimiseen 

suunnitteluvaiheessa. Käyttäjän hankinnoilla on kuitenkin paljon vaikutusta myös 

rakentamisen aikana, jolloin täytyy esimerkiksi aikatauluttaa hankintojen toimitus sekä 

suunnitella niiden asennus. Luonteva jatko tälle tutkimukselle olisikin selvittää, miten 

käyttäjän hankintojen toimitus- ja asennusprosessi etenee, ja miten tietomalleja voidaan 

tässä vaiheessa hyödyntää. 
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7 YHTEENVETO 

Tutkimuksen lähtökohtana oli kohdeyrityksen tarve kehittää suunnittelun ohjauksen 

prosessejaan siten, että käyttäjän hankintoihin liittyvät asiat saataisiin paremmin 

integroitua osaksi tietomallipohjaista suunnittelua. Tutkimuksen päätavoitteena oli 

selvittää, miten käyttäjän laitehankinnat ja niiden suunnittelu etenee 

suunnitteluprosessissa ja miten sen tulisi integroitua osaksi tietomallipohjaista 

suunnittelua. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa tutkimuskohteena oli 

projektinjohtourakkana toteutettava liike- ja lääkärikeskus Oulussa. Tutkimus kohdistui 

hankkeen pääkäyttäjän laitehankintoihin ja niiden suunnitteluun.  

Tutkimuksen alussa tutkimukselle luotiin teoreettinen viitekehys 

kirjallisuustutkimuksen avulla. Kirjallisuustutkimuksen avulla lisättiin ymmärrystä 

rakennushankkeen suunnitteluprosessista ja käyttäjän roolista hankkeen osapuolena, 

projektinjohtorakentamisesta hankkeen toteutusmuotona sekä tietomallintamisen 

periaatteista. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin puolestaan teemahaastattelujen 

avulla, jotka kohdennettiin case -hankkeen eri osapuolille. 

Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi tutkimuksessa selvitettiin, miten käyttäjän 

hankintojen nykyinen suunnitteluprosessi etenee. Prosessia tarkasteltiin käyttäjän 

hankintaprosessin, hankintoihin liittyvien lähtötietotarpeiden sekä tiedonvaihdon 

näkökulmasta. Tutkimuksessa havaittiin, että käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessin 

etenemiseen vaikuttaa erilaisia muuttujia. Kriittisin muuttuja on hankinnoista tarvittavat 

lähtötiedot, joita suunnittelijat tarvitsevat omien suunnitelmiensa tekemiseen. Näiden 

lähtötietojen vuoksi käyttäjän hankintojen suunnittelu on tärkeä osa koko hankkeen 

suunnitteluprosessia. 

Käyttäjän hankintojen nykyistä suunnitteluprosessia tarkasteltaessa prosessista 

tunnistettiin neljä ongelmakenttää, jotka vaikeuttavat prosessin etenemistä. Ongelmia 

ilmeni organisoinnissa, hankintarajoissa ja -tavoissa, tiedonhallinnassa ja 

kommunikoinnissa sekä aikataulutuksessa. Ongelmien välttämiseksi annettiin 

kehittämisehdotuksia, joiden avulla prosessista saataisiin mahdollisimman sujuva. 

Tutkimuksen perusteella kaikki havaitut ongelmat liittyvät toisiinsa ja ne voidaan 
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välttää suunnittelemalla, sopimalla ja kirjaamalla asiat ylös riittävän aikaisin hankkeen 

alussa. 

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi, miten käyttäjän hankintojen mallintaminen on 

toteutettu ja mitä hyötyä siitä saatiin. Tutkimuskohteessa hankintojen mallintamisen 

tarkkuudesta, tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta ei ollut sovittu riittävän selkeästi, 

joten siitä saatavat hyödyt jäivät vähäisiksi. Mallintamisen onnistuminen vaatiikin 

hankkeen osapuolilta uudenlaisia toimintatapoja. Tutkimuksen mukaan hankintojen 

mallintaminen voidaan kuitenkin toteuttaa tietomallipohjaisesti osana hankkeen muuta 

suunnittelua, ja oikein toteutettuna siitä on hyötyä hankkeen jokaiselle osapuolelle. 

Tutkimuksen lopputuloksena tuotettiin prosessikaavio käyttäjän hankintojen 

tietomallipohjaisesta suunnitteluprosessista. Kaaviossa esitetään prosessin vaiheet 

yleisellä tasolla, sekä eri vaiheissa sovittavat asiat ja tuotettavat suunnitelmat. 
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Käyttäjä Mehiläinen Oy Palvelupäällikkö

Käyttäjä Mehiläinen Oy Kiinteistöjohtaja

Käyttäjä Mehiläinen Oy Hankintajohtaja

Arkkitehti Innovarch Oy Pääsuunnittelija

Arkkitehti Innovarch Oy Projektipäällikkö

KSL -suunnittelija Saircon Oy Projektipäällikkö

Rakennesuunnittelija WSP Finland Oy Päärakennesuunnittelija

LVIA -suunnittelija Projectus Team Oy Projektipäällikkö

Sähkösuunnittelija Projectus Team Oy Projektipäällikkö

Projektinjohtourakoitsija SRV Rakennus Oy Projekti-insinööri, suunnittelun ohjaus

Projektinjohtourakoitsija SRV Rakennus Oy Työmaapäällikkö

Projektinjohtourakoitsija SRV Rakennus Oy Suunnittelujohtaja

Projektinjohtourakoitsija SRV Rakennus Oy Suunnittelupäällikkö

	

LIITE 1. Haastatteluihin osallistuneet osapuolet ja heidän roolit.



	

HANKINTOJEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT:

· Mitä käyttäjän hankintoja pidätte kriittisimpinä suunnittelun kannalta?

· Oletteko ohjanneet käyttäjää heidän hankintoihin liittyen?

· Mikä on roolinne käyttäjätietojen toimitusketjussa?

· Mitä ongelmia olette havainneet käyttäjän hankintojen

lähtötietoihin/lähtötietotarpeisiin liittyen?

· Kehittämisehdotuksia:

HANKINTOJEN SUUNNITTELUN VAIHEET:

· Milloin tarvitsette tai teiltä tarvitaan tietoja käyttäjän hankintoihin liittyen?

· Miten käyttäjän hankintojen suunnittelu on toteutettu suhteessa muuhun

suunnitteluun?

· Miten projektin suunnittelun ohjauksella on vaikutettu käyttäjän hankintoihin?

· Miten koette yhteistyön eri osapuolten kanssa toimivan käyttäjän hankintoihin

liittyen?

· Miten koette käyttäjän hankintojen vaikuttavan toimintaanne?

· Mitä ongelmia olette havainneet käyttäjän hankintojen suunnittelussa?

· Kehittämisehdotuksia:

HANKINTOJEN MALLINTAMINEN:

· Miten käyttäjän hankintojen mallintaminen on toteutettu?

· Mitä hyötyä käyttäjän hankintojen mallintamisesta on?

· Mitä ongelmia käyttäjän hankintojen mallintamisessa olette huomanneet?

· Kehittämisehdotuksia:

MUITA ESIIN TULLEITA ASIOITA:

LIITE 2. Haastattelukysymykset tilaajalle.



	

HANKINTOJEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT:

· Mitkä ovat mielestänne suunnittelun kannalta kriittisimmät hankintanne?

· Miten olette organisoineet hankintanne tämän hankkeen kannalta?

· Oletteko saaneet ohjausta hankkeen muilta osapuolilta hankintoihinne liittyen?

· Mitä lähtötietoja hankkeen muut osapuolet tarvitsevat hankinnoistanne?

· Mitä ongelmia olette havainneet hankintojenne lähtötietoihin/lähtötietotarpeisiin

liittyen?

· Kehittämisehdotuksia:

HANKINTOJEN SUUNNITTELUN VAIHEET:

· Milloin tarvitsette tietoja muilta osapuolilta hankintoihinne liittyen?

· Missä suunnittelun vaiheessa teette päätöksiä hankinnoistanne?

· Milloin hankkeen muut osapuolet tarvitsevat tietoja hankinnoistanne?

· Miten hankintojenne suunnittelu on toteutettu suhteessa muuhun suunnitteluun?

· Miten projektin suunnittelun ohjauksella on vaikutettu hankintojenne suunnitteluun?

· Miten koette yhteistyön eri osapuolten kanssa toimivan hankintoihinne liittyen?

· Mitä ongelmia olette havainneet hankintojenne suunnittelussa?

· Kehittämisehdotuksia:

HANKINTOJEN MALLINTAMINEN:

· Miten hankintojenne tietomallintaminen on toteutettu?

· Mitä hyötyä teille on hankintojenne mallintamisesta?

· Mitä ongelmia olette huomanneet hankintojenne mallintamisessa?

· Kehittämisehdotuksia:

MUITA ESIIN TULLEITA ASIOITA:

LIITE 3. Haastattelukysymykset käyttäjälle.



HANKINTOJEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT:

· Mitä käyttäjän hankintoja pidätte kriittisimpinä suunnittelun kannalta?

· Oletteko ohjanneet käyttäjää heidän hankintoihin liittyen?

· Mikä on roolinne käyttäjätietojen toimitusketjussa?

· Mitä ongelmia olette havainneet käyttäjän hankintojen lähtötietoihin/

lähtötietotarpeisiin liittyen?

· Kehittämisehdotuksia:

HANKINTOJEN SUUNNITTELUN VAIHEET:

· Milloin tarvitsette tai teiltä tarvitaan tietoja käyttäjän hankintoihin liittyen?

· Miten käyttäjän hankintojen suunnittelu on toteutettu suhteessa muuhun

suunnitteluun?

· Oletteko vaikuttaneet suunnittelun näkökulmasta käyttäjän hankintoihin?

· Miten koette yhteistyön eri osapuolten kanssa toimivan käyttäjän hankintoihin

liittyen?

· Mitä ongelmia olette havainneet käyttäjän hankintojen suunnittelussa?

· Kehittämisehdotuksia:

HANKINTOJEN MALLINTAMINEN:

· Miten käyttäjän hankintojen mallintaminen on toteutettu?

· Tarkentavia kysymyksiä hankintojen mallintajalle:

· Mitä hyötyä käyttäjän hankintojen mallintamisesta on?

· Mitä ongelmia käyttäjän hankintojen mallintamisessa olette huomanneet?

· Kehittämisehdotuksia:

MUITA ESIIN TULLEITA ASIOITA:

LIITE 4. Haastattelukysymykset suunnittelijoille.



HANKINTOJEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT:

· Mitä käyttäjän hankintoja pidätte kriittisimpinä suunnittelun kannalta?

· Oletteko ohjanneet käyttäjää heidän hankintoihin liittyen?

· Mikä on roolinne käyttäjätietojen toimitusketjussa?

· Mitä ongelmia olette havainneet käyttäjän hankintojen lähtötietoihin/

lähtötietotarpeisiin liittyen?

· Kehittämisehdotuksia:

HANKINTOJEN SUUNNITTELUN VAIHEET:

· Milloin tarvitsette tai teiltä tarvitaan tietoja käyttäjän hankintoihin liittyen?

· Miten käyttäjän hankintojen suunnittelu on toteutettu suhteessa muuhun

suunnitteluun?

· Miten olette suunnittelun ohjauksella vaikuttaneet käyttäjän hankintoihin?

· Miten koette yhteistyön eri osapuolten kanssa toimivan käyttäjän hankintoihin

liittyen?

· Miten koette käyttäjän hankintojen vaikuttavan toimintaanne?

· Mitä ongelmia olette havainneet käyttäjän hankintojen suunnittelussa?

· Kehittämisehdotuksia:

HANKINTOJEN MALLINTAMINEN:

· Miten käyttäjän hankintojen mallintaminen on toteutettu?

· Mitä hyötyä käyttäjän hankintojen mallintamisesta on?

· Mitä ongelmia olette huomanneet käyttäjän hankintojen mallintamisessa?

· Kehittämisehdotuksia:

MUITA ESIIN TULLEITA ASIOITA:

LIITE 5. Haastattelukysymykset projektinjohtourakoitsijalle.



Käyttäjä

Laitetoimittaja

Hankintojen
suunnittelija

Arkkitehti

LUONNOSSUUNNITTELU TOTEUTUSSUUNNITTELU

Alustava
laiteluettelo

Alustava Rakennusosamalli Rakennusosamalli

Käyttäjäneuvottelut

Laiteluettelo Yleismallit IFC

Tarjouspyyntö

Tarjous

Tilaus

Laitemallit ja tekniset tiedot

Laitemallit IFC

LÄHTÖTIEDOT JA LÄHTÖTIETOTARPEET

PROJEKTIPANKKI

Yleismallien tuottaminen
-Mallintaminen arkkitehdin
koordinaatistoon
-Laitevaatimusten liittäminen malleihin
-Mallien liittämien yhdistelmämalliin

Laiteluettelon
lähtötietona

käyttäjän
huonekortit ja

suunnitteluohjeet

Laiteluettelo
lähtötiedoksi

suunnittelijoille

Toteutusmallien tuottaminen
-Mallit ja laitetiedot laitetoimittajilta
-Laitetietojen liittäminen malleihin
-Mallien muokkaaminen ja liittäminen
yhdistelmämalliin

Yleismallien
lähtötietona

arkkitehdin IFC –
malli ja

laiteluettelo

Yleismallit
lähtötiedoksi

suunnittelijoille
sekä käyttäjälle

Laitetoimittajien
mallit

lähtötiedoksi
suunnittelijoille

Suunnittelun alussa sovittavat asiat
-Organisointi
-Hankintarajat ja -tavat
-Tiedonvaihtoketjut ja -tavat
-Mallintamisen tarkkuus ja tietosisältö
-Hankintojen suunnittelun, mallintamisen,
hankinnan ja lähtötietojen aikataulutus

LIITE 6. Käyttäjän hankintojen tietomallipohjainen suunnitteluprosessi.


