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1 JOHDANTO 

Infrastruktuuri tarkoittaa palveluita ja rakenteita, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan 

toiminnalle. Infrastruktuuriin kuuluvat esimerkiksi rautatie-, vesi-, energia- ja 

tietoliikenneverkot. Infrarakentaminen taas tarkoittaa näiden edellä mainittujen eli 

infrastruktuurin rakentamista. Pääosin infrarakentaminen on maa-, kallio- ja 

vesirakentamista, mutta siihen kuuluu myös sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien 

rakentamista. (Lindholm & Junnonen 2012, s. 5)  

Infrahankkeet syntyvät yleensä julkisen sektorin tarpeesta ja ne ovat usein suuria, kalliita 

ja monimutkaisia toteuttaa. Hankkeet rahoitetaan julkisilla varoilla, jolloin niiden 

hyödyllisyyden perustelut löytyvät yhteiskunnan toiminnoista ja niiden muutoksista. 

Infrahankkeet syntyvät tarpeesta luoda, korjata, parantaa tai ylläpitää infrastruktuuriin 

kuuluvia rakenteita, jolloin ne voidaan jaotella uusiin investointeihin sekä jo olemassa 

olevien kohteiden parantamiseen. (Lindholm & Junnonen 2012, s. 5) 

Työssä esitellään infrahankkeen tärkeimmät toimijat ja selvitetään mikä rooli eri 

toimijoilla on hankkeen aikana ja mitä heidän tehtäviinsä kuuluu. Lopuksi työssä 

käsitellään esimerkkihankkeena valtatie 4:n parantaminen, joka käydään pääpiirteittäin 

läpi ja esitellään siinä mukana olevat osapuolet ja heidän roolinsa. Valtatie 4:n osapuolien 

selvittämistä työtä varten, kysyttiin hankkeen projektipäällikkö Jukka Päkkilältä 

sähköpostilla hankkeessa toimivia organisaatioita. Työssä käydään läpi mitä tarkoittaa 

infrahankkeen osittelu pienempiin projektikokonaisuuksiin ja tarkastellaan, kuinka ne 

auttavat hankkeen hallinnassa ja ohjaamisessa. Työssä käydään myös läpi 

infrarakentamisen ongelmakohtia ja perehdytään hieman Suomessa tapahtuvaan 

infrarakentamiseen. 
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2 INFRAHANKE 

2.1 Määritelmä 

Infrarakentaminen pitää sisällään kaiken muun rakentamisen paitsi talonrakentamisen, ja 

se on jaettu kolmeen osaan, jotka ovat tonttien, yhdyskuntien ja yhdyskuntien välisten 

yhteyksien rakentaminen ja kunnossapito. Osien välillä on eroja esimerkiksi tilaajissa, 

vaikutusalueessa ja infrahankkeen loppukäytössä. (Vainio & Nippala 2013, s. 5) 

HK-analyysi eli hyöty-kustannusanalyysi on infrahankkeen kannalta yksi 

merkittävimmistä hankkeen käynnistämisen mittareista. Analyysissa tarkastellaan 

hankkeen tuottamaa hyötyä sen aiheuttamia kustannuksia vastaan. HK-analyysin ansiosta 

eri infrahankkeita voidaan myös vertailla keskenään ja asettaa ne järjestykseen sen 

mukaan, mikä hanke on kiireellinen toteuttaa ja mikä voidaan toteuttaa myöhemmin. 

(Lindholm & Junnonen 2012, s. 6) 

Infrahankkeet vaikuttavat aina suuresti ihmisten elinympäristöön ja sen takia ne 

kiinnostavat hyvin monia eri sidosryhmiä. Tämän takia varsinkin uusien investointien 

rakentaminen sisältää sidosryhmien välisiä intressiriitoja. Intressien yhteen sovittaminen 

onkin infrahankkeiden vaikeimpia tehtäviä ja sen takia lopputulokset ovatkin 

kompromisseja. Eri osapuolten intresseihin otetaan kantaa päätöksentekoprosessissa, 

tutkimalla minkä intressi on enemmän ja minkä vähemmän merkittävä. Hankkeen laatu 

selviää päätöksentekoprosessissa asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. (Lindholm & 

Junnonen 2012, s. 5-6) 

2.2 Hankkeen vaiheet 

Infrahankkeen vaiheiden nimet ja vaihejako vaihtelevat eri infrarakentamisen osa-

alueilla. Esimerkiksi kaupunki-infralla, tien tai radan rakentamisella on jokaisella oma 

vaiheistuksensa ja käsitteistönsä, joka on vakiintunut aikojen saatossa. Jokaisen 

infrahankkeen vaiheiden yläpuolelta voidaan kuitenkin tunnistaa yhtenäinen hankkeen 

kulku, jota jokainen infrahanke seuraa. Vaiheet ovat tarveselvitys, ohjelmointi, 

suunnittelu, rakentaminen ja käyttö (Kuva 1). (Lindholm & Junnonen 2012, s. 6)   
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Kuva 1. Infrahankkeen vaiheet (mukaillen Lindholm & Junnonen 2012). 
 

Tarveselvityksen alkuvaiheessa huomataan tarve rakentaa, korjata tai muokata jotain 

infrarakennetta. Hanke perustellaan tarvelähtöisesti ja tarpeiden mukainen ympäristö 

kuvaillaan. Tarpeiden mukaisia malliratkaisuja voi olla tässä vaiheessa vielä useita 

erilaisia. Tarveselvitys ja alustavat hankeohjelmat toimivat sekä seuraavien vaiheiden 

lähtötietoina, että kuvaavat tilaajan tahtoa ja tavoitteita. (Lindholm & Junnonen 2012, s. 

7) 

Esimerkiksi tiehankkeen tarveselvitysvaiheessa on viisi päävaihetta, jotka ovat 

tehtävänanto, suunnittelun valmistelu, raportointi ja päätöksenteko. Suurien 

tiehankkeiden tarveselvitys tehdään kuntien ja viranomaisten kanssa, koska ne 

vaikuttavat laajalla alueella niiden suuren koon vuoksi. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 

19) 

Tarveselvitysvaiheessa tehtyjä alustavia hankeohjelmia tarkennetaan ja vaihtoehtoja 

rajataan pienemmiksi ohjelmointivaiheessa, jossa päätetään hanketta koskevat 

tärkeimmät selvitykset ja päätökset. Ohjelmointivaiheessa tehdyt päätökset vaikuttavat 

koko hankkeen toteuttamiseen. Vaiheen tarkoitus on päättää vaihtoehdot 

rakennussuunnittelun ja toteutuksen pohjamateriaaleiksi. Vaihtoehtoja voi olla useita tai 

vain yksi, joiden pohjalta laaditaan hankeohjelma ja yleissuunnitelmatasoiset 

suunnitelmat. Ohjelmointivaiheessa päätetään hankkeen toteutuksesta ja sen ajallisista 

sekä taloudellisista vaatimuksista. Hanke myös jaetaan osiin ohjelmointivaiheessa, jolloin 

asetetut tavoitteet voidaan kohdistaa tarkasti hankkeen eri osille. Osittelu on hyvin tärkeää 

hankkeen kannalta, koska se mahdollistaa tehokkaan projektijohtamisen. (Lindholm & 

Junnonen 2012, s. 8) 

Suunnitteluvaihe, jossa laaditaan ohjelmointivaiheessa asetettuja tavoitteita noudattavat 

toteutussuunnitelmat, voidaan jakaa hankkeesta riippuen useampaan vaiheeseen 

(Lindholm & Junnonen 2012, s. 8). RIL (2006, s. 11-12) mukaan lähtötietoina 

suunnitteluvaiheeseen toimivat yleissuunnitelmat ja hankkeen hankeohjelma. 

Tarveselvitys Ohjelmointi Suunnittelu RakentaminenRakentaminen Käyttö
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Detaljisuunnittelussa hankkeelle laaditaan toteutussuunnitelmat, jotka vastaavat 

ohjelmointivaiheen tavoitteita. Tämän takia tarveselvitys- ja ohjelmointivaiheiden 

merkitys on tärkeä hankeprosessissa. Jos näissä vaiheessa asetetuista tavoitteista 

poiketaan, täytyy käydä läpi jonkinasteinen päätösprosessi ja tavoitetilan uudelleen 

kuvaaminen. Hankeohjelman vastaisia suunnitelmia ei hyväksytä ilman todella hyvää 

syytä. Tämä systemaattinen lähestymistapa mahdollistaa sen, että päätöksentekijä on aina 

tietoinen hankkeen tilasta, eikä sitoudu tavoitteiden vastaisiin suunnitelmiin. 

Suunnitteluvaiheen tuloksia ovat esimerkiksi täydennetty ja tarkistettu hankeohjelma 

sekä tavoitteiden, yleissuunnitelman ja hankeohjelman mukaiset tekniset suunnitelmat. 

Infrahankkeiden yleissuunnittelun yhteydessä toteutetaan usein ympäristövaikutusten 

arviointi, koska niiden vaikutukset kyseisen hankealueen ympäristöön ovat suuret 

(Kankainen & Junnonen 2015, s. 11). 

Suunnitelmien mukainen lopputuote toteutetaan rakentamisvaiheessa. Lähtötietoina 

rakentamiselle toimivat hankkeen urakka-asiakirjat. Kustannusten hallintaan käytetään 

projektinhallinnan keinoja. Lopputulos esitetään vastaanottotarkastusasiakirjoissa ja 

taloudellisessa loppuselvityksessä. (RIL 2006, s. 12) 

Hankkeelle voidaan asettaa tavoitteita hoito- ja käyttövaiheelle jo määrittelyvaiheessa. 

Suunnitteluvaiheessa voidaan myös tehdä ratkaisuja, jotka perustellaan rakenteen hoidon 

vaatimuksilla. Hoidolle asetettavat vaatimukset tarkentuvat hankkeen etenemisen 

mukana. Lähtötiedot käyttövaiheelle muodostuvat lopuksi hankkeen loppupiirustuksista, 

käyttö- ja hoitosuunnitelmista sekä budjetista ja korjausohjelmasta. Jos hankkeen hoito- 

ja käyttövaihetta mietitään jo alkuvaiheessa hanketta, voidaan puhua hankkeen 

elinkaarisuunnitelmista. (RIL 2006, s. 13) 

2.3 Allianssihanke 

Infrahankkeet voidaan toteuttaa myös niin sanottuna allianssihankkeena. 

Allianssimallissa hankkeen keskeiset toimijat, eli tilaaja, suunnittelijat ja 

palveluntuottajat, tekevät yhteisen sopimuksen ja ovat yhdessä vastuussa kaikista 

hankkeeseen kuuluvista vaiheista. Allianssimallissa toimijoista muodostettu organisaatio 

jakaa yhdessä hankkeen riskit ja hyödyt. Allianssihankkeen ajan sopimuksen tehneet 

toimijat toimivat kuin olisivat samaa yritystä. (Saarinen 2017) 
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Suomessa on toteutettu allianssimallilla hankkeita 2010-luvun alusta. Ensimmäinen 

allianssihanke oli vuosina 2010-2011 toteutettu Lielahden ja Kokemäen välisen 

ratayhteyden parantaminen. Hankkeen toteutuksesta vastasi Liikennevirasto ja sen 

kustannusarvio oli noin 90 miljoonaa euroa. Helsinki-Vantaan lentokentän laajennus 

toteutetaan allianssihankkeena. Allianssimalli sopii parhaiten juuri infrahankkeiden 

rakentamiseen, mutta Suomessa on rakennettu myös taloja allianssihankkeena. (Kanervo 

2012, s. 2) 

Allianssihankkeen toteuttamisessa on neljä päävaihetta, joista ensimmäinen on allianssin 

muodostaminen. Toimijat valitaan allianssiin laadullisten kriteerien avulla usean eri 

vaiheen kautta. Yleensä allianssin muodostamisessa rakennushankkeeseen käytetään 

apuna rakennuttajakonsulttia. Muodostamisvaiheessa erottuu kolme vaihetta, jotka ovat 

tarveselvitys, hankesuunnittelu ja suunnittelun valmistelu. Muodostamisvaiheen jälkeen 

valmis allianssi hoitaa hankkeen tehtäviä eteenpäin. (Kanervo 2012, s. 3) 

Kehitysvaiheessa valittu allianssi pyrkii kehittämään erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja 

suunnitelmia hankkeelle. Kehitysvaiheen tavoitteena on saada luonnossuunnitelmat 

kehitettyä yleissuunnitelma tasoisiksi. Vaiheen lopussa allianssi antaa hankkeelle 

suunnitelmien pohjalta tavoitekustannuksen, jonka jälkeen tilaaja päättää jatkaako se 

hanketta. Kehitysvaiheen aikana hankkeelle luodaan lisäksi johtosääntö, päätöksenteko 

ja kokouskäytännöt, avaintulosalueet ja hankkeen tavoitteet. (Kanervo 2012, s. 3-4) 

Toteutusvaiheessa käynnistetään rakentaminen luotujen suunnitelmien pohjalta. 

Palveluntuottajana oleva pääurakoitsija vastaa työmaan käynnistämisestä ja vastaa 

työmaasta pääurakoitsijan roolissa. Rakentamisen aikana esiintyvät ongelmat ratkotaan 

yhdessä allianssin kesken ja mahdollisista lisäkustannuksista vastaa koko allianssi. 

Toteutusvaihe loppuu tilaajan vastaanottaessa kohde. (Kanervo 2012, s. 4) 

Allianssin viimeinen vaihe on takuuaika, jonka ajan tilaaja ja muut toimijat ovat yhdessä 

vastuussa kaikista takuuajan puitteissa tehdyistä korjauksista. Allianssi vastaa yhdessä 

myös takuuajan aikana tehtyjen korjausten kustannuksista, jos takuuaika on osa 

allianssisopimuksella tehtyä hanketta. Tämä on suurin ero allianssimallilla tehdyn 

hankkeen ja urakkamuotoisen hankkeen välillä. Allianssimallissa takuuajan kustannukset 

lasketaan mukaan projektikustannuksiin. Takuuajan päättyessä myös allianssi päättyy. 

(Kanervo 2012, s. 4) 
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3 INFRAHANKKEEN TOIMIJAT 

Infrarakennushankkeisiin osallistuu useita osapuolia (Kuva 2). Näitä ovat omistaja, 

tilaaja, käyttäjä, rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennusmateriaalien toimittajat 

ja viranomaiset. Jos hankkeen tilaajalta löytyy tarvittava ammattitaito, se voi toimia 

hankkeen aikana rakennuttajana tai rakentajana. Esimerkiksi kunnat toimivat usein omien 

maa- ja vesirakenteiden tilaajana ja rakennuttajana. Joskus kunnat myös rakentavat 

tilaamansa hankkeet. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 11-12)  

    
Kuva 2. Rakentamisen osapuolet (Kankainen & Junnonen 2015). 

 

Hankkeen osapuolille asetetaan vaatimukset heidän osaamisensa mukaan. Osaamiseen 

vaikuttavat koulutus, kokemus sekä ammattitaito. Lisäksi vaatimuksiin vaikuttaa 

kyseisessä hankkeessa sen kesto, laajuus ja laatu. Hankkeen aikana osapuolten tehtävät 

voivat muuttua sen laadun takia. Osapuolten määrän vaikuttavat hankkeessa sen laajuus, 

vaativuus ja hankevaihe. Näiden kasvaessa myös hankkeessa toimivien osapuolten määrä 

kasvaa, ja jokaiselle osapuolelle määritellään tarkemmin oma tehtäväalue. (Kankainen & 

Junnonen 2015, s. 12) 
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3.1 Toimijoiden roolit 

3.1.1 Omistaja 

Kankainen & Junnonen (2015, s. 12) mukaan omistaja tarkoittaa organisaatioita tai 

yksityishenkilöitä, jotka tässä tapauksessa omistavat maa- ja vesirakenteita. Esimerkiksi 

Suomen valtio omistaa suurimman osan suomen rata- sekä tieverkosta. Ennen maa- ja 

vesirakenteiden omistajina toimivat valtio, kunta, osuuskunta tai osakeyhtiö. Valtio on 

uudelleen organisoinut omistuksiaan perustamalla ELY-keskuksen, joka keskittyy teiden 

omistuksiin, sekä Liikenneviraston, joka keskittyy rataverkostoon ja vesiväyliin 

(Lindroos 2017, s. 39).  

3.1.2 Tilaaja 

Kankainen & Junnonen (2015, s. 12) mukaan tilaaja on hankkeen toimeksiantaja. 

Tilaajana hankkeissa voi toimia omistaja, käyttäjä tai hankkeen rahoittaja. Tilaaja yleensä 

ulkoistaa rakennuttamistehtävät jollekin ulkopuoliselle taholle, eli 

rakennuttamiskonsultille, joka hoitaa ne tilaajan antamien vaatimusten ja tavoitteiden 

mukaan. Tilaaja myös määrittelee hankkeen laajuuden ja kiireellisyyden. Hankkeessa 

tilaajan vastuulla on myös vastata rakennuttamisen organisointiin liittyvistä tehtävistä. 

Esimerkiksi ratahankkeissa tilaajana toimii Liikennevirasto, jonka vastuulla on Suomen 

rataverkon ylläpitäminen, kunnossapitäminen ja kehittäminen (Liikennevirasto 2018).  

Infrahankkeiden tilaajat on jaettu kolmeen eri kategoriaan, jotka ovat kuntakonsernit, 

yksityinen sektori ja Suomen valtio. Kuntakonserneja tilaajana edustavat peruskunnat, 

kuntien liikelaitokset sekä yritykset, jotka ovat kuntien omistuksessa. Kuntien omistamat 

yritykset ja liikelaitokset katsotaan virallisissa tilastoissa yrityksiksi. Liikennevirasto ja 

ELY-keskukset ovat tilaajia, jotka edustavat infrahankkeissa valtiota. Hankkeiden tilaajat 

yksityiseltä sektorilta ovat yrityksiä, kotitalouksia ja asunto-osakeyhtiöitä. Yleensä työn 

välitön tilaaja yksityiseltä sektorilta on jonkin investoinnin projektiorganisaatio tai 

talonrakennushankkeille sen pääurakoitsija tai rakennuttaja. Yhdyskuntien välisten 

yhteysväylien, eli esimerkiksi teiden, rautateiden ja vesiväylien, tilaajina toimivat yleensä 

valtion tilaajaorganisaatiot Liikennevirasto ja ELY-keskukset. Yritykset vastaavat taas 

yleensä yhdyskuntien välisten sähkö-, kaasu- ja tietoliikenneverkkojen rakentamisesta.  

Kuntakonsernit tilaavat useimmiten yhdyskuntarakentamista. (Vainio & Nippala 2013, 

s.5, s.14) 
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3.1.3 Rakennuttajakonsultti ja rakennuttaja 

Rakennuttajakonsultti on ulkopuolinen organisaatio, jolta tilaaja yleensä ostaa 

rakennuttamistehtävät. Rakennuttajakonsultti toimii hankkeissa esimerkiksi koko 

projektin projektipäällikkönä. Yleensä rakennuttajakonsulttia käytetään suurissa 

hankkeissa. Konsultti edustaa tilaajaa muiden osapuolien kanssa tilaajaan määrittelemillä 

valtuuksilla. Rakennuttajakonsultti voi myös kilpailuttaa, rakennuttaa ja valvoa hanketta 

tilaajalle. Tilaaja ja rakennuttajakonsultti sopivat tehtäväjaon tarkasti, jotta kumpikin 

tietää oman roolinsa hankkeessa ja konsultti johtaa rakennushanketta sille annetuilla 

valtuuksilla. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 12) 

Rakennuttaja on organisaatio, jonka tehtävänä on rakennuttaa hanke. Rakennuttajan 

täytyy toteuttaa tilaajan tarpeet annettujen tavoitteiden mukaisesti. Rakennuttajana voi 

olla tehtävään perehtynyt henkilö, koko projektin johtoryhmä tai rakennustoimikunta. 

Myös rakennuttajakonsultti voi toimia hankkeessa rakennuttajana. Rakennuttaja voi 

toimia hankkeessa aivan projektin alusta sen loppuun saakka. Tilaajan niin halutessa, 

osallistuu rakennuttaja projektissa esimerkiksi tavoitteiden asettamiseen, koko hankkeen 

suunnitteluun ja suunnittelijoiden valintaan.  Rakennuttajan tehtäviin kuuluu muun 

muassa: 

• hankkia tarvittavat luvat ja päätökset, 

• laatia hankkeelle aikataulu, 

• vastata rakentamisen päätöksen teosta ja organisoinnista, 

• valvoa hanketta suunnittelusta toteutukseen asti, 

• päättää urakointimenettelyt, järjestää urakalle kilpailutus ja tehdä 

urakkasopimukset, 

• seurata hankkeen kustannuksia tai hankkia kustannusasiantuntija, 

• teettää rakennustyöt tekemällä ne itse tai hankkimalla urakoitsijan, 

• huolehtia käyttöönotosta ja takuuseen liittyvistä velvoitteista. 

  (Kankainen & Junnonen 2015, s. 13) 

3.1.4 Suunnittelijat 

Suunnittelijat muodostavat hankkeessa suunnitteluryhmän, johon kuuluu useiden eri 

alojen ammattilaisia. Infrahankkeiden suunnitteluryhmässä mukana voi olla esimerkiksi 
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liikenne-, geotekniikka- ja maisemasuunnitteluun erikoistuneita henkilöitä. 

Suunnitteluryhmää johtaa pääsuunnittelija, joka täytyy valita jokaiselle hankkeelle 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaan. Pääsuunnittelija vastaa ryhmän toiminnasta ja on 

vastuussa suunnitelmien laadusta, joten häneltä vaaditaan tehtävään riittävää ammatillista 

kokemusta. Suunnittelutehtävissä käytetään yleensä ulkopuolisia suunnittelijoita, jotka 

rakennuttaja valitsee.  Hankkeen suuruusluokka ja vaativuus vaikuttavat suunnittelijoiden 

määrään. Suurissa hankkeissa ryhmässä on mukana suunnittelijoita useammalta eri alalta, 

kuin pienissä. Suurissa hankkeissa on tärkeää, että suunnitteluryhmässä on mukana 

suunnittelijoita usealta eri alalta, jotta jokainen osa-alue saadaan toimivaksi. Lisäksi 

vältytään viivästyksiltä rakentamisen aikana, kun jo suunnitteluvaiheessa voidaan 

huomioida eri alojen törmäykset.  (Kankainen & Junnonen 2015, s. 13)  

3.1.5 Rakennustyöntoteuttaja 

Rakennustyön toteuttajana hankkeissa voi toimia rakennuttaja itse tai rakennuttaja voi 

myös kilpailuttaa rakennustyön ja valita rakentamiseen jonkin ulkopuolisen toimijan, eli 

urakoitsijan, joka hoitaa rakentamisen. Jos rakennuttaja hoitaa rakentamisen itse, se 

hankkii kaiken työhön tarvittavan, eli esimerkiksi materiaalit ja työvoiman itse. Itse 

tehtynä rakennuttaja huolehtii työn organisoimisesta ja on myös vastuussa 

lopputuloksesta. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 13) 

Jos rakennuttaja päätyy toteuttamaan hankkeen urakkamenettelyllä, tilataan rakennustyö 

urakoitsijalta. Hanke voidaan teetättää yhdellä urakoitsijalla, jolloin tätä kutsutaan 

pääurakoitsijaksi. Pääurakoitsija voi tilata toisia urakoitsijoita, eli aliurakoitsijoita, 

suorittamaan jotain osaa urakasta. Aliurakoitsijat hoitavat yleensä jonkun tietyntyyppisen 

suorituksen urakasta, johon he ovat erikoistuneet. Jos rakennuttaja tekee useita 

urakkasopimuksia eri urakoitsijoiden kanssa, yksi urakoitsija nimitetään 

pääurakoitsijaksi ja muut ovat sivu-urakoitsijoita. Urakoitsijoita voidaan kutsua myös 

osaurakoitsijoiksi tilanteessa, jossa hankkeelle ei nimitetä pääurakoitsijaa ja kaikki ovat 

samassa asemassa. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 14)  
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3.1.6 Viranomaiset ja materiaalintoimittajat 

Viranomaiset valvovat hankkeita yhteiskunnan näkökulmasta ja luovat vaatimuksia 

koskien rakennushankkeen turvallisuutta ja terveyttä. Viranomaiset nojaavat ohjauksessa 

ja valvomisessa asetettuihin lakeihin ja asetuksiin, sekä alueella voimassa oleviin 

kaavoihin ja määräyksiin. Viranomaiset ovat mukana hankkeen suunnittelussa ja 

rakentamisessa. Lisäksi hankkeissa on mukana myös materiaalintoimittajat, joilta 

hankitaan tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet rakentamiseen. Materiaalien hankkiminen 

voi olla joko urakoitsijan tai rakennuttajan vastuulla. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 

14)  
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4 HANKKEEN OSITTELU 

Infrahankkeen osittelulla tarkoitetaan hankkeen jakamista pienimpiin 

osakokonaisuuksiin, joista jokaista suunnitellaan ja valvotaan erikseen (Kuva 3). Näistä 

hankkeen osista muodostuu hierarkkinen järjestelmä. Hankkeen ositteleminen auttaa 

koko hankkeen suunnittelemisessa, toteuttamisessa ja valvomisessa. Osittelu tehdään 

perusosittelun ja sen pohjalta tehtävän jatko-osittelun avulla. Perusosittelu, jossa 

hankkeen sisältö avataan määrittelemällä projektin pääosat, suoritetaan heti hankkeen 

alkuvaiheessa. Perusosittelun jälkeen suoritetaan hankkeen jatko-osittelu, joka auttaa 

hankkeen ohjaamisessa. (Lindholm & Junnonen 2012, s. 11) 

 
Kuva 3.Esimerkki tiehankkeen osittelusta (Lindholm & Junnonen 2012). 

4.1 Osittelun tavoitteet 

Infrahankkeen osittelu täytyy tehdä mahdollisimman tarkasti, jotta siitä olisi hyötyä 

hankkeelle ja se toimisi projektin läpiviemisessä tehokkaana apuvälineenä. Osittelun 

tekeminen tarkasti myös vaikuttaa siihen, että jokaiselle osalle voidaan määrittää kesto, 

vastuuhenkilö ja osan kustannukset. Osittelulla tavoitellaan hankkeen jakoa selviin 

kokonaisuuksiin ja osaprojekteihin, jotta sen hallitseminen olisi helpompaa. Osittelun 

tavoitteena on saada pienempien osakokonaisuuksien avulla jaettua myös aikataulu osiin 

ja luoda eri hankkeen vaiheille riippuvuussuhteet. Tämän avulla voidaan ajallisesti ohjata 
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hanketta paremmin, kun jokaisen osan aikataulu ja riippuvuuden ovat tiedossa. (Lindholm 

& Junnonen 2012, s. 11) 

Osittelun aikana tavoitteena on luoda mahdollisuus hankkeen kustannusten ohjaamiselle 

määrittämällä projektin seurattavat kustannuskohteet. Osittelu tavoitteena on tehdä myös 

koko hankkeelle kustannusarvio, hankkeen aikataulu ja määrittää tarvittavat resurssit. 

Osittelun aikana hankkeen osille täytyy antaa hierarkkinen koodaus ja hankkeen 

suunnittelu sekä ohjaus pitää integroida, niin ajallisesti kuin taloudellisestikin. (Lindholm 

& Junnonen 2012, s. 11)  

Perusosittelussa määritetyt hankkeen pääosat ositellaan vielä pienempiin osiin. 

Perusositteluvaiheen aikana tavoitteena on saada karkeat aikataulut eri osille ja määrittää 

niiden kustannukset. Jatko-osittelun tavoitteena on hankkeen perusosittelun jälkeen saada 

koottua hankkeen ohjauksen eri näkökulmista osa-alueet. (Lindholm & Junnonen 2012, 

s. 11-12) 

4.2 Perusosittelu 

Infrahankkeen perusosittelu on neljä eri vaihetta. Ensimmäinen vaihe on määrittää 

hankeosat. Hankeosien määrittämisen jälkeen jokainen niistä kuvaillaan tarkemmin. 

Tämän jälkeen hankeosat ositellaan vielä rakenteellisesti ja sijainnin mukaan eri osiin. 

Lopuksi hankkeen rakennusosat ositellaan tuotannollisiin osiin. (Lindholm & Junnonen 

2012, s. 12) 

Ensimmäisessä vaiheessa määritellyt hankeosat ovat itsenäisiä rakenteellisia osa-alueita 

hankkeessa. Osien täytyy sopia ohjelma-ajattelun näkökulmaan, eli niiden toteuttaminen 

tai toteuttamatta jättäminen tarvitsee oman päätöksensä, niiden laatutaso voidaan määrätä 

itsenäisesti ja niille voidaan hakea erityyppisiä suunnitteluratkaisuja. Hankeosat 

määritellään hankeohjelman aikana. Hankeohjelmassa täytyy kuvailla jokainen hankeosa, 

koska muuten on mahdollista, että hankkeen loppukustannukset muuttuvat hankkeen 

sisällön muutoksien takia. Hankeosia on kahta eri luokkaa; välttämättömiä sekä 

harkinnanvaraisia. Välttämättömät hankeosat ovat sellaisia, joita ilman hanketta ei voida 

toteuttaa. Harkinnanvaraisilla hankeosilla on mahdollista vaikuttaa hankkeiden 

palvelutasoon, mutta ne eivät ole pakollisia hankkeen toteutumisen kannalta. (Lindholm 

& Junnonen 2012, s. 13) 
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Hankkeen rakennusosat ovat itsenäisiä hankeosia, joilla on omat vaatimuksensa. 

Tarvittaessa rakenneosiin lisätään lisämääreitä suunnitteluratkaisujen kuvaamista varten. 

Joiden hankeosien olosuhteita ja maapohjaa ei tunneta tarpeeksi hyvin, jotta ne voitaisiin 

jakaa rakennusosiin. Näitä hankeosia kutsutaan tuoteosiksi siihen asti, kunnes hankeosan 

alueelta saadaan tarpeeksi tietoa. (Lindholm & Junnonen 2012, s. 13) 

Hankkeiden osittelussa käytetään pohjana tunnettua hankeosanimikkeistöä, koska 

hankkeen lopputuotteissa on yleensä paljon samoja hankeosia ja hankeosissa samoja 

tuoteosia. Hankeosanimikkeistö selkeyttää näin hankeosien jakamista. 

Hankeosanimikkeistöllä saadaan kuvattua tuote ja määrät yhdenmukaisesti. 

Rakenteellista osittelua jatketaan tarpeen vaatiessa tuotannollisella osittelulla 

kustannuslaskentaa varten. Tuotannollisen osittelun avulla saadaan myös tehtyä 

projektinhallinnan kannalta tärkeä jatko-osittelu. Hankkeen toteutusmuodosta, 

olosuhteista ja muista hankkeeseen vaikuttavista päätöksistä riippuu, kuinka pitkälle 

hanke ositellaan. (Lindholm & Junnonen 2012, s. 13-14) 

4.3 Jatko-osittelu 

Jatko-osittelu voidaan toteuttaa eri näkökulmista, joita ovat tuotannollinen osittelu, 

hankintoihin liittyvä osittelu, vastuualueisiin liittyvä osittelu, kustannuksiin liittyvä 

osittelu, vaiheisiin perustuva osittelu ja sijaintiin liittyvä osittelu. Tuotannollinen osittelu 

tarkoittaa hankkeen osittelua niin, että tuotannon hallinta hankkeessa on mahdollista. 

Hankkeen valmistusta kuvaavat vaiheet esitetään tuotannollisessa osittelussa. Osia voivat 

olla esimerkiksi tehtävä, työlaji ja työvaihe. Hankeosat tarvitsevat myös vastuuhenkilön, 

vaikka osittelun pohjana olisi rakenteellinen osittelu. Osittelu voidaan tehdä myös 

organisaatioiden vastuiden mukaan. (Lindholm & Junnonen 2012, s. 14) 

Hankintojen mukaan tehtävässä osittelussa hanke ositellaan niin, että hankinnat on 

mahdollista tehdä järkevästi. Osittelu voidaan tehdä suunnitteluvaiheessa, jolloin 

hankkeen osittelun avulla voidaan toteuttaa suunnittelupalveluiden hankinta osaamisen, 

strategian ja suunnittelualojen mukaan. Osittelu voidaan tehdä myös tuotantovaiheessa 

osittelemalla hanke hankintasopimusten alaisten hankintojen mukaan. (Lindholm & 

Junnonen 2012, s. 14) 
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Hanke voidaan ositella kustannusten perusteella usealla eri tavalla. Lähtökohtana on 

yleensä yrityksen tai julkisen hallinnon tarpeet, joiden pohjalta kustannukset ositellaan 

kirjanpidon tilikartan mukaisesti. Kustannukset voidaan myös ositella tehtävien, 

urakoiden, suunnittelupakettien tai vastuualueiden mukaisesti. Tästä kustannustiedosta 

on hyötyä hankkeen jälkilaskennassa. (Lindholm & Junnonen 2012, s. 15) 

Hankkeen osittelu vaiheisiin voi tarkoittaa perusosittelussa tehtyä pääosiin jakamista, 

mutta yleensä sen käsitetään tarkoittavan hankkeen osien suunnittelun ja tuotannon 

ajankohtien määrittämistä. Sijainnin mukaan tehtävä osittelu on tuotannonhallinnan 

näkökulmasta katsottuna hyvinkin tärkeää. Infrahankkeet voivat olla useita kymmeniä 

kilometrejä laajuudeltaan, joten yleensä laajoissa hankkeissa osittelu tehdään 

osakohteiden mukaan, kuten valtatie 4:n parantaminen Oulun kohdalla, joka on jaettu 

useisiin eri siltaurakoihin valtatien varrella. (Lindholm & Junnonen 2012, s. 15)  
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5 INFRARAKENTAMINEN 

5.1 Infrarakentamisen tunnuspiirteitä 

Infrarakentamiseen ja -rakennuttamiseen liittyvät tunnuspiirteet ovat yleensä ongelmia, 

joita ei pystytä juurikaan ennakoimaan. Esimerkiksi hankkeissa voi tulla eteen 

ongelmapaikkoja, jotka ovat piilossa veden tai maan alla ja joita ei voida havaita ennen 

työn aloittamista. Useimmiten ongelmia esiintyy kallioporauksissa kallion laatuun 

liittyen, paalutuksissa ja vedenalaisissa töissä. Ongelmapaikkoja huomatessa 

rakennuttajan osaaminen ja ammattitaito on tärkeää. (Schönberg 2018) 

Infrahankkeiden ongelmatilanteet esiintyvät yllättäen ja ne täytyy pystyä ratkaisemaan 

mahdollisimman pian. Vanhat maassa olevat rakenteet on yleensä dokumentoitu 

huonosti, joten on tyypillistä, että niitä ilmestyy rakentamisen aikana eteen. Nämä vanhat 

rakenteet on yleensä myöskin purettu vain näkyviltä osin, jolloin maan alle on jäänyt 

paljon rakenteiden osia. Lisäksi infrahankkeisiin vaikuttavat maaperäolosuhteet 

vaihtelevat eri paikoissa hyvinkin suuresti, esimerkiksi peruskallion pinnan korkeus voi 

vaihdella lyhyellä matkalla monia metrejä. Näiden pohjaolosuhteiden muutokset 

vaikuttavat hankkeen toteuttamiseen. Verrattuna talonrakennushankkeisiin, joiden 

ongelmat voidaan yleensä ratkaista jo suunnittelun aikana, on infrahankkeissa 

huomattavasti enemmän muuttuvia tekijöitä. (Schönberg 2018) 

5.2 Infrarakentaminen Suomessa 

Suomessa käytettiin infrarakentamiseen rahaa vuonna 2013 yhteensä 7,8 miljardia euroa 

(Kuva 4). Rakentaminen jakautui kolmeen osa-alueeseen, joita olivat tonttien ja 

erikoiskohteiden rakentaminen, yhdyskuntien välisten yhteyksien rakentaminen ja 

yhdyskuntien rakentaminen. Näistä kolmesta suurin osa-alue oli tonttien ja 

erikoiskohteiden rakentaminen. (Vainio & Nippala 2013, s. 8)   
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Kuva 4. Infrarakentaminen Suomessa (Vainio & Nippala 2013). 

Valtaosa Suomen infrahankkeista sijoittuu Etelä-Suomeen, jossa toteutettiin vuonna 2011 

50 % hankkeista. Määrä on kasvanut vuodesta 1993, jolloin se oli noin 42 %. Vähiten 

infrahankkeita sijoittuu Itä-Suomeen, jossa hankkeiden määrä on noin 12 % kaikista 

Suomessa toteutettavista hankkeista. Kaikilla muilla alueilla paitsi Etelä-Suomessa 

infrarakentamisen määrä on laskenut vuodesta 1993 vuoteen 2013 verrattuna koko 

Suomen rakentamiseen. Etelä-Suomessa infrahankkeita toteutetaan ylivoimaisesti eniten 

Helsingissä ja sen lähialueilla. Etelä-Suomen ja pääkaupunkiseudun suuri 

infrahankkeiden määrä johtuu Suomen väestön kasvamisesta ja väestön keskittymisestä 

suuriin kaupunkeihin, varsinkin pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudun väestö kasvaa 

vuosittain noin 15 000 henkilöllä, jonka takia suurissa Etelä-Suomen kaupungeissa on 

tarve rakentaa uusia yhdyskuntia. (Vainio & Nippala 2013, s. 8-9) 

Yhdyskuntien rakentamiseen kuuluu katujen rakentaminen, vesihuollon ja kaukolämmön 

rakentaminen, sähkön jakeluverkkojen rakentaminen ja näiden kunnossapitäminen. 

Suomen vesijohto- ja viemäriverkostot ikääntyvät koko ajan lisää ja niiden korjaustarve 

on tällä hetkellä noin kaksinkertainen nykyiseen korjaustahtiin verrattuna. Verkostojen 

korjaustarve näkyy myös siinä, että Suomen katuverkostoon kohdistuu 

korjaustoimenpiteitä katujen korjaamisen lisäksi niiden alla tai päällä olevien verkostojen 

korjaamisen takia. Lisäksi katuverkostoon rakennetaan uusia järjestelmiä, joita ovat 

esimerkiksi valokaapelointi ja kaukokylmä. (Vainio & Nippala 2013, s. 6-7) 



 23 
Yhdyskuntien välisten liikenneyhteyksien rakentaminen pitää sisällään teiden ja ratojen 

rakentamista, sähkö- ja kaasuverkon rakentamista, vesi- ja ilmaliikenteelle rakentamista 

sekä kaikkien näiden kunnossapitoa. Yhdyskuntien välisillä liikenneyhteyksillä 

keskitytään Suomessa pääasiassa nykyisten väylien kunnossapitoon ja korjaamiseen 

uusien yhteyksien rakentamisen sijaan. Varsinkin vilkkaasti liikennöityjä yhteyksiä 

korjataan. On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä rakennetaan 3000 km uutta 

kantaverkkoa sähkön siirtämistä varten. Lisäksi vanhaa verkkoa uusitaan sen 

vanhenemisen ja toimintavarmuuden säilyttämisen takia. (Vainio & Nippala 2013, s. 6-

7) 

Suurin infrarakentamisen osa-alue Suomessa, eli tonttien ja erikoiskohteiden 

rakentaminen, pitää sisällään talojen alueiden rakentamista, kaivoksien maarakentamista, 

maa- ja metsätilojen rakentamista, tuulivoimaloiden rakentamista, ympäristörakentamista 

ja rakennusten ulkoalueiden hoitamista. Vuonna 2013 arvioitiin, että seuraavan kahden 

vuoden aikana tullaan rakentamaan 7,5-8,5 miljoonaa neliömetriä tonttialueita uusille 

rakennuksille. Tuulivoiman osuutta sähköntuotannossa halutaan nostaa Suomessa 0,3 

prosentista 6-7 prosenttiin, mikä tarkoittaa, että Suomeen olisi rakennettava yli 800 uutta 

tuulivoimalaitosta. Lisäksi talojen ulkoalueiden hoidon piiriin kuuluu noin 445 miljoonan 

neliömetrin rakennuskanta. (Vainio & Nippala 2013, s. 6) 
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6 VALTATIE 4 PARANTAMINEN OULU-KEMI 

6.1 Hankkeen taustaa 

Valtatie 4 on hyvin merkittävä liikenneyhteys pohjoisessa ja sen parantaminen on 

Pohjois-Suomen tärkein kehittämishanke. Tie kuuluu TEN-T-ydinverkkoon, joka on 

Euroopan laajuinen kaksitasoinen liikenneverkko. VT4 on myös koko Suomessa 

merkittävä kulkuyhteys pitkänmatkaiselle tavara- ja henkilöliikenteelle. Tien 

kehittäminen ja parantaminen on tärkeää pohjoisessa tapahtuvien suurhankkeiden sekä 

pohjoisen alueen matkailun kannalta. Oulun ja Kemin välinen tieosuus on kuitenkin 

pahoin ruuhkautunut, joten siihen täytyy tehdä parannuksia. (ELY-keskus 2016)  

Oulu-Kemi yhteysväli yhdistää Suomen ja Ruotsin rannikkoseutujen satamakaupunkeja 

ja sen liikennemäärät vaihtelevat päivittäin 6100 ja 51500 auton välillä. Väli on tärkeä 

elinkeinoelämän, matkailun ja kaivoskuljetusten kannalta. Liikennemääriin vaikuttavat 

esimerkiksi Ruotsiin suuntautuva liikenne, Oulun ja Kemi-Tornion lentokentät ja satamat 

Perämerenkaarella. (Liikennevirasto 2017a) 

VT4 on hyvin ruuhkainen varsinkin Oulun kohdalla, missä on tien suurimmat 

liikennemäärät. Moottoritiellä ei ole myöskään pysäkkejä joukkoliikenteelle. 

Parantamishankkeen aikana on tarkoitus poistaa väliltä Oulu-Kemi pahimpia 

liikenneongelmia, kuten esimerkiksi ruuhkia ja melua, henkilöliikenteen ja 

elinkeinoelämän logistiikan helpottamiseksi. Hankealueen koko on 122 km, ja sen 

arvioidut kustannukset ovat 155 miljoonaa euroa. Kempeleen kunta ja Oulun kaupunki 

maksavat hankkeen kustannuksista noin 30 miljoonaa euroa ja Suomen valtio 125 

miljoonaa euroa, jonka valtio myönsi budjettikehysriihessä 2016. (Liikennevirasto 

2017a)  

6.2 Tavoitteet ja toimenpiteet 

Parantamishanke on jaettu kolmeen pääkohtaan, jotka ovat Oulun kohta, Haukiputaan 

kohta sekä Iin ja Simon Maksniemen väli (Kuva 5). Työt ovat käynnistyneet kesällä 2017 

Kempeleessä ja Oulussa. Oulun kohdalla töiden oli tarkoitus olla valmiina syksyllä 2019 

ja Kempeleessä vuoden 2018 aikana. Kuitenkin Oulujoen sillat täytyy uusia hankkeen 
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aikana, joka viivästyttää aikataulua noin vuodella, koska siltojen uusiminen ei ollut alun 

perin suunnitelmassa mukana (YLE 2018). Kellon ja Kemin välillä työt on aikataulutettu 

vuosien 2019-2021 välille. (Liikennevirasto 2017a)   

 
Kuva 5. Toimenpiteet valtatielle 4 (Liikennevirasto 2017a). 

Oulun alueella töitä tehdään Oulun kohdalla sekä Kempeleessä Zatelliitin liittymän luona. 

Kempeleeseen Zatelliitin kohdalle rakennetaan uusi eritasoliittymä. Oulun kohdalla 

moottoritielle rakennetaan kolmas kaista sekä meluesteet. Koko Oulun alueen kohdalla 

noin 18 kilometrin matkalla tehostetaan moottoritien melusuojausta. Eritasoliittymiä 

parannetaan Oulun kohdalla ja ramppeja uusitaan. Kevyenliikenteen siltoja korjataan ja 

joitakin rakennetaan uusiksi. Valtatiellä on tarkoitus parantaa joukkoliikennettä, joten 

Oulun kohdalle rakennetaan nopeita joukkoliikenteen pysäkkejä. Lisäksi tehdään 

älyliikenteelle sopivia ratkaisuja. (Liikennevirasto 2017b)  

Haukiputaan kohdalla parannetaan kolmea eritasoliittymää ja parannetaan 

ohitusmahdollisuuksia leveäkaistatieosuudella. Kellon ja Haukiputaan välinen 

moottoriliikennetie muutetaan moottoritieksi ja välille Haukipudas – Ii rakennetaan 

keskikaiteellinen ohituskaistatie. (Liikennevirasto 2017a) 
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Iin ja Simon Maksniemen välille rakennetaan kuusi uutta paria ohituskaistoja. Välin 

taajamien kohdilla parannetaan liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä 

rakennettaan meluesteitä. Maksniemen kohdalla tielle rakennetaan keskikaiteet. Lisäksi 

välillä toteutetaan pohjavesisuojauksia noin 3 kilometrin matkalla. (Liikennevirasto 

2017a) 

6.3 Hankkeen toimijoita 

Liikennevirasto vastaa koko hankkeen toteutumisesta sen tilaajana ja rakennuttajana. 

Kempeleen ja Oulun kaupungit toimivat yhdessä Liikenneviraston kanssa tilaajana niiden 

alueiden sisäpuolelle rakennettavissa urakoissa. Kempeleen Zatelliitin kohdan tie- ja 

rakennussuunnitelman on tehnyt WSP Finland Oy ja sen teettäjinä toimivat ELY-keskus 

ja Kempeleen kunta. Pääurakoitsijana toimii YIT Infra Oy ja rakentamista valvoo Welado 

Oy. (Päkkilä 2018) 

Oulun kohdalla suunnitelman on teetättänyt Oulun kaupunki yhdessä ELY-keskuksen 

kanssa ja rakennussuunnittelijana on toiminut Pöyry Finland Oy ja hankkeen 

pääurakoitsijana toimii Destia Oy. Destia on myös tehnyt tiesuunnitelman Oulun 

kohdalle. Valvojana toimii Welado Oy. Oulun kohdalle rakennettavan telematiikan 

pääurakoitsijana toimii Oulun Energia Urakointi Oy ja alkuperäisen 

rakennussuunnitelman laativat Pöyry ja Trafix Oy. Telematiikan rakennussuunnitelmaa 

päivitettiin vuonna 2017 ja sen laatijana toimivat Plaana Oy, Insinööritoimisto Solutra Oy 

ja YSP Oy. (Päkkilä 2018) 

Haukiputaan kohdalta eteenpäin urakat eivät ole vielä alkaneet ja niiden osaurakoiden 

pääurakoitsijoita ei ole vielä valittu. Destia ja WSP ovat tehneet tie- ja 

rakennussuunnitelmat loppumatkalle.  Lisäksi valvojien kilpailuttaminen näille 

tieosuuksille on vielä kesken. (Päkkilä 2018) 
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7 YHTEENVETO JA POHDINTAA 

Infrahankkeen rakennuttamiseen tarvitaan aina jokin tarve korjata vanhaa tai rakentaa 

uutta infraa. Rakentaminen lähtee siis ihmisten tarpeesta, jota varten toteutetaan aivan 

ensimmäisenä tarveselvitys. Infrahankkeilla on suuri vaikutus ihmisten elinympäristöön, 

joten yleensä jos tarveselvityksen jälkeen päädytään toteuttamaan hanke, on 

elinympäristössä jotain muutettavaa. Hankkeiden suuren ja laaja-alaisen vaikutuksen 

takia ne aiheuttavatkin yleensä jotain ristiriitoja vaikutusten alueella asuvien ihmisten 

mielipiteissä. Tämän takia hankkeita joudutaan useasti muuttamaan tarpeiden mukaisesti 

ja harva infrahanke toteutuukaan aivan suunnitelman mukaisesti. Tarveselvityksen 

jälkeen ohjelmointivaiheessa tarkennetaan suunnitelmia ja päätetään vaihtoehtojen 

pohjalta hankkeen tavoitteet. Ohjelmointivaiheen päätökset ovat tärkeitä hankkeen 

toteuttamisen kannalta. Suunnitteluvaiheessa laaditaan tavoitteiden mukaiset 

toteutussuunnitelmat hankkeelle. Suunnitteluvaiheen lähtötietoja ovat hankkeen 

yleissuunnitelmat. Rakentamisvaiheessa toteutetaan suunnitelmien mukainen lopputuote. 

Rakentamisvaiheen jälkeen tuote on valmis käytettäväksi. 

Infrahankkeet eroavat talonrakennushankkeista paljonkin. Talon rakentamisessa 

mahdolliset ongelmat voidaan ratkaista yleensä jo suunnittelun aikana ja niille on helppo 

tehdä aikataulu, joka yleensä pitää koko hankkeen ajan. Infrahankkeissa ongelmat 

paljastuvat yleensä yllättäen ja ne voivat vaikuttaa koko hankkeen läpi viemiseen 

hyvinkin suuresti. Aikataulut saattavat venyä paljonkin, koska varsinkin maaperän 

olosuhteita voi olla joskus hyvinkin vaikea ennustaa.  

Infrahankkeiden aikana esiin tuleviin ongelmiin on vaikea varautua etukäteen. 

Infrarakentamisen aikana muutoksia tulee siis hyvinkin paljon ja useimmiten päivät eivät 

suju niin kuin on aamulla ajatellut. Infrahankkeiden maantieteellinen laajuus voi olla 

myös hyvinkin suuri. Esimerkiksi valtatie 4:n parantamishankkeessa pelkän Oulun alueen 

laajuus on noin 18 km. Tämä on myös yksi syy miksi infrahankkeet eroavat 

talonrakentamisesta niinkin paljon.  

Nykyään hankkeissa käytetään paljon rakennuttamiskonsultteja. Rakennuttamiskonsultit 

toimivat hankkeissa tilaajan edustajina ja ajavat tilaajan etua. Useilla organisaatioilla ei 

ole enää olemassa omaa projektinjohtoa ja rakennuttamisen yksikköä, vaan hankkeen 

rakennuttaminen hankitaan markkinoilta. Markkinoilta saadaan tällä hetkellä niin 
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ammattitaitoisia rakennuttamisen asiantuntijoita, että organisaatioilla ei ole kannattavaa 

olla omaa rakennuttamisen yksikköä, vaan on järkevämpää hankkia palvelut 

konsulttiyrityksiltä. 

Varsinkin suurissa hankkeissa esiintyy useita eri osapuolia, joiden yhteen pelaaminen voi 

olla joskus vaikeaa. Jokainen täytyy perehdyttää projektiin ja työmaalla voi liikkua 

samanaikaisesti useita eri alihankkijoita, jotka ovat jokainen eri yrityksestä. 

Projektinjohdolla on vaikea tehtävä saada kaikki toimimaan kuten pitää, mikä saattaa olla 

syy siihen, miksi rakennuttajakonsulttien käyttäminen on kasvanut lähiaikoina. Toisaalta 

kun jokainen hankkeessa toimija osaa hyvin omat tehtävänsä, saadaan aikaan hyviä 

organisaatioita, jotka rakennuttavat onnistuneesti erilaisia hankkeita. 

Kun rakennetaan uutta infraa tai korjataan entistä, on tärkeää huomioida samalla myös 

muut alueella tarvittavat toimenpiteet. Esimerkiksi teiden peruskorjauksessa, kun teiden 

pohjat kaivetaan auki, voidaan samalla vaihtaa vanhoja kaukolämpöputkia tai asentaa 

katuvalot kyseessä olevalle tielle. Teiden alle voidaan samalla myös tehdä varmuuden 

vuoksi alitusputkia, jotta esimerkiksi sähköjohtoja voidaan tarvittaessa vetää tien ali. 

Hankkeiden suunnittelussa täytyy ottaa huomioon kaikki tämänkaltaiset mahdolliset työt, 

jotta tarvittavat toimenpiteet voidaan hoitaa samalla kerralla, eikä esimerkiksi tienpinnan 

avaamista ja uudelleen asfaltointia tarvitse turhaan toistaa. 
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