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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Vesiputousmalli on perinteinen ja suoraviivainen projekteissa käytetty elinkaarimalli 

(Royce 1970), jossa yhden vaiheen tultua päätökseen siihen ei palata enää myöhemmin, 

vaan jatketaan seuraavaan vaiheeseen. Vesiputousmallissa asiakkaat osallistuvat 

projektiin ainoastaan tarvittaessa ja projektinaikaiset muutokset koetaan riskeinä ja niitä 

pyritään minimoimaan. Ongelmana vesiputousmallissa on asiakkaan kyvykkyys ilmaista 

täysin kaikkia tarpeitaan sekä vaatimuksiaan projektin varhaisessa vaiheessa. 

Rakennusalalla perinteiset urakkamuodot noudattavat vesiputousmallia ja niiden 

heikkoutena nähdään puutteellinen loppukäyttäjien tarpeiden huomiointi ja 

asiakastyytyväisyyden tavoittelu (Yliherva & Piirainen 2012). Tilaajien ja 

rakennuspalveluiden tuottajien tavoitteita ei ohjata sopimusperusteisesti samaan 

suuntaan. Perinteiset hankemuodot eivät hyödynnä täyttä potentiaalia eri osapuolten 

osaamisesta (Lahdenperä 2009). Perinteisistä urakkamuodoista puuttuu usein myös 

mahdollisuus iteroivaan suunnitteluun sekä kannustimet yhteisiin tavoitteisiin 

panostamiseen ja kehittämiseen (Lahdenperä 1999). 

Projektiallianssissa tilaaja sekä yksi tai useampi palveluntuottaja kuten suunnittelija, 

rakentaja tai toimittaja, työskentelevät integroituna tiiminä toimittaakseen määrätyn 

projektin sopimuspuitteissa, joissa osapuolten kaupalliset intressit ovat yhdenmukaiset 

hankkeen varsinaisten tulosten ja tavoitteiden kanssa (Ross 2003). ”Arvoa rahalle” on 

allianssihankkeista tuttu käsite. Mikä tahansa toiminto tai ratkaisu, joka edesauttaa 

tavoitteiden saavuttamisessa tai parantaa allianssin toimintakykyä voi tuottaa arvoa 

rahalle. Arvoa rahalle tuottavat ratkaisut auttavat myös tavoitekustannukseen 

pääsemisessä, mutta sitä voidaan mitata myös muilla kuin suoraan euromääräisillä 

kustannussäästöillä kuten esimerkiksi laatu ja aikataulu.  Parhaiten arvoa rahalle tuottavat 

ratkaisut eivät välttämättä ole hinnaltaan edullisimpia. Kysymys on valinnoista. 

Rakennusteollisuudessa ”arvoa rahalle” -ajattelu konkretisoituu Target Value Design 

(TVD) -prosessissa, jolla tarkoitetaan tilaajan tavoitteisiin suunnittelua. Target Value 

Design on johtamismenetelmä ja tavoitekustannuslaskennan sovellus rakennusalalle, 

joka pyrkii toimittamaan maksimaalista arvoa asiakkaalle projektin reunaehtojen sisällä 

(Ballard 2009). Aikaisempi tutkimus liittyen TVD menetelmään on osoittanut positiivisia 
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tuloksia sen hyödyntämisestä rakennushankkeissa. TVD korostaa yhteistoiminnallisuutta 

ja innovointia rakennushankkeissa. 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uudistamisohjelma OYS 2030 tavoitteena on 

uudistaa sairaaloiden toimintaa sekä rakentaa ja kehittää kiinteistöt vastaamaan nykyajan 

vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita. Uusien sairaalarakennusten rakentaminen 

tapahtuu yhteistoiminnallisella toteutusmuodolla projektiallianssilla. Hankkeessa 

hyödynnetään TVD-menetelmiä tilaajan hankkeelle asettamien tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Uudistamisohjelma hakee kustannustehokkaita ratkaisuja sekä hyviä 

olosuhteita sairaalarakentamiseen, jossa on tiukat vaatimukset olosuhteille ja niiden 

hallinnalle. 

Monimutkaisen sairaalahankeen toteuttaminen onnistuneesti vaatii ymmärrystä sairaalan 

toiminnasta ja kustannusohjattua suunnittelua. Tässä työssä selvitetään tilaajan 

tavoitteisiin suunnittelun keskeisimmät noudatettavat periaatteet. Työn ensimmäinen 

tavoite on luoda kuvaus TVD:n teoreettisesta sisällöstä ja sen kulmakivistä. Toinen 

tavoite on soveltaa teoreettista viitekehystä case-hankkeeseen sen erityspiirteet 

huomioiden. Työn kolmas tavoite on luoda kehitysehdotuksia nykyiseen menetelmään ja 

kehittää ideaali TVD-prosessi.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten rakennusteollisuudessa kehitettyjä 

tuotannon- ja suunnittelunohjauksen menetelmiä sekä käsitteitä on sovellettu tilaajan 

tavoitteisiin suunnittelussa ja miten näitä voidaan edelleen kehittää. Tämän 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi tälle opinnäytetyölle on muodostettu kolme 

tutkimuskysymystä, joiden avulla tutkimusongelma on rajattu ja jaettu osiin. 

Tutkimuskysymykset: 

TK1. Mitkä ovat TVD-prosessin kulmakivet? 

TK2. Miten TVD-prosessi on toteutettu case-hankkeessa? 

TK3. TVD-prosessin kuvaus: miten TVD-prosessin tulisi edetä? 
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Ensimmäisen tutkimuskysymys perustuu havaintoon selkeästä aukosta aiheeseen 

liittyvässä tutkimuksessa. Se luo rungon tutkimuksen kirjallisuuskatsaukselle, jonka 

avulla TVD-prosessin nykytilaa voidaan arvioida ja kehittää. Kirjallisuuskatsauksessa 

tutkitaan alussa laajemmin arvon määritelmää, vaatimusten hallintaa ja 

yhteistoiminnallisuutta ja lean-filosofiaa. Toinen tutkimuskysymys perustuu 

tutkimuskohteessa hyödynnettävän prosessin tutkimiseen ja analysointiin. Oleellisinta on 

muodostaa mahdollisimman laaja käsitys TVD-prosessin nykytilasta ja löytää 

kehityskohteita. Kolmas tutkimuskysymys etsii vastausta ideaalin TVD-prosessin 

toteuttamiseen. Tavoitteena on luoda tutkimuksen pohjalta ideaali TVD-prosessikuvaus, 

jota voidaan hyödyntää ja kehittää myös tulevissa hankkeissa. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Projektinhallinnassa on perinteisesti keskitytty toimittamaan tuloksia, joissa keskitytään 

erityisesti tuotteiden toimittamiseen ajoissa, määrätyissä kustannuksissa ja määritellyllä 

laadulla (Andersen 2008). Projektit ja projektiliiketoiminta ovat muuttuneet entistä 

monipuolisemmiksi. Erityisesti rakennushankkeet sisältävät useita toimintoja ja 

sidosryhmiä (Yang et al. 2009). Samalla arvon luominen ostajalle on tullut vaikeaksi 

ymmärtää ja arvioida (Ahola et al. 2008). Arvon luomisen näkökulmasta tärkein asia on 

ostaja, jonka tarpeet ja vaatimukset on täytettävä ensimmäisenä (Aapaoja et al. 2013a). 

Rakennusprojektissa asiakas voi olla ostaja, loppukäyttäjä tai molempia. Näiden 

haasteiden ympärille on kehittynyt Target Value Design (TVD) – tilaajan tavoitteisiin 

suunnittelu -menetelmä, joka ohjaa suunnittelua tuottamaan asiakkaalle arvoa projektin 

reunaehtojen sisällä (Ballard 2009). Tämän työn teoreettinen analyysi on tehty 

tutustumalla arvon käsitteeseen, vaatimusten hallintaan, yhteistoiminnallisuuteen ja 

suunnittelunohjaukseen sekä niiden vaikutukseen tilaajan tavoitteisiin suunnitteluun.  

2.1 Arvo 

Arvon käsite on määriteltävä tähän työhön käsitteen ja monipuolisten määritelmien 

moninaisuuden vuoksi. Arvon käsitettä on laajalti käytetty liiketoiminnan kehittämisessä 

ja kilpailuetujen saavuttamisessa. Esimerkiksi liiketoimintamalleissa ja Lean-ajattelussa 

arvon käsite ja erityisesti asiakkaalle tuotettu arvo on erittäin tärkeä osa toiminnan 

kehittämistä. Tästä huolimatta arvon käsite on edelleen hajanainen. Syy on arvojen 

käsitteiden ja useiden lähestymistapojen moninaisuus. (Chernatory et al. 2000)  

Arvoa voidaan tarkastella taloudellisen näkökulman lisäksi myös sosiaalisesta, 

ympäristön näkökulmasta. Arvoa voidaan luoda myös tiedon, tietoisuuden ja innovoinnin 

lisäämisellä. Projektityöskentelyssä luotu arvo on piilevää eikä se ole helposti 

tunnistettavissa. Arvon luominen ja yhdessä tuottaminen liittyy läheisesti integraatioon ja 

yhteistyöhön. (Walker & Rowlinson 2019) 

Hinnoitteluissa arvoa pidetään kompromissina asiakkaan tuntemien etujen ja uhrausten 

välillä (Leszinski & Marn 1997). Toisaalta tuotteen uhraukset, kuten hinta, vaikuttavat 

merkittävästi asiakkaan kokemaan arvoon. Tarjottu hinta ei kuitenkaan yksinään määritä 
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ostopäätöstä, mutta myös muut siihen liittyvät tekijät, kuten asiakkaan kyky saada tietoa 

ja kokemusta, vaikuttavat päätökseen (Monroe 1990). 

Arvon käsitteelle on myös laajempia määritelmiä, joissa otetaan huomioon asiakkaan 

kokemat muut kuin rahalliset uhraukset, kuten aika ja työ. Arvo voidaan määritellä 

matalana hintana, asiakkaan odotusten täyttymisenä, tuotteen laadun ja hinnan suhteena 

tai tuotteesta kokonaisuutena saadut hyödyt verrattuna vaadittuun kokonaisuhraukseen. 

(Zeithaml 1988) 

Arvo voidaan määritellä asiakkaan tarpeina ja toiveina, jolloin arvo on tietty 

menettelytapa, lopputulos tai kognitiivinen esitys asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden 

takana (Peter & Olson 1987; Rokeach 1979; Wilkie 1994). Kilpailuetua koskevassa 

kirjallisuudessa Porter (1985) määritteli kilpailukykyisen edun arvon määrän, jonka 

asiakas on valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta. Hänen mukaansa arvoketju 

koostuu useista peräkkäisistä arvoa tuottavista toiminnoista, jotka toimivat 

rakennuslohkona, kun yritys luo arvoa asiakkaalle. Jokainen arvoa luova toiminta käyttää 

hankintoja, henkilöstöhallintoa ja jonkinlaista teknologiaa. Lisäksi jokainen 

arvonmuodostustoiminto luo ja käyttää tietoa. Yritysten välisessä toiminnassa asiakas 

haluaa maksaa tuotteista, joiden avulla voi pienentää kustannuksia tai kehittää uutta 

toimintaa. Tällöin toimittajalta vaaditaan kykyä tarjota asiakkaan prosesseihin sopivia 

tuotteita, mikä vaatii asiakkaan prosessien ymmärtämistä (Normann & Ramirez 1994). 

Arvon tuottaminen on yritysten olemassaolon perusta ja syy harjoittaa liiketoimintaa 

(Porter 1985). Menestyäkseen yrityksen on tuotettava maksimaalisesti arvoa ja 

onnistuttava kotiuttamaan tämä arvo (Shafer et al. 2005). Yrityksen liiketoimintatapa 

tulee olla osa toimivaa arvontuottoverkostoa ja hyödynnettävä ydinosaamistaan ja 

kykyjään tuottaakseen voittoa. Onnistuakseen yrityksen on ymmärrettävä toimitusketjun 

asiakkaan tavoitteita, visiota ja strategiaa (Parolini 1999).  

Näin ollen jokaisella yrityksellä on oma arvoa tuottava prosessi, jolla yritys tuottaa 

toimintojensa avulla arvoa asiakkaalleen. Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja kyky 

vastata niihin kilpailijoita paremmin ovat edellytykset markkinoilla pysymiseen. 

Yrityksen tulisi hankkia tarvittavat resurssit ja osaaminen vasta asiakastarpeen 

määrittämisen ja kilpailukykyisen toimintatavan määrittämisen jälkeen, jotta hankitut 

resurssit vastaavat paremmin tarvetta. Yrityksen on pystyttävä tuottamaan 

liiketoiminnallaan voittoa pitkällä aikavälillä, jotta yrityksen omistajat kokevat yrityksen 
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mielenkiintoisena pääomasijoituskohteena. (Helander 2004; Hirvonen & Helander 2001; 

Walter et al. 2001) 

Arvon tuottamista voidaan analysoida Porterin arvoketjumallilla, joka esittää arvon 

muodostumisen asiakkaalle ketjuna yrityksen ydinprosessien kautta. Porterin 

arvoketjumalli jakaa yrityksen arvontuottoprosessin yksittäisiin toimintoihin, jotka 

vaikuttavat yrityksen kustannusasemaan ja erottuvuuteen markkinoilla. Jaetut toiminnot 

voivat olla taloudellisia kokonaisuuksia, markkinoilla differentioitumisen mahdollistavia 

tekijöitä tai ne ovat merkittäviä kustannustekijöitä. Porterin arvoketjuanalyysi huomioi 

yksittäisen yrityksen kyvyt vastata asiakkaan vaatimuksiin ja hankkia kilpailuetua 

toimintojen kautta. Porterin arvoketjuanalyysissä aktiviteetit on jaettu kahteen tasoon: 

ensisijaisiin ja toissijaisiin toimintoihin. Näistä ensisijaiset toiminnot ovat suoraan 

sidoksissa asiakkaan arvontuottoon, ja ne tuottavat asiakkaalle arvoa. Toissijaiset 

aktiviteetit ovat tukitoimintoja, jotka tukevat ensisijaisia toimintoja. (Porter 1985) 

Arvovirtakartoitus (engl. value stream mapping, VSM) on yksi Lean-filosofian 

menetelmä organisaation toiminnan kehittämiseen toimitusketjussa. Womack et al. 

(1990) esittelivät arvovirran (engl. value stream) -käsitteen, joka huomioi arvovirtaan 

kuuluvien yritysten sisäisten toimintojen lisäksi myös yritysten ulkoiset arvovirran 

toiminnot. Se keskittyy aktiviteetteihin, jotka ovat välttämättömiä tuotteen tai palvelun 

tuottamiseksi asiakkaalle. Lisäksi tavoitteena on vähentää arvoketjusta arvoa 

tuottamattomia toimintoja, jonka perusteella toiminnot voidaan jakaa kolmeen luokkaan 

(Monden 1993): arvoa tuottamaton toiminto, pakollinen, mutta ei arvoa tuottava toiminto 

sekä arvoa tuottava toiminto. Arvovirtakartoituksella kuvataan valitun prosessin nykytila 

ja tulevaisuudentila, mutta ennen nykytilan määrittämistä täytyy 

arvovirtakartoitusprojektissa valita tuote tai tuoteperhe, jonka arvovirta halutaan kuvata. 

Myöhemmin Womack ja Jones (1996) julkaisivat Leanin viisi periaatetta, jotka 

kiteyttävät Leanin tärkeimmät opit: arvon määritys, arvovirran tunnistus, jatkuva virtaus, 

imuohjaus sekä jatkuva parantaminen. 

2.2 Vaatimusten hallinta 

Eri osapuolilla on erilainen näkemys arvosta ja asiakastarpeiden muuttaminen tiettyihin 

vaatimuksiin vaatii paljon prosessisuuntautunutta työtä. Ne tunnistetaan tuotekehityksen 

alkuvaiheessa ja määrittelevät, mitä pitäisi rakentaa. Vaatimukset kuljettavat 
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asiakastarpeita ja ne varmistavat, että asiakkaan ääntä kuullaan ja kuvaillaan oikeassa 

muodossa. On tärkeää kirjoittaa helposti tulkittavia ja ymmärrettäviä vaatimuksia, jotta 

vaatimukset olisivat paremmin hallittavissa. Asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi on 

kiinnitettävä huomiota vaatimusten tunnistamisen alkuvaiheisiin ja itse prosessiin. 

Tuotekehityksessä on käytetty ajatusmallia, jonka mukaan kehitysryhmien ketjulla tulee 

olla samat reunaehdot ja tavoitteet. Muuten vaatimusten tiedot voivat muuttua täysin 

kehitysprosessin aikana. Vaatimusten hallinta on peräisin ohjelmistokehittämisestä. 

Vaatimusten hallinta on systemaattinen ja iteratiivinen prosessi, joka ymmärtää, tallentaa 

ja dokumentoi, mitä sidosryhmät (esimerkiksi asiakkaita, käyttäjiä, kehittäjiä, yritykset) 

vaativat tuotteelta tai järjestelmältä, ja laatii vaatimukset kirjalliseen muotoon ja 

teknisiksi tiedoiksi. Vaatimusten hallinnan prosessi varmistaa, että kaikkia tarpeita 

käsitellään samalla tavalla. Prosessi voidaan jakaa vaatimusten kehittämiseen ja 

muutostenhallintaan, joita voidaan pitää rinnakkaisina prosesseina. Näiden kahden on 

toimittava yhteistyössä kaikkien sidosryhmien tarpeiden määrittämiseksi. Vaatimusten 

luokittelu on keskeisessä roolissa vaatimusten hallinnassa, sillä se varmistaa sujuvan 

vaatimusten kehittämisen ja muutosten hallinnan prosessit. (Asghar & Umar 2010; 

Kauppinen et al. 2004; Sommerville 2006) 

2.2.1 Vaatimukset ja niiden rooli 

Vaatimukset kertovat mitä on tehtävä. Vaatimukset kuljettavat asiakastarpeita ja ne 

varmistavat, että asiakkaan ääntä kuullaan ja kuvaillaan oikeassa muodossa. On tärkeää 

kirjoittaa helposti tulkittavia ja ymmärrettäviä vaatimuksia, jotta vaatimukset olisivat 

paremmin hallittavissa. Asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi on kiinnitettävä huomiota 

vaatimusten tunnistamisen alkuvaiheisiin ja itse prosessiin. Ohjelmistokehityksessä 

vaatimukset määritellään järjestelmän kehittämisen alkuvaiheissa määrittelemällä, mitä 

olisi toteutettava tai jonkinlaisena järjestelmän reunaehtona. Tarkoituksena on määrittää 

tavoitteet jokaiselle vaatimukselle. Tällä tavoin jokainen tietää tietyn mitattavan tekijän 

vaatimuksille. Vaatimukset voidaan onnistua täyttämään ajallaan, kun niitä seurataan ja 

mitataan. Sommerville (2001) esittää erilaisia vaatimustyyppejä: käyttäjätason kuvaus, 

yksityiskohtainen kuvaus odotetusta järjestelmän käyttäytymisestä, yleisen järjestelmän 

ominaisuus, järjestelmään kohdistuva erityinen rajoitus, tiedot tietyn laskennan 

suorittamisesta ja järjestelmän kehitystä koskeva rajoitus. Fyysiset lait, määräykset tai 

organisaatiopolitiikat eivät ole vaatimuksia (Van Lamsweerde 2000). Näistä edellä 

mainituista voi kuitenkin soveltaa ja tuottaa vaatimuksia. Vaatimukset tulisi laatia siten, 

että ne toimivat kehityksen aloittamista nopeuttavina tekijöinä (Gorschek & Wohlin 
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2006). Tämä tarkoittaa, että niiden pitäisi olla hyvin määriteltyjä ja suoraan tietylle 

alueelle, joka tarvitsee parannuksia. Vaatimuksia laatiessa on tärkeä ymmärtää 

vaatimusten lähde. 

2.2.2 Vaatimusten luokittelu ja priorisointi 

Jatkuvaa vaatimusten virtaa voidaan käsitellä luokittelemalla vaatimuksia ryhmiin, mikä 

helpottaa prosessin standardoimista (Gorschek & Wohlin 2006). Vaatimusten luokittelu 

tarkoittaa vaatimuksia koskevia varhaisia toimia, jotka helpottavat vaatimusten 

hallitsemista monimutkaisessa ympäristössä. Samankaltaiset vaatimukset luokitellaan 

ryhmiin ja organisoida ne johdonmukaisesti klustereihin (Sommerville 2004). Luokittelu 

liittyy myös priorisointiin, sillä se määrittää kiireellisyyden ja tarvittavat ponnistelut 

kehitykselle. Luokittelulla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa kehitysprosessia 

(Sommerville 2004). Luokittelua voidaan tehdä esimerkiksi seuraavin perustein: 

- Toiminnalliset vaatimukset ja ei-toiminnalliset vaatimukset (Sommerville & 

Sawyer 1997) 

- Loppukäyttäjävaatimukset, määräysvaatimukset, yritysvaatimukset ja 

tekniset vaatimukset (Gershenson & Stauffer 1999) 

- Vaihtelevat vaatimukset, ilmenevät vaatimukset ja yhteensopivuusvaatimukset 

Sommerville (2006) 

- Liiketoiminnalliset vaatimukset, käyttäjävaatimukset, järjestelmävaatimukset 

(Stevens et al. 1998) 

- Sidosryhmätarpeet , ominaisuudet, ohjelmistovaatimukset (Leffingwell & 

Widrig 2000) 

 

Vaatimusten validointi huolehtii, että vaatimukset määritelevät järjestelmän, jonka 

asiakas todella haluaa. Virheet vaatimuksissa voivat aiheuttaa lisäkustannuksia, joten 

validointi on erittäin tärkeää. Vaatimuksen virheen korjaaminen toimituksen jälkeen voi 

tuoda monin kertaiset kustannukset, jotka aiheutuvat toteutusvirheestä. Kaikkien 

vaatimusten toteuttaminen ei aina ole mahdollista esimerkiksi rajallisten resurssien 

vuoksi, kuten esimerkiksi aika tai raha. Tällöin vaatimuksia joudutaan priorisoimaan. 

Vaatimusten estimointi ja priorisointi on vaatimusten analysointiprosessin ydin. Niiden 

tarkoituksena on skannata kaikki asiaankuuluvat tiedot ja tehdä laskenta vaatimuksen 
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kriteerien ja arvon mukaan. Uudelleen priorisointia pidetään myös analyysivaiheen 

keskeisenä osana, koska markkinavetoisessa ympäristössä on tärkeää muuttaa 

painopistealueita kehittyvän tilanteen mukaan. Siksi arviointityökalujen ja priorisointien 

asianmukainen käyttö lyhentää läpimenoaikoja ja tehostaa koko vaatimusten hallinta 

prosessia. (Kontonya & Sommerville 1998). 

Priorisointi tarkoittaa asioiden laittamista tärkeysjärjestykseen. Prosessin määrittelyssä 

priorisointi tarkoittaa asioiden arviointia ja asettamista järjestykseen niiden tärkeyden tai 

kiireellisyyden mukaan (Business dictionary 2011). Priorisointi pienentää viiveen ja 

peruutuksen riskiä ja kaikkien vaatimusten käsittely takaa etujen arvioinnin ja 

tavoitteiden saavuttamisen. Mitä parempi vaatimusten hallinta on, sitä tyytyväisemmät 

asiakkaat (Firesmith 2004). Lehtola et al. (2004) korostaa kolmea näkökulmaa, jotka 

asettavat prioriteetit vaatimuksille: liiketoiminta, asiakkaat ja toteutushaasteet. 

Priorisoinnin läpinäkyvyys tulee olla selkeä ylhäältä alas, eli johtoryhmät osoittavat 

tiettyjen vaatimusten merkityksen ja asettavat pitkän aikavälin priorisointitavoitteet. 

Tämä auttaa ihmisiä työskentelemään entistä joustavammin ja määrätietoisemmin 

yritykselle. Priorisointi auttaa myös jakamaan työmäärää. Paras kyky olisi käytettävä 

tärkeimpiin hankkeisiin ja ulkoista työvoimaa voidaan hallita tehokkaasti, jos priorisointi 

osoittaa sen tarpeellisuuden (Botta & Bahill 2007). 

Arvoperusteinen priorisointi noudattaa arvoperusteista vaatimusmäärittelyä koskevia 

ohjeita, koska on tärkeää ymmärtää koko hallintaprosessi priorisointia varten. Priorisointi 

tarkoittaa aina sijoittamista jotain toisten edelle. Keskinäisiä riippuvuuksia ja suhteita on 

tutkittava huolellisesti luotettavien priorisointien varmistamiseksi. Näkyvä ja määritelty 

prosessi auttaa hallitsemaan ja priorisoimaan vaatimukset avoimesti tuotteiden elinkaaren 

ajan (Azar et al. 2007). Lisäksi Insfran et al. (2002) korostavat käytännön ja teknistä 

ymmärrystä vaatimuksista, mikä auttaa ymmärtämään kunkin vaatimuksen todellisen 

arvon. On erittäin tärkeää ymmärtää kunkin päätöksen vaikutukset ja taustatiedot, joita se 

tarvitsee. 

2.2.3 Vaatimusten hallinnan prosessi 

Vaatimusten hallinta on muuttunut nopeatahtisesta juoksukilpailusta enemmän asiakkaan 

ääntä kuuntelevaksi (Sommerville 2001). Gorschek et al. (2012) kutsuvat tätä prosessia 

markkinavetoiseksi vaatimusten hallinnaksi. Vaatimusten kehitykseen vaikuttavat 

voimakkaasti markkinatekijät, joissa tarpeet ovat peräisin sisäisistä ja ulkoisista lähteistä. 
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Prosessi tuottaa jatkuvasti uusia vaatimuksia, joiden tiedot tallennetaan vaatimusten 

hallinnan käyttöön. Uudet vaatimukset perustellaan useiden iteraatioiden avulla, jotta 

saavutetaan asiakkaan todelliset tarpeet (Wiegers 2003). 

Vaatimusten hierarkia ja standardoidut prosessit ovat välttämättömiä tehokkaassa 

vaatimusten määrittelyssä. Vaatimusten hallinnan on annettava päteviä tietoja 

analysointia varten ja tuettava päätöksentekoa. Tämä on erittäin tärkeää muuttuvassa 

ympäristössä, jossa täytyy pystyä toteuttamaan uusia ja muuttamaan vanhoja vaatimuksia 

jatkuvasti (Ruhe 2002). Kasvava vaatimusten määrä vaatii nopeaa johtamista ja 

analysoivaa prosessia.  

Vaatimusten hallinta on iteratiivinen prosessi. Jatkuva vaatimusten virta erilaisista 

lähteistä vaatii jatkuvaa työstämistä. Toimintojen tulee olla sujuvaa uusien vaatimusten 

hyvän läpimenoajan saavuttamiseksi. Ympäristö pakottaa toimimaan yhteistyössä ja 

entistä ketterämmin (Sommerville 2007). Vaatimusten hallinta on tyypillisesti jaettu 

vaatimusten kehittämiseen ja muutosten hallintaan (kuva 1). Vaatimusmäärittely on 

järjestelmällistä ja johdonmukaista. Vaatimustenhallintatekniikoita käytetään 

varmistamaan selkeät, ytimekkäät, johdonmukaiset ja pätevät vaatimukset (Kotonya & 

Sommerville 1998). Vaatimusmäärittely on tärkeä tekijä tuotteiden laadun ja onnistuneen 

tuotekehityksen kannalta.  
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Kuva 1. Vaatimusten hallinnan prosessi jaettuna vaatimusten kehittämiseen ja muutosten 

hallintaan (mukaillen Kotonya & Sommerville 1998; Leffingwell & Widrig 2000; 

Sommerville 2006; Wiegers 2003). 

Vaatimusten hallinta prosessi liittyy sidosryhmien tarpeiden ymmärtämiseen. Tarkoitus 

on tunnistaa mitä halutaan rakennettavan ja varmistaa, että tuotekehitys luo tuotteen, joka 

tyydyttää vaatimukset kustannustehokkaasti (Asghar & Umar 2010, Kauppinen et al. 

2004). Vaatimustenhallintaprosessissa on mukana käyttäjät, insinöörit, suunnittelijat ja 

kehittäjät. He osallistuvat vaatimusten määrittämiseen ja tekevät yhteistyötä. Pohl (1996) 

esittää iteratiivisen prosessin vaatimusten määrittämiseen, jossa vaatimukset kehitetään 

tuotekehitysprosessissa ja jaetaan kolmeen ulottuvuuteen: erittely, yhteisymmärrys ja 

representaatio. Erittely-ulottuvuus pyrkii tekemään epäselvistä vaatimuksista 

ymmärrettävämpiä. Yhteisymmärrys-ulottuvuus tavoittelee hyväksyttyjä vaatimuksia ja 

pyrkii ratkomaan sidosryhmien välisiä näkemyseroja, koska vaatimukset tulevat eri 

sidosryhmiltä, joilla on eri näkökulmat tilanteeseen. Representaatio on vaatimusten 

dokumentointia ja täsmentämistä sopivalla formaatilla.  

Vaatimusten hallinta prosessi on kuitenkin erittäin ratkaiseva ja vaikein prosessi 

tuotekehityksessä (Brooks 1986). Asiakkaat tai käyttäjät eivät useinkaan osaa selitä mitä 

he todella haluavat ja tarvitsevat. Siksi tämä prosessi tarvitsee tiivistä yhteistyötä 

käyttäjien ja kehittäjien välillä löytääkseen vastauksen siihen, millainen järjestelmän 

tulisi olla (Brooks 1986). 
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2.3 Yhteistoiminnallisuus 

2.3.1 Lean-filosofia 

Lean ajattelun perusta on syntynyt japanilaisessa teollisuudessa Toyota Motor 

Corporationissa kehitettyjen ideoiden pohjalta. Lean ajattelutavassa tavoitteena on 

keskittyä arvoa tuottaviin toimintoihin ja hukan eliminoimiseen tuotannossa. Tämä 

mahdollistaa tuotannon tehokkuuden kokonaisvaltaisen kehittämisen. Leanin mukaan 

tuotannon toiminnassa pyritään pieniin sitoutuneisiin pääomiin ja joustavuuteen. (Hines 

et al. 2004) 

Womack ja Jones (1996) esittelevät Leanin ydinasiat periaatteina, jotka helpottaisivat 

Leanin implementointia. He korostavat asiakkaan näkemykseen perustuvaa tuotteen 

arvon tunnistamista, arvoketjun kuvaamista prosessina, prosessin vaiheiden järjestämistä 

jatkuvaksi virtaukseksi, vain asiakkaan vaatimien asioiden tekemistä ja imuohjaukseen 

siirtymistä sekä jatkuvaa parantamista. Hines et al. (2004) mukaan Lean toimii kahdella 

tasolla: operatiivisessa ja strategisella. Strategisella tasolla toimivat Lean-ajattelu ja 

asiakaskeskeisyys. Lean-ajattelu on kehittynyt laajaksi strategiseksi näkökulmaksi, jossa 

voidaan soveltaa myös muita menetelmiä kuin alkuperäisiä Lean-menetelmiä. 

Strategisessa näkökulmassa keskiössä on arvon ymmärtäminen sekä tuottaminen 

asiakkaalle, ja operatiivisella tasolla hukan eliminoiminen työkalujen avulla. Esimerkkinä 

luvussa 2.1 mainittu arvovirtakartoitus, jossa arvovirtakartan (engl. value stream map) 

(Womack 2006.) tarkoituksena on kuvata kaksi virtaa. Ensimmäinen on asiakkaalta 

tuleva virtaus, ja toinen on tuotteiden valmistus aina raaka-aineista asiakkaalle asti. 

Menetelmä kattaa informaatio- ja materiaalivirrat. 

Lean-filosofiaa on sovellettu rakennusteollisuuteen International Group of Lean 

Construction -ryhmän vuonna 1993 määrittelemän Lean Construction (LC) eli Lean-

rakentamisen muodossa (Greeson & Townend 2007). Yleisesti rakentaminen poikkeaa 

valmistavasta teollisuudesta se projektiluonteisuuden takia. LC on Lean tuotannon 

periaatteiden ja käytäntöjen sovellutus suunnittelu ja rakentamisprosessiin, kun 

rakentaminen voidaan nähdä projektimaisena tuotantoprosessina. (Koskela et al. 2002) 

Abdelhamidin (2007) mukaan Lean Construction (LC) on kokonaisvaltainen 

lähestymistapa ja tarkastelee rakentamista elinkaaren näkökulmasta. LC käsittää 

rakennetun ympäristön samanaikaisen ja jatkuvan parantamisen sekä sisältää 
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suunnittelun, rakentamisen, käyttöönoton, ylläpidon, kehittämisen ja hävittämisen. Arvon 

luomiseksi projektissa vaaditaan tuotantojärjestelmän materiaali- ja informaatiovirtojen 

johtamista sekä eroavaisuuksien huomioimista tuotannonohjauksessa. 

LC ohjaa ja parantaa suunnittelu- ja rakentamisprosessia asiakastarpeiden mukaan, ja 

tavoitteena on saada suurin mahdollinen vaikutus pienimmillä mahdollisilla 

kustannuksilla. Tuotantosysteemien suunnittelu tavaksi määritelty LC pyrkii tuottamaan 

maksimaalista arvoa minimoimalla materiaalien, työn ja ajan hukkaa. Tällaisen 

tuotantojärjestelmän suunnittelu vaatii tiivistä yhteistyötä kaikilta projektin osapuolista 

jo projektin alkuvaiheessa. (Koskela et al. 2002)  

Lean-tuotantojärjestelmän voidaan jakaa kolmeen osaan: ihmiset, työkalut ja prosessi. 

Lean-tuotantojärjestelmän optimoimiseksi, tulee näiden kolmen osa-alueen toimia 

tasapainossa. Leanin toteuttaminen vaatii koko organisaation huomioon ottavan 

lähestymistavan (Morgan & Liker 2006). Kaikkiin osiin kuuluu tekijöitä, jotka 

aikaansaavat esimerkiksi prosessin tehokkaan toimivuuden (Merikallio & Haapasalo 

2009). Prosessi kattaa kaikki tehtävät ja niiden muodostamat ketjut, joita tarvitaan 

prosessin tuloksen aikaansaamiseksi. Prosessi on tarkastelukohteena, kun kartoitetaan 

arvovirtaa raakamateriaaleista valmiiksi tuotteiksi. Tarkasteltavana voi olla myös muu 

kuin tuotantoprosessi. Prosessin toimivuuden takaamiseksi tulee kiinnittää huomiota 

hukkaan, ylikuormitukseen, epätasaisuuteen, tasapainottamiseen ja tuotannon 

virtauttamiseen. Henkilöstön huomioimisessa tiimityö, jatkuva parantaminen ja 

oppiminen kehittävät organisaatiota muiden osa-alueiden rinnalla kohti Leania, jonka 

päämääränä on kannustaa työntekijöitä tiimityöhön sekä sitouttaa työntekijät 

organisaation tavoitteisiin, sillä henkilöstö on avainasemassa toiminnan kehittämisessä 

(Kajaste & Liukko 1994; Womack et al. 1990). Olennaista on se, miten organisaatio saa 

kaikki osapuolet osallistumaan kehitykseen ja kehittämiseen. Lean-tuotanto muuttaa 

henkilöstön työskentelytapoja, mutta ajattelutavan muuttaminen haasteellisempaa 

(Merikallio & Haapasalo 2009). 

2.3.2 Projektin sidosryhmäjohtaminen 

Leanin toteuttaminen edellyttää työntekijöiden ymmärrystä sen periaatteista ja Leanin 

tulee olla hyväksytty menetelmä niiden keskuudessa, jotka ovat rakentamassa tuotetta ja 

siten omistavat arvoa tuottavan prosessin (Merikallio & Haapasalo 2009). 

Projektityöskentelyssä tämä voi olla haasteellista, sillä rakennusprojekteihin kuuluu usein 
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merkittävä määrä sidosryhmiä. Rakennusprojekteissa on otettava huomioon useamman 

osapuolen intressit. Rakennusprojekteissa sidosryhmä on ryhmä tai henkilö, joka voi 

vaikuttaa projektin toteuttamiseen ja on kiinnostunut projektin menestyksestä. 

Sidosryhmä voi vaikuttaa projektiin positiivisesti ja negatiivisesti. Rakennusprojektissa 

sidosryhmien intressit voivat olla erilaisia ja myös hyvin 

ristiriitaisia keskenään. Rakennusprojektissa sidosryhmäjohtamisen laiminlyönti voi 

johtaa sidosryhmien tyytymättömyyteen, jolla voi olla negatiivinen vaikutus projektin 

onnistumiseen. Siksi projektien sidosryhmäjohtamisessa tulisi tunnistaa kaikkien 

sidosryhmien intressit ja huolenaiheet. (Olander & Landin 2005) 

Aapaoja et al. (2013b) tutkivat sidosryhmien arviointia suomalaisessa 

rakennusprojektissa. Heidän mukaansa sidosryhmien käsitettä ja rooleja tulisi laajentaa 

sidosryhmäjohtamisen parantamiseksi. Sidosryhmien tärkeyden, vaatimusten ja 

osallistumisen arviointi on tärkeää projektin menestyksen kannalta. Haasteena on 

kuitenkin ollut käytännöllisten työvälineiden puuttuminen, joiden avulla sidosryhmiä 

sekä niiden rooleja ja vastuita voitaisiin ymmärtää ja johtaa. Tutkimustuloksissa 

ratkaisuksi he esittävät vuorovaikutteisempaa ja laajempaa sidosryhmien hallintaa ja 

arviointia, mikä saattaa parantaa rakennusprojektien arvon muodostamista ja 

toimitusketjun integraatiota. Sidosryhmäjohtamisesta voidaan tehdä systemaattisempaa 

ja helpompaa sidosryhmien aikaisella osallistamisella, elinkaariajattelulla, 

systemaattisella johtamisprosessilla sekä ennakoivalla käyttäytymisellä (Olander & 

Landin 2005). 

Sidosryhmien aikainen osallistuminen tuottaa projektille arvoa. Aapaoja et al. (2013a) 

kokoavat erilaisia hyötyjä sidosryhmien aikaisesta osallistumisesta: pienempi 

todennäköisyys heikoille suunnitelmille, suurempi todennäköisyys tehokkaammille 

suunnitteluratkaisuille, paremmat rakentamistoimenpiteet, vähemmän jätettä, parempi 

ymmärrys loppukäyttäjän toiminnasta johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen, 

annetaan tilaa luoville ratkaisuille sekä intensiiviselle ajatustenvaihdolle ja saadaan 

aikaan menettelyjä, jotka ovat synkronoitu ja suoritetaan vaiheittain. Aapaoja et al. 

(2013b) esittävät, että harvemmin sidosryhmien pätevyys on ongelma, vaan 

Haasteellisinta on omaksua kyky osallistuttaa oikeat sidosryhmät ja koordinoida niiden 

monipuolista osaamista ja tietotaitoa tehokkaasti. He esittävät integroitua projekti 

toimitusta (engl. integrated project delivery, IPD) näiden haasteiden ratkaisemiseksi. IPD 

on projektien toimitusmenetelmä, joka yhdistää ihmiset, järjestelmät, 
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liiketoimintarakenteet ja -käytännöt prosessiksi, joka hyödyntää kaikkien osallistujien 

kykyjä ja oivalluksia projektin tulosten optimoimiseksi, arvon lisäämiseksi omistajalle, 

hukan vähentämiseksi ja tehokkuuden maksimoimiseksi kaikissa suunnittelun, 

valmistuksen ja rakentamisen vaiheissa (AIA 2007). IPD:n avulla sidosryhmät voidaan 

ottaa tarkemmin huomioon ja sillä tavoin saavuttaa parempia tuloksia. Kaikki 

sidosryhmät on otettava huomioon, koska ne voivat vaikuttaa projektin lopputulokseen. 

Integroidussa projekti toimituksessa sidosryhmiä voidaan arvioida ja niiden vaatimukset 

luokitella sekä priorisoida. 

2.3.3 Integroitu projekti toteutus – IPD 

Walker ja Rowlinson (2019) julkaisivat käsikirjan integroitujen projektitoimitusten 

avainteemoista, joka tarjoaa syvällistä tutkimusta rakentamisen ja muiden pitkään 

kestävien teollisuushankkeiden toteuttamisesta sekä toimittamisesta. Käsikirja 

muodostaa johdonmukaisen selityksen integroiduista projektitoimituksista. Käsikirjassa 

käsitellään myös arvon määrittämistä. He esittävät, että arvo voidaan määritellä monella 

tavalla, mutta IPD:n näkökulmasta arvo ei ole rinnastettavissa pienimpään 

kustannukseen, sillä halvin on harvoin tarpeeksi hyvä. On tärkeää ottaa huomioon koko 

projektin elinkaari ja kaikkien projektiosapuolten tarpeet, jotta voidaan toimittaa arvoa, 

sillä arvo ei lopu projektin luovutusvaiheeseen.  Integroitu projektitoimitus on 

hankkeiden toteutustapa, jossa osapuolet toimivat yhdenmukaisena integroituna ryhmänä 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankeen riskit jaetaan hankkeen osapuolten 

välillä. Tällä toimitusmuodolla tavoitellaan parempaa lopputulosta hyödyntämällä 

kaikkien sidosryhmien osaamista hankeen alusta alkaen. Integroitua projektitoimitusta 

käytetään monimutkaisten hankkeiden toteuttamiseen, sillä ratkaisujen löytäminen 

projektin hallitsemiseksi voi olla todella haastavaa. Sidosryhmien puutteellisella 

johtamisella ja huomioinnilla voi olla negatiivinen vaikutus projektin onnistumiseen. 

Integroidussa projektitoimituksessa sidosryhmien mukaantulolla ja huomioimisella 

hankkeen elinkaaren alusta alkaen on huomattu olevan suora vaikutus hankkeen 

parempaan arvon tuottoon. Riskien jakaminen kannustaa hankkeen osapuolia tekemään 

päätöksiä hankkeen, ei vain itsensä, parhaaksi. IPD tarjoaa tilaajille enemmän arvoa, 

korkeampaa laatua, suuremman todennäköisyyden alhaiseen hintaan ja käytön 

kustannuksiin, nopeamman toteutuksen sekä nopeamman takaisinmaksun. Suunnittelijat 

pääsevät vähemmillä korjauksilla ja pystyvät kehittämään useita eri suunnitteluratkaisuja 

samaan aikaan, kun päätöksen teko on viivästetty. Suunnittelu on myös helpompi sovittaa 
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tavoitehintaan. Rakentajat hyötyvät paremmasta ja yhtäläisestä suunnittelusta, kun 

korjauksia ja kustannuksia on vähemmän. Rakennettavuutta ja logistiikkaa arvioidaan 

jatkuvasti suunnittelun edetessä. IPD tarjoaa rakentajille myös paremman luotettavuuden 

rakennusprosessista ja varmemmat kustannukset. Melkein kaikki IPD:n tarjoamat hyödyt 

perustuvat sidosryhmien osallistumiseen hankkeen alusta alkaen. Parhaan lopputuloksen 

saamiseksi tilaajan tarpeita, vaatimuksia ja rajoitteita peilataan eri toteutusratkaisuihin 

sekä niiden asettamiin rajoituksiin. (Walker & Rowlinson 2019) 

Projektiallianssi on IPD sovellus eli yhteistoiminnallinen projektin toimitusmuoto, jota 

on sovellettu laajimmin Australiassa infrastruktuurin ja rakentamisen aloilla (Lloyd-

Walker & Walker 2015). Lahdenperä (2009) määritteli projektiallianssin ”projektin 

toimitusmenetelmänä, joka perustuu hankkeen keskeisten toimijoiden yhteisiin 

sopimuksiin, jossa osapuolet ottavat yhteisesti vastuun projektin suunnittelusta ja 

rakentamisesta, mikä toteutetaan yhteisessä organisaatiossa ja toimijat jakavat 

hankkeeseen liittyviä positiivisia ja negatiivisia riskejä ja noudattavat tiiviissä 

yhteistyössä tiedonsaannin periaatteita”. Yleisesti ottaen projektiallianssia voidaan pitää 

kahden tai useamman organisaation välisenä sopimuksena, jotka sitoutuvat yhteistyöhön 

riskien ja palkkioiden perustella sovittujen tulosten saavuttamiseksi (Lloyd-Walker & 

Walker 2015). Allianssia käytettiin ensimmäisen kerran projektin toteutusmuotona 1990-

luvulla pohjanmerellä öljy- ja kaasuporauslautan rakentamiseksi, jossa alustava 

hankekustannusarvio oli 450 miljoonaa puntaa ja hanke valmistui kustantaen 290 

miljoonaa puntaa (Ross 2003). Hyvien kokemusten jälkeen allianssien käyttöönottoja 

tehtiin paljon myös Australiassa. Suomessa allianssi on alkanut kiinnostaa 2010-luvulla 

ja ensimmäinen Suomessa ja Euroopassa toteutettu julkisen hankintayksikön silloisen 

Liikenneviraston tilaama allianssimuotoinen hanke, Lielahti-Kokemäki-rataosuuden 

peruskorjaus allianssihanke, käynnistyi vuonna 2010 (Väylä 2015). Suomenkielessä 

allianssia nimitetään projektiallianssiksi tai allianssiurakaksi, nimitykset ovat peräisin 

Englanninkielen sanasta ”project alliance” (Lahdenperä 2009).  

Allianssi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: hankintavaihe, kehitysvaihe ja 

toteutusvaihe. Hankintavaiheessa projektin omistaja valitsee palvelutuottajat, joiden 

kanssa allianssi muodostetaan. Tilaaja ja palveluntuottajat vastaavat yhdessä projektin 

suunnittelu- ja rakennustöistä. Kehitysvaiheeseen siirrytään allekirjoittamalla 

kehitysvaiheen allianssisopimus (KAS) osapuolten kesken. Kehitysvaiheessa 

allianssiosapuolet laativat projektin toteutussuunnitelman ja tavoitekustannuksen, minkä 
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pohjalta tilaaja tekee päätöksen toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Toteutusvaihe 

käynnistyy, kun osapuolet allekirjoittavat toteutusvaiheen allianssisopimuksen (TAS), 

mikä kattaa rakentamisen ja takuuajan. (Lahdenperä 2009) 

Allianssissa korostuu ”arvoa rahalle” -näkökulma, joka tarkoittaa käyttäjävaatimukset 

täyttävää, kustannusten ja laadun optimoitua kokonaisuutta. Monet allianssin 

ominaisuudet ja piirteet vaikuttavat menestykseen, kun taas jokainen ominaisuus näyttää 

myös vahvistavan muiden vaikutusta (Lahdenperä 2017). Siksi eri allianssin periaatteiden 

ja tulosten välinen toiminnallinen yhteys olisi arvioitava ja selkeytettävä, jotta saadaan 

käsitys siitä, minkälaiset projektiallianssin mekanismit tuottavat arvokkaita tuloksia ja 

vastinetta rahalle. Lyhyesti sanottuna arvo voidaan yleisesti määritellä 

projektijohtamisessa kompromissien seurauksena eli etujen "mitä saat" ja uhrauksien 

välillä "mitä annat" (Matinheikki et al. 2016). Arvon luomisprosessin ymmärtämiseksi 

projektiallianssien yhteydessä on tärkeää määrittää, mitkä mekanismit olisi sisällytettävä 

hankkeen hallinnointiin, jotta allianssi tuottaisi arvokkaampia tuloksia. 

Arvon toimittaminen ei ole vain hyvän projektijohtamisen vaatimus, vaan se määrittää 

mitä projektijohtaminen on. Arvon elementit määrittävät projektin onnistumisen ja 

epäonnistumisen (MacDonald et al.  2013). Arvon toimittamiseen projektissa on kaksi 

näkökulmaa: arvon eri ulottuvuudet ja arvioinnin aikaväli (MacDonald et al. 2012). Näin 

ollen arvolla on useita ulottuvuuksia: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristö. Arvo voi 

olla myös aineetonta kuten oppiminen, johtajuus, maine, luottamus ja suhteiden laatu 

(Shenhar et al. 2001). Arvoa voidaan luoda koko projektin elinkaaren aikana ja siksi ei 

keskitytä arvon luomiseen vain projektin toteutusvaiheen aikana.  

Pargar et al. (2019) tutkivat projektiallianssin arvontuottomenetelmiä ja määrittelivät 

arvon projektituotteen etujen ja projektikustannusten osamääränä. 

Projektiallianssi voi toimittaa arvoa vähentämällä kustannuksia tai nostamalla 

projektituotteen etuja. Projektiallianssi edellyttää ryhmien rakentamiseen liittyviä 

tapahtumia ja työpajoja, joita käytetään helpottamaan sosialisointia hankkeessa 

(Hietajärvi et al. 2017). Allianssille on tyypillistä hyvän hengen periaatteet ja luottamus 

sekä avoimuus tietojen kirjaamisessa ja jakamisessa (Lloyd-Walker & Walker 2015). 

Allianssissa korostuu innovaatiot, mahdollisuuksien tunnistaminen ja luovuuteen 

kannustaminen koko hankkeen läpi eri tavoin erilaisia palkitsevia järjestelmiä käyttäen 

(Hietajärvi et al. 2017). Myös projektiosapuolten yhteisten tilojen on uskottu rohkaisevan 
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avoimeen kommunikointiin ja toimintarajat ylittävään tiedon jakamiseen (Kokkonen & 

Vaagaasar 2018). Projektiallianssissa hallintomekanismit, kuten yhteisesti jaetut 

avaintulosalueet, jotka ovat sidoksissa bonuksiin ja sanktioihin, joita seurataan koko 

hankkeen ajan, käytetään rohkaisemaan projektiosapuolia yhteistyöhön (Lloyd-Walker & 

Walker 2015). 

Projektiallianssit myös helpottavat Lean-ajattelun soveltamista arvon toimittamisessa 

(Forbes & Ahmed 2010). Lean-työkalut ja -käytännöt, kuten arvovirtakartoitus, Last 

Planner System ja Target Value Design ovat tyypillisesti käytössä projektiallianssin eri 

vaiheissa, jotta asiakkaalle luotaisiin arvoa ja hukka eliminoitaisiin (Hietajärvi et al. 2017; 

Lichtig 2005).”Big Room” on suosittu työkalu, joka edistää yhteistoiminnallisuutta 

keskittämällä projektiosapuolet samaan paikkaan. Big Room on projektiosapuolten 

yhteinen tila, joka edistää yhdessä tekemisen työkulttuuria ja kehittää informaatiovirtaa. 

Allianssikontekstissa Big Room ja Last Planner työpajat parantavat päivittäisen työn 

koordinoitavuutta ja nopeuttaa päätöksentekoprosesseja (Hietajärvi et al. 2017). Big 

Room -ympäristö ja sen sisäiset käytännöt liittyvät läheisesti Koskelan Lean 

rakentamisen filosofiaan (Koskela & Ballard 2006), jossa rakentamisprosessit käsitetään 

"virtoina" (engl. flow) (Raisbeck et al. 2010). Lean termeissä hyvä virtaus on prosessi, 

jossa arvovirralla on mahdollisimman vähän ei-arvoa lisääviä toimintoja eli hukka on 

minimissä (Sacks 2016). 

2.3.4 Mahdollisuuksien hallinta 

Suurissa ja laajamittaisissa projekteissa mahdollisuuksien tunnistaminen ja johtaminen 

voi olla merkittävää projektin onnistumisen kannalta. Hietajärvi et al. (2017) tutkivat 

mahdollisuuksien hyödyntämiseen liittyviä haasteita suurissa projekteissa, joista puuttuu 

aktiivista ja jatkuvaa mahdollisuuksien hallintaa tukevat käytännöt organisaatioiden 

välisissä verkostoissa projektin elinkaaren aikana. Mahdollisuuksien hallinta helpottaa 

innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa monimutkaisissa hankkeissa, joissa 

projektiorganisaatio koostuu monipuolisista ja toisiaan täydentävistä osapuolista, joilla 

on erilaiset taustat, resurssit, tiedot ja tavoitteet (Walker & Rahmani 2016), josta seuraa 

paljon epävarmuutta (Lehtiranta 2014). Näillä monitieteellisillä organisaatioilla on 

mahdollisuuksia luoda yhdessä uusia ideoita ja innovatiivisia ratkaisuja sekä hyödyntää 

hankkeen elinkaaren aikana syntyviä mahdollisuuksia.  
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Hietajärvi et al. (2017) tunnistavat neljä avaintoimintoa mahdollisuuksien hallintaan: 

tiedon hankinta ja vaatimusten määrittely, alustava ideointi ja sitouttaminen, 

mahdollisuuksien hallinnan prosessin käyttöönotto sekä hyödyntäminen. Eri projektin 

elinkaaren vaiheet tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia mahdollisuuksien hallinnan 

edistämiseen, ja siksi mahdollisuuksien hallinnan aktiviteetteja tulisi mukauttaa sitä 

mukaan. Projektiallianssi toimitusmallina tukee aktiivista mahdollisuuksien hallintaa 

mahdollistamalla yhteistyöhön perustuvan työkulttuurin muodostamisen sekä avoimen 

viestinnän asiakasorganisaation ja eri toimintojen kanssa. Yksilölliset- ja 

projektikannustimet sekä ideointiprosessi lisää selvästi halukkuutta etsiä ennakoivasti 

mahdollisuuksia. Lisäksi kyky tasapainottaa ohjausta ja joustavuutta merkittävä 

aktiivisen ja jatkuvan mahdollisuuksien hallinnan avain.  

Projektin strategisessa vaiheessa kerätään tietoa ja määritellään vaatimuksia. Projektin 

määrittelyssä tarkoituksena on jättää tilaa mahdollisesti syntyville mahdollisuuksille. 

Hankintavaiheessa alustavan ideoinnin ja sitouttamisen tavoitteena on ideoiden ja 

mahdollisuuksien tuottaminen, jossa tiimeihin valitaan mahdollisuuksiin keskittyviä 

yksilöitä. Projektin kehitysvaiheessa mahdollisuuksien hallinnan prosessi otetaan 

käyttöön rakentamalla valmiuksia parantaa luovaa ajattelua sekä ideoiden kehittämistä. 

Ideoiden tuottaminen sekä kehittäminen on systemaattista, ja useita yleisiä 

suunnitteluratkaisuja kehitetään rinnakkain. Tässä vaiheessa tehdään myös integrointi 

järjestelyjä tukemaan mahdollisuuksiin tarttumista ja sopimukselliset sekä kaupalliset 

järjestelyt motivoimaan mahdollisuuksien hyödyntämistä. Toteutusvaiheessa 

mahdollisuuksien hyödyntäminen alkaa systemaattisesta ideoiden tuottamisesta ja 

kehittämisestä ja jatkuu teknisten integraatiomekanismien käyttämisellä aktiivisen 

mahdollisuuksien hallinnan tukemiseksi. (Hietajärvi et al. 2017) 

Hietajärvi et al. (2017) esittää, että mahdollisuuksien hallinta pitäisi olla osa 

projektiorganisaation keskeisiä prosesseja ja se tulisi integroida 

projektinjohtotoimintoihin. Mahdollisuus hyödyntää tilaisuuksia vaihtelee projektin 

elinkaaren aikana. Siksi organisaation on tunnistettava erilaiset käytännöt, jotka auttavat 

hallitsemaan mahdollisuuksia ja tekemään siitä päivittäisen käytännön. Erilaiset projektin 

elinkaaren vaiheet tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia mahdollisuuksien hallinnan 

edistämiseen, ja siksi mahdollisuuksien hallintatoimia olisi muutettava vastaavasti. Kyky 

tasapainottaa ohjausta ja joustavuutta, toisin sanoen mahdollisuuksien hallintaprosessin 

formalisointi, on tärkeä aktiivisen ja jatkuvan mahdollisuuden hallinnan mahdollistaja. 
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Tässä mielessä konkreettiset prosessit, kuten ideointiprosessi, ovat välttämättömiä, mutta 

ne edellyttävät valvontaa ja joustavuutta tullakseen päivittäiseksi prosessiksi. 

Mahdollisuuksien hallinnassa aktiivisuus ja osallistuminen ovat keskeisiä; juurruttamalla 

käytännöt koko organisaatiossa positiivisten lopputulosten mahdollisuudet kasvavat. 

Muutoin organisaation tuki ja sitoutuminen ovat ratkaisevia tekijöitä, joiden avulla 

mahdollisuuksien hallinnasta saadaan mahdollisimman toimiva. 

2.4 Suunnittelun ohjaus 

Suunnittelun ohjaus on kokonaisvaltaista suunnittelun johtamista (RT 13-10860 2005). 

Se ei ole pelkästään tehtävien delegointia, vaan suorituskyvyn nostamista ja sidosryhmien 

motivoimista toteuttamaan tehtäviä hankkeeseen määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. 

Hankkeen tavoitteet voivat sisältää yhteiskunnallisia, toiminnallisia, esteettisiä, 

taloudellisia sekä kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Suunnittelun ohjaus vaatii 

monitieteellistä osaamista suunnittelusta ja tuotannosta. Suhdejohtaminen on merkittävä 

osaamisalue, sillä suunnittelun ohjauksessa toimitaan linkkinä eri sidosryhmien välillä. 

Suunnittelun ohjauksella on suuri vaikutus hankkeen onnistumiseen. 

Yhteistoiminnallisissa hankkeissa sidosryhmiä tulee ohjata koko hankkeen elinkaaren 

ajan. Suunnittelun ohjauksella vaikutetaan merkittävästi etenemiseen kehitys- ja 

toteutusvaiheessa. Tähän voidaan käyttää erilaisia Lean-työkaluja ja -menetelmiä kuten 

tavoitekustannuslaskenta, arvovirtakartoitus, Set-Based Design ja Last Planner System. 

2.4.1 Lean suunnittelunohjauksessa 

Arvojohtaminen (Value Management) on konsepti, joka kasvattaa projektin arvoa ja 

samalla laskee projektin kustannuksia arvonhallinnan (Value Engineering) periaatteiden 

mukaisesti (Green & Popper 1990). Arvojohtamisen tarkoitus on kehittää yhteistä 

ymmärrystä suunnittelun ongelmista ja määrittämään sidosryhmien kesken sovitut selkeät 

suunnittelutavoitteet (Green 1994). Arvojohtamisessa korostetaan perinteisten projektien 

onnistumista mittaavien tavoitteiden kuten kustannukset, aika ja laatu, lisäksi myös 

ekologista kestävyyttä ja kokonaiselinkaarta (Barton 1996). 

Suunnittelu on luonteeltaan ongelmien etsimistä ja ratkomista (Lawson 1997). Jotta 

suunnittelijat voivat kehittää täsmällisiä ratkaisuja, suunnitteluprosessin tulee olla 

luonteeltaan iteratiivinen ja sisältää seuraavat kolme perustoimintoa: kuvantaminen, 

esittäminen ja testaaminen. Yhdelle suunnittelun ongelmalle voi olla ääretön määrä 
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erilaisia ratkaisuja ja yksikään niistä ei miellytä kaikkia sidosryhmiä. Kuitenkin jokaisen 

suunnitteluratkaisun laatu ja ominaisuus vastata asiakkaan vaatimuksiin sekä maksimoida 

arvoa, on riippuvainen vuorovaikutuksen tasosta asiakkaan ja muiden 

suunnitteluprosessiin osallistuvien kanssa. Vaatimusten täyttäminen on ollut haasteellista 

rakennusalalla suunnittelun ja dokumentoinnin laadun heikentäessä rakennushankkeiden 

yleistä suorituskykyä ja tehokkuutta (Tilley 2005).  

Uusitalo et al. (2019) mukaan harvat rakennusyritykset soveltavat käytettävissä olevia 

Lean-työkaluja ja -prosesseja kokonaisvaltaisesti suunnittelun ohjauksessa. Lisäksi 

suunnittelunohjauksen Lean-työkaluilla ja -prosesseilla on omat vahvuutensa ja 

optimaaliset vaiheet, joissa niitä tulisi soveltaa. Aiemmat Lean-suunnittelunohjauksen 

työkalut eivät sisällä määritteitä siitä, minkä tasoista tai kuinka tarkkaa tietoa tarvitaan 

missäkin vaiheessa. Esimerkiksi Last Planner System (LPS) käyttää yhteistoiminnallisia 

sosiaalisia menetelmiä, jotta hankkeen sidosryhmien tehtävät sekä niiden väliset 

riippuvuudet saadaan nostettua esiin. Tuotannon osalta tällainen ohjeistus annetaan 

tahtituotannon liittämisenä LPS:ään. Yksityiskohtien määrittelyn on perustuttava 

loppukäyttäjän vaatimuksiin rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa. (Uusitalo et al. 

2019) 

Last Planner System (LPS) on suunnittelun tuotannon ja rakennustyön tuotannon 

ohjaamiseen käytettävä työkalu, joka perustuu yhteistoimintaan eli on pitkälti sosiaalinen 

prosessi (Ballard 2000). Menetelmän tavoitteena on ennustettava ja häiriötön tuotanto, 

oppiva ja kehittyvä tuotannon ohjauksen systeemi sekä aikataulutehtävien 

käynnistämisen ja niiden häiriöttömän läpivientiä estävien esteiden tunnistaminen ja 

poistaminen. LPS integroi virstanpylväiden ja strategian määrittämisen, työvaiheiden 

suunnittelun, viikkotason lupaukset tehtävistä töistä sekä tehtävien toteumaprosentin 

mittaamisen (Ballard 2000). LPS-aikataulut ovat neljässä tasossa: yleisaikataulu, jossa 

tuotantoa tahdistavat välitavoitteet on tunnistettu; vaiheaikataulu, jossa työvaiheet 

suunnitellaan nettoaikaperusteisesti välitavoitteiden saavuttamiseksi; 

etenemissuunnitelma, jossa tehdään työtehtäviä valmistelevaa suunnittelua ja luodaan 

edellytyksiä; viikkosuunnitelma tehtäville, joiden käynnistämisen edellytykset on 

varmistettu (Merikallio 2015). 
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2.4.2 Set-Based Design 

Perinteistä suunnittelua kuvataan nimityksellä Point-Based Design. PBD luo tietyn 

määrän vaatimuksia ja yhden suunnittelustrategian liian varhaisessa vaiheessa, mikä 

johtaa puutteiden huomaamiseen liian myöhään, jolloin korjaaminen vaatii merkittävän 

määrän uudelleen työstämistä. Aikarajojen lähestyessä tämä voi johtaa oikomisiin, 

laatukompromisseihin ja pahimmassa tapauksessa puutteellisiin ratkaisuihin sekä 

aikarajojen ylittymiseen. Point-Based Design menetelmässä tutkitaan yhtä tai useampaa 

vaihtoehtoa, mutta kehitetään jokaista erillään toisista. Valitaan ratkaisu aikaisessa 

vaiheessa prosessia ja kehitetään sitä tarkemmin. Tämän jälkeen vastaanotetaan tietoa 

muilta osapuolilta ja huomataan ratkaisun olevan toteutuskelvoton tai se vaatii suuren 

määrän työtä säilyäkseen hyväksyttävänä. (Parrish et al. 2008) 

Ward et al. (1995) esittelivät käsitteen ”set-based concurrent engineering”, josta 

käytetään nimitystä ”set-based design” (SBD) (Ballard 2000b). SBD ylläpitää useita 

vaatimuksia ja suunnitteluratkaisuja pidemmän aikaa ja käyttää empiiristä dataa 

tarkentaakseen fokusta lopulliseen ratkaisuun. Tällä tavalla luodaan suunnitteluprosessin 

maksimaalinen joustavuus. SBD menetelmä luo mahdollisuuden lykätä tarkkoihin 

suunnitelmiin sitoutumista sallimalla useamman vaihtoehdon tarkastelun pidemmän 

aikaa kuin PBD menetelmässä. Näin ollen suunnittelutiimi voi tarkastella 

suunnitteluvaihtoehtoja jokaisen tiimin jäsenen näkökulmasta, ja integroida nämä 

vaihtoehdot yhteensopivien yhdistelmien löytämiseksi ja useiden projektiosallistujien 

panoksen punnitsemiseksi samanaikaisesti, varhaisessa vaiheessa ja koko projektin 

toimittamisen aikana. Samalla tutkitaan kompromisseja eriosapuolten arvottamien 

asioiden ja koko projektille arvoa tuottavien asioiden välillä. SBD helpottaa osapuolia 

välttämään uudelleen työstöä ja kehittämään ratkaisuja, jotka tyydyttävät useita 

osapuolia. SBD on muuttanut tiimien osallistujien keskusteluja kannustamalla 

innovoimaan rohkaisemalla vaihtoehtojen harkintaan ja arvioimaan niiden välisiä 

kompromisseja pitäen samalla koko hankkeen arvot mielessä.  

Singer et al. (2009) tutkivat tarkemmin, mitä on Set-Based Design. Heidän mukaansa 

SBD on suunnittelumenetelmä, joka pitää kehitysprosessissa vaatimukset ja 

suunnitteluvaihtoehdot avoimena niin pitkään kuin mahdollista. SBD välttää yksittäisen 

suunnitteluratkaisun valitsemista kehityksen varhaisessa vaiheessa ja sen hyödyntämistä 

on tutkittu myös sairaalahankkeiden toteuttamisessa (Parrish et al. 2008). Tarkoituksena 

on tunnistaa ja arvioida useita suunnitteluratkaisuja samanaikaisesti. Kehitysprosessin 
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edetessä heikoimpia vaihtoehtoja pudotetaan pois. Tämä parantaa joustavuutta 

suunnitteluprosessissa sitoutumalla teknisiin ratkaisuihin vasta kun olettamukset ovat 

hyväksytty, mikä tuottaa parempia taloudellisia tuloksia. Monimutkaisten systeemien 

kehittämistä voidaan kuvailla jatkuvaksi epävarmuuden muuttamiseksi tiedoksi. Ei väliä 

kuinka hyvin systeemi on alun perin määritelty ja suunniteltu, asiakkaan oikeat tarpeet ja 

teknologiset ratkaisut ovat epävarmoja, kehittyviä ja muuttuvia. Siksi vaaditaan 

syvempää ymmärrystä siitä, miten systeemi otetaan käyttöön ajan kuluessa. 

SBD on tärkeä käytäntö taloudellisen tehokkuuden kannalta Lean-tuotekehityksessä. Se 

suodattaa suunnitteluvaihtoehtoja niiden arvon perusteella ja suunnitteluratkaisuja 

arvioidaan tavoitteiden perusteella. Terwiesch et al. (2002) esittävät, että iteratiiviset 

suunnittelustrategiat toimivat parhaiten epäselvissä moniselitteisissä ympäristöissä, ja 

SBD suunnittelustrategiat toimivat parhaiten epävarmoissa ympäristöissä. SBD 

ympäristössä voi ilmetä työn puutetta seuraavalla osapuolella, sillä riittävän 

yksityiskohtaista tietoa ei ole saatavilla töiden aloittamiseksi. Samoin uudelleen työstöä 

voi ilmetä iteratiivisessa suunnitteluympäristössä, kun tietojenkäsittelyn edeltävät 

toimittajat siirtävät virheellistä tietoa eteenpäin.  

Suhr (1999) kehitti ”Choosing By Advantages” eli CBA päätöksenteko työkalun, jolla 

voidaan taata päätöksentekoprosessin selkeys ja avoimuus ryhmäpäätöksenteossa. CBA 

ohjaa tekemään päätöksiä ja vertailemaan ratkaisuja vaihtoehtojen hyötyjen perusteella, 

mikä tukee SBD:n implementoinnin onnistumista. Yhdessä CBA ja SBD mahdollistaa 

harkitsemisen eri suunnitteluratkaisujen välillä. Vaihtoehtotarkastelu tapahtuu 

määritettyjen kriteerien täyttävien ratkaisujen välillä. Vaihtoehtoja tarkastellaan eri 

osapuolten määrittämien arvojen perusteella. Koska päätöksenteko on subjektiivista, on 

tärkeää dokumentoida, miksi ja millä perusteella päätökset tehdään, jotta niitä voidaan 

myöhemmin tarkastella uudelleen hankkeen yhteydessä, jos uusia näkökohtia tai faktoja 

tulee saataville (Parrish & Tommelein 2009). Päätöksiä voidaan hyödyntää myös 

tulevissa hankkeissa. CBA:ta käyttävät päätöksentekijät listaavat ominaisuuksia ja etuja 

jokaisesta vaihtoehdosta, sitten määritellään jokaisen edun arvo tai tärkeys hierarkkisesti. 

Tiimin jäsenten arvot voivat olla ristiriidassa, mutta CBA-taulukon kaikki näkökulmat 

rikastuttavat päätöksentekoprosessia ja tuottavat yhteistä ymmärrystä projektiryhmän 

jäsenten keskuudessa. Vaihtoehtojen, tekijöiden, kriteerien, ominaisuuksien, etujen ja 

tuonnin dokumentointi tekee päätöksentekoprosessista avoimemman ja tarjoaa 

lähtökohdan tuleville päätöksentekijöille, joilla on vastaava päätös. Koska päätökset 
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alkavat toistaa CBA-taulukoissa kerätyt tiedot voidaan käyttää uudelleen hankkeen ja 

hankkeen välillä, tehostamalla päätöksentekoprosesseja ja päätöksentekoprosesseja eri 

hankkeissa. 

2.5 Target Value Design – Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu 

Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu (Target Value Design, TVD) on johtamismenetelmä, 

joka ohjaa suunnittelua toimittamaan asiakkaalle arvoa ja kehittää suunnittelua projektien 

reunaehtojen sisällä (Ballard 2009).  TVD on rakennusalan erityispiirteisiin mukautettu 

versio tavoitekustannuslaskenta (engl. target costing, TC) -konseptista (Zimina et al. 

2012).  Tavoitekustannuslaskenta nousi esiin tuotannossa 1930-luvun alussa (Feil et al. 

2004) ja se on osoittautunut tehokkaaksi yritysjohdon strategiseksi välineeksi. Siitä 

lähtien sitä on käytetty tuotannossa kustannustehokkuuden saavuttamiseksi uuden 

tuotteen kehittämisen aikana, jotta uudet tuotteet vastaavat markkinoiden määrittelemää 

hintaa ja tarjoaa taloudellista tuottoa. Toyota on yksi monista japanilaisista valmistajista, 

jotka ovat hyödyntäneet tavoitekustannuslaskentaa tuotekehityksessä. Cooper ja 

Slagmulder (1997) kuvaavat tavoitekustannuslaskentaa prosessiksi, joka takaa uuden 

tuotteen tuottamisen sellaisella kustannuksella, joka mahdollistaa suunnitellun 

kannattavuuden. Tavoitekustannuslaskennan pääperiaate on ohjata suunnitteluprosessia 

kustannusten ja arvon kautta, eikä suunnitella ensin ja jälkikäteen laskea kustannuksia. 

Glenn Ballard (2009) esittää kaksi toistuvalta vaikuttavaa lopputulosta TVD:n käytöstä: 

projektit toteutetaan alle markkinahinnan ja odotetut kustannukset laskevat suunnittelun 

kehittyessä. TVD pyrkii vähentämään hukkaa ja uudelleen työstöä suunnittelu – arviointi 

– uudelleen suunnittelu -kierrossa.  

2.5.1 Menetelmäkuvaus 

TVD:tä käytetään rakentamaan ja hallitsemaan rakennushankkeiden projektin määrittely- 

ja suunnitteluvaiheita, joiden tavoitteena on tuottaa asiakkaille arvoa. Asiakkaan kokema 

arvo liittyy tyypillisesti kustannuksiin ja aikaan, mutta arvoa voidaan kokea muissakin 

asioissa (Ballard 2012). TVD:ssä kustannus nähdään enemmän suunnittelun lähtökohtana 

kuin tuloksena (Do et al. 2015). 

Zimina et al. (2012) kuvaavat TVD prosessin kaavan (kuva 2) kolmevaiheisena: 

tavoitteiden asettaminen, tavoitteisiin suunnittelu ja tavoitteisiin rakentaminen. 
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Kuva 2. TVD-prosessin kaava (mukaillen Zimina et al. 2012) 

TVD-prosessi alkaa projektin määrittelyvaiheessa hankkeen liiketoimintatapauksen 

kehittämisellä ja päättyy rahoitusta koskevaan päätökseen. Rahoituspäätöksen jälkeen 

TVD:n painopiste siirtyy tavoitteisiin suunnitteluun: mitä asiakas haluaa saavuttaakseen 

olosuhteet, jotka on täytettävät käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset. Suunnittelun 

päätyttyä TVD jatkaa rakentamisen valmistelun ja rakentamisen tavoitteisiin ohjaamista 

painottaen suunnittelua ja toteutusta.  Hankkeen kehittämisen tekevät tilaajan valitsema 

integroitu yhteistyöryhmä ja sen osapuolet alkavat yhdessä selvittää hankkeen riskejä ja 

ansaintamahdollisuuksia sekä tilaajan tavoitteita ja rajoitteita. Tavoitteita voivat olla 

esimerkiksi teknisten toteutusten laatu, liikennemäärät tai potilaspaikat ja rajoituksia 

voivat esimerkiksi käytettävissä olevat rahavarat ja resurssit. Projektin 

määrittelyvaiheessa hankkeen budjetti määritellään rakennettavien hyödykkeiden 

asiakkaalle tuoman arvon perusteella. Asiakkaan kyky rahoittaa hanketta voi olla 

rajoittava tekijä, joka edellyttää budjetin pienentämistä alle asiakkaan 

maksuhalukkuuden, mikä johtaa asiakkaan hyväksymiin hankkeen kustannuksiin. Nämä 

kustannukset asiakas on kykenevä ja halukas maksamaan. (Ballard 2012) 

TVD eroaa perinteisestä rakentamishankkeesta etenkin määrittelyvaiheessa. Kuvassa 

Zimina et al. (2012) esittävät TVD-prosessin hankkeen määrittelyvaiheen etenemistä ja 

tavoitekustannustason määrittämistä.  
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Kuva 3. TVD-prosessin kuvaus (mukaillen Zimina et al. 2012). 

Projektin budjettia ei yleensä perusteta lopullisen rakennushankkeen arvioituun arvoon, 

vaan tilaaja määrittää suurimman sallitun kustannuksen (Allowable Cost, AC), jota ei saa 

ylittää. Tärkeimmät palveluntuottajat auttavat asiakasta kehittämään ja arvioimaan 

liiketoimintatapausta sekä päättämään projektin rahoittamisesta 

toteutettavuustutkimuksen avulla. Toteutettavuustutkimukseen osallistuu kaikki 
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avainsidosryhmät. Liiketoimintatapaus perustuu kiinteistön elinkaarikustannusten ja 

hyötyjen ennusteeseen, jotka kehitetään toimintamallista. (Ballard 2001) 

Seuraavaksi projektiryhmä määrittää hankkeen suunnittelu- ja rakentamisvaiheelle 

keskimääräisen hintatason (Market Cost, M) perustuen aiempiin ja samankaltaisiin 

hankkeisiin (Ballard 2012, Zimina et al. 2012). Markkinahinnan ja suurimman sallitun 

kustannustason määrittämisen jälkeen tarkastellaan kumpi näistä muodostaa hintakaton 

hankkeelle. Jos AC on yhtä suuri kuin M, valitaan hintakatoksi AC. Mikäli AC on 

suurempi kuin M, valitaan hintakatoksi M. Jos M on suurempi kuin AC, jolloin vertailtu 

markkinahinta on korkeampi kuin tilaajan käytössä oleva budjetti, harkitaan projektin 

suunnittelun jatkamista ja mietitään, tuleeko tilaajan muuttaa rakennushankkeen 

vaatimuksia. Mikäli erotus AC:n ja M:n välissä on suhteellisen pieni, voidaan edetä 

projektin suunnittelussa, jos projektin aikana innovoinneilla, hukkaa ja riskejä 

pienentämällä voidaan saavuttaa AC:n taso.  

Kun tavoitekustannustaso on päätetty ja todettu rakennushankkeen olevan kannattava 

kaikille osapuolille, jaetaan tavoitekustannustaso pienempiin osiin osatavoitteiksi 

tekniikkaryhmittäin. Tekniikkaryhmiin kuuluvat suunnittelijat, arkkitehdit, rakentajat ja 

myös tilaajan ja käyttäjän edustajat. Ryhmän jäseniä voivat olla esimerkiksi arkkitehti, 

rakennesuunnittelija, urakoitsijan työnjohto ja erikoisaliurakoisijat. (Ballard 2012; 

Denerolle 2011; Merikallio 2015; Zimina et al. 2012). 

Tekniikkaryhmissä projektin suunnitteluperusteet ja laatuvaatimukset tarkastetaan sekä 

lähtötietoja parannetaan entisestään. Tämän jälkeen suunnitellaan suuret linjaukset, 

tehdään ideointia ja innovointia, joiden tavoitteena on kehittää useampi ratkaisuvaihto, 

ettei liian aikaisin lukittua suunnitteluratkaisua jouduta hylkäämään liian kalliina tai 

sopimattomana tilaajan tarpeisiin, mikä voi aiheuttaa ongelmia suunnittelun aikatauluun 

ja kokonaisläpimenoaikaan. Kun suunnitelmat on tarkistettu ja hyväksytty sekä hankkeen 

lopullinen laajuus ja laatutasot on valittu sekä toimintasuunnitelma hyväksytty, niin 

tilaaja asettaa projektin osapuolille tavoitekustannustason, joka on pienempi kuin laskettu 

budjetti. (Ballard 2012; Merikallio 2015) 

Tilaajan ja projektiryhmän yhteinen esisopimus varmistaa, että tilaajan asettamaa 

budjettia ei saa ylittää ja budjetti on raja, joka määrä osapuolten tuloksen tai tappion 

määrän. Projektiin osallistuvat osapuolet voivat neuvotella kiinteän 

”osallistumismaksun”, joka toimii tilaajalle puskurina, mikäli projekti ylittää ennalta 
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määrätyn budjetin. Maksut kattavat yleensä noin 10 %:n budjetin ylityksen, mutta 

ylimenevästä osuudesta budjetista vastaa tilaaja itse. Tällainen sopimusmenettely ohjaa 

tilaajaa valitsemaan luotettavia ja kompetentteja yrityksiä projektiryhmään. (Ballard 

2012). 

Kun projektiryhmän suosittelee etenemään hankkeessa ja tilaaja on asettanut 

tavoitekustannustason, niin silloin projektin osalliset neuvottelevat kuinka voitot jaetaan 

projektiryhmän kesken. Mikäli laskettu markkinahinta on merkittävästi suurempi kuin 

tilaajan suurin sallima kustannus ja projekti päätetään käynnistää, on vältettävä liian 

aggressiivisen tavoitekustannustason asettamista ennen projektin taloudellisen 

kannattavuuden varmistamista. (Ballard 2012). Tämän jälkeen suunnittelua ohjataan 

kohti tavoitekustannusta käyttäen saatua kustannustietoa suunnittelun lähtökohtana ja 

tavoitteena on alittaa tavoitekustannus, jolloin projektiryhmä maksimoi yhteisen tuloksen 

määrän (Ballard 2012; Zimina et al. 2012). 

Tavoitekustannuksen määrittämisen ja voiton jaosta sopimisen jälkeen alkaa tavoitteisiin 

suunnittelu. Tätä prosessia on käsitelty kustannustavoitteiden näkökulmasta, ja 

kirjallisuus soveltaa tuotekehityksessä käytettäviä metodeja kuten Design for X (DfX) ja 

tavoitekustannuslaskenta (TC). Tuotekehityksessä käytetyssä kohdeominaisuuksiin 

suunnittelussa (DfX) on kolme haastetta: 

1. Miten yhdistää oikeat spesialistit suunnitteluprosessiin liittämällä organisaatiot 

yhteen sopimuksilla ja tehokkaalla yhteistoiminnallisella suunnitteluprosessilla. 

2. Miten tehdä kompromisseja ominaisuuksien välillä. 

3. Miten ohjata suunnittelupäätöksiä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ballard ja Reiser (2004) tarkastelevat suunnittelupäätöksien ohjaamista tavoitteiden 

saavuttamiseksi kustannusten näkökulmasta rakennusalalla. Aikaisempi toimintatapa on 

ollut suunnitella ensin ja laskea kustannukset suunnitelmien perusteella. He esittävät, että 

parempi toimintamalli on ennustaa erilaisten mahdollisten suunnitteluratkaisuiden 

kustannusseuraukset ja valita niistä tavoitekustannukseen sopivat ratkaisut. Tällä hetkellä 

sitä tehdään kustannusarvioiden perusteella. Tavoitekustannuksiin suunnittelu on tehtävä 

toimintarajat ylittävissä tiimeissä, sillä suuri määrä haluttuja tuoteominaisuuksia vaatii 

paljon tietoa ja kompetenssia, jota harvoin on yhdellä henkilöllä. Toinen kriittinen 

työkalu tavoitekustannuksiin suunnittelussa on integroitu tuote-/kustannusmalli, joka 
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paljastaa suunnitteluratkaisuiden arvioidut kustannukset, minkä avulla on helpompi 

välttää kustannusrajat ylittävien suunnitteluratkaisuiden tuottamista.  

Monden (1995) mukaan tavoitekustannuslaskenta (TC) määritellään yrityksen laajuiseksi 

voitonhallintatoiminnaksi uuden tuotekehitysvaiheen aikana, joka sisältää: (1) 

asiakkaalle miellyttävän laadukkaiden tuotteiden suunnittelun, (2) uuden tuotteen 

tavoitekustannusten määrittämisen (mukaan lukien investointikustannukset) tietyn 

voittomarginaalin saavuttamiseksi, jota tarvitaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 

ottaen huomioon nykyiset markkinaolosuhteet, ja (3) suunnitellaan tapoja, joilla 

tuotesuunnittelu saavuttaa tavoitekustannukset, ja samalla tyydyttää asiakkaiden tarpeet 

laadun ja täsmällisen toimituksen suhteen. (Monden 1995) 

Arvonhallintaa (engl. value engineering) on käytetty tuotekehityksessä tukemaan 

tavoitekustannusten saavuttamista. Rakennusalalla on enemmän käytetty menetelmää, 

joka vertailee suunnitteluratkaisuja aiemmin tuotettuihin saman tyyppisiin ratkaisuihin, 

kuin kustannusrajoissa olevien vaihtoehtoisten ratkaisujen tuottamista. Toiminnallinen 

analyysi on vaatimusten hallinnan ydin. Rakennusalalla tuottajan ja asiakkaan suhde on 

tyypillisesti hieman erilainen kuin muussa teollisuudessa, jossa 

tavoitekustannuslaskentaa käytetään nostamaan omaa kannattavuutta. Rakennusalalla 

tavoitekustannuslaskentaa voidaan käyttää työkaluna, joka tuottaa asiakkaalle arvoa ja 

takaa kannattavuuden tuottajalle. Ballardin ja Reiserin (2004) mukaan 

tavoitekustannuslaskentaa käytetään rakennusalalla esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, 

jossa asiakkaalla on käytössä rajoitettu määrä rahaa ja haluaa käyttää kaiken sen, jotta 

löytäisi lisäarvoa tuottavia investointimahdollisuuksia. Tuottajan kyky laajentaa 

tavoitekustannuslaskentaa alemmas toimitusketjussa, on toiminto tuottajan ja relevantin 

toimittajan suhteessa. Tämä käytäntö kehitettiin Japanissa, kun Toyotalla oli pitkiä 

suhteita jopa kolmannen asteen toimittajien kanssa. Rakennusalalla tosin pitkät 

toimittajasuhteet eivät ole kovin yleisiä. 

2.5.2 Synteesi TVD-prosessin kulmakivistä 

Target Value Design (TVD) – tilaajan tavoitteisiin suunnittelua voidaan pitää filosofisena 

tai strategisena käsitteenä, jonka pääajatus on tuottaa asiakkaalle maksimaalista arvoa ja 

laskea kustannuksia kehittämällä suunnitelmia. TVD on siis johtamismenetelmä, joka 

ohjaa suunnittelua toimittamaan asiakkaalle arvoa projektin reunaehtojen sisällä. 

Integroitu projektitoimitus on TVD:n edellytys, sillä sen tarkoituksena on hyödyntää 
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kaikkien osallistujien kykyjä sekä oivalluksia projektin tulosten optimoimiseksi ja arvon 

lisäämiseksi Lean-periaatteiden mukaisesti projektin omistajalle. TVD:n kulmakivet 

(kuva 4) ovat edellytyksiä näiden edellä mainittujen asioiden saavuttamiseksi. 

 

 

Kuva 4. TVD-kulmakivet (mukaillen Ballard 2009). 

Arvo voidaan määritellä monella tavalla, mutta IPD:n (Integrated Project Delivery) 

näkökulmasta arvo ei ole rinnastettavissa pienimpään kustannukseen, sillä halvin on 

harvoin tarpeeksi hyvä. On tärkeää ottaa huomioon koko projektin elinkaari ja kaikkien 

projektiosapuolten tarpeet, jotta voidaan toimittaa arvoa, sillä arvo ei lopu projektin 

luovutusvaiheeseen. Siksi arvon määrittäminen on olennainen osa TVD:tä. Yleisesti arvo 

voi olla rinnastettavissa hankeen tavoitteisiin. Arvon määrittäminen antaa perusteet, 

joiden mukaan suunnittelua voidaan ohjata kohti tavoitetta. Tavoitteet määritetään 

arvoperusteisesti ja ne tarkentuvat projektin edetessä. Arvon tuottaminen lyhyimmässä 

kestävässä läpimenoajassa edellyttää hajautettua päätöksentekoa. Se on Lean-ajattelun 

TVD

IPD
Sidosryhmä-
johtaminen

SBD

TCVaatimusten 
hallinta

Arvon 
määrittäminen

Mahdollisuuksien 
hallinta
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keskeinen periaate. Nopean arvon saavuttaminen edellyttää nopeaa, hajautettua 

päätöksentekoa. Tämä vähentää viiveitä, parantaa tuotekehitysvirtaa, mahdollistaa 

nopeamman palautteen ja luo innovatiivisempia ratkaisuja. Jotkut päätökset ovat 

kuitenkin strategisia ja oikeuttavat keskitetyn päätöksenteon. Koska molemmat päätökset 

tehdään, luotettavan päätöksentekokehyksen luominen on kriittinen askel nopeiden 

arvovirtojen varmistamisessa. 

Projektin kehitysvaiheessa TVD:n yhtenä elementtinä on tavoitekustannustason 

määrittäminen, minkä perusteella hanketta ja suunnittelua lähdetään viemään eteenpäin. 

Tavoitekustannustaso pilkotaan osatavoitteiksi tekniikkatiimeille, jotka koostuvat 

suunnittelijoista, rakentajista, tilaajista ja käyttäjistä. Siksi tavoitekustannuslaskenta 

(TC), missä periaatteena on ohjata suunnitteluprosessia kustannusten ja arvon kautta, on 

yksi kulmakivistä. Tavoitekustannuslaskennassa olennaista on jatkuva arviointi ja 

seuranta.  

Perinteinen suunnittelu ja elinkaaren käytännöt kannustavat valitsemaan yhden 

suunnittelun ja vaatimusten vaihtoehdon jo kehitysprosessin alussa. Valitettavasti, jos 

tämä lähtökohta osoittautuu vääräksi valinnaksi, tulevat mukautukset kestävät liian kauan 

ja voivat johtaa pitkän aikavälin epäoptimaaliseen suunnitteluun. TVD pyrkii 

vähentämään hukkaa ja uudelleen työstöä suunnittelu – arviointi – uudelleen suunnittelu 

-kierrossa. Parempi lähestymistapa ohjata suunnittelua kohti tavoitetta on Set-Based 

Design (SBD), joka ylläpitää useita suunnitteluratkaisuja ja -vaihtoehtoja pidemmän 

ajanjakson aikana. Empiirisiä tietoja käytetään sitten tarkennuksien tekemiseen, jolloin 

tuloksena on arvokkaampi lopputulos. Tässä noudatetaan Last Responsible Moment 

(LRM) -strategiaa, jossa ei tehdä ennenaikaista päätöstä, vaan viivästytetään sitoutumista 

ja pidetään tärkeitä ja peruuttamattomia päätöksiä avoimina, kunnes päätöksen tekemättä 

jättämisen kustannukset ovat suuremmat kuin päätöksen tekemisen kustannukset (Lane 

& Woodman 2000). Näin suunnittelu voi edetä häiriöttä. SBD:n sisällä hyödynnetään 

myös Choosing By Advantages (CBA) -menettelyä, jonka tavoitteena on valita aina 

hankkeen kannalta hyödyllisin ratkaisu.  

Suunnittelu on luonteeltaan ongelmien etsimistä ja ratkomista. Jotta suunnittelijat voivat 

kehittää täsmällisiä ratkaisuja, suunnitteluprosessin tulee olla luonteeltaan iteratiivinen ja 

sisältää seuraavat kolme perustoimintoa: kuvaaminen, esittäminen ja testaaminen. SBD 

antaa mahdollisuuden innovoinnille ja suunnitelmien kehittämiselle, jota voidaan tukea 
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mahdollisuuksien hallinnalla. Suunnitteluratkaisuiden kehittämisessä kriteereinä ovat 

esimerkiksi kustannus, aikataulu ja rakennettavuus. Projektiallianssi toimitusmallina 

tukee aktiivista mahdollisuuksien hallintaa mahdollistamalla yhteistyöhön perustuvan 

työkulttuurin muodostamisen sekä avoimen viestinnän asiakasorganisaation ja eri 

toimintojen kanssa. Yksilölliset- ja projektikannustimet sekä ideointiprosessi lisää 

halukkuutta etsiä ennakoivasti mahdollisuuksia. Lisäksi kyky tasapainottaa ohjausta ja 

joustavuutta merkittävä aktiivisen ja jatkuvan mahdollisuuksien hallinnan avain. 

Yhdelle suunnittelun ongelmalle voi olla ääretön määrä erilaisia ratkaisuja ja yksikään 

niistä ei miellytä kaikkia sidosryhmiä. Kuitenkin jokaisen suunnitteluratkaisun laatu ja 

ominaisuus vastata asiakkaan vaatimuksiin sekä maksimoida arvoa, on riippuvainen 

vuorovaikutuksen tasosta asiakkaan ja muiden suunnitteluprosessiin osallistuvien kanssa. 

TVD:ssä periaatteena on kuvata ensin, miten ja mihin rakennettavia tiloja käytetään 

ennen tilojen suunnittelemista. Suunnittelijoiden työ muuttuu pienempien 

suunnittelupakettien suorittamiseksi ja työn julkaisemiseksi muille projektiryhmän 

jäsenille. TVD edellyttää toimintojen rajat ylittäviä tiimejä, joilla on omat vastuualueet, 

sillä yhdellä osapuolella ei ole kaikkia tarvittavia tietoja. Siksi vaatimusten hallinnan tulee 

olla osa TVD-prosessia, sillä asiakastarpeiden muuttaminen tiettyihin vaatimuksiin ja 

suunnitteluratkaisuihin vaatii paljon prosessisuuntautunutta työtä.  

Jatkuva vaatimusten virta erilaisista lähteistä vaatii jatkuvaa työstämistä. Vaatimusten 

hallinta on systemaattinen ja iteratiivinen prosessi, joka ymmärtää, tallentaa ja 

dokumentoi, mitä sidosryhmät vaativat tuotteelta tai järjestelmältä, sekä laatii 

vaatimukset kirjalliseen muotoon ja teknisiksi tiedoiksi. Vaatimusten hallinnan prosessi 

varmistaa, että kaikkia tarpeita käsitellään samalla tavalla. Prosessi voidaan jakaa 

vaatimusten kehittämiseen ja muutostenhallintaan, joita voidaan pitää rinnakkaisina 

prosesseina. Näiden kahden on toimittava yhteistyössä kaikkien sidosryhmien tarpeiden 

määrittämiseksi. Vaatimusten luokittelu ja priorisointi ovat keskeisessä roolissa 

vaatimusten hallinnassa, sillä se varmistaa sujuvan vaatimusten kehittämisen ja 

muutostenhallinnan prosessit. Puutteellinen vaatimusten hallinta voi aiheuttaa uudelleen 

suunnittelua, mitä TVD pyrkii vähentämään. 

TVD-prosessilla on kolme vaihetta: tavoitteiden asettaminen (Mitä?), tavoitteisiin 

suunnittelu (Miten?) ja tavoitteisiin rakentaminen. Näiden vaiheiden aikana on osattava 

käyttää oikeita menetelmiä ja työkaluja oikeaan aikaan. TVD:n periaatteiden mukaan 
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tilaaja asettaa joustavia vaatimuksia innovoinnin kannustamiseksi, eli mahdollistaa 

useamman suunnitteluratkaisun kehittämisen. Suunnitteluratkaisuiden tuottaminen 

hankesuunnittelu-, luonnos-, hankinta- ja toteutusvaiheille vaatii eri tasoisia tietoja, mutta 

minkä tasoista tietoa tarvitaan missäkin vaiheessa? Näiden asioiden selvittämiseksi tulisi 

ymmärtää, missä tietoa on saatavilla ja mitä kanavia pitkin. Erityisesti tavoitehinnan 

määrityksessä oikean tasoinen tieto auttaa luomaan realistiset reunaehdot hankkeelle. 

Ensin tunnistetaan ja arvioidaan sidosryhmät, jonka jälkeen luodaan 

kommunikointikanavat. Suunnittelussa on osattava pyytää oikeaa tietoa, oikealla 

tarkkuudella, oikeaan aikaan, oikea määrä ja oikeaan alueeseen. 
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3 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

Tutkimus toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin OYS 2030 hankkeeseen 

yhteistyössä hankkeen avainosapuolten kanssa. OYS 2030 on vuoteen 2030 kestävä 

uudistamisohjelma, jonka päämääränä on päivittää Oulun yliopistollisen sairaalan tilat ja 

toiminta vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon tarpeisiin. OYS on yksi Suomen 

viidestä yliopistollisesta sairaalasta, joka vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen 

erikoissairaanhoidon palveluista ja lähes 750 000 suomalaisen erityisvaativasta 

erikoissairaanhoidosta koko pohjoisessa Suomessa Keski-Pohjanmaalta ylimpään 

Lappiin saakka. Oulun yliopistollisen sairaalan tilat on rakennettu vuosina 1968–1974 

aikansa tarpeita vastaaviksi. Kiinteistöt ovat tulleet elinkaarensa päähän, eivätkä tilat enää 

vastaa nykyaikaisen hoidon vaatimuksiin eivätkä luo mahdollisuuksia toiminnan 

tehostamiselle. Hanke on jaettu kahteen vaiheeseen: Ydinsairaala 1. vaihe ja Ydinsairaala 

2. vaihe. Ydinsairaala 1. vaiheessa rakennetaan kaksi sairaalarakennusta A- ja B-

rakennus, joista molemmat toteutetaan erillisinä projektialliansseina. Rakennuksiin 

sijoitettavia toimintoja ovat muun muassa avosairaala, päiväsairaala, teho-osastot, 

leikkausosastot, yhteispäivystys, kuvantaminen, poliklinikka, sydänkeskus, vuodeosastot 

sekä tutkimus- ja opetustilat. Molempien rakennusten on määrä valmistua samaan aikaan 

vuonna 2024.  Tutkimuksen suorittamisen aikana A-rakennus on projektiallianssin 

toteutusvaiheessa ja B-rakennus kehitysvaiheessa.  

Suunnitteluprosessi on monimutkainen ja iteratiivinen. Siihen osallistuu suuri joukko eri 

osapuolia, mikä tekee siitä entistä enemmän monimutkaisempaa. Kun yhdistetään 

erikoisalat uusien jatkuvasti uutta tietoa tuottavien työkalujen kanssa, syntyy 

informaatiovirtoja, jotka vaativat hallintaa. Informaation volyymin kontrolloiminen ja 

jakaminen hallittaviin kokonaisuuksiin ovat avainaktiviteetteja onnistumisen kannalta. 

On kyettävä luomaan tuotantomuoto, joka hyödyttää projektia ja kaikkia sen osapuolia. 

Haasteena on optimoida spesialistien panos (engl. input) suunnitteluprosessien aikana. 

Usein epäonnistutaan siinä, milloin ja millä tarkkuudella suorite tai tuote olisi saatava. 

Suunnitteluryhmä käyttää paljon aikaa ei-arvoa tuottaviin tehtäviin monitieteellisen 

viestinnän puutteen vuoksi ja odotellessaan kokouksia tai päätöksiä. Tämä johtaa usein 

suuriin iteraatioihin. Synkronoimattomat prosessit voivat johtaa hukan eri muotoihin: 

kaksinkertainen työ, odotusaika, informaation varastoituminen, järjestelmän 

tehottomuus, yli- tai alimäärittely, virheellinen tieto ja käyttämätön 

(henkilöstö)potentiaali.  
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3.1 Tutkimusprosessi 

OYS 2030 hankkeen toteutuksessa hyödynnetään TVD-prosessia tukemaan hankkeen 

onnistumista, mikä luo edellytykset tutkimuksen toteuttamiselle. Suomessa 

rakennushankkeissa hyödynnettyjä TVD-prosesseja on tutkittu vähän, mikä antaa 

motivaation tutkimuksen suorittamiselle. Tutkimuksen toteuttamisessa perehdyttiin 

aiheeseen kuuluvaan kirjallisuuteen, jonka jälkeen tutustuttiin hankkeessa 

hyödynnettävään TVD-prosessiin. Tutkimus aloitettiin kirjallisuuskatsauksella 

relevanttiin Target Value Designiin liittyvään kirjallisuuteen, josta tunnistettiin TVD-

prosessin kulmakivet. Tutkimusprosessi itse case-hankkeessa aloitettiin tunnistamalla 

toiminnot, jotka vaikuttavat tilaajan tavoitteisiin suunnitteluun. Hankkeesta tunnistettiin 

sen avainosapuolet ja heistä valittiin haastateltavaksi tutkimuksen kannalta relevantit 

henkilöt. Kaikki osapuolet olivat halukkaita osallistumaan haastatteluun. Haastattelujen 

jälkeen muodostettiin nykytilakuvaus ja tunnistettiin kehityskohteet nykyisessä 

suunnitteluprosessissa. Tutkimuksen tuloksissa muodostetaan kirjallisuuskatsauksen ja 

empiiristen havaintojen perusteella ideaali TVD-prosessi. 

Tutkimuksen kvalitatiivisen luonteen vuoksi haastattelujen suorittamisessa käytettiin 

puolistrukturoitua haastattelua, jossa kysymykset ovat valmiiksi mietittyjä ja kaikille 

haastateltaville samoja, mutta valmiit vastausvaihtoehdot puuttuvat. Puolistrukturoitu on 

strukturoitua haastattelua vapaampi ja sopii käytettäväksi asioihin, joita on tutkittu vielä 

suhteellisen vähän.  

Haastateltavat osapuolet olivat eri suunnittelualat, palveluntuottajat ja tilaaja. 

Haastattelujen tavoitteena oli saada selkeä käsitys olemassa olevasta TVD-prosessista 

hankkeessa. Toissijaisena tavoitteena oli kerätä sidosryhmiltä pohdintoja nykyisen 

prosessin toiminnallisuudesta ja siitä, kuinka he parantaisivat prosessia oman toimintansa 

näkökulmasta. Haastatteluissa käytettiin luetteloa kysymyksistä ja aiheista, mutta myös 

muista aiheista keskusteltiin, jos niitä ilmeni. Haastatteluteemat on lueteltu liitteessä 1. 

Haastateltavat olivat seuraavien osapuolten edustajia: 

• Projektinjohtotiimi 

• Toiminnallinen suunnittelu 

• Tekninen suunnittelu 

• Erikoissuunnittelijat 
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• Rakennustöiden toteuttajat 

Haastatteluissa käytiin läpi hankkeen etenemistä vaihteittain ja niissä keskityttiin 

erityisesti suunnitteluprosessiin. Kokonaisuudessaan haastateltiin 11 suunnittelijaa, 

kuutta palveluntuottajan edustajaa, sekä viittä tilaajaorganisaation edustajaa. Eri aiheita 

korostettiin erilaisissa haastatteluissa, riippuen henkilön roolista ja hänen 

kokemuksestaan aiemmista käynnistämisistä. Haastattelut nauhoitettiin ja muistiinpanot 

avainteemoista ja havainnoista tehtiin, kun haastatteluja kuunneltiin myöhemmin 

nauhalta. 

Tilaajan tavoitteisiin suunnittelun nykytilakuvaus on esitetty luvussa 3.2. 

Nykytilakuvauksen muodostamisessa hyödynnettiin hankkeen sisäisiä materiaaleja ja 

prosessikuvauksia. Alustavan TVD-prosessin mallintamisessa käytettiin haastattelujen 

tulosten lisäksi olemassa ja aiheeseen liittyvien työpajojen tuloksia sekä jatkuvaa 

seurantaa sekä havainnointia. Alussa osoittautui haasteeksi valinnat prosessin 

kuvaamisen tarkkuustasosta sekä tutkimuksen laajuuden rajaamisesta. Käsiteltävästä 

aiheesta on tehty tutkimusta suhteellisen vähän. Muita esiin nousseita haasteita olivat 

haastateltaville sopivien aikojen löytäminen kiireisen aikataulun vuoksi. Haastatteluissa 

pyrittiin selvittämään, millä tavalla eri osapuolet käsittävät tilaajan tavoitteisiin 

suunnitteluprosessin toimivan, mitkä asiat toimivat hyvin ja mitä asioita olisi syytä 

kehittää. Haastattelujen ja havainnoinnin avulla saatiin kehitettyä alustava prosessikuvaus 

tilaajan tavoitteisiin suunnittelusta case-hankkeessa ja muodostettiin karkea käsitys 

ideaalin TVD-prosessin sisällöstä. Esille nousseet haasteet liittyvät yhteistoiminnallisen 

suunnittelun toteuttamiseen. 

3.2 Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu OYS 2030 hankkeessa 

OYS 2030 hankkeen suunnittelussa noudatetaan tilaajan asettamia suunnittelua ohjaavia 

periaatteita, ”arvoa rahalle” -periaatetta sekä TVD-prosessia, jolla pyritään ohjaamaan 

suunnittelua liitteissä 1 ja 2 esitettyihin hankkeen ja tilaajan hankkeen toteutukselle 

asettamiin tavoitteisiin. Hankkeen TVD prosessi on jaettu kahteen osaan siten, että 

kehitysvaiheessa ja ensimmäisiä suunnitteluratkaisuja kehitettäessä puhutaan Target 

Value Design -prosessista. Allianssin toteutusvaiheessa ja hankintojen yhteydessä 

toteutettava tavoitteisiin tähtäävä suunnittelu on Target Value Design & Deliveryä, millä 

pyritään varmistamaan hankkeen tavoitekustannuksen mukaisuus ja asetettujen 
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toiminallisten ja teknisten vaatimuksien saavuttaminen. Toimintaa pyritään toteuttamaan 

tilaajan, suunnittelijoiden, konsulttien ja toteuttajien muodostamana integroituna 

projektitiiminä, joka kehittää suunnitelmia kohti tilaajan tavoitteita TVD-prosessin 

avulla. Hankeessa hyödynnetään avoimen rakentamisen periaatteita (Kiiras & Kruus 

2006), mikä mahdollistaa suunnittelun kehittämisen ja rakentamisen toteuttamisen 

yhtäaikaisesti: rakennukset ovat jaettu kiinteään, puolikiinteään ja muuntuvaan osaan. 

Hankkeessa Target Value Design & Delivery-prosessi (TVDD) on käytössä A-

rakennuksen allianssin toteutusvaiheessa, jolloin suunnittelu on yleissuunnitteluvaiheessa 

ja suunnittelun periaateratkaisut on pääosin tehty sekä toiminnot, tavoitteet ja laatutaso 

määritelty. Tekniset ja toiminnalliset tavoitteet on määritetty A-rakennuksen 

vaatimusmallissa ja hankesuunnitelmassa. Hankkeen laajuus ja tavoitekustannus on 

määritetty hankkeen kehitysvaiheessa. TVDD-prosessissa tunnistetaan 

suunnitteluratkaisun vaikutus tuottavuuteen, kustannustavoitteet, suunnitteluun 

käytettävä aika, toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset, sekä sidosryhmät, joita 

ratkaisun valinnassa tulee kuulla.  

Kustannustavoitteisiin ohjaamista varten hanke on jaettu kustannuseriin, joita ovat 

erilaiset rakennusosat ja -järjestelmät. Näille kustannuserille on asetettu erilliset 

osatavoitteet, joiden yhteissumma on pienempi kuin tilaajan hankkeelle asettama 

kustannustavoite. Rakennusosien kustannustavoitteet asetettu yhteistyössä tilaajan, 

rakennustyön toteuttajien ja projektinjohdon kesken. Hanke on jaettu 17 

suunnittelupakettiin, jotka ovat pilkottu erillisiksi TVDD-työpajoissa työstettäviksi 

kokonaisuuksiksi – hankintapaketeiksi. TVDD-prosessi etenee periaateratkaisuista 

yksityiskohtaisempaan suunnitteluun sekä tuotannon suunnitteluun. Taulukossa 1 on 

esitetty TVD-prosessin vaiheet ja niiden sisältö.  

TVDD-prosessi on jaettu viiteen työpajaan: TVD0, suunnitelmakatselmus 1, TVD1, 

TVD2 ja suunnitelmakatselmus 2. TVDD-työpajoissa työskentelee ryhmä, joka kehittää 

suunnitteluvaihtoehtoja ja tekee kustannuslaskentaa sekä kustannusvertailua. 

Hankintapakettien kohdalla hyödynnetään kokemusta: tunnistetaan määräykset ja 

hyväksi koetut materiaalit ja toimintatavat mitä edellytetään toteutuksessa. 

Tuoteosatoimittajien kanssa voidaan tarkentaa suunnitelmia ja kehittää ratkaisuja 

tavoitteisiin. Hinta ei ole ainoa kriteeri ratkaisuja ja siksi päätöksiä tehdessä sekä 
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hankintapaketteja avatessa joudutaan perustelemaan suunnitelmien kehittämistä. 

Tarkoituksenmukaistetaan asioita tarkastelemalla asioita tavoitteiden näkökulmasta. 

Taulukko 1. Hankkeen TVDD-prosessin työpajat. 

Työpaja Sisältö Tulos 

TVD0 – 

suunnittelun 

aloitustyöpaja 

Suunnittelun lähtötiedot suunnitelmille. 

Tarkastetaan hinnanmääritysvaiheen 

periaatteet: mitä on sovittu? 

Käydään läpi tavoitelaskenta: mitä kuuluu 

tavoitehintaan ja mitä ei? 

Työpajan jälkeen tehdään 

hankintasuunnitelmat valmiiksi. 

SK1 – 

suunnitelma-

katselmus 1 

Hankintasuunnitelmien katselmointi: 

vastaako tavoitetta?  

Ohjaa suunnittelua tavoitteisiin. 

Hankintaprosessi käynnistetään siltä 

osin kuin se suunnitelmien 

perusteella voidaan. Tämä jälkeen 

tehdään tarjouspyyntöjä. 

 TVD1 – TVD-

työpaja 

suunnitelmien 

kehittämiseen 

Suunnitelmien katselmointi yhdessä yhden 

tai useamman toimittajan kanssa. 

Tarjousten ja hintatiedon analysointi.  

Päätösesitys hankinnasta 

hankintaryhmästä. 

Tilaajan hyväksyntä hankinnalle. 

APR hyväksyy esitetyn hankinnan. 

Hankintakokonaisuuden sopimus 

valmis. 

Suunnittelu jatkuu taustalla – 

toteutussuunnittelu alkaa 

TVD2 – toinen 

TVD-työpaja  

Toteutussuunnittelun välikatselmus. 

Valittu toimittaja tulee paikan päälle 

antamaa lisätietoa suunnittelijoille. 

Toteutussuunnitelmat tehdään 

valmiiksi. 

SK2 – 

suunnitelma-

katselmus 

Viimeinen suunnitelmakatselmus 

tuotantosuunnitelmiin. Mahdolliset pienet 

tarkennukset (yleensä 2 viikkoa aikaa). 

Todetaan, että näillä suunnitelmilla 

voidaan aloittaa rakentaminen. 

Toteutus alkaa kyseessä olevan 

hankinnan osalta. 

 

Yksittäisen suunnitteluratkaisun valinnassa käytettävä työryhmä vaihtelee riippuen 

käsiteltävästä ratkaisusta ja voi sisältää esimerkiksi seuraavia jäseniä: 

• Käyttäjä (esimerkiksi hoitohenkilökunta) 

• Tilaaja 

• Tukitoiminnot (ylläpito, sairaalapalvelut, logistiikka ym.) 
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• Arkkitehti  

• Rakennesuunnittelija 

• Talotekniikan suunnittelija(t) 

• Projektinjohto / rakennuttajakonsultti 

• Toteuttajat 

• Erikoissuunnittelijat (logistiikka, ICT, akustiikka jne.) 

 

Suunnittelun lähtötiedot kerätään käyttäjätyöpajoista TVDD-prosessin aloittamiseksi. 

Suunnitteluratkaisujen valinta dokumentoidaan käyttäen A3-dokumenttimalleja, joissa 

esitetään muun muassa ratkaistava ongelma, sekä sen taustat, ratkaisujen lähtökohdat, 

vaihtoehtojen analyysi ja ehdotettu ratkaisu.  Vertailuun otettaan lähtökohtaisesti 

vähintään kolme eri vaihtoehtoa, paitsi mikäli soveltuvia ratkaisuja on vähemmän. Eri 

vaihtoehtojen vertailuun käytetään hyötyihin perustuvaa valintaa (CBA), mikä liitetään 

osaksi ratkaisuehdotusta. Kustannustavoitteiden, tuottavuuden sekä toiminnallisten ja 

laadullisten vaatimusten perusteella määritellään tapauskohtaisesti pakolliset kriteerit 

sekä suunnitteluratkaisun valintaperusteet, joita voivat olla esimerkiksi: 

• Hyödyt (engl. advantages) 

o toiminnallisuus 

o elinkaari, ylläpito, huollettavuus, energiankulutus 

o ulkonäkö, visuaalisuus, estetiikka 

o tekninen laatu ja kestävyys 

o muunto- ja käyttöjousto 

o infektioiden torjunta ja turvallisuus 

• Kustannukset 

Suunnitteluratkaisujen kehittämisen rinnalla tavoitteena on hallita, hinnoitella ja 

pienentää hankkeen riskejä.  

3.3 Haastattelutulokset 

3.3.1 Integroituminen ja sidosryhmäjohtaminen 

Hankkeen laajuus vaatii sen toteuttamisen kahtena erillisenä alliansseina ja allianssit ovat 

perustettu eri aikaan, mikä vaikeuttaa kaikkien osapuolten tietotason saamista samalle 

tasolle. Osalla hankkeen osapuolista on kokemuksia ja yhteistyötä pidemmältä ajalta, 
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jolloin integroituminen ja joukkuehengen luominen on haasteellista uusien osapuolien 

kannalta. Toiminnallisen suunnittelun ja teknisen suunnittelun vuorovaikutuksen taso 

vaihtelee merkittävästi, koska informaation vaihtamisen ongelmaan törmätään ajoittain. 

Valmisteluvaiheessa tieteellisistä tutkimuksista on työstetty suhteellisen tarkalla tasolla 

olevia tilatarpeita ja eri henkilöstöryhmien tiimien tarpeita. Niissä on hyödynnetty 

esimerkiksi volyymitietoja ja ydinsairaalan konseptisuunnitelmasta löytyy hankkeen 

valmistelutyön tuotoksia. 

Yhteistoiminnallinen suunnittelu vaatii kaikkien osapuolien sitoutumista, jotta se voi 

tuottaa arvoa hankkeelle. Tilojen suunnittelussa varaudutaan muutoksiin 

muuntojoustavuuden keinoin. Muunto- ja käyttöjoustavuussuunnitelmassa on määritelty, 

miten eri alueille sijoittuvia tiloja voidaan muuttaa suunnittelun aikana ja sen jälkeen sekä 

miten muutoksiin varaudutaan. Hyvänä esimerkkinä pidetään talotekniikkasuunnittelun 

tiivistä yhteistyötä vastaavan käyttäjäosapuolen kanssa, mikä on tuottanut 

suunnitteluratkaisuihin positiivisia tuloksia muun muassa turvallisuuteen, 

energiatehokkuuteen ja huollettavuuteen liittyen.  

Haasteet integroitumisessa 

Monissa haastatteluissa korostettiin, että lähtökohtaisesti kaikkien suunnitteluratkaisujen 

tulisi täyttää tavoitteet ja palvella toimintaa. Tavoitteiden (liitteet 1 & 2) tulisi pysyä 

jatkuvasti suunnittelun rinnalla, mutta tällä hetkellä koetaan, että niihin on vaikea tarttua 

tavoitteiden tarkkuustason ollessa konsepti- ja strategiatason tyylisiä. Tavoitteisiin 

suunnittelun osalta puuttuu yhtenäinen teknistä suunnittelua palveleva dokumentti, jossa 

on riittävällä tarkkuustasolla kuvattu toiminnalliset vaatimukset tilojen suhteen. Tällöin 

koetaan, että suunnittelua on haastavaa ohjata ison kuvan tavoitteisiin ja aikataulun sekä 

kustannuksen tavoitteista syntyy ainoat ohjaavat tavoitteet, sillä ne ovat kaikille 

osapuolille selkeät. Päätöksiä suunnitteluratkaisuista joudutaan tekemään kovan 

aikataulupaineen alla, mutta päätöksentekoprosessia hidastaa tarvittavien tietojen 

puuttuminen. Päätöksenteon kynnys nousee, kun päätöksenteon tueksi tarvittavia tietoja 

ei ole saatavilla. Käyttö- ja muuntojoustavuudella pyritään varautumaan epävarmuuksiin, 

mutta pelkään muuntojoustavuuteen turvautuminen epävarmuuksien suhteen voi 

aiheuttaa ylimitoituksia suunnitelmissa.  

Epätarkkojen toiminnallisuuksien sovittaminen uusiin tiloihin on hankalaa, jolloin 

suunnitteluun haetaan ratkaisuja ja mallia muista vastaavista sairaalahankkeista. Näissä 
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tapauksissa tavoitteiden ja tarpeen muodostuminen tapahtuu ulkopuolelta, mikä ei 

välttämättä vastaa käsillä olevaa tilannetta. Lähtökohtaiset määrät ja mitoitusperiaatteet 

voivat muuttua jatkuvasti. Esimerkiksi taloteknisten järjestelmien suunnittelussa 

käyttäjäosapuolen kanssa on huomattu vastaavia hankkeita tarkasteltaessa, että sairaalan 

toimintakulttuurissa on suuria eroavaisuuksia verrattuna muihin vastaaviin sairaaloihin. 

Siksi ratkaisuiden soveltaminen eri kohteiden välillä on todella haastavaa.  

3.3.2 Tavoitekustannuslaskenta 

Ratkaisuja kehitettäessä päätöksien tekemisen merkitys korostuu, sillä rakennusprojektin 

kustannukset aiheutuvat päätöksistä, jotka lopulta johtavat rakennussuunnitelmiin 

aiheuttaen toteutuksen aikana rakennuksen lopullisten kustannukset. Avoimen 

rakentamisen mallin avulla kiinteän osan kautta voidaan teoriassa hallita kustannuksia 

rakennuksen ulkomittojen lukitsemisella, mutta käytännössä muuntuvien osien eli 

sisällön merkitys on myös suuri. Tavoitekustannusta määrittäessä on hyvä tietää, mitä 

tiloja rakennukseen tulee ja mitkä ovat niiden toiminnalliset vaatimukset. 

Tavoitekustannusta määrittäessä huomioidaan korkeimmat vaatimustasot tilojen suhteen. 

Hankkeessa on käytössä tyyppihuone -suunnittelukonsepti, jossa rakennuksessa toistuvat 

tilat kuten esimerkiksi potilashuoneet vakioidaan tehokkaiksi ja joustaviksi toiminnan 

kannalta.  

Tyyppihuoneet tulee olla hyväksyttynä ja lukittuna tavoitekustannusta lukittaessa ainakin 

suurimmasta volyymista, sillä suuren volyymin tyyppihuoneet koetaan ohjaavan 

suurimmilta osin hankkeen kustannuksia. Tällöin tulee myös varmistaa tilojen 

ominaisuudet toiminnallisten vaatimusten suhteen. Teknisistä ratkaisuista tyyppihuoneet 

sekä talotekniset järjestelmäratkaisut ovat suuria tekijöitä tavoitekustannuksen kannalta. 

Kehitysvaiheessa on tiedettävä toimintojen tilavaatimukset eli kuinka paljon tiloja ja mitä 

ominaisuuksia niiltä tarvitaan. Suunnittelussa eri vaihtoehtoja tarkastellaan kustannusten 

ja käytettävyyden näkökulmasta. Tarkoituksena on varoa poistamasta sellaisia asioita, 

jotka ovat toiminnan kannalta välttämättömiä. Kustannustietoa pyritään tuomaan 

erityisesti toteutussuunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hankkeessa on 

käytössä Target Value Delivery -prosessi, jossa suunnittelupaketit on jaettu 

hankintakokonaisuuksiksi, joita käsitellään hankinta- ja toteutussuunnittelun aikana 

tavoitteena ohjata suunnittelua tavoitekustannukseen. Prosessi on kuvattu luvussa 3.2. 

Haasteet tavoitekustannuslaskennan suhteen 
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Hankkeen valmisteluvaiheen tietojen perusteella määritetyt kustannukset eroavat 

paikoittain tämän hetkisistä toiminnallisista vaatimuksista. Tämä huomataan tilanteissa, 

joissa suunnittelussa on perusteltua tehdä muutoksia tai valita tavoitekustannuksesta 

poikkeavia ratkaisuja. Toiminnallisia vaatimuksia määritellessä käyttäjillä, 

suunnittelijoilla ja toteuttajilla on voinut olla hieman toisistaan poikkeavia näkemyksiä 

suunnitteluratkaisuista tavoitekustannusta määritettäessä. Tavoitekustannuslaskennassa 

kustannusten määrittämisen epävarmuus tilojen varustusten suhteen kasvaa, jos tilojen 

toiminnallinen kuvaus on avoin. Hankkeen valmisteluvaiheessa määritetty budjetti 

perustuu rakennusten neliöihin ja niiden bruttoalalle on laskettu hinta. Bruttoalaa 

verrataan muihin hankkeisiin, jotka ovat kaikki erilaisia. Eri hankkeiden vaatimukset 

vaihtelevat ja toiminta voi olla erilaista alueittain. Siksi kompleksien hankkeiden 

vertaaminen keskenään voi olla riksialtista. 

Vaatimusten vaihteleva dokumentointi luo epävarmuuksia tavoitekustannuslaskentaan. 

Toiminnallisuuksia ja tilojen vaatimuksia selvitetään käyttäjätyöpajoissa, joista tieto 

viedään edelleen kustannuslaskentaan ja suunnitteluun. Tämän prosessin läpimenoaika 

koetaan suhteellisen pitkäksi. Osapuolten välisessä tiedonvaihdossa koetaan olevan 

kehittämistä yhteisen ymmärryksen luomiseksi vaatimuksista ja muutoksista sekä niiden 

vaikutuksesta kustannuksiin, mikä voisi nopeuttaa prosessin läpimenoaikaa ja sujuvoittaa 

päätöksentekoa. Tästä voisi olla merkittävästi hyötyä myös toteutusvaiheessa 

suunnittelun ja hankintojen johtamisen onnistumisen kannalta, kun suunnittelua saadaan 

ohjattua tehokkaammin tavoitteisiin. 

3.3.3 Vaatimusten ja mahdollisuuksien hallinta 

Vaatimusten hallinta toimii suunnitteluprosessin taustalla läpi hankkeen (liite 5). 

Vaatimusten hallinnassa on prosessi (liite 5) ja sen työkaluna toimii Smartsheet-ohjelma, 

johon kerätään vaatimuksia käyttäjätyöpajoista ja muista lähteistä. Innovointia tehdään 

käyttäjätyöpajoissa testlab-tiloissa toimintojen näkökulmasta sekä innovaatio työryhmän 

toimesta sairaanhoitopiirin sisällä. Testlab-tiloissa mallinnetaan suunnitteluratkaisuja 

käyttäjälle. Myös järjestelmäkuvauksia tehdessä on innovoitu paljon käyttäjäosapuolen 

kanssa. Suunnittelun ohjauksen tiimi pyrkii toimimaan vaatimusten hallinnassa, joka on 

vaatimusten käsittelyä ja muutosten hallintaa. Master Planin eli hankkeen 

yleissuunnitelman päivityksessä on tehty vaatimusten päivittämistä Lasten ja Naisten 

sairaalaan (LANA) tehdyn hankesuunnitelman pohjalta. Tuolloiseen hankkeeseen tehtiin 

tekninen ja toiminnallinen vaatimusmalli. Toiminnallinen vaatimusmalli ei enää 
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päivittynyt Master Plan muutoksen jälkeen. Tekninen vaatimusmalli on olemassa ja sen 

taustalla on LANA:n hankesuunnitelma. 

Haasteet vaatimusten ja mahdollisuuksien hallinnassa 

Vaatimusten kommunikoinnissa suurin haaste on kielimuuri kulttuurien välillä. 

Suunnittelijan vilpittömästi pyytäessä vaatimuksia käyttäjä on sitä mieltä, että vaatimus 

on jo määritelty. Suunnittelijoiden tarpeet ovat luonteeltaan erilaisia kuin käyttäjät ne 

käsittävät. Vaatimusten dokumentoiminen kaikkien osapuolten näkökulmasta selkeällä 

tavalla on haastavaa, kun vaatimusten hallinnan työkalu on otettu käyttöön kesken 

hankkeen toimintatapojen kehittyessä tiedonhallinnan kannalta.  

Suuret muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi esimerkiksi viranomaisvaatimuksiin. 

Teknisen vaatimusmallin päivittämisessä ilmeni haasteita, kun vaatimukset on määritetty 

ratkaisukeskeisesti. Kaikkea sisältöä ei ehditty arvioimaan kriittisesti. TVD-prosessiin ei 

jää varaa kehittää suunnitelmia ja tuottaa arvoa, jos tiettyihin ratkaisuihin lukittaudutaan 

liian aikaisin. On haastavaa tunnistaa, mitkä asiat tulisi jättää avoimemmaksi ja mitkä 

kuvata tarkasti. Isoja muutoksia saatetaan joutua tekemään vielä toteutusvaiheessa. 

Käyttäjävaatimukset huonekohtaisista erikoislaitteista ovat todella haastavia eikä niitä 

pystytä helposti ennakoimaan. Esimerkiksi tehohoitohuoneissa laitemäärä vaihtelee 

tehohoitopotilaan tason mukaan ja laitemäärä voi vaihdella 5-15. Suunnittelu toimii 

imuna ja käyttäjiltä pyydetään jatkuvasti lähtötietoja.  

Suunnitelmien tarkentumisen ja muutosten raja on vaikea erottaa. Muutoksiin 

reagoimisen tulisi perustua aikaisemmin tuotettuun dokumentaatioon, jolloin 

ymmärretään paremmin muutoksen vaikutus. Suurimmat vaikutukset esimerkiksi 

talotekniikassa ovat läpivientien paikat sekä taloteknisten järjestelmien olemassaolo. 

Jossain vaiheessa tullaan siihen pisteeseen, jossa muutokset vaikuttavat laajemmalle 

alueelle, jolloin joudutaan tarkastelemaan kokonaisuuksia uudelleen, mikä aiheuttaa 

merkittävästi hukkaa suunnitteluprosessiin. 

3.4 Kehityskohteet nykyisessä suunnitteluprosessissa 

Sairaalasuunnittelussa pyritään etenemään toiminta etusijalla ja konsepteilla vastataan 

tarpeisiin. Tarpeet voivat muuttua esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
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palvelurakenteen uudistuksen ja kehittyvän teknologian myötä, mikä voi vaikuttaa jopa 

hankkeen konseptisuunnitteluun. Hankkeen Master Planin uudistaminen LANA:sta 

nykyiseen Ydinsairaala 1. vaiheeseen on tavoitteisiin suunnittelua, jonka projektiallianssi 

toteutusmuotona mahdollisti. Itse TVD-prosessi hankkeessa on kehittynyt hankeen 

aikana ja oppimisprosessi on selkeästi käynnissä. Hankkeelle on määritetty ison kuvan 

tavoitteet, joita kohti suunnittelua ohjataan. Hankkeen tavoitteet ovat kuvattu liitteissä 1 

ja 2. Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen kestää pitkään, sillä hoitotyön prosessien 

kehittäminen ja kehittyneen teknologian käyttöönotto vie paljon aikaa. Uusien ja 

vanhojen toimintamallien vertaileminen vaatii perusteellista perehtymistä 

toimintaprosesseihin ja niiden välisiin yhteyksiin. Kova aikataulupaine voi ajaa 

kopioimaan ratkaisuja muista vastaavista hankkeista, jolloin systemaattisen innovoinnin 

osuus kapenee suunnittelussa.  

Ylemmän tason päätöksenteko ohjaa toiminnallisen suunnittelun etenemistä, missä 

haetaan edelleen suuria toiminnallisia linjoja. Valmistelevaa suunnittelutyötä on tehty 

valtava määrä, mutta tällä hetkellä relevantti tieto on vaikeasti saatavilla. Tämä 

hankaloittaa keskittymisen kohdistamista oikeaan paikkaan. Käyttö- ja 

muuntojoustavuudella pyritään varautumaan toiminnallisiin muutoksiin. Varautumisissa 

voi syntyä ylimitoituksia ja niiden paikat tulee tunnistaa, jotta niihin voidaan palata 

tarvittaessa. Tavoitteiden määrittämisen merkitys korostuu ja tavoitteet tulee olla selkeät, 

jotta niitä kohti voidaan suunnitella. Muutokset tilojen toiminnallisuuksissa voivat 

aiheuttaa esimerkiksi hankintapakettien määrällisiä muutoksia, mikä korostaa 

kustannusohjauksen merkitystä. Tavoitteiden määrittämistä on tehty Lasten ja Naisten 

sairaalan konseptiin, mutta Master Planin muutoksen jälkeen tavoitteita ei ole päivitetty.  

Kokoamalla kaikki lähtötieto ja tarkat tavoitteiden sekä vaatimusten kuvaukset yhteen 

paikkaan, saadaan ne kommunikoitua helpommin hankkeen kaikille osapuolille. 

Vastuualueet tulisi määrittää päätösten ja vaatimusten kannalta selkeämmiksi. 

Perusteellinen sidosryhmäanalyysin tekeminen havainnollistaisi, ketä kaikkia tulisi 

kuulla päätöksiä tehdessä ja suunnitteluratkaisuja kehitettäessä. Oikeiden osapuolten 

osallistuminen oikeaan aikaan vähentää muutoksia ratkaisuissa ja päätöksissä 

myöhemmin. Suunnittelukokonaisuuden läpiviennistä tulisi vastata selkeät TVD-ryhmät, 

joissa olisi nimetty henkilöt jokaisesta hankkeen osapuolesta. Kovassa aikataulupaineessa 

päätökset pystyttäisiin tekemään hajautetusti ja aikataulussa, sillä tuotanto vaatii 

jatkuvasti uusia suunnitelmia. Prosessit suunnittelun toteuttamiseksi ovat olemassa, mutta 
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niiden hyödyntäminen tehokkaasti vaatii sitoutumista kaikilta osapuolilta. Tämä on 

havaittu hankkeen organisaation sisällä ja valtaosa haastateltavista ovat sen ilmaisseet. 

Olisi kiinnitettävä enemmän huomiota prosessien mukauttamiseen päivittäiseen työhön. 

Havaittavissa on siis edelleen useita alueita, joihin tulisi keskittyä menestyksen 

varmistamiseksi tulevissa hankkeissa.  
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4 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Empiirisen tutkimuksessa havaittiin, että hankkeen organisaatiolla on potentiaalinen kyky 

toteuttaa tilaajan tavoitteisiin suunnittelua ja tehokkaammilla viestintäkäytännöillä sekä 

tiedonhallinnan menetelmillä monia haasteita voidaan voittaa. Lisäksi 

suunnitteluorganisaation nykyinen rooli ja toimintamalli ei ole optimaalinen verrattuna 

kirjallisuuskatsauksessa esitettyyn. Tärkeä havainto on myös, että suunnittelussa olisi 

kiinnitettävä tarkempaa huomiota toiminnallisten ja teknisten vaatimusten yhdistämiseen, 

joka voi aiheuttaa suuria haasteita hankkeen edetessä. Tämä sisältää viestintäkäytännöt ja 

yhteistyön projektiorganisaation eri osien välillä. Kaikkien kappaleiden on oltava yhdessä 

oikeaan aikaan, jotta tilaajan tavoitteisiin suunnittelu onnistuu, tämä ei ole mahdollista 

ilman selkeää kommunikointia eri osapuolten välillä. 

Tulokset muodostuvat yhdistämällä kirjallisuuskatsauksesta nousseita kulmakiviä sekä 

parhaita käytäntöjä tutkimuksen kohteena olevan hankkeen toimintaan 

suunnitteluprosessiin. Tässä opinnäytetyössä muodostettu prosessi perustuu luvun 2 

kirjallisuuskatsaukseen sekä case-hankkeessa tehtyyn sidosryhmien haastatteluihin. 

TVD-prosessin kuvaamisessa käytetään hankkeen suunnitteluprosessissa hyväksi 

todettuja elementtejä ja täydennetään niitä kirjallisuuskatsauksen sekä haastattelujen 

tuloksilla. Tuloksista löytyy samoja elementtejä kuin Ballardin (2009) kuvaamasta TVD-

prosessista (kuva 2). Ensimmäisenä luodaan johtopäätöksiä empiirisestä analyysista, 

jonka jälkeen esitellään yhteistoiminnalliseen suunnitteluun liittyviä keskeisiä periaatteita 

luvussa 4.2 ja sen jälkeen luvussa 4.3 muodostetaan case-hankkeen vaiheisiin soveltuva 

ideaali TVD-prosessi. 

4.1 Empiirisen analyysin tulokset 

Yhtenäiset dokumentointikäytännöt auttavat luomaan ja yhdenmukaistamaan arvoa 

projektin tavoitteiden kanssa TVD:n yhteydessä. Haastattelut projektin osallistujien 

kanssa paljastivat, että suunnittelumallia ja nimenomaan tarkkaa vaatimusmääritelmää ei 

ollut kehitetty niin täydellisesti kuin olisi syytä. Lisäksi yhtenäisen näkemyksen 

puuttuminen arvoista ja tavoitteista luo aukkoja teknisen ja toiminnallisen suunnittelun 

vuoropuheluun. Samoja havaintoja TVD-yhteydessä arvon määritelmä epäselvyydestä 

tekee Miron et al. (2015), jotka esittävät, että hyötyjen toteutumisen käytännön 
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toteutuksissa sekä arvojen että tavoitteiden osalta neuvotellaan projektin sidosryhmien 

välillä ja nämä keskustelut sisällytetään dokumentointiin. 

Uudistamisohjelman peruskirjaan kootut tavoitteet eivät välttämättä sovellu kaikkiin 

osahankkeisiin, sillä eri hankkeissa tulee painottaa erilaisia asioita. Myös päätöksien 

tekeminen ohi kaikkien näkökulmien tai hankkeen tavoitteiden (tai pelkästään 

dokumentoinnin puute) johtaa uudelleen työstöön ja hukkaan, mutta toisaalta jäädytyksiä, 

lukituksia ja muita päätöksiä pitäisi pystyä tekemään jouhevammin. Esimerkiksi 

käyttäjien edustajien tulisi olla tietoisia siitä, mihin mennessä asiat tulee olla selvillä ja 

muutoksia ei voi tehdä. Muutoksissa esimerkiksi seinä voi siirtyä, mutta jos sen rakenne 

ja dimensio muuttuu, syntyy merkittävä määrä hukkaa.  

Tilapajojen edetessä vanhoja päätettyjä asioita ei tulisi voida kaivaa esiin kevein 

perustein: jokaisella työpajalla oltava selkeä tavoite. Muuten eri ihmiset pyörittelevät 

samoja asioita uudelleen ja uudelleen. Kokonaisuutta pitäisi katsoa erikseen muutosten 

hallinnan kautta. Molemmin puolin tulisi yhteispelillä miettiä, miten tavoitteita saadaan 

tarkennettua niin, että toiminnallinen suunnittelu pystyy vastaamaan paremmin teknisen 

suunnittelun tarpeisiin. Toimintatyöpajojen jälkeen tilapajoihin vietäviä layouteja tulisi 

käydä toteuttajan kanssa läpi, jotta saadaan valmiiksi tietoa toteutettavuudesta ja 

kustannuksista. Tällöin suunnittelua pystytään ohjaamaan soveltuvimpiin ratkaisuihin. 

Tarvittaessa täytyy pystyä tekemään valintoja käyttäjän kanssa. Viestinnän ja 

dokumentaation välityksen yksinkertaistaminen on keskeinen asia. 

Vaatimusmäärittelyssä tulisi korostaa priorisointia. Vaatimusten luokittelu ja priorisointi 

on tärkeä osa suunnittelua: mikä on sairaalan toiminnan kannalta välttämätöntä ja mikä 

ei, ja mitä tarvitaan, että toimintojen prosesseja saadaan todella parannettua. Muiden 

vaatimusten kohdalla mietitään, pystytäänkö niitä hankkeen reunaehtojen sisällä 

toteuttamaan. Lisäksi hyötyjen vertailu vaihtoehtojen välillä tehdään hankkeen 

tavoitteiden perusteella, jolloin päätöksen tekeminen helpottuisi. Informaation 

kerääminen kaikilta osapuolilta päätöksenteon tueksi on tärkeää hankkeen tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta. Vaatimusten hallinnassa odottavien asioiden tulisi edetä 

nopeammin ja päätökset tehdä aikaisemmin. Tällä hetkellä tehdään käyttäjien ehdotuksia 

tilaajalle samaan aikaan toteutussuunnittelun kanssa, mikä aiheuttaa paljon muutoksia 

suunnitelmiin.  
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Suunnittelussa tulisi edetä sairaalan omat toiminnot edellä ja kriittisesti arvioida sisältöä. 

Tietyn tason päätöksiä on uskallettava tehdä riittävän ajoissa ja dokumentoida niin, että 

se on löydettävissä. Oikea aikaiset linjaukset ja erityisesti välttämättömät tarpeet on 

tiedettävä ajoissa, jotta niihin voidaan varautua suunnittelussa. Muuntojouston 

määrittäminen ja todellinen ymmärtäminen tässä ympäristössä on tärkeää. Toiminnallisen 

ja teknisen suunnittelun tarkentuminen samanaikaisesti tuo haasteita dokumentointiin: 

tarpeet voivat olla epämääräisesti tai ristiriitaisesti dokumentoitu. Kaikkien kannalta olisi 

edullista, että dokumentointi olisi yksiselitteistä ja päivittyvää. Myös eri ryhmien 

tuottaman tiedon kanavointi on tärkeä osa: mihin tieto menee ja kuka sitä käyttää. 

Tiedonhallinta ja etenkin päätöksien löytyminen on tärkeää, mikä on parantunut paljon 

hankeen edetessä.  Periaatteiden ja suurien linjojen sopiminen sujuvoittaa suunnittelua, 

jolloin pienten aikaa vievien asioiden korjaamiselta vältytään. Tällöin aikaa jää myös 

suunnitelmien kehittämiseen ja kokonaisuuden hallintaan. Eri suunnittelualojen 

mahdollisimman varhainen yhteensovittaminen vähentää muutoksia hankkeen edetessä. 

Myös suunnittelun kriittinen arviointi on tärkeää. Täytyy ymmärtää, minkälaiset 

suunnitteluratkaisut sopivat tämän kokoluokan hankkeeseen ja rakennukseen.  

Vaatimusten hallinta on monivaiheinen ja päätöksien tekemisessä kestää pitkään. Tilaajan 

aktiivisempi osallistuminen, tuki ja kannustaminen sekä toiminnallisen suunnittelu pitäisi 

saada tehokkaammin mukaan suunnitteluprosessiin. Yhdessä ongelmakohtien 

ratkaiseminen onnistuu paremmin. Päätöksiä tekemällä ajoissa varmistutaan ratkaisujen 

päätymisestä suunnitelmiin ja suunnitelmien päätymistä edelleen ajoissa 

rakennustyömaalle. Tehokkaampaa yhteistyötä saadaan aikaiseksi aktiivisemmalla 

osallistumisella. Rakentamisen ja suunnittelun aikataulun kiristyminen vaatii entistä 

enemmän toiminnalliselta suunnittelulta. Suunnitteluryhmä tekee esityksiä, joista tehdään 

päätöksiä. TVD-prosessin tulisi edetä isojen linjojen määrittämisestä tavoitteiden 

tarkentumiseen. 

Näiden havaintojen perusteella voidaan tehdä joitain ehdotuksia ideaaliprossin 

kuvaamiseen: (1) pyritään yksimielisyyteen käsitykseen tavoitteista, (2) tavoitteena on 

dokumentoida paremmin vaatimukset, niiden käsitteleminen ja jäljitettävyys koko 

projektin ajan; (3) toiminnallisen ja teknisen suunnittelun yhteistyön parantaminen. 
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4.2 Yhteistoiminnallinen suunnittelu 

TVD-prosessin tavoitteet 

Ballard (2011) esittää, että TVD on sekä menetelmä, jolla varmistetaan, että asiakkaat 

saavat tarvitsemansa (tuottaa arvoa), sekä menetelmä jatkuvalle parantamiselle ja hukan 

vähentämiselle. Tämän ajatuksen jälkeen monet artikkelit korostavat tarpeen kehittää 

suhdetta asiakkaaseen sekä tarvetta määritellä asiakasarvot, sidosryhmien arvot ja tiimin 

arvot (Ballard & Reiser 2004; Pennanen & Ballard 2008) 

TVD:llä on kaksi keskeistä ominaisuutta, jotka eroavat sen tavanomaisimmista 

käytännöistä suunnittelun kehittämisessä: ensimmäinen on suunnittelu tavoitteisiin 

projektin suorituskyvyn ennustettavuuden lisäämiseksi ja toinen ominaisuus liittyy 

poikkitieteelliseen suunnitteluun ymmärryksen lisäämiseksi arvon, suunnittelun, budjetin 

sekä riskien perusteista. (Lee et al. 2012) 

TVD ottaa huomioon asiakkaiden ja sidosryhmien näkemyksen reunaehtojen 

määrittämiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi TVD:n pyrkimys suunnittelun ja 

kustannusten pitämiseen linjassa edellyttää yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. Kaikki 

nämä pyrkimykset osoittavat mahdollisuuden tuottaa lisäarvoa kustannusten 

vähentämisen lisäksi. TVD:n tuottamien tulosten ja vaikutusten dokumentointi on 

tärkeää. TVD:n dokumentoinnissa on aiemmin korostettu vain kustannussäästöjä eikä 

varsinaisesti arvon tuottamista. 

Miron et al. (2015) nosti 30 TVD:hen liittyvästä tutkimuksesta esiin seuraavia 

dokumentoituja asioita: tavoitteet, TVD:n määritelmä, arvon käsite, sidosryhmien 

arvojen määritelmät sekä niihin liittyvät tarkennukset. Kirjallisuudesta ja empiirisistä 

havainnoista voidaan tuoda esille joitain olennaisia elementtejä, jotka on otettava 

huomioon tavoitteisiin suunnittelussa: kunkin projektin konteksti, asiakkaan selkeä 

tunnistaminen ja heidän osallistumisensa projektiin, vaatimusten virtaus 

suunnitteluvaiheeseen, asiakas-toimittaja-suhde, arviointisyklit ja tiedon hallinta. 

Yleisesti projektin sidosryhmäjohtamisen keinot ja sidosryhmien osallistuminen hankeen 

alkuvaiheessa tuottaa arvoa asiakkaalle. Myös Lean-työkalujen, kuten rakennustietomalli 

(BIM), tavoitekustannuslaskenta (TC) ja Last Planner (LPS) käyttö 

suunnittelunohjauksessa, tukee arvon tuottamista. Kaikki mahdollisuudet tuottaa arvoa 
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perustuu viime kädessä yhteistoiminnallisuuteen, jolloin haasteena on saada kaikista 

osapuolista kaikki potentiaali käyttöön.  

Myös Novak (2012) huomasi, että tilaajan ja käyttäjäryhmien jatkuva sekä aktiivinen 

osallistuminen voi myös vähentää huomattavasti uudelleenmuokkauksia ja säätöjä, joita 

usein kokee projektin luovutuksen jälkeen. Tämä mahdollistaa paremman 

suunnittelutavoitteiden ymmärtämisen ja vähentää tietopyyntöjä, jotka perinteisesti 

aiheuttavat viivästyksiä rakentamisessa. Lopuksi asiakkaalla on selkeä käsitys 

lopputuotteesta, mikä vähentää muutostilauksia ja voi parantaa asiakastyytyväisyyttä. 

Yhteistoiminnallinen suunnittelu toimii ja tuottaa arvoa, jos kaikki osapuolet sitoutuvat 

siihen, tiedon saatavuus ja päätökset tukevat suunnittelua. Organisaation sisällä tulisi olla 

selkeästi määritellyt tavoitteet osapuolten kesken. Kuvassa 7 on kuvattu tutkimuksessa 

tunnistettuja arvon tuottamisen keinoja. 
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Kuva 5. Arvon tuottamisen keinoja yhteistoiminnallisella suunnittelulla. 

TVD-prosessi mahdollistaa suotuisilla ominaisuuksilla varustetun projektiympäristön 

arvon tuottamisen, joka käsittää suunnittelutoimintojen painottamisen, asiakkaan 

tekemisen tärkeäksi osaksi suunnittelua sekä asiakkaan ja toimittajan suhteen 

parantamista, joka edellyttää yhteistyömalleja. Haasteena on saada kaikkien osapuolien 

potentiaali käyttöön sekä riittävän luottamuksen luominen ja päivittäiseen työhön sopivan 

innovaatiotoiminnan muodostaminen. 

4.3 Ideaali TVD-prosessi ja hankkeen eteneminen 

Alla olevassa kuvassa on esitetty kirjallisuuskatsauksen ja empiiristen havaintojen 

pohjalta luotu TVD-prosessikaavio. 
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Kuva 6. TVD-prosessikaavio. 

TVD-prosessi on kolmivaiheinen mukaillen Zimina et al. (2012). Ideaalihankkeessa 

kuvataan nykyinen toiminta ja mietitään, miten sitä halutaan parantaa. Mietitään, miten 

toimintaa voitaisiin prosessina kehittää ja kuvataan tavoitetila eli tulevaisuuden toiminta. 

Toiminnasta tehdään kuvaus ja sitä varten suunnitellaan tilat. Suunnittelijat suunnittelevat 

tavoitteisiin. Hankkeessa hyödynnetään avoimen rakentamisen periaatteita ja 

lukituspisteet ovat realistisesti valittuja ja ne kommunikoidaan selkeästi kaikille 

osapuolille. TVD-prosessi alkaa siis tavoitteiden asettamisella, jossa tehdään 

hankesuunnittelua, aloitetaan toiminnallinen suunnittelu sekä vaatimusten hallinta.  

4.3.1 Tavoitteiden asettaminen 

Ensimmäisenä on tehtävä tilanneanalyysi nykyisten tai tulevien toimintojen tasosta. 

Toimintojen kehitettäessä voidaan tarkastella alustavia ratkaisuvaihtoehtoja ideoinnin ja 

innovoimisen tukemiseksi. Kehitettäville kokonaisuuksille määritetään vastuuhenkilöt ja 

roolit sekä tehdään resurssien sekä aikataulun selvittämistä. 

Tilaajan tavoitteisiin suunnittelussa tehtävänä on tavoitteiden määrittäminen ”Set 

Targets”, jota voidaan pitää TVD-prosessin tärkeimpänä vaiheena. Tätä vaihetta voidaan 
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verratta perinteisen hankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheeseen, joissa 

perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan 

alustavasti tarvittavat tilat sekä niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset 

käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. Asetetaan 

rakennushankkeelle laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa 

koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, jonka 

liitteenä ovat muun muassa käyttö- ja muuntojoustosuunnitelma sekä toiminnalliset ja 

tekniset vaatimusmallit. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja 

toteutusmuodon alustava määrittäminen. 

Tässä vaiheessa on tehtävä arvon määrittäminen kaikkien hankkeen osapuolten 

näkökulmasta ja asetettava niitä vasten tavoitteet. Hankeen tavoitteet muodostetaan 

määritetystä arvosta. Tavoitteet tarkentuvat hankeen edetessä helpommin käsitettävään 

muotoon, jotta ne voidaan kommunikoida kaikille hankkeen osapuolille. Tilaajan 

tavoitteiden määrittäminen tapahtuu muodostamalla ylemmän tason tavoitteista 

mitattavissa olevia tavoitteita, jolloin voidaan tuottaa lisäarvoa. Tavoitteiden 

selvittämiseksi tulee perehtyä hankkeen taustoihin, sillä suuria hankkeita edeltää usein 

vuosien suunnittelu, jossa tilaaja määrittää sidosryhmien tarpeet ja varmistaa parhaan 

käytettävyyden. Tilaaja- ja käyttäjäosapuolella olevan hiljaisen tiedon merkitys on suuri.  

Tavoitteiden määrittämisessä voidaan käyttää apuna sidosryhmäanalyysia, joka perustuu 

sidosryhmien selvittämiseen ja niiden toiminnan vaikutuksen analysoimiseen. 

Sidosryhmäanalyysissa selvitetään: keihin projekti vaikuttaa ja ketkä vaikuttavat 

projektiin sekä ketkä voivat tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat projektiin. Sidosryhmiä 

voidaan luokitella vaikutusvallan ja kiinnostuksen mukaan. Sidosryhmäanalyysissa 

selvitetään myös sidosryhmien tarpeet: miksi projekti kiinnostaa, mitä halutaan 

projektilta, mitä ajattelevat yhteistyöstä, millä tavalla voivat auttaa ja millä tavalla voivat 

hankaloittaa projektia. Sidosryhmien välinen kommunikointi tapahtuu ennalta määrättyjä 

kanavia pitkin: kuka toimii kenenkin yhteyshenkilönä. Analyysin päivittäminen ja 

ylläpito tehdään säännöllisillä tarkastuksilla, jossa tarkastetaan uudet sidosryhmät, 

muutokset vaikutusvallassa tai kiinnostuksessa sekä tämän hetkinen ymmärrys 

projektista. Tavoitteista muodostetaan toiminnallinen vaatimusmalli, jota hyödynnetään 

myöhemmin teknisen vaatimusmallin muodostamisessa. 
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Hankesuunnittelu 

Hankesuunnitteluvaiheessa tilaajan asettamat toiminnalliset tavoitteet muutetaan 

rakennuksen tila- ja ominaisuusvaatimuksiksi. Hankesuunnittelun eteneminen on esitetty 

alla kuvassa 7. 

 

Kuva 7. Hankesuunnittelun eteneminen. 

Hankesuunnitteluvaiheessa tila- ja ominaisuusvaatimukset määritellään tilaajan 

toiminnallisten tavoitteiden perusteella. Hankesuunnitelmassa on tarkoitus kuvata ja 

ymmärtää asiakkaan liiketoimintatapaus. Asiakkaan strategiset tavoitteet ja erilaiset 

määräykset vaikuttavat luonnollisesti hankesuunnitelmaan. Tavoitteena on kuvata 

hankkeelle reunaehdot, jonka sisällä suunnitelmia kehitetään TVD-prosessissa ja 

tavoitteet, joita kohti suunnitelmia kehitetään. Ensimmäisenä analysoidaan hankkeen 

riskejä ja mahdollisuuksia. Seuraavaksi asetetaan hankkeen suurin sallittu kustannus, jota 

verrataan vastaavista hankkeista määritettävään vertailuhintaan. Tässä vaiheessa 

kiinnitetään huomiota erityisesti eri hankkeiden sisällön eroavaisuuksiin, jotta saadaan 

mahdollisimman realistinen käsitys kustannuksista. Tulee huomioida, että TVD: teoriassa 
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(kuva 3.) esitetty benchmark-kustannuksen määrittäminen ei välttämättä toimi 

kompleksissa ja ainutkertaisessa hankkeessa. 

Seuraavaksi kuvataan rakennuksen sisälle tulevat ydintoiminnot, tukitoiminnot sekä 

niiden riippuvuudet toisistaan. Toiminnat kuvataan prosesseina, jotta niistä voidaan valita 

kehitettävät kohteet ja niille voidaan kuvata tavoitetila. Näin tilat voidaan suunnitella 

toimintoja varten. Toimintojen selvittämistä ja kehittämistä tehdään yhteistyössä 

käyttäjän kanssa käyttäjätyöpajoissa. Mitoitusperusteita ja toiminnallisia vaatimuksia 

aletaan keräämään vaatimusten hallintaan. Vaatimukset määritetään tiloille ja 

ominaisuuksille niin, että toimintojen kannalta välttämättömät vaatimukset nostetaan 

esiin. Tilojen laatu- ja varustelutason vaatimukset määritetään sen perusteella, mitä 

tiloissa käytännössä täytyy pystyä tekemään. Tässä vaiheessa tavoitteeksi riittää 

teoreettinen tietotaso riittää: toiminto, tila, paikka, laatu sekä lukumäärät.  

Kustakin tilasta laaditaan vaatimuskortti, johon eritellään tilan tiedot koosta ja 

varustelutasosta ilmanvaihdon, ääneneristävyyden muiden taloteknisten ominaisuuksien 

tarpeeseen. Lisäksi on hyvä mainita mihin muihin tiloihin ko. tilasta tulisi olla suora 

kulkuyhteys. Tekniikka ja erilaiset sähköiset järjestelmät vaihtelevat tilojen välillä. 

Vaatimuskorttiin merkitään tarvittavien vesipisteiden määrä, lämmitysjärjestelmätiedot 

ja ilmastoinnin taso. 

Tämän jälkeen muodostetaan tilaohjelma, jossa määritellään tulevan käyttäjän 

vaatimusten mukaiset rakennuksen tilojen tarpeet ja pinta-alat. Tilaohjelmasta 

muodostetaan tekninen vaatimusmalli, jossa tulee välttää lukittautumista yksittäisiin 

ratkaisuihin. Tärkeää on koostaa tieto yhteen paikkaan kaikkien osapuolien saataville. 

Teknisessä vaatimusmallissa ja järjestelmäkuvauksissa on syytä varautua tilojen 

vaativimman käyttötarkoituksen mukaan. 

Hankesuunnitelmaan siis liitetään toiminnalliset ja tekniset vaatimusmallit sekä käyttö- 

ja muuntojoustosuunnitelmat selkeästi. Käyttöjouston ja muuntojouston määritelmät ja 

rajat tulee selkeästi kuvata. Hankesuunnittelussa määritetään ja tiedostetaan myös asiat, 

joita ei ole huomioitu, mutta epävarmuuden vähentämiseksi on parempi määritellä joitain 

kuin jättää määrittelemättä.  Hankesuunnittelun päätteeksi määritetään budjetti ja 

aikataulu. 
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Kuva 8. Hankesuunnitteluvaiheen ja kehitysvaiheen välinen yhteys TVD:n 

näkökulmasta.  

Tekninen ja toiminnallinen vaatimusmalli muodostaa laadun, joka pitää saavuttaa 

määrätyillä kustannuksilla. Vaatimusmallin osalta tavoitekustannuksen suhteen termi 

”vaativimman käyttötarkoituksen mukaan” on toimiva, kun se määritellään tarkasti mitä 

se tarkoittaa esimerkiksi järjestelmien osalta: mitä vaaditaan ilmanvaihdolta, mitä 

taloteknisiä järjestelmiä se pitää sisällään ja esimerkiksi valaistuksen tasot. Talotekniikan 

näkökulmasta sisäilmatavoitteista lähdetään liikkeelle. Teknisesti vaativien tilojen 

lukumäärä sekä taloteknisten järjestelemien kuten ilmanvaihtojärjestelmien lukumäärät 

ovat kriittisiä budjetoinnin kannalta. Hankkeen alussa sovitaan työkalut ja menetelmät, 

joita hyödynnetään suunnitteluprosessin aikana, mikä selkeyttää ja sujuvoittaa tekemistä 

sekä parantaa yhdessä oppimista. 
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Toiminnallinen suunnittelu ja käyttäjätyöpajat 

Toiminnallisen suunnittelun tehtävänä on kommunikoida käyttäjien ja suunnittelun 

välillä. Tärkein tehtävä on käyttäjien kielen kääntäminen teknisen suunnittelijoiden 

kielelle. Toiminnallisen suunnittelun tehtävänä on myös muutosjohtaminen. Muutosten 

ja yhteistyön koordinoiminen on toiminnallisen suunnittelun osa-alue. Käyttäjän ja 

suunnittelun rajapinnassa toimii koordinaattori.  

Työpajojen tarkoitus on selvittää tarve ja arvo, jota kohti tiloja lähdetään 

suunnittelemaan. Ei kerätä käyttäjiltä kaikkia toiveita ja haaveita. Asioita tulisi arvioida 

hyvin varhaisessa vaiheessa: mikä on relevanttia ja tuottaa arvoa? Tulee pystyä tekemään 

päätöksiä, joiden perusteella pysähdytään ja siirrytään eteenpäin. Käyttäjäpuolella tulisi 

olla nimettynä vastuuhenkilöt, jolloin käyttäjä pysyy koko ajan aktiivisena mukana 

projektissa toimintapajoista tilatyöpajoihin.  

Käyttäjäryhmät jaetaan osastoittain toimintapajoihin ja osastojen toimintojen 

suunnitelmat kasataan kootusti. Käyttäjä tulee tarvitsemaan sitä itsekin tulevaisuudessa, 

kun toiminnat vaihtavat paikkaa. Ennen projektin kehitysvaiheeseen siirtymistä voidaan 

tehdä alustavia vaatimuskortteja, joissa on määritelty reunaehdot toiminnalle. 

Vaatimuskortit päivittyvät ja täydentyä hankkeen edetessä Käyttäjätyöpajoissa ja yleisesti 

hankkeen suunnitteluprosessissa avainhenkilöiden läsnäolo on kriittistä onnistumisen 

kannalta. Jos osallistujat vaihtelevat, virheiden riski kasvaa. 

Käyttäjätyöpajoissa haetaan tarvittava tieto ja lopputuloksena suunnittelija voi jatkaa 

suunnittelua. Toimintatyöpajojen jälkeen tilapajoihin vietäviä layouteja tulisi käydä 

toteuttajan kanssa läpi, jotta saadaan valmiiksi tietoa toteutettavuudesta ja kustannuksista. 

Tällöin suunnittelua pystytään ohjaamaan soveltuvimpiin ratkaisuihin. Tarvittaessa 

täytyy pystyä tekemään valintoja käyttäjän kanssa. Työpajojen ohessa pidettiin koulutusta 

taustoista esimerkiksi ulkoilman mitoittavasta lämpötilasta.  

Työpajojen suunnittelu on äärimmäisen tärkeää ja niihin tulisi olla valmiit kysymykset. 

Työpajojen ohessa voidaan pitää koulutusta suunnittelun taustoista, jotta saadaan 

yhteinen ymmärrys suunniteltavasta kokonaisuudesta. Toimintapajoista nousee esiin 

vaatimukset ja arkkitehti tekee pohjaluonnosta, joissa tilat ovat. Tilojen toiminnallisuus 

ja laitteisto määritetään yhdessä esimerkiksi KSL-suunnittelijan kanssa. Tässä on mukana 

myös rajapinnoissa toimiva suunnittelukoordinaattori, jolla on käsitystä kaikista 
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suunnista. Molemmissa työpajoissa tulisi olla aina samat nimetyt henkilöt. Sidosryhmien 

ja vastuualueiden määrittämisellä saadaan selkeämpi käsitys päätöksentekijöistä. 

Ehdottomien vaatimusten esille tuominen toiminnallisessa suunnittelun varhaisessa 

vaiheessa, jotta ne osataan huomioida ajoissa. Vaatimuskortit määrittelevät hyvin 

reunaehdot, kun niitä päivitetään: ne määrittävät mitä tiloja tarvitaan ja minkälainen 

toiminnallisuus sekä varustus vaaditaan. 

Tavoitekustannuslaskenta 

Tavoitekustannuksiin suunnittelu tehdään toimintarajat ylittävissä tiimeissä, sillä suuri 

määrä haluttuja tuoteominaisuuksia vaatii paljon tietoa ja kompetenssia, jota harvoin on 

yhdellä henkilöllä. Toinen kriittinen työkalu tavoitekustannuksiin suunnittelussa on 

integroitu tuote-/kustannusmalli, joka paljastaa suunnitteluratkaisuiden arvioidut 

kustannukset, minkä avulla on helpompi välttää kustannusrajat ylittävien 

suunnitteluratkaisuiden tuottamista. Suunnittelupäätöksiä ohjataan tavoitteiden 

saavuttamiseksi: suunnitellaan tapoja, joilla tuotesuunnittelu saavuttaa 

tavoitekustannukset, ja samalla tyydyttää asiakkaiden tarpeet laadun ja täsmällisen 

toimituksen suhteen. Hankkeen kustannusarvio päivitetään säännöllisesti suunnittelun 

edetessä sekä erityisesti sovituissa tarkastuspisteissä. Kustannustilanne visualisoidaan ja 

raportoidaan säännöllisesti osana projektiraporttia sekä Big Room-tilassa. 

Tavoitekustannuslaskentaa tulee ohjata voimakas halu vaikuttaa suunniteltaviin 

tavoitteisiin. Kustannusten hallinnan menetelmien käyttö ei auta, jos ei selvitetä mitä 

tulevalta rakennukselta halutaan ja mitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 

toimintaympäristöltä ja käyttäjältä. Kallis suunnitteluratkaisu ei muutu budjetin 

mukaiseksi muutoin kuin tarkastelemalla kokonaisuuksia uudelleen. Rakennuksen 

kustannukset aiheutuvat päätöksistä ja näin toteaa myös Haahtela (2013) Suomen 

Valtionvarain ministeriön Vero-osaston tekemässä selvityksessä. Kustannusten hallinnan 

näkökulmasta on resurssien käyttöä ja kustannuksia tutkittava niiden aiheutumisperusteen 

mukaisesti. Tutkitaan päätöksiä ja vaatimuksia, joita asetetaan hankkeelle sekä tiloille, 

toiminnan harjoittamisen edellyttämille olosuhteille ja muille suoritettaville valinnoille. 

Nämä johtavat lopulta suunnitelmiin, jotka aiheuttavat toteutuksen aikana rakennuksen 

kustannusten syntymisen. Siksi tavoitteita asetettaessa tulee kiinnittää huomiota 

seuraaviin asioihin: tilatarpeen määrittely, tiloissa harjoitettava toiminta, toiminnan 

edellyttämät olosuhteet, valittavat suunnitteluratkaisut, eri ominaisuuksien suhde.  
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Tilatarpeen täyttämiseksi löydetään yleensä monia vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista on 

löydettävä optimaalisin ja eniten arvoa tuottava ratkaisu. Joskus joudutaan käymään 

kauppaa ominaisuuksien välillä. Tiloissa harjoitettava toiminta asettaa vaatimukset tilan 

ominaisuuksille, jotka vastaavat tilan käyttäjän tarpeisiin. Toiminta määrittää tilan koon 

ja talotekniset ominaisuudet. Tilojen mitoitusperusteet vaikuttavat hankkeen laajuuteen. 

Mitoitusperusteiden avulla mitoitetaan toiminnan tilat ja toiminnan edellyttämät sitä 

tukevat tilat.  

Tilat ja niille asetettavat vaatimukset ovat suurin kustannuksiin vaikuttava tekijä. 

Tilavaatimusten erojen takia eri hankkeiden välisten tilojen hinnat voivat vaihdella 

huomattavasti. Tilavaatimusten aiheuttamat suuret erot rakennusten hinnoissa ovat syynä 

siihen, että vain tilajakaumaltaan täsmälleen samanlaiset rakennukset ovat verrattavissa 

toisiinsa. Allianssin tavoitekustannusta varten tarvitaan koottu toimintasisällöllinen 

aineisto. Kehitysvaiheessa oikean tasoisen tiedon saaminen varten vähentää 

epävarmuutta, joka nostaa kustannuksia tavoitehintaa määritettäessä. 

Päätöksentekoprosessi 

Päätöksien tekeminen oikea-aikaisesti vaikuttaa merkittävästi hankkeen etenemiseen. 

Hankkeessa tulee määrittää päätöksentekopisteet ja aikatauluttaa suunnittelu niiden 

mukaan. Päätöksentekopisteet tulee olla realistisia, jotta ne pitävät ja suunnittelu voi sillä 

tavoin edetä häiriöttä.  Päätöksenteon vastuut tulee olla hajautettuja byrokratian 

vähentämiseksi. Vastuualueet tulee olla selkeästi määriteltyjä. Päätöksentekoprosessi 

määritellään selkeästi vastuualueineen sekä valtuuksineen. Sidosryhmäanalyysi tarvitaan 

muun muassa suunnitelmakatselmuksia varten: ketä tulisi osallistua missäkin vaiheessa, 

jotta mahdolliset muutokset saadaan suunnitelmiin mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Päätöksenteon kuvaus auttaa saaman yhteisen käsityksen päätöksenteosta ja 

vastuualueista. 

4.3.2 Tavoitteisiin suunnittelu 

TVD-prosessi 

Tavoitteiden asettaminen on TVD:n lähtökohta. Hankkeen edetessä tavoitteita 

tarkennetaan suunnittelun käynnistyessä. TVD:tä toteutetaan hankkeen osapuolista 

muodostetut ryhmät kehittävät suunnitelmia erilaisten haasteiden ja osakokonaisuuksien 
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ratkaisemiseksi. Kokonaisuuksia hallinnoi teknisen ja toiminnallisen suunnittelun 

rajapinnassa toimiva koordinaattori, jolla on käsitys prosessin tuloksista. 

Koordinaattorilla on tiedossa tavoitteet, joihin suunnittelua tulee ohjata: toiminnalliset, 

tekniset, kustannukset sekä aikataulu. Kuvassa 9 esitetty TVD-prosessin virtaus. 

 

Kuva 9. TVD-prosessin virtaus (mukaillen Ballard 2009). 

TVD-prosessin myötä mennään sisälle toiminnalliseen suunnitteluun. Hanke jaetaan 

osakokonaisuuksiin TVD-ryhmille rakennuksen toiminnon, kerroksen, suunnitelma- tai 

hankintapaketin mukaan. TVD-ryhmissä projektin suunnitteluperusteet ja 

laatuvaatimukset tarkastetaan sekä lähtötietoja parannetaan entisestään. TVD-ryhmiin 

kuuluu samoja henkilöitä, jotka osallistuvat käyttäjätyöpajoihin. Tämän jälkeen 

suunnitellaan suuret linjaukset, tehdään ideointia ja innovointia, joiden tavoitteena on 

kehittää useampi ratkaisuvaihto, ettei liian aikaisin lukittua suunnitteluratkaisua jouduta 

hylkäämään liian kalliina tai sopimattomana tilaajan tarpeisiin, mikä voi aiheuttaa 

ongelmia suunnittelun aikatauluun ja kokonaisläpimenoaikaan. Suunnitelmat hiotaan 

riittävän tarkaksi ja jätetään toteutuksen kannalta avoimeksi yksityiskohtien osalta. 

Suunnitelmien kehittäminen tarkoittaa hankkeen tavoitteiden kannalta optimaalisten 

suunnitteluratkaisujen etsimistä. Suunnitelmien kehittämisellä tavoitellaan 

toiminnallisuuden edellytyksien täyttämistä sekä tavoitekustannuksessa pysymistä. 
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Kustannustavoitteisiin ohjaamista varten hanke jaetaan kustannuseriin, joita ovat erilaiset 

rakennusosat ja järjestelmät. Näille kustannuserille asetetaan erilliset osatavoitteet, joiden 

yhteissumma on pienempi kuin tilaajan hankkeelle asettama kustannustavoite. Kuvassa 9 

on esitetty kustannusohjauksen periaate ja osatavoitteet. Rakennusosien 

kustannustavoitteet asetetaan yhteistyössä tilaajan, rakennustyön toteuttajien ja 

projektinjohdon kesken. Jokaiselle kustannuserälle nimeään vastuuhenkilö, joka vastaa 

kustannuserään liittyvien suunnitteluratkaisujen ohjaamisesta kohti tavoitteita. Lisäksi 

nimetään suunnitteluratkaisuista vastaava työryhmä, joka lähtökohtaisesti ottaa vastuun 

vaihtoehtoratkaisujen esittämisestä. TVD-prosessi etenee periaateratkaisuista 

detaljisuunnitteluun sekä tuotannon suunnitteluun. Suunnitteluratkaisujen kehittämisen 

rinnalla tavoitteena on hallita, hinnoitella ja pienentää hankkeen riskejä. Hankkeen 

kustannusarvio päivitetään säännöllisesti suunnittelun edetessä sekä erityisesti sovituissa 

tarkastuspisteissä. Kustannustilanne visualisoidaan Big Room-tilassa ja raportoidaan 

säännöllisesti osana projektiraporttia. 
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Kuva 10. TVD-prosessin kustannusohjauksen periaate. 

Osatavoitteet voidaan sisäisesti jakaa vielä erillisiin kokonaisuuksiin hallittavuuden 

parantamiseksi. Tavoitteisiin suunnittelun prosessi etenee vaiheittain tarkentuen. 

Suunnittelun lähtökohtana ovat tilaajan asettamat tavoitteet ja reunaehdot, toiminnalliset 

tarpeet sekä suunnittelua ohjaavat periaatteet. Kukin vaihe ja työpaja suunnitellaan 

yhdessä toiminnallisen ja teknisen suunnittelun kanssa.  Suunnitteluprosessia kehitetään 

jatkuvasti analysoimalla aiemmista työpajoista ja vaiheista saadut palautteet ja 

kehitysideat.  

Luonnosteluvaiheen tulee olla riittävän pitkä, jotta tiedetään mitä rakennuksen sisälle 

tullaan laittamaan. Tilaratkaisuja analysoidaan kriittisellä silmällä yhdessä 

toteuttajaosapuolen kanssa. Tilaohjelmaa muuttamalla etsitään kaikkien 

suunnittelualojen kannalta järkeviä ja kustannustehokasta ratkaisua. Aidossa TVD-
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prosessissa on vaikutusta layoutiin, kun etsitään oikeaa tarkkuustasoa sekä vältetään 

ylisuunnittelua. Luonnoksia kehitetään ja määritellään ratkaisuja huomioiden esimerkiksi 

muuntojoustovaatimukset, jotka asettavat vaatimuksia esimerkiksi pintamateriaaleille, 

rakenteille ja taloteknisille varauksille. Asiakkaan määrittelemät arvot ja periaatteet 

ohjaavat suunnittelua toimittamaan räätälöity kokonaisuuden.  

Tilaajan tavoitteisiin suunnittelussa toteuttaja tuo näkemystä toteutettavuudesta muun 

muassa vaatimusmallin tekemiseen ja ratkaisujen kehittämiseen sekä kerros- ja 

rakennusosakohtaista hintatietoa suunnittelijoille ja käyttäjille.  Erikoisalakohtainen 

suunnittelu tulisi järjestää selkeästi työryhmittäin. Määritellyssä vaatimustasossa pitäisi 

pystyä pysymään ja korotuksien tullessa tulisi pystyä jostakin luopumaan. Täytyy löytää 

ylispesifioituja ratkaisuja ja karsia niistä. Sidosryhmäanalyysin ja arvon määrittämisen 

kautta voidaan määrittää mitkä tavoitteet painavat missäkin asiassa eniten.  

Kustannustiedon tuominen suunnitteluun on tärkeää, jotta ei tehtäisi katteettomia 

lupauksia käyttäjille. Siten vältytään myös perinteisen mallin tyypillisiltä 

ominaisuuksilta: suunnitellaan ensin, jonka jälkeen lasketaan hinta ja karsitaan asioita. 

Ylisuunnittelu ja iteraatiokierrosten suuri määrä tuottaa hukkaa. Aktiivinen 

kustannusseuranta on olennainen osa tilaajan tavoitteisiin suunnittelua. Ylimitoitukset 

ovat tietysti aina mahdollisia ja niiden paikat tulee tunnistaa, jotta niihin voidaan tarttua 

tai palata tarvittaessa. 

4.3.3 Tavoitteisiin rakentaminen – toteutusvaihe  

Kehitysvaiheen päätteeksi, kun suunnitelmat on tarkistettu ja hyväksytty tilaajalla ja 

käyttäjällä sekä hankkeen lopullinen laajuus ja laatutasot on valittu sekä 

toimintasuunnitelma hyväksytty, niin tilaaja asettaa projektin osapuolille 

tavoitekustannustason, joka on pienempi kuin laskettu budjetti. Tavoitteisiin suunnittelu 

jatkuu TAS-vaiheessa tarkentuen muun muassa teknisiin ratkaisuihin, laitevalintoihin ja 

varusteisiin. 

Toteutusvaiheessa sovelletaan suunnittelujärjestelmän kehittämisen SUKE-mallin 

(Kiiras & Kruus 2006) mukaista suunnittelun ohjausta. SUKE-malli on luotu 

ympäristöön, jossa käyttäjä ei suunnittelun alkuvaiheessa ole valmis antamaan yksilöityjä 

tilavaatimuksia. Suunnittelun perustuu joustavaa tilaohjelmaan, jossa erotetaan kiinteä 

perusrakennus ja kiinteät tilat muuttuvista tiloista. Suunnittelu jaetaan 
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suunnitelmapaketteihin, joiden sisällä on useita hankintapaketteja. Mallissa suunnittelun 

ohjausta käsitellään aluksi työntöohjauksena. Työntö tarkoittaa, että projektinjohto 

muodostaa ja aikatauluttaa suunnitelmapaketit ja edellyttää suunnittelijoilta aikataulun 

noudattamista. Tämän jälkeen suunnittelu toimii työmaan imuohjauksena, jossa 

työmaajohto määrittää ja ohjeistaa hankintojen tarjouspyyntösuunnitelmien sisällön ja 

ajoituksen. 

Kiiras ja Kruus (2006) ohjeistavat laatimaan hankinta-aikataulun suunnitelmapaketeittain 

ryhmiteltynä, mikä takaa suunnittelijoille ja työmaahenkilöstölle yhteisen käsitteistön. 

Hankkeen suunnitelmapaketit päätetään toteutussuunnittelun alkuvaiheessa osana 

projektisuunnitelmaa. Aikataulun kannalta samassa vaiheessa hankittavat ja samassa 

yhteydessä suunniteltavat osat muodostavat yhden suunnitelmapaketin. Hankkeen 

projektinjohto muodostaa ja ajoittaa suunnitelmapaketit yhdessä suunnittelijoiden kanssa. 

Hankintajako perustuu toimialoihin, paikkaan ja toteutusaikaan sekä erityisesti tilaajan 

päätöksentekoon ja suunnitelmien toimitukseen. Hankintastrategian määrityksessä 

keskitytään saavuttamaan tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet. Hankintastrategia on 

osa projektisuunnitelmaa ja käsittää toimitusten osittelun eli hankintajaon ja niiden 

ajoituksen sekä hankintojen muotovalinnat. Hankintastrategiaan vaikuttavat sekä 

hankkeen ominaisuudet, tilapäätösten ajoitus ja aikataulun kireys sekä markkinoilla 

vallitseva kilpailu.  

Jokaiselle kustannuserälle nimeään TVDD-taulukossa vastuuhenkilö, joka vastaa 

kustannuserään liittyvien suunnitteluratkaisujen ohjaamisesta kohti tavoitteita. Lisäksi 

nimetään suunnitteluratkaisuista vastaava TVD-työryhmä, jossa on samat henkilöt 

kehitysvaiheen suunnittelusta, ja joka lähtökohtaisesti ottaa vastuun 

vaihtoehtoratkaisujen esittämisestä. Ryhmän tehtävä on varmistaa suunnittelun ja 

rakentamisen eteneminen asetettujen kustannus-, laatu- ja aikataulutavoitteiden 

mukaisesti. Ryhmä varmistaa, että osapuolilla on käytössään suunnittelun edellyttämät 

lähtötiedot. Suunnitelmakatselmukset ja suunnitelmien tarkastaminen tehdään tietomallin 

avulla.  

Target Value Delivery TVDD-prosessi 

Toteutusvaiheessa TVD-prosessi jatkuu TVDD-prosessina (Target Value Design & 

Delivery), jossa käsitellään suunnitelmapakettien sisältämiä hankintapaketteja. TVD0 

aloitustyöpajalla, jossa käydään läpi tavoitteet, hinnanmääritysvaiheen periaatteet ja 
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suunnitelmien taso, joilla tavoitehintaa on laskettu. Toteuttaja tuo omia vaihtoehtoisia 

ratkaisuja esille ja tehdään linjaukset tavoitteiden saavuttamiseksi toteutuksen osalta. 

Työpajassa tarkastetaan hinnanmääritysvaiheen periaatteet ja työpajan jälkeen tehdään 

hankintasuunnitelmat valmiiksi. 

Hankintasuunnitelmat tuodaan ensimmäiseen suunnitelmakatselmus-SK1 ja verrataan 

suunnitelmia asetettuihin tavoitteisiin. Suunnitelmakatselmukseen laaditaan paketin 

sisällön osalta yksityiskohtainen määräluettelo ja kustannusarvio, jota verrataan 

rakennusosa-arvion mukaiseen budjettiin.  Suunnitelmakatselmuksessa tarkistetaan, että 

suunnitelmat vastaavat tavoitteita ja niitä ohjataan tavoitteisiin. Lähtökohtaisesti 

suunnitelmista tulee pystyä laskemaan ohjeelliset materiaalimäärät hankintaa varten. 

Ensimmäisen suunnitelmakatselmuksen jälkeen hankintaprosessi käynnistetään siltä 

osin, kun suunnitelmien perusteella voidaan. Suunnitelmakatselmuksen jälkeen 

lähetetään tarjouspyyntöjä. 

Kun tarjouspyyntöjä vasten on saatu tarjouksia, valitaan potentiaaliset toimittajat, joiden 

kanssa yhteistyötä viedään eteenpäin. Toteutussuunnittelu etenee taustalla ja 

toteuttajakandidaattien kanssa arvioidaan suunnitelmia ja etsitään paras mahdollinen 

toteuttaja hankintapaketille. TVD1-työpajoissa tehdään yhteistyötä ehdokkaiden kanssa. 

Tuotettua materiaalia käytetään päätösesityksen tekemisessä toimittajan valinnan 

suhteen. Päätösesitys tehdään määrämuotoisella A3-dokumentilla, joissa esitetään muun 

muassa ratkaistava ongelma, sekä sen taustat, ratkaisujen lähtökohdat, vaihtoehtojen 

analyysi ja ehdotettu ratkaisu. 

Toimittajan valinnan jälkeen valittu toimittaja liittyy suunnitteluun TVD2-työpajaan ja 

antamaan tietoa suunnittelijoille ja kehittämään ratkaisuja. TVD2-työpajassa 

tarkastellaan ensimmäistä kertaa varsinaisia toteutussuunnitelmia sekä tarkennetaan 

yksityiskohtia tavoitteiden ja toteutuksen kannalta. 

Viimeinen suunnitelmakatselmus SK2 on toteutussuunnitelmien tarkastamista varten. 

Suunnitelmakatselmuksessa varmistetaan tavoitteiden mukaisuus ja todetaan niiden 

toteutuskelpoisuus. Suunnitelmakatselmuksen ja toteutuksen aloittamisen väliin jätetään 

pieni aikaikkuna pieniä viilauksia varten. Tosin samaan suunnittelukokonaisuuteen voi 

sisältyä useampia osakokonaisuuksien suunnitelmakatselmuksia, mikä mahdollistaa 

jatkuvan parantamisen sekä suunnitelmien kehittämisen, jos toteutusvaiheessa 

huomataan vielä kehitettävää. 
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5 YHTEENVETO 

5.1 Tutkimuksen tulokset ja kontribuutio 

Tässä työssä tutkittiin tilaajan tavoitteisiin suunnittelua sekä siihen liittyviä prosesseja ja 

käytänteitä. Aikaisempaa tutkimusta aiheesta ei ole juurikaan suoritettu Suomessa, sillä 

TVD on suhteellisen uusi menetelmä rakennusalalla. Kokonaisvaltaisen TVD-prosessin 

luominen rakennusalalle sekä yhteistoiminnallisiin hankkeisiin vaatii tehokasta 

muutosjohtamista, jotta käytännöt saadaan vakiinnutettua. Yhteistoiminnallisten 

hankkeiden merkitys korostuu rakennusalan muuttuessa ja allianssien yleistyessä. 

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli vastata kysymykseen TVD-kulmakivistä. 

Teoriaosassa kysymystä lähestyttiin aluksi käsittelemällä Lean-filosofiaa ja tutkimalla 

sen sisältöä. Tämän jälkeen tarkasteltiin kirjallisuudesta löytyvään tietoon itse TVD-

prosessista. Kirjallisuuskatsauksen tekemisessä huomattiin teoriassa selkeitä puutteita 

TVD-prosessin kuvauksesta. Kirjallisuuden pohjalta luotiin synteesinä käsitys TVD:n 

kulmakivistä: integroitu projektitoimitus, arvon määrittäminen, sidosryhmäjohtaminen, 

set-based design, vaatimusten hallinta, mahdollisuuksien hallinta sekä 

tavoitekustannuslaskenta. 

Toinen tavoite työssä oli tutkia OYS 2030 -hanketta ideaalin TVD-prosessin 

määrittämisessä ja selvittää, miten TVD-prosessi toteutuu itse hankkeessa. Nykytilassa 

TVD-prosessi toteutuu paikoittain isossa kuvassa, ja käytännön menetelmät hakevat omia 

paikkojaan. Tilaajan tavoitteisiin suunnittelun käytännöt toteutuvat selkeimmin 

toteutussuunnitteluvaiheessa, jossa suunnittelussa kiinnitetään huomiota 

toteutettavuuteen ja kustannuksiin. Varsinaista systemaattista yhteistoiminnallista 

innovointia ja suunnitelmien kehittämistä kohti tilaajan tavoitteita täysin integroituneina 

tiimeinä ennen toteutusvaihetta havaitaan vähemmän. Tutkimusmetodologian osuus 

kuvaa hankkeen suunnitteluprosessin piirteitä ja haasteita. Luvussa 3.2 kuvataan ja 

analysoidaan hankkeen TVD-prosessi. 

Kolmantena ja viimeisenä tavoitteena oli luoda ideaali sekä hankkeen toimintaan 

soveltuva TVD-prosessi, joka on kuvattu luvussa 4.3. Kuva 6 havainnollistaa TVD-

prosessin soveltamista hankkeessa sen erityispiirteet ja kulmakivet huomioiden. TVD-

prosessin onnistumisen edellytyksinä voidaan pitää projektitiimin integroitumista, 

tuottojen ja riskien jakamista, tavoitteiden asettamista oikein ja riittävällä tarkkuudella, 
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lopputuotteen ja rakentamisen suunnittelua samanaikaisesti sekä päätöksentekoprosessin 

ketteryyttä. 

Tutkimuksen kontribuutio TVD-käsitteen ympärille muodostuneeseen tutkimukseen 

perustuu TVD:n toteuttamisen edellytysten tarkentuneeseen kuvaamiseen. 

Kirjallisuudesta tiivistämällä (Ballard 2009, Ballard 2012, Denerolle 2011, Merikallio 

2015, Zimina et al. 2012) TVD-prosessin edellytyksiksi on esitetty: 

- Integroitu projektitoimitus ja -tiimi 

- Tuottojen ja riskien jakaminen 

- Toiminnallisuuksien suunnittelu ennen tilojen suunnittelua 

- Lopputuotteen ja rakentamisen suunnittelu samanaikaisesti 

- Kustannusohjattu suunnittelu 

Tämän tutkimuksen luvuissa 3 ja 4 esitettyjen tulosten perusteella yllä listattuihin 

edellytyksiin lisätään: 

- Tavoitteiden asettaminen oikein ja riittävällä tarkkuudella 

- Vaatimusten, muutosten ja mahdollisuuksien hallinta 

- Päätöksentekoprosessin ketteryys 

Kirjallisuudessa esille nousseet edellytykset ilmenivät myös tämän tutkimuksen 

tuloksissa. Näiden lisäksi tuloksista ilmeni selkeä tarve täydentää kirjallisuudessa 

havaittuja edellytyksiä. TVD-prosessin läpiviennin kannalta sen ensimmäinen vaihe, 

tavoitteiden asettaminen, on tämän tutkimuksen tulosten valossa tärkein vaihe koko 

prosessin onnistumisen kannalta. Tavoitteiden määrittämisen tärkeys korostuu koko 

rakennushankkeen etenemisen ajan, sillä mitä pidemmälle suunnittelussa ja 

rakentamisessa edetään, sitä suuremmat vaikutukset erilaisilla muutoksilla on hankkeen 

sisällä. Puutteellisilla lähtötiedoilla suunnittelu saattaa kääntää toiminnan perinteiseen 

malliin, jossa suunnitellaan ensin ja sen jälkeen tarkistetaan tavoitteiden mukaisuus. Siksi 

myös vaatimusten hallinta kaikkine ulottuvuuksineen on merkittävässä roolissa 

suunnittelun ohjauksessa. Muutosten ja päätösten tekemisen ja tekemättä jättämisen 

vaikuttavuus suunnitteluun sekä rakentamiseen tulee ymmärtää hankkeen osapuolten 

kesken, jotta hankkeen läpivienti onnistuu suunnitellulla tavalla. 
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5.2 Tutkimuksen tarkastelu 

Tutkimuksen luvussa 4 esitetty ideaali TVD-prosessi muodostettiin pääasiassa 

kirjallisuuskatsauksen sekä tutkimuksen kohteena olevan hankkeen osapuolten 

haastatteluiden sekä käytössä olevien prosessien pohjalta pureutuen hankkeen nykytila-

analyysissä havaittuihin suurimpiin ongelmiin. Lähteiden luotettavuus on varmistettu 

hyödyntämällä validoituja kansainvälisiä alan artikkeleita ja teoksia. 

Haastattelukysymykset perustuivat laajoihin ja perustavanlaatuisiin aiheisiin TVD-

prosessin toteutukseen liittyen. Haastatteluissa korostui lähes poikkeuksetta samat 

perusongelmat integroitumisen, tavoitteiden asettamisen ja päätöksenteon suhteen. 

Haastattelut nauhoitettiin ja käsiteltiin välittömästi tapaamisen jälkeen. 

Tutkimuksessa haastattelujen kysymykset ja analyysi eivät pureudu tarkemmin 

nyansseihin, jotka muodostavat mahdollisia eroja haastateltavien kokemaan 

nykytilanteeseen, mikä heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Haastateltavat olivat 

pääosin projektin avainosapuoliin kuten projektijohtoon, tekniseen ja toiminnalliseen 

suunnitteluun ja toteuttaja osapuoliin kuuluvia henkilöitä. Toiminnallisen suunnittelun 

kapea edustus tutkimuksen otannassa voidaan osaltaan nähdä tutkimuksen heikkoutena, 

sillä kokemus toiminnallisen suunnittelun osalta jäi otannaltaan muutamaan henkilöön. 

Tarkka tieto muun muassa siitä, millä tavalla toiminnallisen ja teknisen suunnittelun 

kommunikointi tapahtuu hankkeen sisällä, jää puutteelliseksi. 

Kehitetyn TVD-prosessin perusrakennetta voidaan hyödyntää myös muiden prosessien 

kehittämisessä sekä muissa vastaavissa hankkeissa, joten sen käyttömahdollisuuksia tulee 

tarkastella laajemmin muita prosesseja ja hankkeita kehittämisessä. Tutkimuksen tulosten 

perimmäisenä ideana on se, miten integroitu projektitoimitus saadaan kehitettyä 

pitkäjänteisesti tehokkaammaksi kokonaisuudeksi. Tämä takia integroitujen 

projektitoimitusten ja jatkuvan kehittämisen periaatteet ovat tärkeässä asemassa TVD-

kehittämisessä edelleen. 

Suuri asema TVD-prosessin kehittämisessä on projektijohdolla liittyen muun muassa 

tavoitteiden asettamiseen, resursointiin sekä projektitiimien muodostamiseen. Tutkimus 

toimii kokonaisuudessaan pohjana nykytilan, tarpeiden ja haasteiden ymmärtämisessä, 

jonka jälkeen konkreettisia ehdotettuja toimenpiteitä voidaan suorittaa ja toimintaa 

tehostaa hankkeessa. Tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan täysin yleistettävissä 
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muiden hankkeiden tai organisaatioiden käyttöön, sillä tulokset ovat tapauskohtaisia OYS 

2030 hankkeeseen liittyen. Kokonaisuudessaan tutkimus luo esimerkin, miten TVD-

prosessia voidaan kehittää hankkeessa. 

5.3 Jatkotutkimukset 

Tällä hetkellä tutkimusta erityisesti Suomessa yhteistoiminnallisilla hankkeilla 

hyödynnetyistä TVD-menetelmistä on todella vähän tai sitä ei ole lainkaan. TVD-

prosessissa on monia eri ulottuvuuksia, jotka vaativat jatkotutkimusta. Tässä 

tutkimuksessa TVD-prosessin ideaalikaavio kuvattiin varsin yleisellä tasolla. 

Jatkotutkimusten keskittäminen TVD-prosessin eri osa-alueille voisi tuottaa tarkempaa 

kuvausta prosessin läpiviennistä ja sen eri kappaleiden välisistä riippuvuus- ja 

korrelaatiosuhteista. Tässä työssä esimerkiksi vaatimusten hallinnan ja toiminnallisen 

suunnittelun osuus rajattiin hyvin pieneksi osaksi.  

Ideaalin TVD-prosessin tarkkaa kuvausta sen läpiviennin kannalta ei tässä työssä kuvattu 

täydellisesti sen moniulotteisuuden vuoksi. Selkeän prosessin hahmottaminen auttaisi 

merkittävästi TVD-prosessin kehittämisessä. Kaiken kaikkiaan on vaikea määritellä yhtä 

selvää menestystekijää TVD-prosessissa koska kaikki riippuu yhteistoiminnallisuudesta 

ja hankkeen luonteesta. TVD-prosessin läpivientiä tulisi tarkastella tarkemmin 

sidosryhmäjohtamisen ja ohjelmistokehityksestä tutun vaatimusten hallinnan 

näkökulmasta. Uusien tutkimusten tulosten valossa voisi olla mahdollista löytää 

empiirisesti uusia selkeitä korrelaatioita tiettyjen aktiviteettien ja prosessin menestyksen 

välillä. 
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LIITE 1.  

Luettelo haastattelujen teemoista 

Haastattelujen aloittaminen 

• Haastateltavien esittelyt  

• Tutkimuksen tarkoitus  

• Haastatteluteemojen lyhyt esittely  

• Nauhoittamisen mahdollisuus 

Haastateltavan ja projektin taustatiedot 

• Tausta, rooli ja vastuualue sekä kuinka pitkään ollut hankkeessa mukana 

• Mietteet projektiorganisaation yhteistoiminnan tasosta hankkeen eri vaiheessa 

Suunnitteluprosessi 

• Suunnitteluprosessin eteneminen 

o Vaiheet: valmisteluvaihe, kehitysvaihe, toteutusvaihe 

o Toimintamalli: tilaajan tavoitteisiin suunnittelun nykytila 

• Hyvät käytännöt 

o TVD-kulmakivet ja niiden toteutuminen 

• Haasteet ja kehityskohteet 

o Ongelmakohtien kartoitus 

Tavoitteiden asettaminen ja tavoitteisiin suunnittelu 

• Tavoitteiden, reunaehtojen ja vaatimusten tarkkuustaso hankeen eri vaiheessa 

o Selkeys ja tarkentuminen 

o Suunnittelun tueksi tuotettu dokumentaatio 

o Periaateratkaisujen muodostaminen 

• Tavoitteiden, reunaehtojen ja vaatimuksien määritteleminen 

o Mitä on jäänyt huomaamatta 

o Minkä tasoista tietoa tarvitaan missäkin vaiheessa 

• Käsitteen Target Value Design ymmärtäminen 

o Mikä tilaajan tavoitteisiin suunnittelussa on tärkeää 



 

 

LIITE 2. 

Hankkeen tavoitteet ja niiden kuvaukset  

 

Hankkeen tavoitteet Selite

Tyytyväinen asiakas Potilasturvallisuuden ja potilaan yksityisyyden 

takaaminen

/Laadukasta, yksilöll istä hoitoa yhdenmukaisil la 

toiminnoilla 

/Potilaan li ikkumistarpeen minimointi 

/Sairaalaan saapuminen sekä tiloissa li ikkuminen 

helppoa ja selkeää

/Esteetön kulku sairaalassa

Tehokkaat toimintaprosessit Toiminta järjestetään prosessien ja hoitoketjujen 

ohjaamana

/Avohoidon osuutta vahvistetaan 

/Tukipalveluiden integrointi sairaalatoiminnan 

prosesseihin

/Resurssien joustava yhteiskäyttö

/Saumattomat hoitoprosessit

/Digitalisaation hyödyntäminen prosessien 

tehostamisessa

/Hygieniariskin minimointi 

Älykäs sairaala Luotettava tieto heti saatavissa asiakkaalla, 

omaisil la ja henkilökunnalla

/BIM osana kiinteistönhallintajärjestelmää

/Tietoturvallisuus 

Tehokkaat ja joustavat tilaratkaisut Tilojen vakiointi 

/Vastaanottohuoneiden käyttö varsinaista 

potilastyötä varten (tilojen suuri käyttöaste)

/Potilas-, henkilökunta- ja tavaravirtojen 

eriyttäminen

/Muuntojoustavat tilat muuttuviin tarpeisiin

/Tilaratkaisut tukevat henkilökunnan helppoa 

l i ikkumista sairaalan sisällä 

/Hygieniariskin minimointi ti laratkaisuja hyödyntäen

Kustannustehokas elinkaari /Kiinteistöjen lämpö- ja sähköenergian sekä 

vedenkulutuksen vähentäminen

/Kustannustehokas ylläpito



 

 

LIITE 3. 

Tilaajan tavoitteet hankkeen toteutukselle  

 

Tilaajan tavoitteet hankkeen toteutukselle Selite

Työn tuottavuuden parantaminen 10 % alemmat tuotantokustannukset verrattuna 

vaiheen 1.1 rakennuksen tuotantokustannuksiin

/Lean-periaatteet, läpimenoajan lyhentäminen

/Tahtituotanto

Turvallisuus ja riskienhallinta Nolla tapaturmaa

/Laaja-alainen jatkuva parantaminen rakentamisen 

ja käytön aikana

/Proaktiivinen riskienhallinta

Laatu /0-virheluovutus 

/Ratkaisujen kriittinen arviointi ja kehittäminen 

tilaajan tavoitteisiin peilaten

/Suunnitelmien mukainen, ti laajan tavoitteita 

vastaava toteutus 

/Tietomallintamisen kokonaisvaltainen 

hyödyntäminen

/Allianssin laaja-alaisen osaamisen hyödyntäminen 

laadukkaan toteutuksen takaamiseksi 

/Kuivaketju 10, Terve-talo

/Työmaapuhtauden hallinta

Yhteistyö /Käynnissä olevien vaiheiden integraatio

/Joustava sidosryhmäyhteistyö

/Projekti eri alojen kehittämistyön alustana

Aikataulu Hankkeen eteneminen hallitusti ja luotettavasti 

aikataulussa

Rakennuksen käyttöönotto sovitun aikataulun 

mukaisesti 

Alueen toimivuus /Rakennusaikana saapuminen sairaalaan helppoa, 

opastus selkeää

/Hätä-, huolto- ja henkilöli ikenteen selkeys ja 

turvallisuus rakennusaikana



 

 

LIITE 4. 

 Hankkeen eteneminen suunnittelun näkökulmasta 

 

 



 

 

LIITE 5.  

Vaatimusten hallinnan prosessi hankkeessa 

 


