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Pirkanmaan Jätehuolto Oy rakennuttaa Tampereen Vuoreksen kaupunginosaan jätteiden
keräys ja nouto putkijärjestelmän. Projektin ensimmäinen vaihe valmistui heinäkuussa
2012 ennen Tampereen asuntomessujen alkamista. Päätös projektin toteuttamisesta teh-
tiin melko myöhäisessä vaiheessa, joten projektin ensimmäisen vaiheen suunnittelu ja
toteutus jouduttiin tekemään hyvinkin kiireisellä aikataululla. Projektia ei ole analysoitu
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimesta. Analysoinnista olisi hyötyä projektin myöhem-
piin vaiheisiin ja tuleviin projekteihin.

Opinnäytetyön toimeksiantona oli projektin arviointi. Tarkoituksena oli arvioida projek-
tia projektihallinnan näkökulmasta. Projektin lopputuotetta ei arvioitu. Projektia tarkas-
teltiin kokonaisuutena ja eri osa-alueilta, joita olivat organisointi, viestintä ja aikataulun
hallinta. Arvioinnissa pyrittiin löytämään asioita, joissa onnistuttiin erityisen hyvin ja
asioita, joissa oli parannettavaa. Arviointia varten tehtiin laadullinen tutkimus projektin
eri toimijoille. Toimijayritysten edustajia haastateltiin. Haastattelut nauhoitettiin ja litte-
roitiin.

Uudenlaisen uniikin järjestelmän rakentaminen toi haasteita projektin toteuttamiseen
kuin myös valittu kahden pääurakoitsijan organisointirakenne. Viestinnän sujumiseen
oltiin tyytyväisiä kaikkien toimijoiden osalta, vaikka viestintää ei juurikaan suunniteltu
etukäteen. Eri toimijoilla ei ollut selkeää kokonaiskuvaa projektista tilaajaa lukuun ot-
tamatta. Projektin aikataulu oli erittäin tiukka, eikä aikataulutavoitetta täysin saavutettu
ylitöistä ja resurssien lisäyksestä huolimatta. Kokonaisuutena projekti koettiin onnistu-
neeksi. Projektista jäi toimijoille positiivinen kokemus, ja projekti sai arvosanakeskiar-
von 8,36 asteikolla neljästä kymmeneen.

Projektin ensimmäisen vaiheen suunnittelulle ja toteutukselle ei ollut varattu riittävästi
aikaa. Tulevissa projekteissa tulisikin varata riittävästi aikaa niin suunnitteluun kuin
toteutukseen. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota siihen, että kaikki tehtävät tulee ote-
tuksi huomioon ja jokaisella tehtävällä on vastuuhenkilö. Aikataulu tulisi suunnitella
tarkasti mieluiten projektihallinnan työkaluja apuna käyttäen. Jo projektisuunnitelmassa
tulisi tiedostaa kaikki mahdolliset riskit ja suunnitella, kuinka niihin varaudutaan. Pro-
jektin hallinnassa apuna voitaisiin käyttää organisointiosuudessa esiteltyä projektikan-
siota. Projektin alussa voitaisiin järjestää käynnistysseminaari, jossa projektia esitellään.
Samalla projektiorganisaation jäsenet tutustuisivat toisiinsa heti projektin alussa.
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Tampere Regional Solid Waste Management Ltd is building an automatic waste collec-
tion system in Vuores, Tampere. The first phase of the project was ready by July 2012,
in time for the housing fair which was held in Vuores. The project got started rather
late, and has not been analysed by the company.

The assignment set for this thesis was to evaluate the project to build the automatic
waste collection system. The evaluation of the project has been done from the project
management point of view. The project was studied both as a whole and in different
sections, including organisation, communication, and scheduling. The evaluation was
carried out by interviewing representatives of those companies which were involved in
the project.

The participants reported that the chosen organisational structure was challenging. On
the other hand, all the participants were satisfied with the communication during the
project. Where the project schedule was concerned, the time available was found to be
insufficient and the work was not finished on time. Furthermore, the companies didn't
have a clear overall picture of the project, but all in all, the interviewees agreed that the
project was successful.

For future projects, Tampere Regional Solid Waste Management Ltd should make sure
that there's enough time for planning and execution. There should be a detailed timeta-
ble that includes all the project's tasks. At the beginning, there could be a start-up semi-
nar where representatives of all the participating companies could get an overall picture
of the project as a whole, and a chance to meet the other representatives.

Key words: project evaluation, retrospective evaluation
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1 JOHDANTO

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on 17 osakaskuntansa omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä

on hoitaa toiminta-alueensa jätehuolto. Alueella on 420 000 asukasta. Yhtiö huolehtii

lähinnä asumisessa syntyvästä ja siihen rinnastettavasta jätteestä ja järjestää jätteen ke-

räyksen, kuljetuksen, käsittelyn ja loppusijoituksen. Omaa kuljetuskalustoa ei ole, vaan

kuljetuksen hoitavat tarjouskilpailulla valitut yritykset. Lisäksi yhtiö huolehtii asiakas-

palvelusta, laskutuksesta, jäteneuvonnasta ja jätehuollon kehittämisestä.

Yhtenä kehittämishankkeena Pirkanmaan Jätehuolto Oy rakennuttaa Tampereen Vuo-

reksen kaupunginosaan jätteiden keräyksen ja noudon putkijärjestelmän. Putkijärjestel-

mässä ei ole perinteistä kuljetuskalustoa, vaan jätteet kulkevat maan alla putkia pitkin.

Erilainen tapa kerätä jätteitä on Pirkanmaalla ensimmäinen laatuaan. Projektin ensim-

mäinen vaihe valmistui vuoden 2012 heinäkuussa ennen Tampereen asuntomessujen

alkamista.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Energiatuotanto Oy ovat perustaneet Tammer-

voima Oy -nimisen yhteysyrityksen toteuttamaan jätepolttoainetta käyttävän hyötyvoi-

malaitoksen Tampereen Tarastenjärvelle. Putkikeräysprojektin analysointi voi antaa

hyödyllistä tietoa onnistumisista ja virheistä hyötyvoimalaprojektia varten ja muihinkin

tuleviin projektihankkeisiin.

Opinnäytetyön toimeksiantona on projektin arviointi. Putkikeräysprojektin toteuttami-

nen jouduttiin aloittamaan nopealla aikataululla, eikä sitä ole ehditty analysoimaan Pir-

kanmaan Jätehuolto Oy:n toimesta. Ajallisesti opinnäytetyö on rajattu koskemaan pro-

jektin ensimmäistä vaihetta, joka kattoi projektin suunnittelun ja toteutuksesta koonta-

asemarakennuksen rakentamisen ja asuntomessualueen eli Virolaisen alueen putkistora-

kentamisen. Tilaaja haluaa tietää, kuinka projektin ensimmäinen vaihe on sujunut.

Opinnäytetyön toimeksiantona on projektin arviointi. Tutkimustehtävänä on tarkastella

projektin suunnittelua ja toteutusta projektihallinnan näkökulmasta. Opinnäytetyössä

keskitytään nimenomaan projektihallinnan kysymyksiin, eikä arvioida projektin loppu-

tuotetta. Projektia tarkastellaan kokonaisuutena ja eri osa-alueilta, joita ovat organisoin-

ti, viestintä ja aikataulun hallinta. Lisäksi tilaajaa kiinnostavat asiat, joissa on onnistuttu
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erityisen hyvin ja asiat, joissa on parannettavaa tulevia projekteja silmällä pitäen. Pro-

jektia arvioidaan myös oppimisen näkökulmasta. Tarkoitus on löytää asioita, joita pro-

jektissa on opittu. Arvioinnissa painotetaan organisoinnin, viestinnän ja aikataulun hal-

linnan osa-alueita, sillä toimeksiantaja koki niiden analysoinnista saatavan eniten hyö-

tyä tulevia projekteja ajatellen. Projekti käynnistettiin kovin kiireellä, eikä sille ole tehty

erillistä projektisuunnitelmaa. Tämän vuoksi näiden kolmen osa-alueen osalta on pereh-

dytty myös projektihallinnan teoriaan ja käytännön toteutukseen.

Arviointi toteutettiin pääosin tekemällä laadullinen tutkimus projektin sujumisesta ja

onnistumisesta projektin eri toimijoille. Tutkimuksen kysymykset koskivat projektia

kokonaisuutena sekä eri osa-alueita, joita olivat organisointi, viestintä, aikataulun hal-

linta, oppiminen ja alihankinta. Kysymykset laadittiin yhteistyössä toimeksiantajan

kanssa, jotta osattiin kysyä mahdollisimman paljon toimeksiantajaa hyödyttäviä asioita.

Arviointi perustui pitkälti tutkimuksen tuloksiin eli eri toimijoiden kokemuksiin ja mie-

lipiteisiin.
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2 PROJEKTIN ESITTELY

Pirkanmaan Jätehuolto Oy rakennuttaa Tampereen Vuoreksen kaupunginosaan jätteiden

keräyksen ja noudon putkijärjestelmän. Järjestelmää varten perustettiin marraskuussa

2010 tytäryhtiö Pirkan Putkikeräys Oy, joka rakennuttaa ja omistaa putkikeräysjärjes-

telmän. Putkiston, koonta-aseman ja keräyspaikkojen laitteet toimittaa suomalainen Ma-

riMatic Oy. Eri urakoitsijoita ja niiden aliurakoitsijoita projektissa on yli kymmenen.

Putkijärjestelmä koostuu keräyspaikoista, maanalaisesta putkistosta ja koonta-asemasta.

Asukkaat lajittelevat kotona sekajätteen, biojätteen, keräyskartongin ja paperin. Lajitel-

lut jätteet tuodaan keräyspaikalle, jossa kullekin jätteelle on oma syöttölokero (Kuva 1.).

Syöttölokeron luukku aukeaa tunnisteavaimella. Jäte laitetaan syöttölokeroon, ja luukun

sulkeutuessa se putoaa syöttöputken varastotilaan. Kun varastotilassa on tarpeeksi jätet-

tä, se tyhjenee automaattisesti. Formaattori muotoilee jätteet putkeen sopiviksi ja siirtää

ne alipaineistettuun putkeen, jota pitkin jätteet kulkevat koonta-asemalle (Kuva 2. ja

Kuva 3.). Koonta-asemalla jäte erotetaan ilmavirrasta ja puristetaan kuljetuskonttiin.

Jokaisen jätelajin kontit kuljetetaan kuorma-autoilla kyseisen jätelajin vastaanottajalle.

Pienlasi ja -metalli suositellaan kerättäväksi erilleen, ja niitä varten on ekopisteet koon-

ta-aseman vieressä sekä lähikaupan pihassa. Lisäksi asukkaita palvelee kuukausittain

Paku-palvelu, joka ottaa vastaan harvakseltaan syntyviä suurikokoisia jätteitä, joita ei

saa laittaa putkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhat täkit ja urheiluvälineet.

Jätteiden putkikeräys vähentää ympäristövaikutuksia perinteiseen jätteen keräykseen ja

kuljetukseen verrattuna. Vuoreksen sovellusalueella energiantarve on noin viidennes

tavanomaiseen jätteenkuljetukseen verrattuna. Jäteautot saadaan pois kiinteistöiltä, ja

raskas liikenne asioi vain harvakseltaan koonta-asemalla. Kiinteistöt eivät tarvitse perin-

teisiä jäteastioita ja -katoksia. Vapautuva tila voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen.

Asuinalueen turvallisuus ja asumisviihtyvyys paranevat.

Päätös putkijärjestelmän hankinnasta tehtiin syyskuussa 2010. Jo saman vuoden marras-

kuussa toimittajaksi valittiin MariMatic Oy julkisen kilpailutushankinnan voittajana.

Putkiston rakentaminen alkoi tammikuussa 2011. Nyt putkistoa on valmiina neljä kilo-

metriä. Rakentaminen jatkuu seuraavat kymmenen vuotta kaupunginosan rakentuessa.

Putkijärjestelmä tulee kattamaan koko Vuoreksen alueen huolehtien noin 13 000 asuk-

kaan jätehuollosta. Koonta-asema suunniteltiin keväällä 2011. Rakentaminen aloitettiin
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toukokuussa ja laitteistoasennus seuraavan vuoden tammikuussa. Koonta-asema valmis-

tui kesäkuussa 2012. Ensimmäiset asukkaat alkoivat käyttää putkijärjestelmää heinä-

kuussa. Putkijärjestelmä oli vahvasti esillä Tampereen asuntomessuilla heinä-elokuussa

2012.

Koonta-asemarakennus maksoi noin 3,7 miljoonaa euroa. Putkistojen kustannusarvio on

6,5–7,5 miljoonaa ja keräyspaikkojen 7-8 miljoonaa. Kokonaiskustannukset on arvioitu

17–18 miljoonan euron suuruisiksi. Kustannuksiin voivat vielä vaikuttaa Vuoreksen

asemakaavoituksen muutokset, hinnanmuutokset ja tekniset kehittämistoimet.

Putkijärjestelmän hankinta-ajatus lähti liikkeelle Vuores-hankkeesta. Sen päätavoitteena

on modernin asumisen kaupunginosa, jossa hyödynnetään uutta teknologiaa ja asutaan

ekologisemmin. (Kuntatekniikka 2012, 24.) Ensimmäinen putkijärjestelmä rakennettiin

Ruotsissa yli neljäkymmentä vuotta sitten. Suomessa vastaavanlainen löytyy Espoon

Suurpellosta ja seuraavat ovat rakenteilla Helsingin Jätkäsaareen ja Kalasatamaan. Näis-

sä putkijärjestelmissä käytetään eri tekniikkaa kuin Tampereen Vuoreksessa. Vuorek-

sessa käytetään MariMaticin muoviputkia, joiden läpimitta on 21 ja 31 cm. Helsingissä

ja Espoossa käytetään Envacin teräsputkia, joiden halkaisija on suurempi. Vuorekseen

valittiin muoviputki, sillä sitä voidaan taivuttaa, toimituspituus on pidempi ja ennen

kaikkea energiantarve on huomattavasti pienempi teräsputkiin verrattuna. Pitkien putki-

en ja materiaalin ansiosta asennus on nopeampaa, ja onnistuu pääosin kevyillä työko-

neilla. (Kuntatekniikka 2012, 25.)

KUVA 1. Syöttöputket. (Pirkanmaan Jätehuolto Oy, 2012)
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KUVA 2. Koonta-asema. (Pirkanmaan Jätehuolto Oy, 2012)

KUVA 3. Koonta-asema yövalaistuksessa. (Pirkanmaan Jätehuolto Oy, 2012)
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3 PROJEKTIN ORGANISOINTI JA HALLINTA

Tässä osiossa käsitellään projektin organisoinnin ja hallinnan teoriaa, sekä perehdytään

niiden käytännön toteutukseen projektissa.

3.1 Projektin asettaja

Projektin asettaja tekee päätöksen projektin toteuttamisesta ja toimii yleensä projektin

rahoittajana. Projektin asettajan tehtäviin kuuluu päättää projektin aloittamisesta, kes-

keyttämisestä ja päättämisestä, nimetä projektin johtoryhmä, vastata viime kädessä, että

projektilla on käytettävissä kaikki resurssit sekä ratkaista mahdolliset kiistat projekti- ja

linjaorganisaation välillä. (Pelin 2011, 66.) Putkikeräysjärjestelmän soveltuvuusselvi-

tyksiä ja esityksen järjestelmän toteuttamisesta on tehnyt Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

Päätöksen projektin toteuttamisesta on tehnyt Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osake-

enemmistön omistaja Tampereen kaupunki.

Projektitoiminnan toteuttajat vastaavat projektin toimeenpanosta eli siitä, että projekti

tulee suoritettua. Toteutuksesta vastaa projektipäällikkö. Projektipäällikön nimike voi

olla myös esimerkiksi projektijohtaja tai kehittämispäällikkö. (Virtanen 2009, 176.)

Putkikeräysprojektin projektipäällikkönä on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kehityspääl-

likkö Simo Isoaho.

Investoinnit toteutetaan pääsääntöisesti projekteina (Artto, Martinsuo & Kujala 2008,

21). Toimitusprojekti on tilaajan kannalta katsottuna investointiprojekti. Investointipro-

jektin tuloksena on esimerkiksi tuottava teollisuuslaitos, rakennus tai muu käyttöomai-

suus. (Pelin 2011, 34.) Tässä projektissa investoinnin tuloksena on jätteiden putkike-

räysjärjestelmä ja sen yhtenä osana koonta-asemarakennus. Urakoitsijoille ja alihankki-

joille kyseessä on toimitusprojekti.

Tilaajan investointiprojektilla ja urakoitsijan toimitusprojektilla yhteisiä piirteitä on so-

pimus, jossa määritellään muun muassa yhteiset ehdot, bonukset ja sanktiot. Myös pro-

jektisuunnitelma voi olla yhteinen. Erillisiä puolia ovat asiat, joita ei toiselle paljasteta.

Toimittaja ei kerro asiakkaalle budjettinsa kustannuksia ja katetavoitteita, eikä asiakas
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kerro kilpailevien toimittajien tarjousten sisältöä tai yksityiskohtia. Toimitusprojektin

tavoite on tukea asiakkaan investointiprojektin tavoitteita, vaikka kyseessä onkin kaksi

eri projektia, joilla on omat tavoitteensa. (Artto ym. 2008, 21–22.) Kuviolla 1. Artto ym.

selventävät projektien yhteisiä ja erillisiä osia.

KUVIO 1. Projektien yhteiset ja erilliset osat (Artto ym. 2008, 21).

3.2 Projektiryhmä

Projektiryhmä koostuu projektin toteuttamiseen nimetyistä henkilöistä, joiden työtä pro-

jektipäällikkö johtaa. Pienissä projekteissa projektiryhmään voi riittää projektipäällikön

apuna yksi tai kaksi osapäiväistä työntekijää. Suuremmissa projekteissa voi olla ydin-

ryhmä, joka työskentelee projektin parissa tiiviimmin ja laajennettu projektiryhmä, joka

kattaa kaikki projektissa työskentelevät henkilöt. Projektiryhmän jäseniä yhdistää tietä-

mys projektiryhmään kuulumisesta ja oman roolinsa tunnistaminen. (Artto ym. 2008,

284–285.)

Henkilöstö on projektin organisoinnin ja johtamisen keskeinen osatekijä. On tärkeää

miettiä, keitä henkilöstöön kuuluu, mitä he osaavat ja kuinka he toimivat yhdessä. Suu-

rimmat odotukset kohdistuvat projektipäällikköön, joka projekteille nimetään lähes

poikkeuksetta. Projektipäällikköön kohdistuu odotuksia asiakkailta, henkilöstöltä, yri-
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tyksen johdolta, ja kumppaneilta. Projektipäällikkö joutuu tasapainottelemaan näiden

sidosryhmien odotusten keskellä. (Artto ym. 2008, 273–274.)

Putkikeräysprojektin projektiryhmään kuuluvat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitus-

johtaja Pentti Rantala, kehitysyksikön työntekijät Simo Isoaho (projektipäällikkö) ja

Paula Pokkinen sekä jätteenkeräysyksikön Tero Lehti. Lisäksi projektiin on osallistunut

kesän 2012 ajan kesätyöntekijä Atte Rättyä ja heinäkuusta 2012 alkaen kehitysyksikön

uusi työntekijä Hannu Koisti. Yrityksen viestintäyksikkö on osallistunut ulkoisen vies-

tinnän osuuteen.

Jokaisen projektin toteutus on erilainen. Näin ollen myös projektiryhmäläisten roolit ja

vastuut ovat erilaiset. Projektipäällikön vastuista saatetaan sopia yrityksessä yleisellä

tasolla, joskin niihin voi tulla projektikohtaisia täsmennyksiä. Muodostettaessa projekti-

organisaatiota tulee sopia vastuunjaosta projektiryhmän sisällä sekä projektiryhmän ja

sidosryhmien kesken. Kun vastuunjako sovitaan selkeästi projektin alussa, vältytään

epäselvyyksiltä projektia toteutettaessa. (Artto ym. 2008, 292.)

Toteutusvastuut sekä eri tahojen roolit ja keskinäinen työnjako määritellään projektin

suunnittelun yhteydessä. Projektin tulee organisoitua niin kuin minkä tahansa tulossuun-

tautuneen ryhmän. Kaikkien ei ole tarkoitus tehdä kaikkea, vaan jokaisella projektiryh-

män jäsenellä on omat tehtävänsä. Roolien ja vastuiden määrittelyä tehtäessä tulee var-

mistaa, että jokaisella tehtävällä on joku vastuuhenkilö. Jos kukaan ei ole vastuussa jos-

tain tehtävästä, ei kukaan luultavastikaan huolehdi sen toteuttamisesta. (Artto ym. 2008,

287.) Vastuunjako voidaan kuvata esimerkiksi osana projektiorganisaation rakenteen

kuvausta (Artto ym. 2008, 292).

Projektiryhmän kesken vastuualueita on jaettu. Jako on melko karkea, ja projektissa on

myös sellaisia tehtäviä, joita ei ole jaettu eli niistä ovat vastuussa kaikki. Seuraavassa on

esitelty projektiryhmäläisten tehtävät ja vastuualueet.

Simo Isoaho:

– projektipäällikkö

– tarjouskilpailun valmistelu ja osallistuminen voittavan tarjouksen valintaan

– tarjousten asiakirjaluonnosten laadinta

– putkijärjestelmän keräyspaikkojen sijoitussuunnittelu
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– osallistuminen putkistojen sijoitussuunnitteluun

– talous- ja ympäristövaikutuksien selvitykset

– putkijärjestelmän esittely alueen rakentajille

– projektin kokonaisvalvonta

– hallinto ja sopimusasiat

– yhteydenpito muihin toimijoihin

Tero Lehti:

– valvonta työmaalla

– koonta-aseman maanvaihtotyöt

– vastaaminen putkistorakentamisesta

– vastaaminen putkistokuvauksista

– yhteydenpito muihin toimijoihin

Pentti Rantala:

– Pirkan Putkikeräys Oy:n ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja

– osallistuminen hankintojen valmisteluihin

– hankinnoista päättäminen

– sopimuksista päättäminen

– talouden seuranta

– yhteydenpito muihin toimijoihin

Paula Pokkinen:

– projektisihteeri

– käyttäjien opastus

– yhtiön osakkuus- ja liityntäasioiden valmistelu

– viestintään liittyvät asiat

– erilaiset juoksevat asiat

Kuten luettelosta nähdään, vastuualueet ovat melko karkeat. Jokaista yksittäistä tehtävää

ei ole määritelty.
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3.3 Projektiorganisaatio

Projektiorganisaatio on väline asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa,

että projektin organisointiin vaikuttavat oleellisesti toimeksiannon laajuus ja luonne sekä

projektin ja perusorganisaation välinen suhde. Tavoiteorientoituneen luonteensa vuoksi

ei ole niin suurta merkitystä, kuinka projektin tavoitteet saavutetaan vaan olennaista on,

että ne saavutetaan. Projektiorganisaatio tulisi pitää mahdollisimman matalana, eikä

tiedonvälitykseen tarvita välikäsiä. (Ruuska 2007, 126–128.)

Projektissa ei ole perinteisessä mielessä esimiehiä ja alaisia. Kyse on joukosta tehtäviä,

jotka tekevät kunkin erityisalueen asiantuntijat. Projektiryhmän toiminta on itsenäistä

päätöksentekoa ja asiantuntijoiden välistä aktiivista yhteistyötä, eikä johtajavetoista

ohjausta ja tiukkaa valvontaa. Asiat tulisi ratkaista siellä, missä asiasta tiedetään parhai-

ten, eikä tehtyjä päätöksiä pitäisi joutua aina hyväksyttämään esimerkiksi johtotaholla.

(Ruuska 2007, 129.)

Jokaiselle projektille tulee miettiä oma, sopiva rakenteensa riippumatta siitä organisaati-

osta, johon projekti on liitoksissa. Tämä on tärkeää, koska jokaisen projektin toteutus on

erilainen. (Artto ym. 2008, 292.) Projektissa on yleensä mukana useamman eri yrityksen

resursseja. Tällöin projektiorganisaatio koostuu useammasta osaprojektista. Sopimus-

käytännöt ja projektin jakautuminen itsenäisiksi osaprojekteiksi tulee huomioida projek-

tia ositettaessa. Jokaisella tasolla tulee olla oma projektipäällikkö: tilaajan projektipääl-

likkö, toimittajan projektipäällikkö ja alihankkijan projektipäällikkö. Joka tasolla tulee

myös laatia projektisuunnitelma. Erityisesti pienten alihankkijoiden suhteen tulisi vaatia

projektiorganisaatiota, eikä niin että toimitusjohtaja vastaa kaikesta. Toimivan projekti-

ryhmän organisointi on yksi avainasia projektipäällikön onnistumisessa. (Pelin 2011,

64.)

Projektin rakenne kuvataan yleensä jopa nimitasolla niin, että jokainen projektin toimija

mainitaan. Projektiorganisaation rakennetta miettiessä tulisi huomioida projektin koko ja

tyyppi. Projektille kannattaa määrittää projektiryhmän viestintää tukeva rakenne. (Artto

ym. 2008, 290.)

Putkikeräysprojektissa projektiorganisaatioon kuuluvat tilaaja, laitetoimittaja, suunnitte-

lijat: rakennesuunnittelijat, arkkitehti, lvia - suunnittelija, sähkösuunnittelija, putkiston
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sijoitussuunnittelijat; rakentajat: putkistoasentaja, maanrakentajat, koonta-aseman raken-

taja, automaatiourakoitsija, sähköurakoitsija, lvi-urakoitsija; putkiston kuvaajat ja val-

vontakameroiden toimittaja ja koonta-aseman projektivalvoja.

KUVIO 2. Projektin organisaatiokaavio

Pirkanmaan Jätehuolto Oy omistaa A-osakkeet tytäryhtiöstään Pirkan Putkikeräys

Oy:stä, jolta se ostaa putkijärjestelmäpalvelun (Kuvio 2.). Kiinteistöt omistavat B-

osakkeet ja yhdessä pientalojen kanssa ovat järjestelmän käyttäjiä. Pirkan Putkikeräys

Oy tuottaa palvelun ja investointiprojektin. Pirkan Putkikeräys Oy:n ainoa työntekijä on

toimitusjohtaja, joka on myös Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja. Näin ollen

projektiryhmän jäsenet työskentelevät Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä, jolta Pirkan Put-

kikeräys Oy ostaa työn. Pirkan Putkikeräys Oy:n urakoitsijoita ovat laitetoimittaja Ma-
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riMatic Oy, putkiston sijoitussuunnittelusta vastaava Tampere Infra Oy, koonta-aseman

rakentaja Karhen Rakennus Oy, koonta-aseman suunnittelusta ja rakennuttamisesta vas-

taava A-Insinöörit Oy ja maanrakennusyritykset Skanska Infra Oy, Tampere Infra Oy

sekä Suovan Kaivin ja Kuljetus Oy. Valvontakameroiden toimittajalla Niscayah Oy:llä

sekä putkiston kuvaajalla on sopimussuhde Pirkan Putkikeräys Oy:n kanssa.

MariMatic Oy:llä on alihankkijanaan putkien toimittaja ja asentaja KWH Pipe Oy, joka

tekee päivittäin yhteistyötä maanrakennusyritysten kanssa. Karhen Rakennus Oy:n ali-

hankkijoina on automaatio- sähkö- ja lvi-urakoitsijat. A-Insinöörit Oy:n alihankkija

Arkkitehtitoimisto Vihanto & Co Oy vastasi koonta-aseman arkkitehtisuunnittelusta.

KUVIO 3. Organisaation pääurakat.

Organisoinnillisesti projekti on jakautunut kahteen osaprojektiin (Kuvio 3): koonta-

aseman rakentamiseen ja putkiston rakentamiseen. Koonta-asemalla on kaksi pääura-

koitsijaa: MariMatic Oy ja Karhen Rakennus Oy. Heillä ei ole sopimussuhdetta keske-

nään. Kummallakin urakoitsijalla on käytössä alihankkijoita, joilla ei myöskään ole so-

pimussuhdetta keskenään. Putkiston rakentamisen osalta on myös kaksi pääurakoitsijaa:

MariMatic Oy ja maanrakennusyritykset. MariMatic Oy:n alihankkija KWH Pipe Oy
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toimittaa jäteputket ja hoitaa niiden asennuksen. Maanrakennusyrityksillä ei ole sopi-

mussuhdetta MariMatic Oy:n eikä KWH Pipe Oy:n kanssa.

Projektiorganisaation selkeänä haasteena on sekä koonta-asemalla että putkiston raken-

tamisessa esiintyvät kaksi pääurakkaa, joilla ei ole sopimussuhdetta keskenään. Erityi-

sesti putkiston rakentamisessa haaste on suuri, kun maanrakennusyritysten ja putkiston

asentaja KWH Pipe Oy:n työntekijät työskentelevät päivittäin yhdessä työmaalla. Mah-

dollisissa riitatilanteissa on hankalaa, kun toinen ei voi käskyttää toista. Mikäli yhteistyö

ei suju, ja riitatilanne paisuu, projekti viivästyy ja tilaajan kustannukset nousevat nope-

asti.

Tämä haaste tiedostettiin jo projektin suunnitteluvaiheessa ja sitä varten kehitettiin työ-

maakokouksien lisäksi yhteistoimintakokoukset. Yhteistoimintakokouksia toteutettiin

sekä koonta-aseman että putkiston rakentamisen osalta erikseen. Niissä olivat mukana

kummankin urakoitsijan edustajat ja tilaaja. Yhteistoimintakokouksissa käsiteltiin muun

muassa toimijoiden vaatimuksia toisiaan kohtaan ja sovittiin mahdollisista erimielisyyk-

sistä sekä sovittiin, missä vaiheessa kumpikin on seuraavaan yhteistoimintakokoukseen

mennessä. Asiat sovittiin kirjallisesti ja vietiin allekirjoitettuina työmaakokouksiin nui-

jittaviksi.

Työmaakokouksia toteutettiin myös kummankin osaprojektin osalta erikseen. Koonta-

aseman osalta työmaakokouksiin osallistui kummankin pääurakoitsijayrityksen edusta-

jat, projektin valvoja, suunnittelijat, alihankkijayritysten edustajat ja tilaajan edustajat.

Putkiston rakentamisen työmaakokouksiin osallistuivat myös kummankin pääurakoitsi-

jayrityksen edustajat, suunnittelijat, alihankkijayritysten edustajat ja tilaajan edustajat

sekä muita katurakentamisessa mukana olleita yrityksiä. Työmaakokouksissa tehtiin

päätöksiä kirjallisesti ennakkoon toimitetun esityslistan mukaan.

3.4 Projektin hallinta

“Projektin hallinta on suunnittelua, päätöksentekoa, toimeenpanoa, ohjausta, koor-

dinointia, valvontaa, suunnan näyttämistä ja ihmisten johtamista” (Ruuska 2007, 30).
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Virtanen (2209) kuvaa projektin johtamisen ja hallinnan tiedon luomisen matkaksi. Hä-

nen mukaansa se ei missään tapauksessa ole mekaanista eri toimeenpanon vaiheiden

suorittamista. Tämän vuoksi hän pitää projektin dokumentointia ja tarkoituksenmukaista

laadunhallintaa erittäin tärkeinä. Projektihallinnan tarkoituksen ydin on “jaettu tietoisuus

projektin toiminnasta suhteessa sille annettuun päämäärään ja projektin elinkaaren aika-

na täsmentyviin tavoitteisiin”. (Virtanen 2009, 161–162.)

Projektihallinnan tehtävänä on kirjaimellisesti hallita projektia. Hallitsemisella tässä

yhteydessä tarkoitetaan, että projektin eri toimijat ja sidosryhmät tietävät, kuinka paljon

projektin tavoitteista on saavutettu ja mitä tuleman pitää. Tämä on projektihallinnan

metatavoite. Kokonaisuuden, laajuuden, aikataulun, resurssien, kustannusten, hankinto-

jen, riskien, laadun, viestinnän ja dokumenttien hallinta ovat osatavoitteita. (Virtanen

2009, 163.)

Virtanen (2009) esittää projektin kokonaisuuden ja laajuuden hallintaan kysymyksiä,

joihin voidaan miettiä vastauksia projektin eri vaiheissa.

– Onko projektin toteutustapa sellainen, joksi se alun perin kaavailtiin?

– Miten projektin tavoitteet ja osatavoitteet ovat toteutuneet?

– Vastaavatko projektin toiminnot projektisuunnitelmassa yksilöityjä toimenpiteitä?

(Virtanen 2009, 163.)

Kokemuksellinen projektihallinta on projektiohjauksen toinen puoli. Se on vaikea taito-

laji, sillä siihen ei ole olemassa selkeästi määriteltyjä työkaluja, kuten teknisessä projek-

tihallinnassa. Kokemuksellista projektihallintaa oppii ja se vahvistuu projekteissa. Ai-

empien projektien kokemuksia voidaan hyödyntää nykyisissä ja tulevissa projekteissa.

(Virtanen 2009, 172.)

Virtanen (2009) avaa kokemuksellisen projektihallinnan teemaa kolmella kysymyksellä.

– Onko projekti hallinnassa? Olennaista on miettiä, miten tämä voidaan päätellä ja mitä

tehdään, jos kokonaisuus ei ole hallinnassa. Virtasen mukaan kokeneet projektijohtajat

tietävät, onko kokonaisuus hallinnassa vai ei, vaikka tilanne näyttäisikin erilaiselta ko-

kemattomampien projektiryhmän jäsenten näkökulmasta.

– Olemmeko liikkeellä? Jos vastaus on ei, voidaan kysyä mistä se johtuu. Kysymyksellä

Virtanen tarkoittaa päämäärätietoisuutta ja tehtäväkokonaisuuksien jäsentymistä projek-

tipäällikön ajatuksissa.
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– Ollaanko tähänastiseen suoritukseen tyytyväisiä? Kysymys on niin kokonaisvaltainen,

että siihen vastaaminen ei ole helppoa. Johtopäätöksen taustalla oleva informaatio on

hajallaan eri paikoissa ja kysymys on suuresta kokemusmosaiikista, joka koostuu yksit-

täisiltä toimijoilta kuulluista kommenteista ja nopeista kokemuksista projektin aikana.

Kysymykseen voi vastata vain, jos projektipäälliköllä ja -ryhmällä on riittävästi koke-

musta aiemmista projekteista ja kokemukseen perustuva käsitys, miten projektin tulok-

sellisuus syntyy projektin elinkaaren aikana. (Virtanen 2009, 172.)

Tekninen ja kokemuksellinen projektihallinta täydentävät toisiaan. Teknisistä projekti-

hallinnan työkaluista ei ole hyötyä, jos niitä ei osata soveltaa. Pahimmillaan ne voivat

tehdä projektiohjauksesta raskasta kaikkine vaadittavine projektidokumentteineen. (Vir-

tanen 2009, 172–173.)

Putkikeräysprojektissa käytännön ohjaus ja hallinta on perustunut paljolti tilaajan edus-

tajien aiempiin kokemuksiin. Erityisesti Pentti Rantalalla ja Tero Lehdellä on aikaisem-

paa projektikokemusta. Projektia varten harkittiin projektihallintaohjelman ostamista,

mutta siitä luovuttiin, sillä järjestelmä koettiin liian kalliiksi sillä saavutettaviin hyötyi-

hin nähden. Tiedostoja säilytetään tilaajan muiden tiedostojen joukossa omissa kansiois-

saan.

Kokonaisuuden hallintaan Ruuska (2007) ehdottaa projektikansiota, joka on palvelimel-

le perustettu sähköinen hakemisto. Projektikansio sisältää projektia koskevan asiakirja-

materiaalin sellaisenaan tai linkin paikkaan, jossa tieto on. Linkin tulee aina viitata kun-

kin dokumentin viimeisimpään, voimassaolevaan versioon. Mikäli jotain asiakirjaa ei

voida tallentaa sähköiseen muotoon, tulee kansiossa olla viittaus paikkaan, josta paperi-

dokumentit löytyvät. Olennaista hakemistorakenteessa on, että haluttu tieto löytyy nope-

asti. Alla on Ruuskan ehdotus projektikansion sisällöstä. (Ruuska 2007, 240.)

Projektikansion sisältö
1. Asettamiskirje
2. Projektikuvaus
3. Projektisuunnitelma ja työsuunnitelmat
4. Projektisuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat
5. Yhteystiedot (henkilöt, palaveriajankohdat)
6. Johtoryhmän kokousmuistiot
7. Tilannekatsaukset
8. Suunnittelupalavereiden ja vastaavien muistiot
9. Projektitiedotteet
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10. Virallinen tiedonvaihto (esim. sidosryhmät)
11. Suunnitteludokumentit
12. Käyttöohjeet ja koulutusmateriaali
13. Dokumenttien arkistointi ja ylläpito projektin päättymisen jälkeen
14. Loppuraportti (Ruuska 2007, 241.)
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4 VIESTINTÄ

Tässä osiossa käsitellään viestintää koskevaa projektihallinnan teoriaa, sekä perehdy-

tään viestinnän käytännön toteuttamiseen putkikeräysprojektissa.

4.1 Viestintäkanavat

Projekteissa viestinnällä tarkoitetaan tiedon siirtoa ja vuorovaikutusta eri osapuolten ja

sidosryhmien kesken. Viestinnällä on sisältö, siinä on vähintään kaksi osapuolta ja se

voi olla yksi- tai useampisuuntaista. Viestintä voi olla muodollista tai epämuodollista,

suullista tai kirjallista, suunniteltua tai spontaania, asiasisältöistä tai tunnesisältöistä.

Viestintä on yksi projektien tärkeimmistä vaikuttamisen välineistä siihen liittyvän tul-

kinnan, omaksumisen ja palautteen vuoksi. (Artto ym. 2008, 232.)

Viestinnän vaikutus ei ole itsestäänselvyys. Hyvin helposti viesti ymmärretään eri lailla

kuin sanoman lähettäjä on sen tarkoittanut. Aina viesti ei mene edes perille. Tavallisinta

on, että viesti muuttuu matkalla. Välikäsien määrä vaikuttaa sanoman muuttumiseen.

Mitä enemmän välikäsiä, sitä todennäköisemmin sanoma muuttuu. (Pelin 2011, 286.)

Viestin lähettäjän tulisi keskittyä vastaanottajaan; miettiä mitä sanoo ja kuinka sen sa-

noo. Myös vastaanottajan tulisi keskittyä kuuntelemaan, mitä toinen sanoo. Artto ym.

(2008) määrittelevät onnistuneen viestinnän näin: “hyvin onnistunut viestintä on tiedon-

vaihtoa, jossa tiedon vastaanottaja ymmärtää selkeästi viestin sisällön ja tiedon lähettäjä

tietää, että vastaanottaja on sen ymmärtänyt.” (Artto ym. 2008, 233.)

Eri viestintäkanavia ovat kirjalliset tiedotteet ja raportit, puhelin, videoneuvottelut, il-

moitustaulut, kokoukset ja palaverit, netmeetingit, informaatiotilaisuudet ja seminaarit,

projektin lehti, tietoverkko ja internet, julkinen sana, lehdistö, radio ja tv.

(Pelin 2011, 289.)

Jokaisella viestintävälineellä on erilaisia ominaisuuksia ja ne soveltuvat erilaisiin tilan-

teisiin. Lähettäjän tulee miettiä, mikä on sopiva viestintäkanava kyseessä olevaan tilan-

teeseen. Puhelin ja kasvokkain keskustelu ovat hyviä viestintäkanavia kiireellisissä ti-

lanteissa, mutta niistä ei jää mitään kirjallista dokumenttia. (Pelin 2011, 287.) Pelin
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(2011) kehottaa miettimään erityisesti sähköpostin käyttöä. Hänen mukaansa liian hel-

posti lähetetään liikaa informaatiota liian monelle henkilölle. Viesti menee monesti sel-

laisellekin, joka ei tietoa tarvitsisi. Tästä johtuen saapuvien sähköpostien määrä saattaa

nousta kovin suureksi, ja vastaanottaja jättää osan viesteistä lukematta, jolloin roskako-

riin saattaa joutua tärkeäkin viesti. (Pelin 2011, 290.)

Projektiryhmän sisällä viestintä toteutui pääasiassa toimistolla, jossa kaikilla projekti-

ryhmän jäsenillä on työpiste. Saman katon alla ollessa toisille on helppo jutella, kun

tarve vaatii. Kaikki projektiryhmän jäsenet eivät olleet joka päivä toimistolla. Tällöin

viestintää toteutettiin myös puhelimitse ja sähköpostitse asiasta ja sen kiireydestä riip-

puen. Ennen työmaakokouksia ja neuvotteluita järjestettiin projektiryhmän jäsenten

kesken palaveri, jossa asioista juteltiin ja sovittiin, jotta kaikilla jäsenillä olisi yhteinen

kanta neuvotteluissa ja työmaakokouksissa.

Projektiorganisaation välillä viestintää toteutettiin puhelimitse, sähköpostitse ja kasvo-

tusten työmaalla sekä erilaisissa kokouksissa, neuvotteluissa ja tapaamisissa. Puhelimit-

se hoidettiin kiireellisempiä asioita, ja sähköpostitse lähetettiin vähemmän kiireellisiä

asioita, teknisiä tietoja ja tiedostoja. Työmaakokouksista tehtiin esityslista, joka lähetet-

tiin osallistujille muutama päivä ennen kokousta. Jokaisen tuli tutustua esityslistaan

etukäteen. Työmaakokouksissa puheenjohtajana toimi aluksi tilaajan toimitusjohtaja

Pentti Rantala ja myöhemmin projektipäällikkö Simo Isoaho. Työmaakokouksista teh-

tiin aina muistio, joka lähetettiin projektiorganisaation jokaiselle yritykselle.

Artton ym. (2008) mukaan kokoukset ovat yksi tärkeimmistä projektiviestinnän väli-

neistä. Kokoukset ovat usein tehokkaita, sillä ne suunnitellaan etukäteen esityslistoineen

ja ovat ajallisesti rajattuja. Kokouksissa ratkaistaan projektin kannalta oleellisia asioita.

Artto ym. kehottavat tekemään selkeän eron kokousten, keskustelutilaisuuksien ja tiedo-

tustilaisuuksien välille. Kokouksissa tehdään päätöksiä, keskustelutilaisuuksissa asioista

keskustellaan esimerkiksi päätösehdotuksen valmistelemiseksi ja tiedotustilaisuuksissa

projektin asioista kerrotaan laajemmalle ryhmälle, esimerkiksi työntekijöille. (Artto ym.

2008, 237)
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4.2 Viestintä projekteissa

Projektissa viestintä on sekä väline että voimavara. Voimavarana se on yksi projektin

muista resursseista, joita ovat muun muassa aika, raha, ihmiset ja laitteet. Viestintä on

välttämätöntä projektin muiden resurssien tehokkaassa hyödyntämisessä. Sen avulla

projektin muut osat kytkeytyvät toisiinsa ja koko projekti toimintaympäristöönsä. “Pro-

jekteja johdetaan viestinnän avulla.” (Ruuska 2007, 83.)

Projekti on usein riippuvainen yrityksen perusorganisaation viestintäjärjestelmästä, joka

sanelee yleiset puitteet myös projektiviestinnälle. Järjestelmä ei sellaisenaan täytä pro-

jektien tarpeita, vaan sitä on muokattava ja täydennettävä jokaiselle projektille erikseen.

Projektiviestintä tulisi nähdä perusorganisaation viestintää täydentävänä ja siihen tukeu-

tuvana, eikä itsenäisenä kokonaisuutena. (Ruuska 2007, 85.)

Projektin ulkoisesta viestinnästä huolehtii usein perusorganisaation viestintäyksikkö.

Projektin ulkoista viestintää ovat kaikki projektin ulkopuolelle viestittävä, esimerkiksi

lehdistötiedotteet ja tiedotteet loppukäyttäjille. (Ruuska 2007, 85.) Projektin sisäisen

viestinnän suunnitteluun tulee kiinnittää eniten huomiota, sillä siinä voidaan vähemmän

hyödyntää perusorganisaatiota.

4.3 Viestinnän suunnittelu

Koska viestintäkanavia on paljon erilaisia ja ne soveltuvat erilaisiin tilanteisiin, tulisi

jokaiselle projektille tehdä oma viestintäsuunnitelma. Usein tämä toteutetaan osana pro-

jektisuunnitelmaa. Viestintäsuunnitelmassa keskitytään yksinkertaisiin kysymyksiin;

kuka, koska, kenelle ja miten.

Usein viestintäsuunnitelma kattaa projektin viestinnän hyvin laajasti. Viestintää suunni-

teltaessa tulee huomioida projektin laajuus ja sidosryhmät tarpeineen. Käytettävät vies-

tintäkanavat tulee valita. (Artto ym. 2008, 233.) Projektipäällikön rooli tiedottajana koe-

taan projektiryhmässä usein hyvin keskeisenä. (Pelin 2011, 284) Artto ym. (2008, 234)

ovat maininneet esimerkkiviestintäsuunnitelmaan kuuluvat asiat:

– viestinnän sisällöt
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– sidosryhmät, joita koskee
– toivottu vaikutus
– menetelmä: viestintätapa- ja kanava
– ajankohta ja mahdolliset toistot
– vastuuhenkilö (Artto ym. 2008, 234)

Projektiryhmän (Pentti Rantala, Simo Isoaho, Tero Lehti ja Paula Pokkinen) jäsenten

välistä viestintää ei juurikaan suunniteltu etukäteen. Projektin aloituksella oli niin kiire,

että koettiin tarpeellisemmaksi käyttää vähäinen aika muiden asioiden suunnitteluun.

Projektiryhmä on kovin pieni ja kaikki jäsenet olivat toisilleen entuudestaan tuttuja,

joten luotettiin siihen, että viestintä sujuu ilman suurempia suunnitelmia.

Projektiorganisaation eli projektin toimijoiden väliseen viestintään suunniteltiin sään-

nöllisesti pidettävät työmaakokoukset projektin toteutusvaiheeseen. Suunnitteluvaihees-

sa pidettiin suunnittelukokouksia. Toimijoita valittaessa pidettiin erilaisia neuvotteluja.

Koska projektissa oli kaksi pääurakoitsijaa, tilaaja ideoi heille pidettäväksi yhteistoi-

mintakokoukset aina ennen työmaakokousta.

Viestintäkanavia valittaessa ja viestintää suunniteltaessa tulisi pohtia, esimerkiksi min-

kälaista tietoa projektin sisällä välitetään ja jaetaan, kuinka ajantasaista tämä tieto on,

mitä asioita raportoidaan ohjaus- ja seurantaryhmälle ja kuinka etenemisestä viestitään.

(Virtanen 2009, 164.) Tulisi miettiä myös minkälaista viestintää projektin eri vaiheissa

tarvitaan. Projektin eri vaiheissa painottuvat eri viestinnän painoalueet. Käynnistysvai-

heessa viestintä painottuu tilaajan ja projektin sekä käyttäjäorganisaation ja projektin

välille. Toteutusvaiheessa viestintä painottuu projektiryhmän sisälle, ja projektin päät-

tämisvaiheessa projektin ja sen ympäristön väliseen viestintään, kun lopputuote otetaan

käyttöön. (Ruuska 2007, 104.)

Tilaaja otti projektissa itselleen hyvin aktiivisen ja osallistuvan roolin. Se oli jopa teke-

misissä omien urakoitsijoidensa alihankkijoiden kanssa. Projektiryhmän jäsenistä Iso-

aho, Lehti ja Rantala olivat kaikki tekemisissä muiden toimijoiden edustajien kanssa.

Kenellekään ei ollut jaettu vastuuyrityksiä, vaan jokainen hoiti viestintää kaikkien kans-

sa. Pääsääntöisesti myös kaikki kolme osallistuivat neuvotteluihin.

Viestintä on projekteissa se osa-alue, jonka suunnitteluun käytetään vähän aikaa, mutta

jonka suunnittelu on erityisen tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Pelinin (2011)

mukaan viestintä epäonnistuu, paitsi sattumalta. Yleisin syy väärin ymmärtämiseen on
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huono kuunteleminen. Puhuminen on helpompaa kuin kuunteleminen. (Pelin 2011,

286.)

Yhä useammat projektit omaavat julkisuusarvoa yhteiskunnallisten vaikutustensa vuok-

si. Tämän vuoksi ulkoisen tiedottamisen rooli on merkittävä. Ulkoinen tiedottaminen

tulee suunnitella hyvin, jotta huonot asiat eivät pääse julkisuuteen. On paljon helpompaa

luoda positiivinen mielikuva riittävän aikaisella tiedottamisella kuin yrittää korjata ne-

gatiivista uutista. (Pelin 2011, 285.)

Ulkoisesta viestinnästä suunniteltiin etukäteen suurempia linjoja. Projektin alusta alkaen

viestintäyksiköllä on ollut tiedossa joitain asioita, jotka tulee tehdä. Viestinnän yksityis-

kohdat ovat tarkentuneet vasta projektin edetessä. Ulkoista viestintää toteutettiin yhteis-

työssä projektiryhmän ja viestintäyksikön kanssa. Viestintäyksiköstä putkikeräysprojek-

tin viestintään ovat osallistuneet kaikki viestintäyksikön viisi työntekijää. Käytännössä

viestintä usein luonnosteli tiedotetta, esitettä tai muuta vastaavaa ja projektiryhmä antoi

siitä kommentteja. Teknisissä asioissa jouduttiin usein konsultoimaan laitevalmistajaa.

Projektin ulkoisen viestinnän kohderyhminä olivat muun muassa alueen rakentajat ja

rakennuttajat, tulevat asukkaat, isännöitsijät, yrittäjät, koulut ja päiväkodit, media, jär-

jestelmään tutustujat / vierailijat sekä asuntomessut 2012. Ulkoisen viestinnän toteutuk-

seen käytettiin tiedotteita esimerkiksi lehdistölle ja tuleville asukkaille, kirjeitä esimer-

kiksi tuleville asukkaille ja rakentajille, nettisivuja, erilaisia lajittelu- ja käyttöohjeita ja

opastusvideoita. Lisäksi asukkaille ja rakennuttajille järjestettiin tiedotustilaisuuksia.

Projektista on kerrottu kuntapäättäjille Jätepostissa ja koko Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n

toiminta-alueen asukkaille julkisena tiedotteena ilmestyvässä Roskalehdessä. Median

kanssa tekemisissä ovat olleet toimitusjohtaja, kehityspäällikkö ja viestinnän yksikkö.

Yrityksen johtoryhmälle projektin etenemisestä tiedotettiin johtoryhmän kokouksissa ja

muille yrityksen työntekijöille esimiesten välityksellä sekä intranetin kautta.

Putkikeräysjärjestelmän ensimmäisille käyttäjille tehtiin tyytyväisyyskysely jo parin

viikon käytön jälkeen. Kysely kattoi 22 asuntoa, ja vastauksia saatiin 17. Toinen kysely

tehtiin asukkaille lokakuussa, kun järjestelmällä oli jo enemmän käyttäjiä. Messualueen

asukkaat pääsivät käyttämään järjestelmää syyskuun alussa. Toisella kerralla vastauksia

saatiin 19 kappaletta. Vastaukset ovat auttaneet kehittämään järjestelmää paremmaksi.
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Putkikeräysjärjestelmällä on tällä hetkellä käyttäjinään kuuden taloyhtiön ja reilun kol-

menkymmenen pientalon asukkaat.

Viestinnässä haasteena on, että kaikki tilaajan edustajat ovat yhteydessä kaikkiin muihin

toimijoihin. Näihin olisi voitu jakaa vastuuhenkilöitä. Viestintää on suunniteltu ennen

projektin toteutusta melko pääpiirteittäin, joten jotain on saattanut helposti unohtua.

Tätä voi edesauttaa projektin erittäin kiireinen aikataulu.
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5 AIKATAULUN HALLINTA

Tässä osiossa käsitellään aikataulun hallintaa koskevaa projektihallinnan teoriaa, sekä

perehdytään aikataulun suunnitteluun ja toteutukseen putkikeräysprojektissa.

5.1 Aikataulun suunnittelu

Projekti on ajallisesti rajattu kokonaisuus. Aikataulun hallinnan päätarkoitus on saada

projekti toteutettua ja valmiiksi sille suunnitellussa ajassa. Aikataulun hallinnan tehtävät

ovat tehtävien määrittäminen eli työn ositus, tehtävien välisten riippuvuuksien, kestojen

ja järjestyksien määrittäminen, aikataulun ohjaus ja muutosten hallinta. Aikataulun

suunnittelu perustuu arvioihin, ja arvioinnin perusteella asetetaan aikataulutavoite, joka

saattaa muuttua projektin edetessä. (Artto ym. 2008, 121–122.)

Resurssi- ja kustannusohjaus perustuvat aikatauluun. Aikataulun pitämistä arvostetaan

projekteissa paljon, sillä se vaikuttaa usein myös kustannuksiin. Projektin valmistumi-

sen viivästyessä resurssikustannukset nousevat ja usein tällöin joudutaan maksamaan

myös sopimussakkoja. Investointiprojekteissa pyritään usein mahdollisimman lyhyeen

toteutukseen, jotta niihin sitoutuneet pääomat saataisiin tuottamaan arvoa mahdollisim-

man nopeasti. (Pelin 2011, 105.)

Aikataulun suunnittelu voidaan toteuttaa yleisesti kahdella eri tavalla: yksityiskohdista

kokonaisaikatauluun tai tavoiteaikataulusta yksityiskohtiin. Jaottelun ei tarvitse olla

näin karkea, vaan näitä tapoja voidaan myös yhdistää. Työpaketeista ja tehtävistä läh-

dettäessä määritetään eri tehtävien viemä aika, ja muodostetaan näin kokonaisaikataulu

ja aikataulutavoite. Kokonaisaikataulusta lähdettäessä projektin eri vaiheille määritetään

tavoiteaikataulut, joiden mukaan työpaketeille ja tehtäville mietitään kestot ja resurssit.

Projektin vaiheille voidaan määritellä virstanpylväitä eli etappeja, joiden avulla koko-

naisaikataulussa pysytään. (Artto ym. 2008, 122.) Tehtävän kestoa voidaan lyhentää

esimerkiksi lisäämällä resursseja.

Putkikeräysprojektissa aikataulun suunnittelussa käytettiin menetelmää tavoiteaikatau-

lusta yksityiskohtiin. Aikataulu suunniteltiin hyvin karkeasti virstanpylväillä. Tilaaja



29

antoi alihankkijoilleen määräajat, jotka määritettiin urakkasopimuksessa. Jokainen ali-

hankkija suunnitteli itse oman aikataulunsa sen mukaan. Suunnittelu lähti liikkeelle

asuntomessuista. Niiden alkuun mennessä piti olla rakennettuna maanalainen putkisto ja

alueen keräyspaikat. Koonta-aseman ja laitteiston tuli olla valmis syyskuun 2012 alussa,

jolloin asukkaita muutti alueelle. Tilaaja ja laitetoimittaja halusivat koonta-aseman ole-

van valmis jo asuntomessuilla, joilla se oli näkyvillä messuvieraille. Aluksi suunnitel-

tiin, että myös järjestelmä olisi asuntomessuilla käytössä. Tästä kuitenkin luovuttiin jo

projektin melko aikaisessa vaiheessa tilaajan ja laitetoimittajan yhteisymmärryksessä.

Heti projektin alussa tiedostettiin, että projekti tulee viedä läpi tiukalla aikataululla. Kun

syyskuussa 2010 Tampereen kaupunki teki päätöksen putkikeräysjärjestelmän toteutta-

misesta, alettiin heti valmistella tarjouskilpailua laitetoimittajan valitsemiseksi. Tähän

käytettiin aikaa ainoastaan kaksi kuukautta. Helsingissä vastaavaan työhön käytettiin

kolme vuotta.

Laitetoimittajan piti saada osuutensa valmiiksi heinäkuun alussa 2012. Sen kanssa neu-

voteltiin, kuinka paljon aikaa he tarvitsevat omaan osuuteensa. Yhdessä määriteltiin,

että laiteasennustyöt on päästävä aloittamaan tammikuussa 2012. Rakennuksen urakoit-

sijaa valittaessa ehtona oli, että rakennus on joulukuun 2011 loppuun mennessä siinä

kunnossa, että laiteasennustyöt voidaan aloittaa. Valitun urakoitsijan piti päästä aloitta-

maan työt toukokuussa 2011. Suunnitteluun jäi aikaa alle puoli vuotta, ja rakennukselle

piti vielä hakea rakennuslupaakin. Projektin toimijat valittiin nopealla aikataululla.

Putkiston rakentaminen suunniteltiin Tampereen kaupungin muun katurakentamisen

mukaan. Silloin, kun maahan asennettiin viemäreitä, kaukolämpö- ja muita putkia,

asennettiin sinne myös jäteputki. Tästä johtuen tilaajan ei tarvinnut juurikaan suunnitel-

la putkiston rakentamisen aikataulua. Alihankkijan tuli huolehtia, että oikeanlaisia put-

kia on valmiina asennettavaksi.

Toinen tapa on lähteä liikkeelle työpaketeista ja tehtävistä. Pelin (2011) määrittää aika-

taulun laadinnan vaiheet seuraavasti:

1. tehtäväluettelon laatiminen
2. tehtävien työmäärien ja kestojen arviointi
3. tehtävien suoritusjärjestyksen ja riippuvuuksien selvittäminen
4. resurssien allokointi tehtäville
5. aikataulun piirtäminen / atk-käsittely
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6. aikataulun ja resurssien analysointi
7. aikataulun hyväksyntä ja sitoutuminen (Pelin 2011, 108.)

Tehtäväluettelon laatiminen on tärkeä kohta. Suurimmat virheet aikatauluun aiheutuvat

tehtävistä, joita ei ole suunnitteluvaiheessa muistettu. On myös tärkeää määrittää jokai-

selle tehtävälle vastuuhenkilö, sillä tehtävät, joista kukaan ei ole vastuussa, unohtuvat

helposti. (Pelin 2011, 110.)

Kun aikataulusuunnitelman ensimmäinen versio on valmis, tulisi laskea projektin kriit-

tinen polku. Kriittisellä polulla tarkoitetaan kriittisistä tehtävistä muodostuvaa polkua,

joka määrittää aikaisimman mahdollisen projektin valmistumisajankohdan. Jos joku

kriittisen polun tehtävä myöhästyy, myöhästyy myös koko projekti. Kriittisellä polulla

ei siis ole pelivaraa. (Artto ym. 2008, 132.) Kriittistä polkua voidaan lyhentää järjestä-

mällä tehtäviä uudelleen tai esimerkiksi lisäämällä resursseja.

Koska aikataulun suunnittelu perustuu arvioihin, tulee siihen muutoksia projektin toteu-

tuksen aikana. Aikatauluohjaus voidaankin nähdä jatkuvana prosessina, joka kestää pro-

jektin loppuun saakka. Pelinin (2011) mukaan oleellisinta on, että projektista on aina

tiedossa se, missä ollaan ja miten jatko toteutetaan. Mikäli projekti on kovin pitkäkes-

toinen, aikataulua ei välttämättä tarvitse tehdä tarkasti koko projektin osalta, vaan voi-

daan käyttää niin sanottua vyöryvän aallon periaatetta. Tällöin projektin loppuosa suun-

nitellaan karkeammin ja suunnitelmaa tarkennetaan projektin edetessä. (Pelin 2011,

108.)

Pelin (2011) on määritellyt aikataulussa yleisesti esiintyviä heikkouksia. Melko usein

tehtäväerittelyt ovat niin karkeita, että aikataulussa on useampien kuukausien tai jopa

vuosien pituisia tehtäviä. Tällöin on vaikea tietää, onko tehtävä aikataulussa vai ei. Ja-

nakaavioesitykset saattavat olla myös hyvin pelkistettyjä; tehtävien väliltä ei löydy riip-

puvuuksia, eikä aikataulussa ole pelivaraa. Joskus tehtävissä puolestaan on piilopeliva-

raa eli tehtävästä on yksi jana, mutta tehtävä suoritetaan useammassa osassa ja osien

välillä on aikaa. Joskus aikataulut tehdään niin karkeasti, että resursseja ei ole merkitty

aikatauluun. Tällöin ei voida seurata resurssien yli- ja alikuormittumista. (Pelin 2011,

107.)
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5.2 Aikataulun valvonta

Projektille suunniteltu aikataulu on aina vain suunnitelma, johon tulee muutoksia. Kos-

ka tehtävien kestot perustuvat arvioihin, tulee niihin väkisinkin muutoksia. Toiset tehtä-

vät valmistuvat suunniteltua nopeammin, toisiin aikaa kuluu puolestaan suunniteltua

enemmän. Resurssien saannissa tapahtuu muutoksia ja erityisesti rakennusprojekteissa

eteen voi tulla tilanteita, joita ei ole osattu odottaa. Näiden asioiden vuoksi projektin

edistymistä tulisi seurata säännöllisesti, eikä vain silloin tällöin. Aikataulua tulee myös

ylläpitää, ettei se pääse vanhenemaan ja jotta aikataulussa pysyttäisiin. Näin muutoksiin

voidaan reagoida paremmin ja viivästykset voidaan saada kiinni. (Pelin 2011, 135.)

Aikataulun valvonnan yksi tehtävä on tunnistaa kohdat, joissa ongelmia alkaa muodos-

tua. Muutoksen tuomat vaikutukset tulisi selvittää ja aikatauluun tehdä tarvittavat muu-

tokset niin, että projektille asetetut tavoitteet ovat edelleen saavutettavissa. Ainoastaan

yhdessä tehtävässä tapahtunut muutos voi vaikuttaa moneen muuhunkin tehtävään. Jos

pelivaraa ei ole, vaikuttaa muutos myös kokonaisaikatauluun. (Pelin 2011, 135.)

Pelin (2011) on määritellyt aikataulun ylläpidolle neljä eri vaihetta, jotka ovat:

1. Edistymistietojen keruu tehtävittäin
2. Aikataulun päivitys
3. Poikkeamien tunnistaminen (suunniteltu/toteutunut)
4. Päätöksenteko ja korjaustoimenpiteet (Pelin 2011, 135)

1. Edistymistietojen keruu tehtävittäin

Edistymistietoa voidaan kerätä eri tavoin. Pelin suosittelee projektipäällikön tarkistavan

henkilökohtaisesti jokaisen työn tilanteen. Työmaalla voidaan tarkistaa tehtävien valmi-

usaste ja alihankkijoiden luona voidaan käydä. Suunnittelutehtävistä katsotaan, mitä on

saatu aikaiseksi käytetyssä ajassa ja arvioidaan jäljellä olevien tehtävien kesto ja työ-

määrä. Tehtävien tarkistaminen vie paljon aikaa, mutta saatu tieto on varmaa. Seuranta

on helpompaa, jos yksittäiset tehtävät ovat niin pieniä, että niistä voidaan todeta, onko

työ valmis vai ei. (Pelin 2011, 136.) Edistymistä voidaan myös seurata puhelimitse,

sähköpostitse, erilaisin raportein ja kokouksin. Ne vievät vähemmän aikaa, mutta tällöin

on riskinä mahdollisten viivästyksien salaaminen.
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2. Aikataulun päivitys

Projektiohjelmissa alkuperäinen aikataulu voidaan jäädyttää ja pitää se reaaliaikataulun

rinnalla. Näin nähdään helposti kuinka paljon aikataulusta ollaan edellä tai jäljessä. (Pe-

lin 2011, 139.) Aikataulua tulee päivittää säännöllisesti, jotta tiedetään missä mennään.

Pelin kehuu projektiohjelmia hyviksi työkaluiksi, mutta kertoo, että yleensä niitä ei osa-

ta käyttää oikein. (Pelin 2011, 242.)

3. Poikkeamien tunnistaminen (suunniteltu/toteutunut)

Kun edistymistietoja seurataan säännöllisesti ja aikataulua päivitetään usein, on poik-

keamat helppo tunnistaa ajoissa. Näin niihin ehditään reagoida nopeasti, eikä muutok-

sista välttämättä aiheudu merkittävää haittaa. (Pelin 2001, 242.)

4. Päätöksenteko ja korjaustoimenpiteet

Kun poikkeama on havaittu, päätetään kuinka siihen reagoidaan ja tehdään sen vaatimat

korjaustoimenpiteet. (Pelin 2001, 242.)

Projektissa koonta-asemalla työn etenemistä ja aikataulussa pysymistä valvoi tehtävään

erikseen palkattu A-Insinöörit Oy:n valvoja Keijo Linja. Lisäksi tilaaja valvoi itse aktii-

visesti töiden etenemistä työmaakokouksissa, paikan päällä työmaalla ja pitämällä yhte-

yttä valvojaan sekä eri toimijoihin.

Putkiston rakentamisen osalta työn etenemistä valvoi tilaajan edustaja Tero Lehti. Hän

kävi aktiivisesti työmaalla katsomassa, että työt etenevät suunnitellusti ja työ tehdään

laadukkaasti. Laadun varmistamiseksi putket kuvattiin robottikameralla ennen niiden

vastaanottamista.

5.3 Alihankinta

Alihankkijoita käytettäessä projektin valvonta ja aikataulun hallinta vaikeutuu. Omien

urakoitsijoiden valvonta onnistuu vielä melko hyvin, mutta urakoitsijan käyttämän ali-

hankkijan valvonta onkin jo vähän vaikeampaa. Näihin asioihin voidaan kiinnittää

huomiota alihankkijaa valittaessa ja sopimusta tehtäessä.
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Alihankkijaa valittaessa tulisi miettiä myös itse alihankkijayritystä, eikä vain saatuja

tarjouksia. Ennen tarjouspyyntöä voidaan miettiä, onko mahdollisilla alihankkijoilla

riittävä taitotaso ja resurssit. Tässä vaiheessa voidaan miettiä myös yrityksen luotetta-

vuutta. (Pelin 2011, 247.) Pelinin (2011) mukaan alustava valinta tehdään jo siinä vai-

heessa, kun valitaan yritykset, joilta pyydetään tarjoukset. Tarjoukset tulisi pyytää vä-

hintään kolmelta eri toimittajalta, jotta saataisiin riittävästi vertailua. (Pelin 2011, 250.)

Tarjouksia analysoidessa tulee miettiä, voiko alihankkijan lupaamiin aikatauluihin luot-

taa ja kuinka aikataulussa pysymistä valvotaan. Luottamuksellisuus saattaa asettaa rajoi-

tuksia valintaan. Tulisi varmistaa, ettei alihankkija työskentele kilpailijalle, jos siitä voi

olla haittaa. Projektin jälkeistä tukea ja mahdollisen takuuajan kestoa, hoitoa ja niiden

tarvetta tulisi miettiä. Olisi hyvä myös tarkistaa tarjouksen takana olevan yrityksen luot-

tokelpoisuus ja liiketoiminnan kannattavuus. (Pelin 2011, 247.)

Sopimusmuodon valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Kiinteä hinta on yleisin sopi-

musmuoto ja soveltuu tilaajan osalta hyvin rakennusprojekteihin. Kun hinta on kiinteä,

alihankkijan voitto pienenee, jos aikataulusta viivästytään. Sopimussakoilla voidaan

yrittää varmistaa aikataulussa pysymistä. (Pelin 2011, 248.) Myös muilla kohdilla sopi-

muksessa voidaan säädellä alihankkijan ja mahdollisesti alihankkijan käyttämän ali-

hankkijan valvontaa. Alihankkijoiden myöhästymiset voidaan pitää minimissä tehok-

kaalla organisoinnilla, suunnittelulla ja valvonnalla. (Pelin 2011, 243.)

Urakoitsijoiden tehtävänä oli valvoa omia alihankkijoitaan. Työmaakokouksissa tarkas-

tettiin, missä vaiheessa kukin toimija on ja sovittiin, missä vaiheessa työt ovat seuraa-

vaan kokoukseen mennessä. Viimeistään työmaakokouksessa tuli esille, jos joku oli

aikataulusta myöhässä.

5.4 Projektin aikataulu

Kuviossa 4. on esitetty projektin toteutunut aikataulu virstanpylväillä. Ennen päätöstä

projektin toteuttamisesta on käytetty melko paljon aikaa taustaselvityksiin. Tampereen

teknillisessä yliopistossa julkaistussa diplomityössä päädyttiin siihen, että asuntomessu-

alue on asukasmäärältään liian pieni, jotta putkijärjestelmä olisi kannattava. Myöhem-
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min sovellusaluetta laajennettiin kattamaan koko Vuoreksen alue, ja taustaselvityksiä

jatkettiin.

Projektin ensimmäinen vaihe kattoi projektin suunnittelun, koonta-aseman rakentamisen

ja Virolaisen alueen putkistorakentamisen. Kuviosta 4. nähdään, että aikaa tähän kaik-

keen meni vain reilu puolitoista vuotta. Toteuttamispäätöksen jälkeen projektin ensim-

mäinen vaihe toteutettiin hyvin nopeasti. Koko järjestelmän ja projektin on arvioitu

valmistuvan 2019–2020 Vuoreksen valmistuessa.
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KUVIO 4. Projektin aikataulu.

5.5 Aikataulun haasteet

Aikataulut saatetaan sanella ylemmältä taholta, eikä niitä tehdä yhteistyössä eri osapuo-

lien kanssa. Tällöin aikataulussa pysyminen voi olla vaikeaa. Aina aikataulua ei päivite-

tä uusimman tiedon tasalle, vaan seurataan vain alkuperäistä suunnitelmaa, vaikka se

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2019-

2020

- diplomityö Tampereen teknillisessä yliopistossa putkijärjestelmän

soveltuvuudesta asuntomessualueelle

- ajatus jätteiden putkikeräyksestä otettiin uudestaan pohdintaan,

soveltuvuuskohteeksi koko alue

- selvityksiä putkijärjestelmän soveltuvuudesta Vuorekseen TTY:llä

- järjestelmää esiteltiin useampaan kertaan Vuoreksen rakentajille ja Vuores-

projektille

- Tampereen kaupunki hyväksyi projektin elo-syyskuussa

- Kehityspäällikkö palkattiin Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n palvelukseen

putkikeräysprojektiin ja Tammervoima –hankkeeseen liittyen lokakuussa

- tytäryhtiö Pirkan Putkikeräys Oy perustettiin marraskuussa

- messualueen rakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta

- putkiston rakentaminen alkoi tammikuussa

- koonta-aseman massanvaihto tehtiin maaliskuussa

- Koonta-asema harjakorkeudessa elokuussa

- koonta-aseman rakennustyöt joulukuussa siinä vaiheessa, että MariMatic pääsi

aloittamaan laitteistoasennukset

- koonta-asemarakennuksen luovutus kesäkuussa

- ensimmäiset asukkaat alkoivat käyttää putkijärjestelmää 9.7.

- järjestelmä esillä asuntomessuilla 13.7.-12.8.

- koko putkijärjestelmä rakennettu Vuoreksen alueelle ja projekti valmis
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olisi muuttunut paljonkin. Tätä edesauttaa, jos aikataulun luettavuus on huono. Osa teh-

tävistä saattaa myös puuttua kokonaan aikataulusta. Henkilöstön motivaatio aikataulun

suunnitteluun saattaa olla puutteellinen, kun ajatellaan aikataulun muuttuvan joka tapa-

uksessa. Tätä edesauttaa, jos johto hyväksyy helposti aikataulun venymisen. Paha on-

gelma on, jos käytetään hienoa projektihallintaohjelmaa, jota ei osata käyttää oikein.

Kalenterista saattavat puuttua esimerkiksi vapaa-ajat, arkipyhät ja todelliset työajat.

(Pelin 2011, 107.)

Putkikeräysprojektissa aikataulun hallinnan ehdottomana haasteena on erittäin tiukka

aikataulu. Aikataulu vaikuttaa siltä, että pelivaraa on hyvin niukasti, jos sitäkään. Mah-

dolliset viivästykset tietävät ylitöitä, resurssien lisäyksiä tai aikataulun venymistä. Kos-

ka aikataulu on heti alusta alkaen tiukka, on suunnittelulle varattu hyvin niukasti aikaa

ja osa suunnittelusta on jätetty toteutusvaiheessa tehtäväksi. Urakkasopimuksiin on si-

sällytetty määräaika ja sopimussakot. Näin vastuuta aikataulutavoitteessa pysymisestä ja

aikataulun seurannasta on siirretty tilaajalta urakoitsijoille.

Nopeassa ja karkeassa suunnittelussa vaarana on, että joitain tehtäviä on saattanut unoh-

tua kokonaan, eikä niitä tällöin ole sisällytetty mihinkään urakkasopimukseen. Tällais-

ten tehtävien sisällyttäminen projektin toteutusvaiheessa voi tuoda aikatauluun viivy-

tyksiä ja tilaajalle lisäkustannuksia, kun työt eivät kuulukaan sovittuun urakkahintaan.

Aikataulun etenemisen seuranta on vaikeaa, jos alihankkijat eivät toimita tilaajalle omia

aikataulusuunnitelmiaan. Tilaajan on vaikea tietää riittävän aikaisessa vaiheessa, jos

aikataulusta ollaan myöhässä. Kun tilaaja on varma, että aikataulusta ollaan myöhässä ja

huomauttaa siitä urakoitsijalleen, saattaa olla jo liian myöhäistä saada kurottua aikatau-

lua kiinni. Myös valitusta organisaatiorakenteesta saattaa tulla helposti viivytyksiä aika-

tauluun mahdollisissa ongelmatilanteissa.
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6 PROJEKTIN ARVIOINTI

Tässä osiossa perehdytään projektin arvioinnin teoriaan; asioihin, joita projektista kan-

nattaa arvioida ja arvioinnin toteuttamistapaan.

6.1 Miksi projekteja arvioidaan

Arviointi on kiinteä osa projektien ohjausta ja johtamista (Jalava & Virtanen 1998,

157). Projekteja arvioimalla voidaan kehittää yrityksen liiketoimintaa. Kun tiedetään,

missä asioissa epäonnistuttiin, pystytään niitä järkevällä suunnittelulla rajaamaan pois

seuraavista projekteista, eikä kerta toisensa jälkeen kompastuta samoihin asioihin. Vas-

taavasti taas hyvin toimivia asioita voidaan ottaa käyttöön myös myöhemmissä projek-

teissa. Projektin lopussa tehty arviointi auttaa opittujen kokemusten hyödyntämistä pro-

jektista toiseen ja auttaa tunnistamaan kehittämistarpeet. (Artto ym. 2008, 271.)

Arvioinnin tarkoituksena on analysoida hyviä ja huonoja puolia projektin onnistumises-

sa. Kyse on projektin kritisoinnista. (Virtanen 2000, 137.) Virtanen tähdentää, että kri-

tiikki voi olla myös myönteistä, eikä vain negatiivista, kuten yleisesti ajatellaan. Kri-

tiikki on siis myönteistä ja kielteistä arvostelua.

Projekteja siis arvioidaan, jotta saataisiin selville, kuinka onnistuttiin sekä mitkä asiat

onnistuivat ja mitkä asiat eivät onnistuneet, ja jotta projektiliiketoimintaa voitaisiin ke-

hittää arvioinnista saatujen tietojen avulla. Projekteja arvioidaan myös, jotta nähdään,

kuinka projektille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.

6.2 Perinteinen projektiarviointi

Perinteisesti projekteista arvioidaan, kuinka projektisuunnitelmassa asetetut tavoitteet

ovat muuttuneet tuotoksiksi. Usein projektin onnistumista arvioidaan myös sen mukaan,

kuinka hyvin projekti on pysynyt aikataulutavoitteessaan ja budjetoiduissa kustannuk-

sissa. Putkikeräysprojektista ei ole tehty varsinaista projektisuunnitelmaa, joten sillä ei

myöskään ole siinä asetettuja tavoitteita. Projektille on muutoin asetettu tavoitteeksi
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toimiva järjestelmä ja valmistuminen heinäkuussa 2012 ennen asuntomessujen alkamis-

ta. Aikataulutavoite huomioidaan arvioinnissa, mutta tavoitetta järjestelmän toimivuu-

desta ei, sillä lopputuotetta ei tässä työssä arvioida.

Tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa tulisi huomioida kuka tavoitteet on asettanut,

miten niitä on täsmennetty ja millä keinoin tavoitteisiin pyritään pääsemään. Perinteisen

projektioppimisen mukaan projekti on onnistunut, kun sille asetetut tavoitteet on saavu-

tettu. Näin ei todellisuudessa välttämättä ole. Tavoitteet saattavat tulla ylemmältä joh-

dolta, eikä projektin suunnittelijoilta itseltään. Tavoitteet ja aikaansaannokset tulisikin

arvioida kokonaisnäkökulmasta eli siinä tulisi huomioida projektin, organisaation, asi-

akkaiden ja yhteistyökumppaneiden näkökulmat. Eri tahot eivät arvioi onnistumista

samoin, vaan käsitys onnistumisen laadusta riippuu siitä, mitä asioita kukin taho pitää

tärkeänä. (Virtanen 2009, 196.)

6.3 Onnistuminen projekteissa

Kysymys projektin onnistumisesta nousee usein esille, kun projekti päättyy tai yritys

vertailee projekteja. Onnistuminen on keskeinen osa projektihallinnan tutkimusta, mutta

se on myös moniosainen kysymys, johon ei välttämättä ole yksiselitteistä vastausta.

(Artto ym. 2008, 268.)

Virtanen (2009) esittelee tutkimuksen siitä, milloin projekti on onnistunut. Tutkittavien

erilaiset vastaukset osoittavat sitä, kuinka vaikeaa onnistumisen määritteleminen on.

Eräs vastaaja määrittää projektin onnistuneeksi, kun sen avulla saatu kokonaishyöty on

suurempi kuin siihen laitettu panostus, mutta toteaa kuitenkin, että kokonaishyödyn las-

keminen on jo ihan eri asia. Useamman vastaajan mielestä projekti on onnistunut, kun

se on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Toisaalta se ei aina riitä ja joskus projekti voi

onnistua, vaikka tavoitteita ei olisikaan saavutettu. Jos tavoitteet ovat kovin vaatimat-

tomat, projekti näyttää helposti onnistuneelta, vaikka edellytyksiä olisi ollut paljon pa-

rempaankin lopputulokseen. Yhtenä onnistumisen mittana vastauksissa esiintyi ajatus

uuden oppimisesta ja siitä, kuinka projektiryhmän jäsenet kokevat kehittyneensä. Pro-

jektin toteuttajien ja keskeisten sidosryhmien kokemus onnistumisesta riittää joidenkin

vastaajien mukaan onnistumisen kriteeriksi. (Virtanen 2009, 198–200.)



39

Virtasen (2009) mukaan perinteinen tulkinta projektissa onnistumisesta on tullut tiensä

päähän. Projektin tavoitteiden toteutumista, aikataulussa pysymistä ja resurssien toteu-

tumista ei silti pidä jättää huomioimatta projektia arvioitaessa, mutta projektia pitäisi

arvioida kokonaisvaltaisemmin, sillä nämä perinteisen arvioinnin kriteerit eivät varmis-

ta, että projektissa olisi onnistuttu kokonaisvaltaisesti. Projektia arvioitaessa tulisikin

tarkastella projektin ja organisaation välistä suhdetta, sekä projektin sisäistä maailmaa:

miten projektissa onnistuminen ja oppiminen määrittyvät ja kuinka niitä voidaan edis-

tää. (Virtanen 2009, 200.)

Projektin epäonnistuminen alkaa yleensä projektin elinkaaren alkupäässä tai ainakin

ensimmäisellä puoliskolla (Virtanen 2000, 138). Tästä voidaan päätellä, että projektin

onnistuminen on melko todennäköistä, jos alku saadaan toteutettua hyvin. Perinteisesti

on ajateltu, että projektit yleensä epäonnistuvat elinkaaren loppuvaiheessa.

Virtanen (2000) esittelee neljä vaihtoehtoa, joilla projektien onnistumista voidaan luoki-

tella (Kuva 4.). Menestystarinaprojekti on onnistunut kaikin puolin; se on saavuttanut

tavoitteensa, saanut aikaan positiivisia sivuvaikutuksia ja osallisten mielestä projekti on

onnistunut. Hyvä pistesija -projektin ensivaikutelma on epäonnistuminen, mutta tar-

kemmassa analyysissä voidaan huomata, että tavoitteet ovat olleet epärealistisia ja pro-

jekti on saanut aikaan merkityksellisiä positiivisia sivuvaikutuksia. Lyödään päätä

seinään -projekti on toteutettu, vaikka tavoitteet eivät ehkä ole olleet tarkoituksenmu-

kaisia ja järkeviä. Tällöin projektitiimi on usein ammattitaidoton, projektinohjausjärjes-

telmä puutteellinen, eikä yhteistyökumppaneiden mielipiteitä ole huomioitu. Todellinen

worst practice -projekti on täysin epäonnistunut; tavoitteita ei ole saavutettu, projekti ei

ole synnyttänyt positiivisia sivuvaikutuksia, eikä projektitiimille ole jäänyt positiivisia

mielikuvia projektista. (Virtanen 2000, 154.) Virtasen luokittelu on hivenen karrikoitu,

mutta auttaa luokittelemaan projekteja onnistumisen mukaan.
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KUVA 4. Projektin luokittelun neljä perusvaihtoehtoa. (Virtanen 2000, 155)

6.4 Oppiminen projekteissa

Oppiminen on tärkeä osa projektitoimintaa. Projektista opittuja asioita voidaan hyödyn-

tää tulevissa projekteissa. Huonosti onnistuneet asiat voidaan yrittää muuttaa tuleviin

projekteihin ja hyvin onnistuneita käyttää edelleen. Oppiminen saatetaan rinnastaa laa-

dun ja tavoitteiden saavuttamiseen tai onnistumiseen, ja se voidaankin nähdä yhtenä

arvioinnin osa-alueena. Arvioitaessa projektia oppimisen näkökulmasta tarkoitus on

löytää parannettavaa ja antaa kiitosta asioista, joissa on onnistuttu. (Virtanen 2000,

153,219.) Virtasen (2009) mukaan oppiminen on tärkeä näkökulma projektitoimintaan.

Hän kääntää ajatuksen oppimisesta ikään kuin päälaelleen tuomalla ilmi ajatuksen, että

jos samoja ongelmia ratkotaan projektista toiseen, organisaatio ei ole oppinut aiemmista

projekteista. Projektissa oppimista voidaan pitää myös tärkeänä osana projektin onnis-

tumista arvioitaessa. (Virtanen 2009, 199, 205.)

Projekteissa oppimista tapahtuu monella eri tasolla (Virtanen 2009, 219). Yksilötasolla

oppiminen voi olla oman ammatillisen osaamisen kehittymistä, esimerkiksi uuden tek-

niikan oppimista tai vanhan taidon syventämistä. Yksilötasolla oppimisen motiivit liit-

tyvät yleensä ammatilliseen kehittymiseen huolimatta siitä hyötyykö uusista taidoista

nykyinen vai tuleva työpaikka. Tavoite oppimiseen tulee kulloisessakin projektissa vaa-

dittavista taidoista. (Virtanen 2009, 201.) Organisaation tasolla oppiminen koskee orga-

nisaation vahvuuksien ja parantamisalueiden tunnistamista, ja että johto keksii kuinka

parantamisalueisiin saadaan kehittämisideoita ja -toimenpiteitä. Oppivan organisaation

ideaa tunnetuksi tehneiden Chris Argysin ja Peter Sengen mukaan avainasemassa orga-



41

nisaation oppimisessa on “rutiinien voiman tunnistaminen ja kyky saada aikaan muu-

toksia”.(Virtanen 2009, 206.) Koska projektissa toimiminen on enemmän yhteisöllistä

kuin yksilön tason toimintaa, opitaan projektitasollakin enemmän kuin yksilötasolla.

(Virtanen 2009, 204).

6.5 Arvioinnin toteuttaminen

Arviointitutkimusta tehdessä on tärkeää miettiä, mitä projektista halutaan arvioida ja

mitä arvioinnilla halutaan saavuttaa. Arviointitutkimus voi koskea joko toimenpideoh-

jelman tuloksia tai prosesseja, joita projektin aikana on käynnissä. Tuloksia tarkastelles-

sa tutkija selvittää tavoitteiden ja tulosten välisiä suhteita ja suhteiden tunnuslukuja.

Tätä kutsutaan panos-tuotos-mittaukseksi. Mikäli tutkija tutkii projektin aikana tapahtu-

via asioita, on arviointi prosessievaluaatiota. Tällaisessa arviointitutkimuksessa tutkijas-

ta tulee usein prosessin jossain vaiheessa kehittäjä tai osallistuja. (Jalava & Virtanen

1998, 127.)

Panos-tuotos-tyyppisessä arvioinnissa tutkitaan nimenomaan projektin toimeenpanoa eli

suunnittelua ja toteutusta, tuloksellisuutta eli asetettujen tulostavoitteiden saavutta-

misastetta, tehokkuutta eli tulosten suhteuttamista taloudellisiin määritteisiin, sekä pro-

jektin aikaansaamia vaikutuksia. Tavoitteita voidaan saavuttaa monenlaisin menetelmin.

Panos-tuotos-tyyppisessä arvioinnissa tutkija kiinnittää huomiota siihen, miten projekti

on suunniteltu, kuka sen toteuttaa, minkälaisia projektihallinnan ja -johtamisen ongel-

mia esiintyy ym. Toimeenpanoa arvioitaessa tulisi arviointia tehdä useammasta eri nä-

kökulmasta; esimerkiksi ajoituksen, tavoitteiden asettelun ja laajuuden näkökulmasta.

(Jalava & Virtanen 1998, 133–134.)

Prosessiarvioinnissa totuus perustuu aina yhteisymmärrykseen, pelkät objektiiviset ha-

vainnot eivät riitä. Muutoksen hallinta on kompleksista, eikä kehitys perustu suoravii-

vaisuuteen. Tällaisessa arvioinnissa syntyy aineisto, jossa faktat ja arvot muodostavat

yhteyden eli linkittyvät. Tällöin tutkijakin on kiinteä osa tutkimuksen kohdetta, ikään

kuin yksimielisyyttä tavoittelevan neuvotteluprosessin ohjaaja. Tällaisella tavalla arvi-

oiminen on oppimisprosessi, jossa kaikki saavat jotain; esimerkiksi positiivisia tai nega-

tiivisia kokemuksia. (Jalava & Virtanen 1998, 136.)
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Kaikkia arvioinnin lähestymistapoja voidaan yhdistää keskenään samaan arviointiin, ja

niitä voidaan soveltaa myös etukäteisarvioinnissa ja jatkuvassa arvioinnissa. Tutkija

tuottaa itse tiedon, joka kuvaa projektin suunnittelua, prosessin kulkua ja tuloksia. Arvi-

ointitutkimuksissa yhdistetään lähes aina määrällisen ja laadullisen tutkimuksen ääripäi-

tä. Tämän vuoksi jako määrälliseen ja laadulliseen arviointiotteeseen ei ole mielekästä.

(Jalava & Virtanen 1998, 133–135.)

Jalava & Virtanen esittelevät kirjassaan menetelmän arviointitutkimuksen suorittamises-

ta. Ensin tutkitaan hankkeen käynnistysvaihetta: milloin projekti on käynnistetty ja mitä

asioita tähän vaiheeseen liittyy. Toiseksi tarkastellaan, kuka hankkeen on perustanut ja

minkälainen sen paikallinen kannatus on. Kolmanneksi pohditaan, kenellä on vastuu

projektin toteuttamisesta ja kuka sitä on vienyt eteenpäin. Neljänneksi tutkija analysoi

projektin strategisia tavoitteita suhteessa toimeenpanoon. Tässä vaiheessa tarkastellaan

milloin projekti on mahdollisesti saavuttanut uudet innovatiiviset elementtinsä. Viiden-

neksi tunnistetaan projektihallinnassa, -ohjauksessa ja -arvioinnissa esiintyneet ongel-

mat. Kuudenneksi tutkija pohtii uudistuksen luonnetta ja laajuutta, arviointiprosessin

etenemistä ja projektista käytävää julkista keskustelua. (Jalava & Virtanen 1998, 134.)

Analyysin eteneminen yksityiskohdista yleiseen tasoon on ominaista laadulliselle tut-

kimukselle. Tällöin arviointi ei ole ulkoa asetettujen hypoteesien testaamista. Arvioin-

nin laadullisuus vaatii myös ihmisten lähelle menemistä. Tätä voidaan kutsua käsien

likaamiseksi. Laadullinen tutkimus perustuu kokonaisvaltaiseen, muuttuvaan ja kehityk-

selliseen näkökulmaan eli arviointi on vahvasti sidoksissa oppimiseen, joka koskee pro-

jekteja, toimenpideohjelmia, rahoittajia, kohderyhmiä ja niin edelleen. (Jalava & Virta-

nen 1998, 137.) Tämän vuoksi projektin arviointi on tarkoitus toteuttaa haastattelemalla

eri osapuolia. Tarkoitus on haastatella jokaisesta yrityksestä sellaista edustajaa, joka on

ollut projektissa mahdollisimman paljon mukana myös työmaalla ja on omin silmin

nähnyt kuinka työ sujuu ja projekti etenee.

Arviointitutkimuksessa ei riitä, että tapahtuneesta tehdään havaintoja, vaan tutkijan tuli-

si huomioida projektin tavoitteiden realistisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi-

tutkimus on kontekstiin sidottua toimintaa, minkä vuoksi projektien arviointia ei voida

irrottaa hankkeesta ja sen yhteydestä paikalliseen ympäristöön. Jokaiselle projektille on

siis luotava oma tutkimusasetelma. Erilaisia standardeja löytyy, mutta ne eivät sovellu

sellaisenaan käytettäväksi. Arviointitutkimuksessa tulee soveltaa erilaisia menetelmälli-
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siä ja metodisia ratkaisuja. Arvioinnin tekijän rooli ja asema tulisi huomioida tutkimuk-

sessa. (Jalava & Virtanen 1998, 197.)

Virtasen mukaan projektiarviointi on parhaimmillaan, kun

sen avulla voidaan paikantaa erilaisia projektin toimeenpanoon liittyviä
ongelmia, selkiinnyttää projektin tuloksellisuuden ja vaikutusten, kustan-
nusten ja ajan kulumisen välistä suhdetta (ja ylipäänsä pystytään päättele-
mään se, miten asetetut tavoitteet on saavutettu ja miten aikataulussa on
pysytty), edistää suoriutumista, kuvata projektin innovaatiopotentiaalia,
osoittaa kehittymismahdollisuuksia, todentaa projektin toteutuksen laatua,
vähentää kustannuksia, saavuttaa hyviä tuloksia, tuottaa tietoa poikkeami-
en korjaamiseksi, välittää ajatuksia projektin asiakkaiden tyytyväisyyden
asteesta projektia kohtaan ja välittää tietoa projektin yhteistyökumppaneil-
le. (Virtanen 2000, 153.)

Jo edes tämän ideaalitilan lähelle pääsemistä voidaan pitää hyvänä suorituksena. (Virta-

nen 2000, 153.)

Yksittäisen projektin arviointia suunniteltaessa tulisi pohtia millä motiiveilla arviointia

tehdään eli miten tietoa käytetään ja mitä etuja arvioinnilla palvellaan, missä projektin

vaiheessa arviointi tehdään, kuka arvioinnin tekee, minkälainen aineisto hänellä on käy-

tettävissään ja mitä menetelmiä hän käyttää, kuinka tulokset raportoidaan ja kuinka ar-

viointiprosessin tuloksia hyödynnetään. (Virtanen 2000, 153.) Tässä projektissa arvioin-

ti on koonta-aseman osalta jälkikäteisarviointia. Putkistorakentamisen osalta arviointi

tehdään projektin ollessa kesken. Opinnäytetyö on rajattu koskemaan putkistorakenta-

misen osalta ainoastaan Virolaisen aluetta, joten sen arviointi on myös jälkikäteisarvi-

ointia. Opittuja asioita voidaan siitä huolimatta hyödyntää myöhemmissä putkistoraken-

tamisen toteutus- ja suunnitteluvaiheissa.
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7 PUTKIJÄRJESTELMÄPROJEKTIN ARVIOINTI

Tässä osiossa kuvataan arviointitutkimuksen menetelmä ja esitellään tulokset.

7.1 Tutkimusmenetelmän kuvaus

Laadullisessa tutkimuksessa yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu,

kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Menetelmistä voidaan

käyttää vain yhtä tai niitä voidaan yhdistellä riippuen tutkittavasta asiasta ja resursseista.

Kyselyllä tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa tiedonantajat täyttävät heille annetun

kyselylomakkeen itse. Haastattelu puolestaan on henkilökohtainen haastattelu, jossa

kysymykset esitetään suullisesti ja haastattelija kirjaa vastaukset muistiin. (Tuomi &

Sarajärvi 2003, 75.)

Haastattelun etuna on joustavuus. Haastattelija voi tarvittaessa toistaa kysymyksen, esit-

tää sen toisella tavalla, kysyä vastaukseen tarkentavia kysymyksiä ja oikaista väärinkäsi-

tyksiä. Tällaista mahdollisuutta ei ole itsenäisesti täytettävässä kyselylomakkeessa.

Haastattelussa kysymykset voidaan myös esittää haastattelijan kulloinkin sopivaksi kat-

somassa järjestyksessä. Yksi haastattelun eduista on se, että tutkija voi havainnoida asi-

oita haastattelun aikana. Asioita voidaan tulkita paitsi sen mukaan mitä vastaajat sano-

vat, myös sen mukaan, miten he sen sanovat. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 75–76.) Koska

projektin arvioija on liiketalouden opiskelija, eikä hänellä ole minkäänlaista käyttäyty-

mistieteiden koulutusta, ei vastauksia analysoidessa huomioitu, miten asiat on ilmaistu.

Hyvien puoliensa vuoksi tiedonkeruumenetelmäksi tässä työssä valittiin haastattelu.

Tiedonantajat haastateltiin kasvotusten ja haastattelut nauhoitettiin. Ainoastaan yksi

vastaaja halusi ehdottomasti vastata kirjallisesti sähköpostin välityksellä. Haastattelut ja

niiden litterointi veivät paljon aikaa, mutta olivat sen arvoisia, sillä haastatelluilta saadut

tiedot olivat avainasemassa projektia arvioitaessa.

Haastattelu on luonteeltaan teemahaastattelu. Teemahaastattelussa edetään tiettyjen etu-

käteen valittujen teemojen mukaan. Näihin on tarkentavia kysymyksiä. Teemahaastatte-

lussa korostuu usein ihmisten tulkinta asioista. Tuomen ja Sarajärven (2003) mukaan on
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makukysymys, tuleeko kaikkia haastateltavia kohdella yhdenmukaisesti; pitääkö kaikille

esittää samat kysymykset samassa järjestyksessä ja samoja sanamuotoja käyttäen vai

voidaanko tästä poiketa haastattelujen välillä. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 77.)

Tässä työssä haastattelut toteutettiin niin, että osa kysymyksistä oli kaikille haastatelta-

ville yhteisiä. Muutama kysymys kysyttiin vain tietyltä kohderyhmältä. Esimerkiksi

kysymyksiä 1. ja 2. (Liite 1.) ei kysytty Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n edustajilta, alihan-

kintaa koskevat kysymykset kysyttiin vain niiltä yrityksiltä, joilla alihankkijoita oli ja

projektin valvojalle laadittiin yksi oma kysymys valvontaa koskien. Kysymykset laadit-

tiin etukäteen yhteistyössä toimeksiantajan kanssa ja hyväksytettiin myös ohjaajalla.

Haastattelut pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman keskustelumaisesti, eikä kuulustelu-

tyyppisesti. Kaiken olennaisen tiedon ylössaamisen varmistamiseksi haastattelut nauhoi-

tettiin. Haastatelluille kerrottiin, että vastaukset ovat luottamuksellisia, ääninauhoitteet

ovat ainoastaan arvioijan käyttöön, ja tulokset esitellään niin että yksittäistä vastaajaa ei

voida tunnistaa. Ainoastaan valvojalle esitetystä erillisestä kysymyksestä vastaaja voi-

daan tunnistaa. Haastattelu oli luonteeltaan teemahaastattelu, joka on lähempänä loma-

kehaastattelua kuin syvähaastattelua. Haastatteluja oli tarkoitus suorittaa 11 eri yrityksen

edustajille yhteensä 14 kappaletta. Haastatteluja saatiin yhdeksästä eri yrityksestä yh-

teensä 11 kappaletta. Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 1. ja haastateltujen tiedot

liitteestä 2.

7.2 Kyselyn tulokset

7.2.1 Organisointi

Tehtävänanto koettiin selkeäksi. Ainoastaan yhden vastaajan mielestä tehtävänanto ei

ollut täysin selkeä. Moni ymmärsi hyvin, mitä tehdään, mutta hankaluutena koettiin se,

miten asioita tehdään. Projektissa on kyse uniikin, uudenlaisen järjestelmän rakentami-

sesta, mikä toi haasteita toteuttamiseen. Suunnittelijat esimerkiksi tiesivät, että tehtävänä

on suunnitella rakennus tai sen sähkösuunnitelma, mutta järjestelmän tuomat erityisvaa-

timukset eivät olleet selvillä heti aluksi. Vastaavasti taas rakentajille kaikki materiaalit ja

menetelmät eivät olleet tuttuja.
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Jokainen yritys on kokenut oman roolinsa projektissa merkittäväksi. Jokainen ymmärsi,

että ilman heidän osuuttaan projektia ei voitaisi viedä läpi. Osa kuitenkin tiedosti, ettei-

vät ole korvaamattomia projektissa; heidän osuutensa olisi voinut suorittaa yhtä hyvin

joku toinen saman alan yritys. Kaikkia yhdistäviä avaintekijöitä olivat tilaaja ja laitejär-

jestelmän toimittaja MariMatic Oy sen jälkeen, kun laitetoimittaja oli valittu ja projekti

lähtenyt käyntiin. Tämä siitä johtuen, että koonta-asemarakennus ja putket suunniteltiin

MariMatic Oy:n järjestelmän mukaan.

Organisoinnissa selkeän haasteen muodosti valittu organisaatiorakenne, jossa on kaksi

pääurakoitsijaa, joilla ei ole sopimussuhdetta keskenään. Tämä koski projektia sekä

koonta-aseman että putkistorakentamisen osalta. Koonta-asemalla Karhen Rakennus

Oy:llä tai sen alihankkijoilla ei ollut sopimussuhdetta MariMatic Oy:n eikä sen alihank-

kijan kanssa. Putkistorakentamisessa maanrakennusyrityksillä ei ollut sopimussuhdetta

MariMatic Oy:n eikä sen alihankkijan KWH Pipe Oy:n kanssa. Putkistorakentamisessa

tämä korostui enemmän, sillä maanrakennusyritykset tekivät päivittäin yhteistyötä

KWH Pipe Oy:n kanssa. Mahdollisista riitatilanteista olisi voinut helposti tulla aikatau-

luun ja kustannuksiin ongelmia, joiden maksajaksi tilaaja olisi joutunut. Mahdolliset

riitatilanteet vältettiin pitämällä yhteistoimintakokouksia ennen työmaakokouksia. Yh-

teistoimintakokouksissa sovittiin asioista kirjallisesti. Muistiot allekirjoitettiin ja vietiin

työmaakokouksiin käsiteltyinä asioina.

Toisen haasteen muodosti putkien sijoitussuunnittelu, jonka messualueella toteutti Ram-

boll Finland Oy. Yrityksen tehtävänä oli suunnitella jäteputkien kulku maan alla. Kun

yritys suunnitteli vain yhden putken kulkua ja Tampere Infra Oy muiden putkien kulkua,

joutuivat näiden yritysten suunnittelijat konsultoimaan toisiaan hyvin paljon. Tämä ei

ollut toimivaa ja siihen reagoitiin tilaajan päässä. Myöhempien toteutusvaiheiden putki-

en sijoitussuunnittelu siirrettiin Tampere Infra Oy:lle, joka suunnittelee siten kaikkien

maan alla kulkevien putkien sijoitukset.

Organisoinnin kolmas haaste heijasteli kiireellistä aikataulua. Kiireellisen aikataulun

vuoksi urakkasopimuksissa ei selitetty tehtäviä riittävän yksilöidysti ja joitain pienempiä

tehtäviä jäi mainitsematta. Tästä johtuen toimijat joutuivat osittain keskenään sopimaan,

kumpi tekee tietyt tehtävät, joita ei varsinaisesti ollut mainittu kummankaan urakkaso-

pimuksessa. Projektihallinnassa on melko yleistä, että tehtäviä unohtuu niitä määritelles-
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sä. Unohtuneista tehtävistä voi helposti tulla viivytyksiä aikatauluun, kun niille ei ole

osattu varata aikaa ja resursseja.

7.2.2 Viestintä

Työmaakokousten rooli koettiin tärkeäksi jokaisen vastaajan mielestä. Työmaakokouk-

sien tärkeyttä korosti kyseessä olevan uudenlaisen järjestelmän tekeminen. Työmaako-

koukset vastasivat pääsääntöisesti odotuksia ja niiden organisointiin oltiin pääsääntöi-

sesti tyytyväisiä. Osalla oli pieniä kehittämisehdotuksia niihin liittyen. Osa koki työ-

maakokousten ja suunnittelukokousten rajojen hälvenneen. Työmaakokouksissa pitäisi

vain päättää asioista ja erillisissä suunnittelukokouksissa suunnitella asioita. Joskus

työmaakokouksissa kuitenkin suunniteltiin.

Muita kehitysehdotuksia olivat kokousten parempi aikatauluttaminen projektin etenemi-

sen mukaan, niin että välillä kokouksia olisi ollut useammin ja välillä harvemmin sen

mukaan, millä vauhdilla projekti etenee. Muistioista toivottiin täsmällisempiä, esityslis-

tat eivät aina tulleet kaikille riittävän ajoissa ja vastaavasti taas osa toivoi, että jokainen

olisi tutustunut esityslistaan paremmin ennen kokousta. Tässä on selkeä ristiriita. Koko-

uksista toivottiin lyhyempiä ja ytimekkäämpiä ja sama puheenjohtaja olisi haluttu pitää

projektin alusta loppuun saakka. Projektin, jossa on kaksi pääurakoitsijaa, koettiin tuo-

van ongelmia myös työmaakokouksiin. Kesälomista aiheutui myös epävarmuutta; välillä

oli epäselvää, tietävätkö kaikki projektin toimijat, missä vaiheessa projekti on.

Viestintään Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n / Pirkan Putkikeräys Oy:n edustajien kanssa

oltiin tyytyväisiä. Lähes kaikkien mielestä se sujui hyvin tai erittäin hyvin. Ainoastaan

kahden vastaajan mielestä viestintä sujui tätä huonommin. Viestintäkanavina lähes kaik-

kien kanssa ovat toimineet puhelin, sähköposti sekä kasvotusten tapahtuva viestintä

esimerkiksi työmaa- ja suunnittelukokouksissa sekä neuvotteluissa. Lähes kaikki olivat

tekemisissä kaikkien kolmen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:tä edustavan henkilön kanssa.

Osa oli vielä lisäksi ollut tekemisissä kesätyöntekijän ja myöhemmin uuden hankepääl-

likön kanssa.

Projektiryhmän sisällä tapahtuvaa viestintää ei juurikaan suunniteltu etukäteen. Se toteu-

tui käytännössä aika luovalla tavalla. Säännöllisiä tapaamisia ei ollut, mutta aina ennen
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yhteistoimintakokouksia asioista keskusteltiin. Haastateltujen mielestä välillä luotettiin

ehkä vähän liikaakin siihen, että asiat sujuvat, kun kaikki työskentelevät samassa toimi-

pisteessä. Suunnittelemattomuus tuntui heijastuvan erityisesti projektin kiireellisestä

aloituksesta.

Viestinnän sujumiseen muiden toimijoiden kanssa oltiin pääosin tyytyväisiä. Siihen ei

oltu yhtä tyytyväisiä kuin viestintään Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n edustajien kanssa.

Kaikkien kanssa viestintä ei sujunut niin hyvin kuin olisi toivottu. Esille ei noussut yh-

tään yksittäistä yritystä, jolla viestintä olisi tökkinyt useamman muun eri toimijan kans-

sa. Tyytymättömyyttä viestintään aiheuttivat lähinnä tietojen saamattomuus ja odottami-

nen, mikä ei johtunut tiedon pimittämisestä vaan siitä, että tietoa ei vielä ollut.

Mitään suurempia ongelmia viestinnässä ei koettu olevan. Tyypillisin vastaus viestin-

nässä esiintyneisiin ongelmiin olikin: ei ongelmia. Pieniä ongelmakohtia löytyi. Aina

tieto ei kulkenut kaikille tai riittävän nopeasti esimerkiksi suunnitelmia muutettaessa.

Kaikkien ihmisten luonteenpiirteet eivät sopineet yksiin ja tämä aiheutti pientä eripuraa

näkemyksissä. Tilaajan huolena oli, onko kaikista asioista osattu viestittää riittävän

ajoissa ja onko asioista osattu kysyä riittävästi ja riittävän nopeasti. Tilaaja oli paljon

tekemisissä urakoitsijoidensa alihankkijoiden kanssa, vaikka näin ei pitäisi olla.

7.2.3 Aikataulu

Aikataulutavoitetta ei täysin saavutettu. Alkuperäisen suunnitelman mukaan järjestelmä

piti ottaa käyttöön ennen asuntomessuja. Tästä luovuttiin melko aikaisessa vaiheessa ja

sovittiin, että järjestelmä otetaan käyttöön asuntomessujen jälkeen. Tämän suunnitelman

mukaisesti koonta-asemarakennus ja messualueen keräyspaikat valmistuivat ennen

asuntomessuja. Koonta-asemalla aikataulu venyi sen verran, että pieniä viimeistelytöitä

jouduttiin tekemään vielä sen jälkeen, kun kohteen piti olla valmis. Nämä viimeistely-

työt eivät näkyneet asuntomessuilla, eivätkä haitanneet järjestelmän käyttöönottoa.

Aikataulutavoitteessa pysyminen ei ollut helppoa. Suuri osa toimivista yrityksistä joutui

tekemään ylitöitä, erityisesti oman osuutensa loppuvaiheessa. Yksi yritys oli seurannut

omaa suunniteltua aikatauluaan niin hyvin, että se teki ylitöitä jo ennen projektin loppu-
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vaihetta saadakseen suunnitellun aikataulunsa kiinni, eikä heillä ollut tarvetta tehdä yli-

töitä enää projektin loppuvaiheessa.

Suunnittelijoilla aikataulua viivästytti tiedon puute. Laitetoimittajalla ei ollut aina antaa

kaikkia laitteen teknisiä tietoja, sillä järjestelmä ei ollut projektin alussa vielä täysin

valmis. Suunnittelijat joutuivat myös jonkun verran odottamaan tietoja toisiltaan. Odot-

taminen ei viivästyttänyt rakentamisen aloittamista eikä kokonaisaikataulua, sillä suun-

nittelijat joustivat tekemällä enemmän töitä suunnittelun loppuvaiheessa. Vastaajat ko-

kivat, että erityisesti suunnitteluun olisi tarvittu enemmän aikaa ja että projekti olisi pi-

tänyt aloittaa aiemmin. Projektin aikataulu koettiin haastavaksi. Tiukasta aikataulusta

johtuen tilaaja teki paljon asioita itse. Tilaaja esimerkiksi tilasi työmaalle materiaaleja

valmiiksi, jotta urakoitsija saattoi aloittaa työt heti sopimuksen allekirjoittamisen jäl-

keen.

Aikataulussa pysymistä edesauttavia asioita olivat osan toimijoiden mahdollisuus lisätä

resursseja, ylityöt, ja osa suunnittelijoista pystyi käyttämään liukumaa hyväksi. Huolella

tehty aikataulusuunnittelu ja sen seuranta auttoivat yhtä toimijaa. Aikataulun seuranta,

asioiden ennakointi, työmaakokoukset ja koonta-asemalla valvojan käyttö koettiin hy-

viksi asioiksi. Valvoja valvoi riittävästi ja oikeita asioita. Selkeä toimeksianto ja hyvä

yhteishenki edesauttoivat aikataulussa pysymistä. Tilaajan osallistuminen ja keskeisen

roolin ottaminen auttoivat pysymään aikataulussa. Asuntomessut olivat selkeä määräai-

ka ja monelle toimijalle yksi motivaatiotekijä. Kaikki halusivat, että projekti saadaan

asuntomessuille valmiiksi.

Aikatauluun venymistä aiheuttivat suunnitelmiin tehdyt muutokset, tavarantoimitusten

osittainen viivästyminen ja vaikeat talviolosuhteet (lumisade ja kova pakkanen). Monet

kokivat, että olisi ollut hyvä, jos projekti olisi voitu käynnistää aikaisemmin. Alussa

olisi tarvittu enemmän aikaa neuvotteluihin. Laitetoimittajalta tarvittavien tietojen saa-

miseen meni enemmän aikaa kuin piti, sillä järjestelmä ei ollut täysin valmis projektia

aloitettaessa, vaan sitä testailtiin ja siihen tehtiin vielä muutoksia. Uudenlaisen järjes-

telmän koettiin tuovan viivästyksiä aikatauluun. Asuntomessualueella yksi urakoitsija

meni melkein konkurssiin silloin, kun olisi pitänyt tehdä töitä. Tämä viivästytti aikatau-

lua. Näistä aikataulua viivästyttävistä asioista huolimatta aikataulutavoite saavutettiin

melkein ja koonta-asema sekä messualue valmistuivat lähes ajallaan.
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Lähes kaikkien vastaajien mielestä aikataulun hallinta onnistui kokonaisuutena hyvin.

Ainoastaan muutaman vastaajan mielestä se onnistui tätä huonommin. Heidän antamat

arvosanansa olivat keskiverron ja kohtuullisen tasoa.

7.2.4 Oppiminen

Oppimista projektissa tapahtui jonkin verran. Yksilötasolla oppimista tapahtui tekniik-

kaan liittyvissä asioissa, joita olivat muun muassa tekijälle uudenlainen julkisivumateri-

aali ja uuden putken suunnittelu. Yksi kertoi oppineensa kokonaisurakan yhteensovitta-

mista. Sekä yksilö että yritystasolla toimijat oppivat, että asioihin pitää puuttua nopeasti,

jos jotain on menossa pieleen, tilaajan on osallistuttava aktiivisesti uudenlaisessa projek-

tissa, aikatauluttamisella on suuri merkitys, mitä erikoisempi projekti, sitä enemmän

vaaditaan kaikilta tutustumista etukäteen ja aikaa alun neuvotteluihin, päätöksiä pitää

syntyä, muuten aikataulu ei pidä, yhteydenpito tilaajaan on tärkeää. Osa vastaajista ei

kokenut oppivansa projektista mitään. Eri toimijoilla ei ollut keskenään samoja vastauk-

sia. Tämä tuntui olevan vastaajille vaikein haastattelukysymys. Moni joutui myös miet-

timään vastaustaan kauemmin kuin muiden kysymysten vastausta. Ehkä kiireellä toteu-

tettu projekti ja hyvin lyhyt aika ensimmäisen vaiheen päättymisestä ovat aiheuttaneet

sen, ettei projektia ole vielä juurikaan käyty läpi, eikä ainakaan ajateltu oppimisen kan-

nalta.

7.2.5 Projekti kokonaisuutena

Kaikki vastaajat pitivät projektia kokonaisuutena onnistuneena. Projektista jäi toimijoil-

le positiivisia tunteita. Kaksi haastateltua ei osannut antaa onnistumiselle arvosanaa.

Muiden antama arvosanakeskiarvo kouluarvosanana asteikolla neljästä kymmeneen on

8,36. Kaikki arvosanat sijoittuvat välille 7,75–9,5. Hajonta on pientä ja mielipiteet hyvin

lähellä toisiaan. Vastausten mukaan projekti onnistui hyvin. 8,36 on hyvä arvosana.

Erityisen hyvin onnistuneita asioita kysyttäessä vastauksissa oli paljon hajontaa. Moni

vastaus oli sellainen, että se esiintyi vain yhden toimijan vastauksissa. Vastaukset kos-

kivat pääosin aina kyseessä olevaa toimijaa, eikä projektia kokonaisuudessaan. Vasta-

uksista huomasi, että toimijoilla ei juuri ollut käsitystä kokonaisprojektista. Hyvät asiat
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olivat lähes poikkeuksetta sellaisia, joihin vastaava toimijayritys osallistui tai teki itse.

Tilaajan edustajat olivat ainoita, joilla oli projektista jonkinlainen kokonaiskäsitys. Use-

ammassa vastauksessa esille nousseita asioita olivat hyvä yhteistyö erityisesti tilaajan

kanssa ja koonta-aseman julkisivuarkkitehtuuri.

Epäonnistuneiden asioiden vastauksista heijastui sama asia kuin erityisen hyvin onnistu-

neiden asioiden vastauksissa. Tässä kohdin ei ollut yhtään sellaista asiaa, jonka olisi

sanonut useampi kuin yksi vastaaja. Esille nostettavia asioita olivat tiedonsaantiongel-

mat hiukan keskeneräisestä laitejärjestelmästä johtuen, suunnitelmissa esiintyneet pienet

virheet, projektin kokonaisaikataulu oli liian tiukka eli projekti olisi pitänyt aloittaa ai-

emmin ja asukkaille olisi pitänyt tiedottaa vielä aiemmin ja paremmin.

7.2.6 Alihankinta

Alihankkijoiden valvontaa tehtiin monella tavalla. Osa toimijoista saattoi valvoa ali-

hankkijoidensa edistymistä suoraan paikan päällä, kun kumpikin työskenteli samalla

työmaalla. Tällöin raportointia ei tarvittu. Koonta-aseman työmaalla töiden edistymistä

valvoi tehtävään palkattu valvoja Keijo Linja. Messualueella Ramboll Finland Oy valvoi

putkitöitä. Tilaaja valvoi kokonaisprojektia ja myös alihankkijoidensa alihankkijoita.

Osa toimijoista käytti aiemmista projekteista tuttuja alihankkijoita, joihin tiesivät voi-

vansa luottaa.

Projektin edistymistä seurattiin työmaakokouksissa ja yhteistoimintakokouksissa. Niissä

sovittiin, missä vaiheessa kukin toimija on seuraavaan kokoukseen mennessä. Suunnitte-

lijoilla oli käytössään tiedonvaihtoaikataulu. Siinä sovittiin milloin laitetoimittajalta

saadaan tarvittavat tiedot. Joitain toimijoita jouduttiin hoputtamaan työmaalla, puheli-

mitse, sähköpostitse ja tilaajankin kautta. Sopimussakkoja kukaan ei joutunut maksa-

maan. Maanrakentajat ja putkistorakentajat joutuivat päivittäin sopimaan keskenään

töiden etenemisestä.

Valvojalle esitettiin yksi oma kysymys valvontaan liittyen. Hän ei kokenut työmaalla

olleen mitään erityisiä ongelmia muihin projekteihin nähden. Urakoitsijat ottivat itse

valvojaan ajoissa yhteyttä ongelmatilanteissa.
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7.2.7 Tulosten yhteenveto

Uudenlaisen uniikin järjestelmän rakentaminen toi haasteita projektin toteuttamiseen.

Tehtävänannot koettiin selkeiksi, mutta järjestelmän tuomat erityisvaatimukset toivat

haasteita tehtävänantojen toteuttamiseen. Jokainen yritys koki olevansa tärkeä osa pro-

jektin toteutusta, mutta osa tiedosti olevansa korvattavissa toisen saman alan yrityksen

toimesta. Työmaakokouksia pidettiin tärkeinä erityisesti projektin uniikkiudesta johtuen.

Niiden toteutukseen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Viestinnän sujumiseen oltiin tyy-

tyväisiä kaikkien toimijoiden osalta, eikä siinä koettu olevan ongelmia. Tämä tieto yllät-

ti positiivisesti, sillä viestintää ei juurikaan suunniteltu etukäteen.

Valittu kahden pääurakoitsijan organisointirakenne muodosti selkeän haasteen. Sen ko-

ettiin tuovan ongelmia myös työmaakokouksiin. Joitain tehtäviä jäi puuttumaan urakka-

sopimuksista, minkä vuoksi toimijat joutuivat keskenään sopimaan, kummalle työt kuu-

luvat. Tämä johtui kiireellisestä aikataulusta. Aikataulutavoitetta ei täysin saavutettu,

sillä projekti myöhästyi hieman alkuperäisestä aikataulusta. Aikataulussa pysymiseksi

jouduttiin tekemään ylitöitä ja lisäämään resursseja. Suunnittelijoiden aikataulua viiväs-

tytti tiedon puute, kun laitetoimittajalla ei ollut aina antaa tarvittavia teknisiä tietoja jär-

jestelmän keskeneräisyydestä johtuen.

Projekti koettiin kokonaisuutena onnistuneeksi. Projektissa tapahtui jonkin verran oppi-

mista, toimijoille jäi positiivinen tunne, ja arvosanakeskiarvo on 8,36 asteikolla neljästä

kymmeneen. Onnistuneiksi asioiksi koettiin yhteistyö erityisesti tilaajan kanssa ja koon-

ta-aseman julkisivuarkkitehtuuri. Projektissa ei ollut sellaisia epäonnistuneita asioita,

jotka useampi vastaaja olisi maininnut. Alihankinnassa ei koettu olleen ongelmia.

Virtasen (2000) projektin onnistumisen luokittelun mukaan putkikeräysprojekti voitai-

siin luokitella hyvä pistesija -projektiksi. Projekti ei täysin saavuttanut tavoitteitaan,

mutta alkuperäinen aikataulutavoite ei ollut realistinen. Projekti on osoittanut, että put-

kikeräysjärjestelmä on toimiva tapa kerätä jätteitä ja valittu laitejärjestelmä on tehokas

alueella, jossa on paljon pientaloja. Isoista organisoinnillisista haasteista huolimatta

projektin ensimmäinen vaihe saavutti lähes tavoitteensa. Toimijat kokevat projektin

onnistuneen ja heille on jäänyt projektista positiivisia kokemuksia. Näiden tekijöiden

vuoksi projektista löytyy myös menestystarinaprojektin piirteitä.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Työn tuloksissa yllättävää oli, että viestinnän koettiin sujuneen hyvin tai erittäin hyvin,

vaikka viestintä oli projektin se osa-alue, jota suunniteltiin vähiten. Yllättävää oli myös

kuinka hyvin projekti saatiin vietyä läpi lähes tavoiteaikataulussa organisoinnin ja tiukan

aikataulun tuomista haasteista huolimatta. Toimeksiantaja on yhtä mieltä haastatteluissa

esiin tulleista asioista. Arviointia voidaan pitää luotettavana, mutta sitä ei voida irrottaa

asiasisällöstään. Mikäli joku toinen tekisi tutkimuksen samasta aiheesta, voisivat tulok-

set olla erilaisia riippuen käytetystä menetelmästä ja haastatelluista henkilöistä.

Projektin ensimmäisen vaiheen suunnittelulle ja toteutukselle ei ollut varattu riittävästi

aikaa. Alun neuvotteluihin tilaajan ja laitetoimittajan kesken ei ollut varattu aikaa, mikä

viivästytti suunnittelua. Tästä huolimatta suunnittelijoiden tuli tehdä työnsä sovittuun

määräaikaan mennessä, sillä projektin jokaisen vaiheen aikataulu oli tiukka, eikä peliva-

raa juuri ollut. Päätös putkijärjestelmän toteuttamisesta Vuorekseen tehtiin erittäin myö-

häisessä vaiheessa. Aikaa ei voi ostaa, joten projekti päätettiin toteuttaa kiireisestä aika-

taulusta huolimatta. Joku voisi sanoa, että aikaa oli riittävästi, sillä projekti saatiin val-

miiksi lähes aikataulussa. Projektia ei kuitenkaan saatu vietyä läpi suunnitellusti, vaan

aikataulussa pysyttiin pitkälti ylitöiden ja lisäresurssien ansiosta.

Projektia ei suunniteltu riittävästi ennen sen toteuttamista. Tämä johtuu pitkälti tiukasta

aikataulusta. Sen vuoksi osa suunnittelusta jäi rakentamisen aikana tehtäväksi. Projektil-

le ei tehty varsinaista projektisuunnitelmaa; viestintää ei juurikaan suunniteltu etukäteen

ja tilaaja suunnitteli aikataulun hyvin karkeasti, eikä riskejä kartoitettu. Kiireellisen aika-

taulun vuoksi osa tehtävistä selitettiin urakkasopimuksissa liian karkeasti ja pienempiä

tehtäviä jäi puuttumaan. Reaaliaikaisen suunnittelun ja tiukan aikataulun yhdistelmä

olisi voinut olla projektille hyvin kohtalokasta. Projekti saatiin vietyä läpi kunniakkaasti

lähes aikataulussa. Tähän ansiotekijöinä olivat yhteistoimintakokoukset, työmaakokouk-

set ja tilaajan aktiivinen osallistuminen.

Tilaajaa lukuun ottamatta muilla toimijoilla ei ollut projektista selkeää kokonaiskuvaa.

Jokainen toimija tiesi projektista oman osallistumisensa verran. Tässäkin asiassa heijas-

tuu ajanpuute. Tulevissa projekteissa voitaisiin projektin alussa järjestää jonkun tyyppi-

nen kick off -kokous tai käynnistysseminaari projektiorganisaation jäsenille. Käynnis-
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tysseminaarissa esiteltäisiin projektia ja samalla eri toimijat tutustuisivat toisiinsa heti

projektin alussa.

Viestintää ei juurikaan suunniteltu etukäteen. Kaikki Jätehuollon edustajat olivat teke-

misissä kaikkien muiden toimijoiden kanssa. Jatkossa tätä voitaisiin jakaa jotenkin.

Esimerkiksi jokaisella toimijalla voisi olla vastuuhenkilö, jonka kanssa asioista sovitaan

ja vastaavasti taas jokaisella tilaajan edustajalla omat yritykset, joiden yhteydenpidon

hoitaa.

Projektin onnistumisen takana on ollut hyvä yhteishenki ja tilaajan aktiivinen osallistu-

minen. Myös asuntomessut ovat olleet monelle toimijalle suuri motivaatio. Asuntomes-

sut olivat hyvin selkeä määräaika ja moni halusi saada osuutensa toteutettua niihin men-

nessä. Tilaaja osallistui aktiivisesti projektin eri vaiheisiin. Se oli jopa paljon tekemisis-

sä urakoitsijoidensa alihankkijoiden kanssa. Tilaajan aktiivinen osallistuminen oli var-

masti yksi projektin menestystekijöistä, mutta johtuiko osallistuminen luottamuspulasta

vai asioiden varmistamisesta ja ennakoinnista. Aktiivisen osallistumisen lisäksi tilaajan

edustajien kokemus ja nopea reagointi ovat olleet menestystekijöitä.

Seuraavissa projekteissa tulisi ehdottomasti varata riittävästi aikaa projektin suunnitte-

lulle ja toteutukselle. Aikatauluun tulisi jättää myös pelivaraa. Suunnittelu tulisi tehdä

hyvin. Se on erittäin tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Erityisesti tulisi kiinnittää

huomiota siihen, että kaikki tehtävät tulee otetuksi huomioon ja jokaisella tehtävällä on

vastuuhenkilö. Aikataulu tulisi suunnitella tarkasti mieluiten projektihallinnan työkaluja

apuna käyttäen. Jo projektisuunnitelmassa tulisi tiedostaa kaikki mahdolliset riskit ja

suunnitella, kuinka niihin varaudutaan.

Tilaaja voi käyttää opinnäytetyön alkupään teoriaosuuksia organisoinnista, viestinnästä

ja aikataulun hallinnasta apunaan tulevia projekteja suunniteltaessa. Tulevissa projek-

teissa hyödyntäisin Ruuskan ehdottamaa projektikansiota, joka esiteltiin kappaleessa

3.4. Se on hyvä tapa säilyttää ajantasainen tieto projektista ja erityisesti kiireisissä vai-

heissa on erittäin tärkeää, että etsitty asia löytyy nopeasti.
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LIITTEET

Liite 1. Tutkimuskysymykset

1(2)

Organisointi

1. Kuinka selkeä tehtävänanto mielestänne oli? Kuinka hyvin ymmärsitte mitä tehdä?

2. Mikä on yrityksenne rooli projektissa? Kuinka hyvin se teille selitettiin?

3. Minkälainen vaikutus roolillanne on kokonaisprojektiin?

Viestintä

4. Kuinka tärkeä oli työmaakokousten rooli? Täyttivätkö odotukset? Oliko hyvin orga-

nisoitu? Olisiko jotain parannettavaa?

5. Kuinka viestintä sujui eri toimijoiden kanssa?

a. viestintä Pirkanmaan Jätehuollon edustajien kanssa

b. viestintä muiden toimijoiden kanssa (kerro myös keiden kanssa tekemisissä)

6. Minkälaisia ongelmia yhteydenpidossa oli ja kenen kanssa?

Aikataulu

7. Kuinka hyvin yrityksenne pystyi noudattamaan sovittua aikataulua?

8. Minkä takia aikataulussa ei pysytty tai minkä ansiosta pysyttiin?

9. Mitä asioita jouduttiin tekemään, jotta aikataulussa pysyttiin? (ylityöt, tehokas val-

vonta, lisätyövoima ym.)

10. Kuinka aikataulun hallinta onnistui kokonaisuutena?

Oppiminen

11. Mitä projektista opittiin? (Yksilö, projekti ja yritystasolla) Onko esimerkiksi auttanut

kehittämään tai tuonut uutta osaamista?

Projekti kokonaisuutena

12. Kuinka projekti mielestäsi onnistui kokonaisuutena? Kouluarvosana 4-10, onnistui-

ko vai ei ja sanallinen selitys.

13. Missä asioissa projektissa mielestäsi onnistuttiin erityisen hyvin? Mainitse kolme

tärkeintä asiaa

14. Missä asioissa projektissa mielestäsi onnistuttiin erityisen huonosti? Mainitse kolme

tärkeintä asiaa
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Liite 1. Tutkimuskysymykset 2(2)

Alihankinta (niille, joilla oli alihankkijoita)

15. Kuinka alihankkijoita valvottiin? Oliko sille tarvetta ja esiintyikö siinä jotain haas-

teita?

16. Kuinka varmistettiin toisen toimijan tekevän osansa ajallaan, jotta oma osuus voitiin

myös suorittaa ajallaan?

Oma kysymys valvojalle

17. Minkälaisia ongelmia ja haasteita valvonnassa oli?
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