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1 JOHDANTO 

Rakennushankkeissa tapahtuneet rakenteelliset ja aikataululliset muutokset 

ovat muuttaneet suunnitteluorganisaation toimintaa. Suunnitteluorganisaatiolla 

tarkoitetaan rakennushankkeen kaikkia eri suunnittelun aloja pääsuunnitte-

lusta erikoissuunnitteluun. Rakennushankkeiden suunnittelu on sähköistynyt 

ja mallintaminen on tullut osaksi jokapäiväistä suunnittelua. Hankkeiden aika-

taulut ovat kiristyneet suunnitteluorganisaatiossa. Suunnitteluorganisaation 

henkilöt työskentelevät hyvinkin yhtäaikaisesti hankkeen ajan, mikä voi aiheut-

taa ongelmia suunnittelussa.  

 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään rakennusprojektin suunnitteluryhmän toi-

mintaan. Työssä tarkoituksena on vertailla kahta rakennushanketta. Raken-

nushankkeet ovat ennestään toteutettu. Hankkeet toimivat esimerkkinä suun-

nitteluorganisaation toiminnalle. Opinnäytetyön rakennusprojektit ovat Lahden 

kaupunginsairaala ja arkistolaitoksen keskusarkisto Mikkeli. Lisäksi tarkoituk-

sena on tutkia rakennushankkeeseen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tar-

koituksena on myös rakentaa riskimatriisi rakennushankkeen onnistumiseen 

vaikuttavista tekijöistä. 

 

Opinnäytetyö käsittelee rakennusprojektia yleisesti suunnitteluorganisaation 

tasolla suuremmissa rakennushankkeissa. Rakennushankkeet ovat suunnitte-

luorganisaation tasolla samanlaisia. Rakennushankkeet eroavat toisistaan kui-

tenkin urakkamuodon ja rakennustyypin mukaan. Lahden kaupunginsairaala 

oli saneerausprojekti perinteisellä urakalla toteutettu ja Arkistolaitoksen kes-

kusarkisto Mikkeli oli toteutettu uudisrakennuksena projektinjohtopalveluna 

sekä perinteisellä urakalla. 

 

Tavoitteena on selvittää syitä, jotka vaikuttavat positiivisesti ja negatiivisesti 

projektin onnistumiseen. Syitä selvitetään teettämällä kysely projektin osapuo-

lille. Kyselyllä pyritään selvittämään, vaikuttavatko esimerkiksi aikataulu, eri 

ammattiryhmien yhteistyö, kokemus ja välimatka projektin toteuttamiseen. Li-

säksi tavoitteena on tutkia, onko suunnitteluprosessilla merkitystä rakennus-

hankkeen urakointiin. Kyselyn tavoitteena on löytää niitä kohtia ja asioita, jotka 

ovat rakennushankkeelle kriittisimpiä. Lisäksi tavoitteena on kehittää suunnit-

teluorganisaation toimintaa siten, että hankkeet onnistuisivat suunnitelmien 
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mukaan. Hankkeiden tavoitteiden ja aikataulun toteutuminen on tärkeää. 

Opinnäytetyö pyrkii selvittämään syitä, miksi nämä eivät aina toteudu. Lisäksi 

työn tavoitteena on tuottaa riskimatriisi suunnitteluorganisaation henkilöiden 

toiminnasta. Opinnäytetyö tuottaa yrityksen sisäisen toimintaohjeen rakennus-

hankkeissa toimimiseen. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Rejlers Finland Oy, joka on Suomessa 

toimiva monialainen konsultointitoiminnan yritys. Rejlers Finland Oy:n osa-alu-

eisiin kuuluu rakentaminen, teollisuus, energia, infra, digitalisaatio ja ICT sekä 

palvelut ja tuotteet. Rakentamiseen kuuluu neljä eri toimialaa Rejlersillä. Ne 

ovat LVIA-suunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, tietomallikoordinointi ja virtuaalito-

dellisuus sekä sähkö-, tele-, turva- ja AV-suunnittelu.  

 

2 RAKENNUSHANKE 

Rakennushankkeella on tarkoituksena tuottaa tilan käyttäjän haluama muutos, 

uusi tila tai yrityksen toiminnan tarvitsema rakenne [1, s. 10]. Hankkeen tavoit-

teena on yleensä tuottaa konkreettinen lopputulos. Rakennushanke on pro-

jekti, joka on monien ihmisten ja yritysten yhteistoimintaa. [2, s. 25.] Raken-

nushanke alkaa, kun päätetään rakentaa uusi rakennus tai korjata vanha ra-

kennus uuteen käyttöön [1, s. 10]. 

 

Projektien onnistumisen kannalta voidaan tarkastella kolmen asian yhteisvai-

kutusta. Ajalla, kustannuksilla ja laadulla (kuva 1) on suurin vaikutus projektin 

onnistumiselle. Näiden kolmen asian tasapainolla voidaan saavuttaa onnistu-

nut projekti. [3, s. 1-2.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kuva 1. Projektien onnistumisen kolme kriteeriä [3, s. 2] 
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2.1 Rakennushankkeen tarkoitus 

Rakennushankkeen tarkoitus on tuottaa ihmisen tarpeisiin oleva rakennus. 

Rakennus voi olla asuinrakennus, palvelurakennus, tuotantorakennus tai van-

han rakennuksen parannus ajan vaatimustason mukaiseksi. [1, s. 8.] 

 

Asuinrakennuksia ovat muun muassa kerrostalot, rivi- ja pientalot sekä vapaa-

ajan asunnot. Palvelurakennuksia ovat kaupat, koulut, sairaalat, liikerakennuk-

set ym. Tuotantorakennukset ovat teollisuuden tai maatalouden rakennuksia. 

[1, s. 9.] 

 

Korjausrakentamisen tarkoituksena on säilyttää olemassa oleva rakennus-

kanta käyttökelpoisena. Tarkoituksena on lisäksi sopeuttaa rakennuskanta yh-

teiskunnassa tapahtuviin muutoksiin sekä nostaa rakennuksen laatutaso ny-

kyisten määräysten ja vaatimusten tasolle. [1, s. 9.] Korjausrakentamisessa on 

lisäksi syytä kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen ja ympäristövaikutuksiin 

[4, s. 12, 14]. 

 

 

2.2 Rakennushankkeen vaiheistus 

Rakennushanke jaetaan eri vaiheisiin hankkeen ohjauksen ja hallinnon kan-

nalta. Päätöksenteko kohdistuu kussakin rakennushankkeen vaiheessa kes-

keisiin osiin. [1, s. 10.] Rakennushanke voidaan jakaa ajallisesti seuraaviin 

osiin (kuva 2). 

 

 

 

Kuva 2. Talonrakennushankkeen vaiheet [4, s. 1]  
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Kuvassa 1. esitettyjen vaiheiden lisäksi hankkeeseen kuuluu rakennusluvan 

hankinta, suunnittelun ja rakentamisen valmistelu. Hankkeeseen voi liittyä li-

säksi kehitysvaihe, jossa tarkastellaan hankkeen toteutuskelpoisuutta. [1, s. 

11.] 

 

Rakennushankkeen osittelu on koko projektin johtamisen työkalu. Osittelulla 

tarkoitetaan projektin tai hankkeen jakamista erilaisiin kokonaisuuksiin. Osit-

telu tapahtuu yleensä rakennushankkeen vaiheista ja osapuolista riippuen. [5, 

s. 1.] Rakennushanke voidaan ositella tehtäväkohtaisesti eri osiin. Esimerkiksi 

johtaminen, suunnittelu ja rakennuttaminen ovat omia osa-alueita. Nämä alu-

eet voidaan ositella edelleen pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Suunnittelu voi-

daan ositella esimerkiksi rakennus-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitteluun. 

Osittelumenetelmiä rakennushankkeissa on monia. Rakennushankkeen omi-

naispiirteet määräävät yleensä sen osittelumenetelmän. [5, s. 2-3.] 

 

 

2.3 Rakennushankkeen osapuolet 

Rakennushankkeessa on useita eri osapuolia, (kuva 3) kuten esimerkiksi ti-

laaja, suunnittelijat, urakoitsijat, materiaalitoimittajat ja viranomaiset. Hank-

keessa toimiville henkilöille ja tehtävien suorittajille asetetut vaatimukset vaih-

televat. Vaatimuksia ovat muun muassa koulutus, kokemus ja ammattitaito. 

Hankkeeseen vaikuttaa merkittävästi sen laatu, laajuus ja kesto. Hankkeen 

laajuus ja tehtävät voivat muuttua hankkeen myötä merkittävästi suurissa 

hankkeissa. [1, s. 13.] 
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Kuva 3. Rakennushankkeen eri osapuolet [1, s. 13] 

 

Rakennushankkeeseen kuuluu lisäksi muita tahoja suunnittelijoiden osiossa. 

Näistä osapuolista on tarkemmin kerrottu luvussa 3. Suunnitteluorganisaatio. 

 

2.4  Rakennushankkeen toteutus 

Hankkeen toteutusmuoto määrittää rakennuksen ja siihen liittyvien rakennutta-

mis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden sisällön ja vastuusuhteet rakennut-

tajan näkökulmasta. Toteutusmuodosta tulee ilmi palveluiden toteuttajien va-

linnat, hinnanmääritystavat, pääsopimussuhteet ja vastuunjaot. Toteutusmuo-

toa valittaessa tulee ottaa huomioon rakennushankkeen laajuus, aikataulu, 

tekniset vaatimukset, erityisolosuhteet, riskien hallinta ja markkinatilanne. [1, 

s. 32.] 

 

Rakennushankkeen toteutusmuotoon vaikuttavat muun muassa aikataulun ki-

reys, kustannusten taso, suunnitelmien laatu sekä toimintavarmuus, laatuvaa-

timukset ja toteutusaikaiset joustavuusvaatimukset. Rakennuttaja päättää, 
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mitkä tekijät ovat hänen mielestään eniten vaikuttavia tekijöitä toteutusmuo-

don valinnassa. Rakennuttaja valitsee näiden seikkojen pohjalta toteutusmuo-

don. Toteutusmuotoon vaikuttaa lisäksi rakennuttajan omat resurssit hank-

keessa. [1, s. 33.] 

 

2.5 Rakennushankkeen riskit 

Riskillä tarkoitetaan vaarallisen tai haitallisen tapahtuman todennäköisyyden 

ja sen seurauksen yhteisvaikutusta. Rakentamisen riskit ovat yleensä heikosti 

ennustettavissa. Riskillä voi olla myönteinen tai kielteinen vaikutus hankkeelle. 

[6, s. 2.] 

 

Rakennushankkeiden riskit aiheutuvat yleensä teknisistä, toiminnallisista tai 

organisatorisista tekijöistä. Näiden lisäksi riskeiksi voidaan lukea rakennuksen 

sijainti, monimutkaisuus, rakennettavuus ja rakennuksen tyyppi. Tavallisimpia 

riskejä rakennushankkeissa voi olla esimerkiksi hankkeen puutteellinen johta-

minen, tiedonhallinnan epäonnistuminen, yhteistoiminnan epäonnistuminen, 

hankkeen osittelun epäonnistuminen, puutteelliset lähtötiedot sekä virheelliset 

suunnitelmat. [6, s. 5.] 

 

Riskejä voidaan hallita eri keinoin. Rakennushankkeessa riskienhallintaa tulee 

toteuttaa jatkuvasti koko hankkeen ajan. Jokainen hankkeessa oleva henkilö 

osallistuu tällöin riskien hallintaan. Riskien hallinta on osapuolten velvollisuuk-

sien määrittämistä sekä johdonmukaista, jatkuvaa ja ennakoivaa yhteistoimin-

taa. [6, s. 5.] Riskienhallintaa voidaan arvioida lähtötilanteessa tavoittelun 

asettelusta lähtien. Riskienhallintaketju (kuva 4) kuvaa riskienhallinnan eri vai-

heita. [6, s. 1-2.] 
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Kuva 4. Riskienhallintaketju [6, s. 1] 

 

 

3 SUUNNITTELUORGANISAATIO 

Suunnitteluorganisaatiolla tarkoitetaan suunnittelijaryhmää, jossa on eri alojen 

suunnitteluasiantuntemus. Rakennuttaja, urakoitsija tai rakennuttajakonsultti 

on suunnitelmien tilaajana hankemuodosta riippuen. [1, s. 43.] 

 

3.1 Suunnitteluorganisaation toiminta rakennushankkeessa 

Suunnitteluorganisaation toiminta on yksi rakennuskohteen laatuun vaikuttava 

tekijä. Suunnittelun tavoitteena on löytää ne tekniset ratkaisut, jotka täyttävät 

parhaiten hankkeelle asetetut tavoitteet, sekä sopivat käyttäjien toimintaan 

parhaiten. Suunnittelulla on suuri merkitys rakennushankkeen onnistumiseen. 

Suunnittelijaryhmässä on oleellista olla selkeä yhteistoiminta ja aikataulu. 

Suunnittelijaryhmässä tiedon on kuljettava oikea-aikaisesti ja virheettömästi 
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eri projektihenkilöiden välillä. Suunnittelijaryhmän toiminnan täytyy olla suunni-

telmallista rakennuksen toteutukseen ja hankeprosesseihin liittyen, jotta hanke 

onnistuu virheittä. [1, s. 43.]  

 

Suunnittelutehtävät rakennushankkeissa painottuvat rakennushankkeen omi-

naispiirteistä riippuen. Korjaushankkeissa suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät 

riittävät lähtötiedot kohteesta ennen varsinaista suunnittelua. Lähtötietoja ovat 

muun muassa pohjatutkimukset, kuntotutkimukset, rakennussuojelun taso, 

käyttö- ja korjaushistoria. [7, s. 3.]  

 

Suunnittelutehtävät on jaettu maankäyttö- ja rakennuslain 120 d §:n mukaan 

vaativuusluokkiin. Vaativuusluokista on annettu ympäristöministeriön ohje 

YM1/601/2015. Vaativuusluokkia suunnittelussa on neljä ja ne ovat poikkeuk-

sellisen vaativa-, vaativa-, tavanomainen- ja vähäinen suunnittelutehtävä. Yh-

dessä rakennushankkeessa saattaa olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia suun-

nittelutehtäviä. Rakennusviranomainen arvioi suunnittelijoiden kelpoisuudet 

suunnittelutehtävään vaativuusluokittain. Vaativuusluokkiin on asetettu kelpoi-

suusvaatimuksia. [7, s. 3.] 

 

Suunnittelijoiden kelpoisuudet on jaettu maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:n 

mukaan. Kelpoisuudet on jaettu poikkeuksellisen vaativaan-, vaativaan-, ta-

vanomaiseen- ja vähäiseen suunnittelutehtävään. [8, 120 e §.] Kelpoisuudet 

eroavat suunnittelualoittain. Eroja käsittelee Suomen rakentamismääräysko-

koelman osa A2 rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Erityissuunnitteli-

jan, esimerkiksi LVI-suunnittelijan, vaatimukset vaativaan suunnittelutehtä-

vään ovat LVI-tekniikan diplomi-insinöörin, yliopiston tai AMK-tutkinnon suorit-

taneella henkilöllä. Erityisvaatimukseen (AA) täytyy henkilöllä olla vähintään 

kuuden vuoden työkokemus perusluokan työtehtävistä. Erityisvaatimuksen 

täyttävällä henkilöllä täytyy olla korkea-asteen AMK:n LVI-insinöörin tutkinto. 

[9, s. 16.] 

 

3.2 Suunnitteluorganisaation toimijat 

Suunnittelumuoto määrittelee suunnitteluorganisaation rakenteen. Suunnitte-

lumuodolla on vaikutusta myös vastuu- ja alistussuhteisiin. [1, s. 46.] Raken-

nushankkeiden suunnittelusta vastaa yleensä suunnittelijaryhmä. Jokaista 
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suunnittelualaa edustaa oma asiantuntijaryhmä. [7, s. 2-3.] Nykyisten suurten 

rakennushankkeiden tavanomainen suunnitteluryhmä koostuu muun muassa 

tilaajasta, pääsuunnittelijasta, rakennuttajakonsultista ja erityissuunnittelijoista 

(kuva 5). 

 

Kuva 5. Pääsuunnittelu + alistettu erityisalan suunnittelu / rakennuttajakonsulttivetoinen pro-
jektimalli [10, s. 21] 

 

Suunnittelijaryhmän edellytyksenä on toimiva ja kannustava yhteistyösopimus 

kaikkien suunnittelijoiden kanssa. Yleensä tällä suunnitteluorganisaatiomallilla 

toteutetaan laatupainotteiset ja kokonaisuuden onnistumista tavoittelevat 

hankkeet. [10, s. 21.] 

 

Mallissa on tärkeää, että jokainen organisaation henkilö hyväksyy pääsuunnit-

telijan yhteiseksi suunnitteluorganisaation johtajaksi. Suunnittelijaryhmällä on 

selkeät vastuut. Hyvän pääsuunnittelun ansiosta erityissuunnittelijat ovat tie-

toisia hankkeen tavoitteista ja kustannuksista. Tällä organisaatiomallilla pää-

suunnittelija toteuttaa tilaajan tahtoa parhaiten. [10, s. 21.] 

 

3.2.1 Projektin tilaaja/rakennuttaja 

Hankkeen rakennuttaja on henkilö, joka määritellään rakennusalan sopimus-

asiakirjoissa. Rakennuttaja on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka vas-

tuulla rakennustyö tehdään. Rakennuttaja on arkikielellä kutsuttuna tilaaja. [7, 

s. 2.] Rakennuttajan tehtävänä on huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan 
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ja rakennetaan rakentamista koskevien määräysten, säännösten ja rakennus-

luvan mukaisesti. Rakennuttaja huolehtii myös suunnittelijoiden kelpoisuuk-

sista ja muista rakennushankkeessa työskentelevien henkilöiden tehtävien 

vaatimasta ammattitaidosta ja asiantuntemuksesta. [1, s. 14.] 

 

Rakennuttajan tehtävänä on hankkia suunnitelmat ja rahoitus rakennushank-

keen toteuttamista varten [7, s. 2]. Rakennuttaja kytkee hankkeeseensa par-

haiten tavoitteita tukevat osapuolet, esimerkiksi suunnittelijat ja muut asiantun-

tijat. Rakennuttajalla on velvollisuus myötävaikuttaa, ohjata ja koordinoida 

hanketta siten, että rakennushankkeessa toimivilla henkilöillä on edellytykset 

toimia. [1, s. 14.] Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus YSE 1998 mu-

kaan kattaa suunnitelmien virheettömyyden ja yhteensopivuuden, suunnitel-

mien aikataulun, sekä häiriöiden estämisen ja niiden ratkaisemisen rakennus-

hankkeissa. Rakennuttajalla on tämän lisäksi tiedonantovelvollisuus YSE 

1998 mukaan, jolloin rakennuttajan on toimitettava urakan kannalta kaikki tar-

peelliset tiedot. [11, s. 1-2]. 

 

Rakennuttaja vastaa hankkeessa toteutusedellytyksien selvittämisestä ja var-

mistamisesta. Rakennuttaja vastaa myös hankkeen organisoinnista ja viran-

omaislupien hankinnasta. Lisäksi rakennuttajan vastuu on kustannussuunni-

telman ja aikataulun laatimisessa sekä suunnittelun ja rakentamisen järjestä-

misestä, ohjaamisesta ja valvonnasta. [1, s. 14.] 

 

Rakennuttaja voi halutessaan muodostaa toimeenpanevan organisaation 

omasta henkilöstöstään tai tarvittaessa tukeutua konsultteihin. Rakennuttaja 

on juridisesti rakennuttaja, mutta konsultti voi hoitaa hänen tehtäviään hyvin-

kin laajasti. [7, s. 2.] Rakennuttajalla ja rakennuttajakonsultilla ovat omat tehtä-

vänsä rakennusprojektissa ja näiden tehtävien rajapintoja (kuva 6) on esimer-

kiksi hankepäätöksen ja hankesuunnittelun vastuiden jakautuminen. Raken-

nuttajan vastuulla on suunnitteluun ja urakointiin liittyvien asioiden hyväksyntä, 

mikäli rakennuttajakonsultti ohjaa kokonaisvaltaisesti projektin eri tahoja ra-

kennuttajan hyväksymänä. [1, s. 16–17.] 
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Kuva 6. Rakennuttajan ja rakennuttajakonsultin tehtävien rajapinnat [1, s. 17] 
 
 

3.2.2 Rakennuttajakonsultti 

Rakennushankkeeseen kuuluu rakennuttajakonsultti tietyissä hanketyypeissä. 

Rakennuttajankonsultti johtaa projektia sopimuksensa mukaan ja hoitaa ra-

kennuttajan toimeenpanotehtäviä. Konsultin tehtävänä on koordinoida suun-

nitteluryhmän toimintaa rakennuttajan tavoitteiden mukaan. [10, s. 59.] Raken-

nuttajakonsultin ja rakennuttajan tehtävien rajapinnat (kuva 6) ovat monesti 

vaihtelevia rakennuttajan resurssien mukaan [1, s. 17]. 

 

Rakennuttajakonsultti voi huolehtia suunnittelun hallinnollisesta johtamisesta 

sekä hankkeen kokonaisaikataulusta yhdessä pääsuunnittelijan kanssa. [12, 
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s. 2.] Rakennuttajakonsultin tehtäviä ovat muun muassa suunnittelun valmis-

telu ja ohjaus sekä rakentamisen valmistelu ja ohjaus. Rakennuttajakonsultti 

on mukana projektin ehdotussuunnittelussa alusta asti. [1, s. 16–17.] 

 

3.2.3 Pääsuunnittelija 

Maankäyttö- ja rakennuslain 120 a. §:ssä kerrotaan pääsuunnittelijan tehtä-

vistä ja vastuista. Pääsuunnittelija vastaa laadusta, rakennussuunnitelmasta ja 

suunnittelun kokonaisuuden toimivuudesta. Pääsuunnittelijan tehtävänä on 

huolehtia, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat 

säännösten, määräysten ja hyvän rakennustavan vaatimukset täyttävän koko-

naisuuden. Pääsuunnittelija antaa tietoa huolehtimisvelvollisuutensa kannalta 

suunnittelua koskevista asioista rakennushankkeeseen ryhtyvälle. [8, 120 a §.]  

 

Pääsuunnittelijan tehtäväluettelo PS12 antaa mallin tavanomaisen rakennus-

hankkeen pääsuunnittelijan tehtävistä ja niiden tuloksista. Tehtäväluettelossa 

kuvataan lakisääteiset velvollisuudet [13, s. 1]. 

 

Pääsuunnittelijan tehtävänä on varmistaa, että kaikilla suunnittelijoilla on tieto 

heidän oman vastuualueensa laajuudesta. Pääsuunnittelijan on myös huoleh-

dittava suunnittelijoiden välisestä yhteistyöstä. Pääsuunnittelijan on täytettävä 

rakennus- ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset vähintään siltä ta-

solta, kun kyseisen rakennushankkeen vaativimmassa tehtävässä on määri-

telty. Lisäksi pääsuunnittelija johtaa suunnitelmien yhteensovittamista omalla 

asiantuntemuksella ja ammattitaidolla. [1, s. 47]. 

 

Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu tarveselvitysvaiheessa perustella tilahankin-

nan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve. Hankepäätöksen jäl-

keen pääsuunnittelijan täytyy asettaa rakennushankkeelle täsmälliset sen laa-

tua, toimivuutta, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet.  

 

Suunnittelun valmisteluun pääsuunnittelija osallistuu siten, että hän organisoi 

suunnittelun kokonaisuuden. Ennen yleissuunnittelun aloittamista pääsuunnit-

telija laatii vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut rakennushankkeen tavoitteen 

täyttämiseksi. Yleissuunnitteluvaiheessa ehdotussuunnitelma kehitetään to-

teutuskelpoiseksi suunnitelmaksi. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu lisäksi 
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urakointiin liittyviä tehtäviä muun muassa varmistaa sopimuksenmukainen to-

teutus ja tavoitteiden täyttävä lopputulos. [13, s. 1]. 

 

3.2.4 Erityissuunnittelijat 

Erityissuunnittelija on erityissuunnitelmista vastaava luonnollinen henkilö, joka 

tekee piirustukset ja selvitykset kuten pääpiirustukset [14, s. 11]. Maankäyttö- 

ja rakennuslain 120 c §:ssä kerrotaan erityissuunnittelijoiden tehtävistä ja vas-

tuista. Laissa kerrotaan, että erityissuunnittelijoiden on huolehdittava heidän 

käytössään olevista tarvittavissa lähtötiedoista. Erityissuunnittelijan on lisäksi 

huolehdittava, että suunnitelmat täyttävät rakentamista koskevien määräysten, 

säännösten ja hyvän rakentamistavan vaatimukset. Rakennustyömaa-aikaiset 

muutokset kuuluvat erityissuunnittelijan vastuulle. Lisäksi erityissuunnittelija 

laatii oman vastuualueensa mukaisesti maankäyttö- ja rakennuslain 117 i §:n 

mukaiset rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet. [8, 120 c §.] 

 

Mikäli hankkeessa on useita erityissuunnittelijoita, on rakennushankkeeseen 

ryhtyvän valittava heistä yksi tämän erityisalan kokonaisuudesta vastaavaksi 

suunnittelijaksi. Laki määrää vastaavan erityissuunnittelijan pitävän huolta 

suunnitelmien keskinäisestä kokonaisuudesta. [8, 120 c §.] 

 

Erityissuunnittelijoita ovat hanketyypistä riippuen esimerkiksi kantavien raken-

teiden suunnittelijat, pohjarakenteiden suunnittelijat, rakennusfysiikan tai akus-

tiikan suunnittelijat, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (KVV) ja ilmanvaih-

tolaitteistojen (IV) suunnittelijat sekä rakennuskosteussuunnittelijat [15.] Ra-

kennusten suunnittelutehtävistä on laadittu tehtäväluettelot. Tehtäväluettelot 

ovat tarkoitettu johtamis- ja suunnittelutehtävien kokonaisuuden hallintaan 

sekä laadunvarmistamiseen. Tehtäväluetteloita voidaan soveltaa korjaus- ja 

uudisrakennushankkeissa. Jokaiselle erityissuunnitelman alalle on tehty omat 

tehtäväluettelonsa. Tehtäväluetteloita on muun muassa talotekniikan-, raken-

nustekniikan- sekä pääsuunnittelun tehtäväluettelo. [16, s. 1.] 

 

Arkkitehdeille suunnatussa tehtäväluettelossa ARK12 kerrotaan arkkitehtien 

tehtävistä rakennushankkeen aikana. Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan 

rakennushankkeen tavoitteet koskien laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuk-
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sia ja ajoitusta. Arkkitehdin tehtävä on tässä vaiheessa muun muassa selvit-

tää tilojen käyttö- ja korjausmahdollisuudet, rakennuksen muutettavuuden 

ominaisuuksia sekä tarveselvityksen toiminnalle asetetut tavoitteet ympäristön 

ja alueen suunnittelun kannalta. Tehtäväluettelon tarkoituksen on ohjata arkki-

tehtiä eri suunnittelun vaiheissa. Arkkitehdin on oltava mukana suunnittelun 

aloittamisessa, kokouksissa ja erilaisien katselmusten tekemisessä. [17, s. 1-

15.] 

 

Talotekniikkasuunnittelijoiden tehtäväluettelossa TATE18 kerrotaan näiden 

erityissuunnittelijoiden tehtävistä. Talotekniikkasuunnittelijoiden tehtäväluette-

lossa määritellään suunnittelutavoitteet suunnitelmille. Tehtäväluettelo antaa 

vähimmäistavoitteet talotekniselle suunnittelulle esimerkiksi energiakulutuk-

sen, valaistuksen, sisäolosuhteiden ja varustelutason kannalta. Tehtäväluet-

telo määrittelee myös koko suunnitteluryhmän kanssa yhteisien asioiden sel-

vittämisen esimerkiksi palo- ja turvajärjestelmien vaihtoehdoista sekä tekni-

sien järjestelmien vaihtoehdoista. [16, s, 1-16.] 

 

Ehdotussuunnitelmista talotekniikkasuunnittelijoiden tehtävänä on löytää ne 

ratkaisut, jotka ovat toteutuskelpoisia valittuihin arkkitehdin ratkaisuvaihtoeh-

toihin nähden. Yleissuunnitteluvaiheessa sovitaan yhdessä muiden suunnitte-

lijoiden kanssa reittivalinnat, liittymäratkaisut jotka ovat valittu ehdotussuunnit-

teluvaiheessa. Yleissuunnitteluvaiheessa on tärkeää suorittaa suunnitelmien 

ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu. [16, s, 1-16.] Tehtäväluettelo 

käsittää paljon muitakin eri talotekniikkasuunnittelijoiden tehtäviä, jotka ovat 

hyödyllisiä rakennushankkeelle.  

 

 

4 TUTKITTAVAT KOHTEET 

Opinnäytetyössä aineistona käytetään kahta rakennushanketta. Kahta projek-

tia vertaillaan keskenään kyselylomakkeen avulla. Molemmat projektit ovat 

LVIA-suunnittelun osalta Rejlers Finland Oy:n toteuttamia. Muut suunnitteluor-

ganisaation suunnittelun osa-alueet ovat olleet muiden yritysten toteuttamia. 
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4.1 Lahden kaupunginsairaala 

Lahden kaupunginsairaala on Lahdessa sijaitseva pääterveysasema. Pääter-

veysasema on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, joka kattaa Lahden 

kaupungin terveyspalvelut. Lahden kaupunginsairaala on saneerattu avovas-

taanottoja varten. Lahden kaupunginsairaalassa on myös kunnan tarjoamia 

terveyskeskuspalveluita sekä vastaanottotiloja.  

 

4.1.1 Hanke 

Lahden kaupunginsairaalan hanke on vaiheistettu kolmeen eri vaiheeseen. 

Vaiheista ensimmäinen vaihe 0 aloitettiin 2013 ja se on valmistunut 2015. Vai-

heen 1 suunnittelu aloitettiin 2014 ja se on valmistunut 2017. Vaihe 2 aloitettiin 

suunnittelun osalta 2015 ja se on parhaillaan rakentamisvaiheessa. Hanke on 

perinteinen alistetulla suunnittelulla ja urakkamuodolla toteutettu (kuva 5) ja se 

on korjausrakentamista lähes kokonaisuudessaan. 

 

4.1.2 Projektin osapuolet 

Hankkeeseen kuului monia eri tahoja. Projektin suunnitteluorganisaatioon 

kuului muun muassa pääsuunnittelija, arkkitehtejä, pohjarakennesuunnitteli-

oita, rakennesuunnittelijoita, geo-suunnittelijoita, LVIA-suunnittelijoita, säh-

kösuunnittelijoita, sprinklerisuunnittelijoita ja kiinteiden sairaalalaitteiden suun-

nittelijoita. Lisäksi hankkeessa oli mukana tilaaja, käyttäjä, urakoitsijat ja 

aliurakoitsijat. 

 

4.2 Arkistolaitoksen keskusarkisto 

Arkistolaitoksen keskusarkisto on Mikkelissä sijaitseva valtakunnan keskusar-

kisto, joka on osa valtakunnan kansallisarkistoa. Mikkelin kansallisarkistossa 

säilytetään asiakirjoja Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja luovute-

tun Karjalan alueilta. Arkistolaitos ottaa vastaan yli neljäkymmentä vuotta van-

hat valtion viranomaiset asiakirjat.  
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4.2.1 Hanke 

Arkistolaitoksen keskusarkiston hanke on toteutettu yhdessä vaiheessa ja se 

on uudisrakennus. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitelmat tehdään yleissuun-

nitteluvaiheessa kokonaan. Hanke on toteutettu projektinjohtopalveluna. Pro-

jektinjohtopalvelu tarkoittaa sitä, että projekti johdetaan esimerkiksi rakennut-

tajakonsultin toimesta kokonaisvaltaisesti. Projektinjohtajat ohjaavat suunnitte-

lussa, toimivat kohteen päätoteuttajana sekä valitsevat työnjohtajat, urakoitsi-

jat ja valvojat.  

 

Arkistolaitoksen suunnittelu on aloitettu vuonna 2015, se on valmistunut 

vuonna 2017. Rakennus on otettu käyttöön maaliskuussa 2018. Arkistolaitok-

sen keskusarkisto on toteutettu kokonaan uudisrakennushankkeena. Arkisto-

laitoksen keskusarkisto hankkeena noudattaa perinteistä suunnitteluorgani-

saatiorakennetta, joka käy ilmi aiemmin mainitussa kuvassa 5, mutta raken-

nuttajakonsultti toimii tässä osittain urakoitsijan roolissa. 

 

4.2.2 Projektin osapuolet 

Hankkeeseen kuuluu eri suunnitteluorganisaation tahoja, kuten pääsuunnitte-

lija, rakennuttajakonsultti, arkkitehti, rakennesuunnittelija, geo-suunnittelija, 

LVIA-suunnittelija ja sähkösuunnittelija. Hankkeeseen kuuluu lisäksi esi-

merkiksi tilaaja, urakoitsijat ja alihankkijat. 

 

5 KYSELYN LAADINNAN YLEISET PERIAATTEET 

5.1 Kyselyn laadinta 

Ennen kyselylomakkeen laadintaa täytyy selvittää, ketkä lomakkeeseen vas-

taavat. Kysymykset tulee tehdä huolella, koska ne antavat perustan koko tutki-

mukselle. Kysymysten muotoilu on tärkeää, jotta kysymykset ymmärretään oi-

kein. Kyselylomakkeen kysymykset tulee rakentaa tutkimuksen tavoitteiden tai 

tutkimusongelman mukaan. Tutkimusongelmien selvittyä pystytään tiedosta-

maan, mitä tietoa aineistonkeruulla pyritään etsimään. [18, s. 41–42.] 
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Kyselylomakkeen pituuteen, rakenteeseen sekä kysymysten lukumäärään tu-

lee kiinnittää huomiota. On tärkeää, että vastaajalla säilyy mielenkiinto lomak-

keen loppuun saakka. Mitä paremmin vastaajalla säilyy mielenkiinto, sitä to-

dennäköisemmin saadaan parempi vastausprosentti. Lomaketta laadittaessa 

tulee kiinnittää huomiota sen ulkoasuun ja selkeyteen. Kyselylomakkeessa toi-

sistaan irrallaan olevat kokonaisuudet on pidettävä erossa. Kyselylomak-

keessa voi olla kontrollikysymyksiä, joiden tarkoitus on kasvattaa kyselyn luo-

tettavuutta. Kontrollikysymysten ideana on kysyä samaa asiaa kahdella eri ta-

valla ja eri sanamuotoja käyttäen, ilman että vastaaja sen huomaa. [18, s. 43–

46.] 

 

Kyselylomake koostuu kahdesta osasta; avoimista ja suljetuista osioista. Avoi-

mella osiolla tarkoitetaan vapaamuotoisesti vastattavaa kysymystä, kun taas 

suljetulla osiolla tarkoitetaan valmiiksi vastausvaihtoehtojen kanssa laadittua 

kysymystä. Avointen kysymysten avulla voidaan saada erittäin hyödyllisiä tu-

loksia tutkimuksen kannalta, jotka jäisivät suljetuilla kysymyksillä saamatta. 

[19, s. 24–25.] 

 

Kyselylomakkeen suljetut kysymykset ovat yksinkertaista intensiivisyysasteik-

koa käyttäviä kysymyksiä. Kymmenen numeron asteikkoa käytetään yleisesti 

tutkimuskäytössä. Väittämän tai kysymyksen vastauksen skaala määräytyy 

vastaajan näkemyksen mukaan. [18, s. 61.]  

 

Kyselylomaketta on testattava etukäteen. Kyselylomakkeen hyviä esitestaajia 

ovat tutkimuksen kohderyhmänä olevat henkilöt. Esitestauksen tarkoitus on 

saada selville, onko kysymykset ja ohjeet ymmärretty oikein. Lisäksi saadaan 

tieto turhista kysymyksistä ja puuttuvista kysymyksistä. Testaajien tarkoituk-

sena on poistaa lomakkeesta pahimmat ongelmat ennen varsinaista tiedonke-

ruuta. [19, s. 48-49.] 

 

 

5.2 Kyselyn aineiston rakentaminen 

Kyselyn aineisto rakentuu tiedonkeruun myötä tutkimusaineiston tarkasteluksi. 

Kyselyn vastausten jälkeen siitä rakennetaan aineisto, joka on koko tutkimuk-

sen perusta. Aineiston rakentaminen on tehtävä huolellisesti. [19, s. 49.] 
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Kyselytutkimuksessa aineisto rakentuu kyselylomakkeen avulla. Paperilomak-

keen aineiston rakentamisessa luodaan vastaavan rakenteinen havaintotie-

dosto, jossa on annettu eri osiot vastaaville muuttujille. Aineiston rakennuksen 

jälkeen voidaan alkaa tutkia vastauksia tilastollisilla analyyseillä. [19, s. 49-50.] 

 

5.3 Aineistoon tutustuminen 

Aineistoa käsiteltäessä on syytä olla huolellinen ja perehtyä aineistoon perus-

teellisesti. Käsittelyvaihe auttaa löytämään kyselyssä ja aineistossa mahdolli-

sesti tehtyjä virheitä. Aineiston tutustuminen kannattaa aloittaa tutustumalla 

silmäillen ja selaillen. Aineisto kannattaa tallentaa kokonaan, jolloin voi olla 

varma, että jokainen vastaus on tullut huomioiduksi. [19, s. 51.] 

 

Tyypillisesti kyselytutkimuksen havainnointimuoto on havaintomatriisi. Vaaka-

rivit matriisissa ovat havaintoja ja pystyrivit ovat muuttujia. Jokaista kyselyn ri-

viä vastaa useampi muuttuja. Hyvä tapa muuttujaksi asettamiseen on nume-

rointi kysymyksen asettelussa. Aineistoa kannattaa selailla havaintojen ja 

muuttujien kannalta. Tällöin voi paljastua olennaisten tietojen puutteellisuus 

sekä mahdolliset outoudet. Selailu itsessään ei riitä tutkimusaineiston analy-

sointiin, vaan sitä täytyy analysoida käyttäen muitakin tapoja. [19, s. 51-52.] 

 

Aineiston muuttujia kannattaa aloittaa analysoimaan jakaumien avulla. Niiden 

avulla voidaan havaita esimerkiksi millaisia arvoja muuttujat sisältävät. Aineis-

tosta tehdyt frekvenssi- ja prosenttijakaumat ovat siitä hyödyllisiä, että niitä 

voidaan käyttää mittaustasosta riippumatta. Näiden jakaumien avulla voidaan 

helposti tehdä pylväsdiagrammeja. [19, s. 52-53.] 

 

Aineistoa voidaan analysoida myös keskiarvolla ja keskihajonnalla. Keskiarvo 

on yksinkertainen tapa kuvata muuttujan keskimääräistä arvoa. Pelkkä kes-

kiarvo ei kuitenkaan riitä, sillä on myös nähtävä, paljonko ja millaista vaihtelua 

muuttujan arvoissa on. Vaihtelun tutkinta on keskeistä tilastotieteessä. Kes-

kiarvon vaihtelua voidaan tutkia keskihajonnan avulla. Keskihajonnassa hyvä 

puoli on se, että se ilmaistaan samalla yksiköllä kuin keskiarvo. Keskihajonta 

kuvaa tutkimuksessa vastausten keskimääräistä hajontaa. [19, s. 54.] 
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5.4 Aineiston tiivistäminen 

Aineiston tiivistämiseksi voi riittää pelkkä taulukko tai kuva, mutta yleensä pe-

rusteellisempaa aineiston tarkastelua tulee käsitellä myös muilla tavoilla. Ti-

lastollisilla malleilla ei voida ilmaista tarkkoja totuuksia, vaan niiden todennä-

köisyyksiä. [19, s. 87.] 

 

Kyselytutkimuksessa havaintojen oletetaan olevan riippumattomia toisistaan. 

Tämä tarkoittaa sitä, että vastaajien vastaukset eivät riipu toisistaan paikan tai 

ajan suhteen. Yleensä kyselytutkimuksessa ei ole haittaa siitä, että osa vas-

taajista on samalta alueelta. Mahdollisesti alueellisia vastaajien riippuvuuksia 

voidaan tutkia tavallisten taustamuuttujien tavoin. Tutkimuksen ajankohdan 

selkeä määritys auttaa arvioimaan havaintojen mahdollisia riippuvuuksia. [19, 

s. 94-95.] 

 

Aineiston tiivistäminen tuloksiksi käy siis monin eri tavoin esimerkiksi faktori-

analyysillä tai kuvien ja taulukoiden avulla. Parhaimmillaan tässä vaiheessa 

kunnolla ilmaistu aineisto voi johtaa hyviin tuloksiin ja syvällisempiin tutkimuk-

siin. [19, s. 98.] Aineiston kuvaaminen taulukkona on paras, tarkin ja yksityis-

kohtaisin aineiston kuvaamismuoto. Graafisen esityksen ideana on havainnol-

listaa aineistoa. Graafisen esityksen muoto täytyy kuitenkin miettiä tarkkaan, 

jotta se on selkeästi luettavissa. [18, s. 73-74.] 

 

5.5 Riskianalyysi ja riskimatriisi 

Kyselyn tulosten yksi analysointimuoto on riskianalyysi. Riskianalyysin tarkoi-

tuksena on selvittää tarkasteltavan kohteen riskien suuruutta ja toteutumisto-

dennäköisyyttä. Tarkoin määritelty tutkimusmenetelmä ja sen tavoite on pe-

rusta hyvälle riskianalyysille. [20.] 

 

Riskianalyysin tarkoituksena on löytää ne tekijät, jotka vaikeuttavat projektin 

lopputuloksen saavuttamista. Riskin todennäköisyyttä arvioidaan prosentuaali-

sesti tai sille rakennetun pisteytyksen perusteella. Vaikutuksella tarkoitetaan 

riskin toteutumisesta aiheutuvaa vahingon suuruutta. Riskien vaikutuksia voi-

daan verrata esimerkiksi aikataulun, kustannuksien tai lopputuloksen toteutu-

miseen. [21, s. 250-251.] 
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Riskeistä puhuttaessa on hyvä kehittää riskiruudukko tai taulukko, jolla pyri-

tään hallitsemaan suurimpia riskejä. Riskiruudukolla (kuva 7) arvioidaan siis 

riskien toteutumistodennäköisyyttä suhteessa vaikutukseen. Ruudukko on 

hyvä keino arvioida riskien suuruutta projektin onnistumisen kannalta. [21, s. 

252-253.] 

 

Riskianalyysin tuloksena voidaan pitää myös riskien hallinnan eri keinoja. Ris-

kianalyysissä tunnistetaan erilaiset riskit, mutta niiden hallitseminen on tär-

keää. Riskienhallinnassa on syytä kiinnittää huomioita asioihin, jotka aiheutta-

vat riskin toteutumisen. Riskien hallinnan ja ennaltaehkäisyn tärkeys korostuu 

mitä isommaksi projekti kasvaa. [22.] 

 

Kuva 7. Riskiruudukko [21, s. 253] 

 

 

6 AINEISTON KERUU: KYSELY TUTKITTAVIEN KOHTEIDEN SUUNNIT-

TELUORGANISAATIOILLE 

6.1 Aineiston keruu 

Kyselylomakkeen avulla pyrittiin selvittämään rakennushankkeeseen vaikutta-

via tekijöitä suunnitteluorganisaation eri henkilöiden mielestä. Lisäksi kyselylo-

makkeella vertailtiin kahta eri hanketta keskenään. Kyselylomakkeen rakenne, 

kysymykset ja asettelu pohjautuvat kirjallisuuteen. Lomake on liitteessä 1. Ky-

sely toteutettiin kahdessa osassa, jossa ensimmäinen osa käsitteli kahdelle 
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rakennushankkeelle suunnattuja kysymyksiä. Toinen osa käsitteli rakennus-

hankkeisiin liittyviä seikkoja yleisesti.  

 

Kysely toteutettiin kahden rakennushankkeen suunnitteluorganisaation projek-

tipäälliköille. Projektipäälliköt olivat oman erikoisalansa johtavassa roolissa. 

Kyselyitä lähetettiin kaikkiaan 16 kappaletta. Kysely lähetettiin postitse, jonka 

mukana oli saatekirje ja palautuskuori, jossa vastaukset lähetettiin takaisin. 

Kyselyn ohessa lähetettiin kaikille sen saaneille sähköpostiviesti muistu-

tukseksi kyselyyn vastaamisesta.  

 

Kyselylomakkeen ensimmäisessä osassa vastauksia analysoitiin prosentuaali-

sesti ja koulutusalakohtaisesti vastanneiden kesken. Toisessa osassa vas-

tauksia analysoitiin kokonaisvaltaisesti kaikkien vastanneiden kesken koskien 

rakennushankkeita. Rakennushankkeita yleisesti koskevien kysymysten vas-

tauksista rakennettiin pisteytys, jonka mukaan tarkasteltiin rakennushankkeen 

onnistumiselle kriittisimpiä tekijöitä.  

 

7 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

7.1 Yleistä 

Kyselyitä lähetettiin kaikkiaan 16 kappaletta, vastauksia saatiin 13 kappaletta. 

Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 81,3 %. Lahden kaupunginsairaalan 

hankkeesta vastauksia saatiin yhdeksästä lähetetystä seitsemän kappaletta. 

Arkistolaitoksen keskusarkisto Mikkelin hankkeesta vastauksia saatiin seitse-

mästä lähetetystä kuusi kappaletta. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden keski-

määräinen työkokemus oli 21,4 vuotta. 

 

Lahden kaupunginsairaalan hankkeeseen vastasivat rakennesuunnittelija, pa-

lotekninen suunnittelija, rakennuttajakonsultti, vastaava LVIA-suunnittelija 

sekä kolme LVIA-suunnittelun projektipäällikköä. Lahden kaupunginsairaalan 

osalta arkkitehti ja sähkösuunnittelija eivät vastanneet kyselyyn. 

 

Arkistolaitoksen osalta vastauksia saatiin arkkitehdiltä, rakennesuunnittelijalta, 

rakennuttajakonsultilta, GEO-suunnittelijalta, vastaavalta LVIA-suunnittelijalta 

sekä yhdeltä LVIA-projektipäälliköltä. Arkistolaitoksen keskusarkisto Mikkelin 

osalta sähkösuunnittelija ei vastannut kyselyyn. 
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Kyselyn tulokset koottiin Excel-taulukko-ohjelmaan omina osa-alueinaan. Ky-

selylomakkeen osa 1 koottiin erillisille taulukoille, koska vastaajat vastasivat 

tähän osioon hankkeen näkökulmasta. Kyselyn toisessa osassa vastaukset 

yhdistettiin, jotta saatiin kokonaiskuva vastaajien kesken.  

 

7.2 Tulokset ja tulosten analysointi 

7.2.1 Kyselyn ensimmäinen osa 

Kyselyn ensimmäinen osa käsitteli rakennushankkeeseen liittyneitä asioita 

projektin näkökulmasta, jossa henkilö työskenteli. Jokainen vastaaja vastasi 

oman alansa näkökulmasta. Osassa 1 kysyttiin, kuinka henkilöt kokivat mui-

den henkilöiden onnistuneen projektissa sekä viisi avointa kysymystä. Avoi-

met kysymykset käsitellään kappaleessa 7.2.1.3. Pisteitä annettiin asteikolla 

1-10, josta yhden pisteen saanut ei onnistunut lainkaan ja kymmenen pisteen 

saanut onnistui täydellisesti.  

 

7.2.1.1 Arkistolaitoksen keskusarkisto Mikkeli 

Arkistolaitoksen keskusarkiston projektissa onnistuneiden pisteet jakautuivat 

tasaisesti. Lähes kaikki kokivat eri henkilöiden onnistuneen vähintään hyvin 

projektissa (kuva 8). Taulukossa vihreä väri (kohdat 8-10) kertoo henkilön on-

nistuneen hyvin. Punainen väri (kohdat 1-3) kertoo henkilön epäonnistuneen 

vastaajan mielestä. Täten sähkösuunnittelijan ja muiden erikoissuunnittelijoi-

den koettiin onnistuneen huonoiten ja parhaiten onnistui tilaaja/rakennuttaja. 

Ruudussa oleva numero kertoo vastausten lukumäärän.  

 

 

Kuva 8. Arkistolaitoksen suunnitteluorganisaation onnistuminen  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilaaja/rakennuttaja 6

Rakennuttajakonsultti 1 4 1

Pääsuunnittelija 1 1 4

Arkkitehtisuunnittelija 1 5

Rakennesuunnittelija 2 3 1

LVI-suunnittelija 1 1 4

Sähkösuunnittelija 1 1 2 2

Muu erikoissuunnittelija (Geo tms.) 1 1 1 3
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7.2.1.2 Lahden kaupunginsairaala 

Lahden kaupunginsairaalan projektissa onnistuneiden pisteet jakautuivat huo-

mattavasti epätasaisemmin. Moni vastaajista koki onnistuneen huonosti pro-

jektissa, jopa omalta osaltaan (kuva 9). Tässä kuvassa vastauksien selitykset 

ovat samat kuin edellä kuvassa 8.  

 

 

Kuva 9. Lahden kaupunginsairaalan henkilöiden onnistuminen vastaajien kesken 

 

Lahden kaupunginsairaalan hankkeen vaikeudet heijastuivat vastauksissa 

suuresti. Hankkeen huonot lähtötiedot ja muuttunut laajuus vaikeuttivat suun-

nittelua ja pidensi aikataulua ja suurensi kustannuksia, mikä johti siihen, ettei 

projekti onnistunut hyvin. Hankkeen suunnittelu keskeytettiin kertaalleen, mikä 

johti aikataulun venymiseen. 

 

7.2.1.3 Avoimet kysymykset 

Kyselyn ensimmäisessä osassa oli viisi avointa kysymystä, joihin vastattiin 

oman alan näkökulmasta. Kysymyksissä pyrittiin ottamaan kantaa esimerkiksi 

henkilön vastuihin projektissa sekä onnistumisiin että näkemyksiin muiden 

henkilöiden toiminnasta. Lisäksi kysyttiin, mikä hankkeessa ei onnistunut.  

 

Arkistolaitoksen keskusarkiston hankkeessa projektihenkilöt onnistuivat muun 

muassa budjetissa ja aikataulussa. Yhteistyö ja tiedonkulku olivat projektissa 

luontevaa. Korkea suunnitelmien laatu ja virheettömyys olivat oleellisia teki-

jöitä projektin onnistumisessa. Lisäksi omia ja tilaajan ohjeita noudatettiin lä-

hes kaikilta osin vastaajien kesken. Tietomallinnus onnistui hyvin, siitä oli 

apua urakoinnissa koko hankkeen ajan. Toiminta oli laadukasta koko suunnit-

teluryhmän kesken lähes kaikkien vastaajien mielestä. 

 

Arkistolaitoksen hankkeessa oli hyvin vähän epäonnistumisia, mutta muutama 

epäkohta niistä mainittiin. LVI-suunnittelija koki sisäilmaoloihin perehtymisen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilaaja/rakennuttaja 2 1 1 1 2

Rakennuttajakonsultti 1 2 1 1 2

Pääsuunnittelija 2 2 1 1 1

Arkkitehtisuunnittelija 3 1 1 1 1

Rakennesuunnittelija 2 1 1 3

LVI-suunnittelija 2 1 1 2 1

Sähkösuunnittelija 1 1 3 2

Muu erikoissuunnittelija (Geo tms.) 1 1 1 3 1
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puutteelliseksi. Tarkempi simulointi sisäilmaoloista olisi ehkä paljastanut talvi-

aikaisen jäähdytyksen tarpeellisuuden, mitä ei suunnitelmissa ollut. Lisäksi 

muutama henkilö koki, että projektipalaverit loppuivat liian aikaisin. Suunnitel-

mien ristiintarkastelua olisi voitu parantaa.  

 

Lahden kaupunginsairaalan hankkeen onnistumiset jäivät hyvinkin pieniksi. 

Tästä kertoo myös edellä mainittu kuva 9. Osa vastaajista koki, ettei onnistu-

nut projektissa. Urakoinnissa ja suunnitelmien yhteensovittamisessa onnistut-

tiin hyvin hankkeen toisessa vaiheessa. Työmaanhoito onnistui pitkästä mat-

kasta huolimatta muutaman vastaajan mielestä. Työmaan tarpeisiin reagoitiin 

tarvittavan nopeasti ja laadukkaasti. Osa koki mallintamisen onnistuneen vai-

keuksista huolimatta. 

 

Lahden kaupunginsairaalan hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suunnittelu-

organisaatio koki kokonaisuudessaan epäonnistuneen. Puutteellista hankkeen 

ensimmäisessä vaiheessa oli muun muassa suunnitelmien ja urakoinnin yh-

teensovittaminen sekä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden keskinäinen yhteis-

työ. Lisäksi moni koki tietomallinnuksen hyödyntämisen puuttuneen ensimmäi-

sessä vaiheessa. Moni vastaaja koki kohteeseen ja alkutietoihin tutustumisen 

jääneen liian pinnalliseksi. Yhteistyö oli puutteellista lähes koko hankkeen 

ajan. Toimijoiden kesken olisi toivottu rakentavampaa ilmapiiriä ja keskuste-

lua. Moni vastaaja koki suunnittelun puutteellisen ohjauksen ja johtamisen vai-

kuttaneen suunnitelmiin ja laatuun. Lisäksi aikataulu ei pitänyt hankkeen en-

simmäisessä vaiheessa muun muassa arkkitehtisuunnittelun viivästymisen 

vuoksi. Hankkeessa olisi pitänyt keskittyä enemmän tilaajan ohjeisiin ja käydä 

näitä enemmän läpi suunnitteluryhmän kanssa. 

 

Vapaamuotoisten kysymysten viimeisenä kysymyksenä oli tarkoitus selvittää 

projektihenkilöiden näkemystä siihen, vaikuttaako suunnitteluprosessi urakoin-

tiin. Kysymykseen vastanneista kaikki olivat sitä mieltä, että suunnittelupro-

sessi vaikuttaa urakoitsijan toimintaan rakennushankkeessa. Yksi vastaajista 

jätti kysymykseen vastaamatta. Vastauksien mukaan suunnitelmien on oltava 

hyvällä tasolla, jotta urakan toteutus on mahdollinen. Vastaajat toivat myös 

esiin suunnitelmien virheettömyyden, jotta urakoitsijan ei tarvitse tehdä muu-

toksia ja lisätöitä. Ilman lisätöitä ja muutoksia urakan kustannukset laskevat ja 

se vähentää työmaa-aikaista suunnittelua ja aikatauluviivästyksiä. Muutaman 



30 

vastaajan mielestä suunnitelmien täydentäminen on haasteellista rakentami-

sen ja työmaan aikataulussa pysymisen vuoksi. Selkeiden suunnitelmien ansi-

oista urakoitsijalle ei jää epäselvyyksiä ja ristiriitoja. Hyvät suunnitelmat takaa-

vat helpon urakan. Mallintamisen ansiosta työmaalla on helppo nähdä suunni-

telmien 3d-näkömaailma. Mallinnus ei jätä mitään epäselvää urakoitsijan va-

raan, mikäli mallinnus on toteutettu tarkasti.  

 

7.2.2 Kyselyn toinen osa 

Kyselyn toisessa osassa käsiteltiin rakennushankkeisiin vaikuttavia asioita. 

Tässä osassa kaikki vastaajat vastasivat oman roolinsa näkökulmasta annet-

tuihin väittämiin. Toisen osan tarkoituksena oli selvittää, kuinka suunnitteluor-

ganisaation eri toimijat kokivat lomakkeessa esitettyjen asioiden vaikutukset 

rakennushakkeen onnistumiselle.  

 

Erilaisia rakennushankkeelle ominaisia seikkoja pyrittiin selvittämään kaikkien 

vastaajien kesken arvioimalla niiden tärkeyttä (kuva 10). Tuloksista voidaan 

havaita, että useat vastaajat pitivät aikataulua, projektin johtoa ja sosiaalisia 

suhteita ja yhteistyötä merkittävimpinä asioina rakennushankkeelle. Työkoke-

muksellakin oli vastaajien mielestä kohtalaisen suuri merkitys. Vähiten merki-

tystä vastaajat antoivat etätyöskentelylle ja rakennuskohteen sijainnille.  

 

Kuva 10. Rakennushankkeen onnistumiselle merkittävimmät seikat 

0 2 4 6 8 10 12 14

Sosiaaliset suhteet/yhteistyö*

Projektin johto

Hankkeen aikataulu

Hankkeen vaiheistus**

Urakkamuoto

Työkokemus

Kustannukset
(rakennuttamissuunnittelu)

Etätyöskentely***

Rakennuskohteen sijainti****

EI lainkaan merkitystä Erittäin suuri merkitys1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Kyselyn toisen osan toinen kysymys käsitteli rakennushankkeeseen vaikutta-

vien asioiden tärkeysjärjestystä. Tässä pyrittiin selvittämään, mitkä asiat ovat 

vastaajien mielestä tärkeimpiä. Näiden kahden kysymyksen pohjalta rakenne-

taan riskikartoitus suunnitteluorganisaation toiminnalle. Tärkeimpinä asioina 

pidettiin projektin johtoa ja aikataulua. Vähiten tärkeimmiksi asioiksi muodostui 

etätyöskentely, rakennuskohteen sijainti ja urakkamuoto (kuva 11). 

Kuva 11. Rakennushankkeeseen vaikuttavat asiat tärkeysjärjestyksessä 
 
 

Viimeisenä kysymyksenä kysyttiin eri suunnitteluvaiheiden tärkeyttä rakennus-

hankkeelle. Tulokset jakautuivat suuresti vastaajien kesken (kuva 12). Taulu-

kossa vastausruutu 1 tarkoittaa kaikkein tärkeintä suunnittelun vaihetta ja vas-

tausruutu 4 vähiten tärkeintä suunnitteluvaihetta. Eri alojen suunnittelijat vas-

tasivat huomattavasti eri tavalla, koska jokaisella on omanlainen rooli eri suun-

nitteluvaiheissa. Arkkitehdillä ja rakennuttajakonsultilla ja rakennesuunnitteli-

jalla on huomattavasti isompi rooli projektin alkuvaiheessa ehdotus- ja hanke-

suunnittelussa tehtäväluettelon mukaan, joten luonnollisesti nämä henkilöt piti-

vät näitä kahta vaihetta tärkeimpinä. LVI-suunnittelijalle yleensä tärkeämpää 

0 2 4 6 8 10 12 14

Sosiaaliset suhteet/yhteistyö

Projektin johto

Hankkeen aikataulu

Hankkeen vaiheistus

Urakkamuoto

Työkokemus

Kustannukset (rakennuttamissuunnittelu)

Etätyöskentely

Rakennuskohteen sijainti

Ei merkitystäTärkein 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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on yleissuunnittelu ja toteutussuunnitteluvaihe, johon työt painottuvat enem-

män. LVI-suunnittelijoille toiseksi tärkeimmäksi muodostui kuitenkin toteutus-

suunnittelu ja ehdotussuunnittelu. Tehtäväluettelossa LVI-suunnittelijan tehtä-

vät painottuvat enemmän yleissuunnitteluun, kuin projektin alkuvaiheille. Säh-

kösuunnittelijan vastauksien puuttuessa ei voitu verrata koko talotekniikka-

suunnittelua muihin aloihin nähden. 

 
 

 Arkkitehti 1 vastaus    

 1 2 3 4 

Ehdotussuunnittelu   1     

Hankesuunnittelu 1       

Yleissuunnittelu         

Toteutussuunnittelu     1   

 

Rakenne-
suun. 2 vastausta    

 1 2 3 4 

Ehdotussuunnittelu 1 1     

Hankesuunnittelu 1   1   

Yleissuunnittelu   1 1   

Toteutussuunnittelu       2 

 LVI-suun. 6 vastausta    

 1 2 3 4 

Ehdotussuunnittelu 1 2 2 1 

Hankesuunnittelu 1   2 3 

Yleissuunnittelu 2 1 1 2 

Toteutussuunnittelu 2 3 1   

 Rak. Konsultti 2 vastausta    

 1 2 3 4 

Ehdotussuunnittelu 1     1 

Hankesuunnittelu 1 1     

Yleissuunnittelu     2   

Toteutussuunnittelu   1   1 

 

Muut erikois-
suun. 2 vastausta    

 1 2 3 4 

Ehdotussuunnittelu     1 1 

Hankesuunnittelu 1 1     

Yleissuunnittelu   1 1   

Toteutussuunnittelu 1     1 
 
Kuva 12. Eri suunnitteluvaiheiden tärkeysjärjestys rakennushankkeen kannalta 
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Vastauksissa numerolla yksi oleva vastaus tarkoittaa, että vastaaja on pitänyt 

tätä suunnittelun vaihetta tärkeimpänä rakennushankkeelle. Vastauksen nu-

merolla neljä taas tarkoittaa pienintä merkitystä rakennushankkeelle vastaajan 

mielestä.  

 

 

7.3 Riskikartoituksen tulokset 

Riskikartoituksen tarkoituksena oli löytää ne rakennushankkeeseen vaikutta-

vat tekijät, joilla on suurin vaikutus hankkeen onnistumiselle. Riskit suunnitte-

luvaiheessa vaikeuttavat urakoitsijan toimintaa, joten näiden riskien tutkiminen 

on erittäin oleellista. Riskikartoituksessa perusteena käytetään kyselyn toisen 

osan ensimmäistä ja toista kysymystä. Näiden kysymysten perusteella laske-

taan pisteet rakennushankkeeseen vaikuttavista tekijöistä (kuva 13).  

 

Kuva 13. Riskikartoituksen pisteytyksen perusta 
 
 
 

Pisteet riskikartoituksen perustaksi laskettiin siten, että ensimmäisen kysy-

myksen suuremmin vaikuttavan tekijän vastauksen arvo kerrottiin toisen kysy-

mysten ensimmäisen vastauksen lukumäärällä. Esimerkiksi projektin johdon 

pisteet muodostuivat siten, että seitsemän henkilöä koki projektin johdolla ole-

van erittäin suuri merkitys rakennushankkeelle. Tärkeimpänä asiana projektin 

johtoa piti kuusi henkilöä. Näiden vastausten pisteet kerrottiin keskenään, jol-

loin saatiin riskikartoituksen pisteytys aikaan. Lisäksi jokaisen pisteytyksen pe-

rässä oli aina painotus, jotta saatiin tärkeimpänä pidetyn asian merkitystä nos-

tettua.  

Riskikartoituksessa kaavan mukaan eniten pisteitä sai projektin johto. Tällä 

voidaan pitää kyselyn vastaajien mielestä olevan suurin riski rakennushank-

keen onnistumiselle. Myös hankkeen aikataulu ja sosiaaliset suhteet ja yhteis-

(Kaava)*Painotus

Erittäin suuri 

riski        

(10*1)*1

(9*2)

*0,9

(8*3)

*0,8

(7*4)

*0,7

(6*5)

*0,6

(5*6)

*0,5

(4*7)

*0,4

(3*8)

*0,3

Erittäin pieni 

riski   

(2*9)*0,2

Pisteet 

yht.

Sosiaaliset suhteet/yhteistyö 14 25 5 0 0 0 0 0 0 40,5

Projektin johto 42 10 4 0 0 0 0 0 0 54,2

Hankkeen aikataulu 36 6 1 2 0 0 0 0 0 43,6

Hankkeen vaiheistus 0 0 10 2 4 4 0 0 0 13,8

Urakkamuoto 0 0 0 0 4 12 0 0 0 8,4

Työkokemus 0 15 5 0 0 0 0 0 0 17,5

Kustannukset (rakennuttamissuunnittelu) 1 0 0 2 12 2 0 0 0 10,6

Etätyöskentely 0 0 0 0 0 0 2 14 5 6,0

Rakennuskohteen sijainti 0 0 0 2 0 0 2 0 18 5,8
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työ saivat paljon pisteitä (kuva 14). Taulukossa eniten pisteitä saanut raken-

nushankkeelle vaikuttava tekijä kuvaa suurinta riskiä. Vähiten pisteitä saanut 

asia kuvaa pientä riskiä rakennushankkeen onnistumiselle.  

 

Projektin johto 54,2 

Hankkeen aikataulu 43,6 

Sosiaaliset suhteet/yhteistyö 40,5 

Työkokemus 17,5 

Hankkeen vaiheistus 13,8 

Kustannukset (rakennuttamissuunnittelu) 10,6 

Urakkamuoto 8,4 

Etätyöskentely 6,0 

Rakennuskohteen sijainti 5,8 
Kuva 14. Riskikartoituksen pisteytyksen tulokset 
 

 

Riskiruudukko kuvaa erilaisten riskien suuruutta (kuva 15). Riskiruudukon tar-

koitus olisi kuvata myös riskin toteutumistodennäköisyyttä, mutta sitä ei tutki-

muksessa voitu tutkia, joten ruudukko kuvaa vain riskin suuruutta. Riskit ra-

kennushankkeelle ovat merkittäviä hankkeen onnistumisen kannalta, joten ris-

kejä on syytä tutkia. Riskejä on tutkittu enemmän urakoinnin puolella, mutta 

suunnitteluorganisaation toimintaan kohdistuva riskikartoitus on hyvinkin 

pientä. Tämän riskiruudukon tarkoitus on kuvata suunnitteluorganisaation toi-

minnalle kohdistuvia riskejä ja niiden suuruutta. Riskien vaikutusta ja toteutu-

mistodennäköisyyttä olisi hyvä tutkia lisää, jotta voitaisiin ennalta varautua ris-

keihin rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa.  
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Kuva 15. Riskiruudukko rakennushankkeeseen vaikuttavista tekijöistä. 
 

 

7.4 Luotettavuus 

Tutkimustuloksia voidaan pitää luotettavana suuren vastausprosentin 81,3 % 

ansiosta. Tutkimuksien luotettavuutta parantaa lisäksi kyselyiden yhdenmukai-

suus ja kaikkien tulosten yhtenevä analysointi. Tutkimusta voidaan pitää luo-

tettavana myös siksi, ettei yhtään epäselvää vastausta tullut, vaan kaikki vas-

tasivat ohjeiden mukaan. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta laskee vastausten pieni lukumäärä. Tutkimuksesta 

relevantimman tekisi suurempi otanta. Lisäksi tutkimuksen luotettavuutta las-

kee sähkösuunnittelijoiden näkemyksen puuttuminen vastauksista. 

 

Tutkimusta olisi syytä jatkaa laajemmalla otannalla tulevaisuudessa. Olisi 

hyvä saada useamman projektihenkilön näkemys kyselyssä kysyttyihin kysy-

myksiin. Suunnitteluorganisaation toimintaa on vaikea tutkia tarkkaan, koska 

projekteihin liittyy monia eri tahoja ja projektit ovat erilaisia. Tämän lisäksi 

hankkeet ovat yleensä pitkiä ja tarkasti ajoitettuja, joten tutkinta hankkeen ai-

kana olisi liian vaikeaa. Tutkimus olisi ollut vaikeampi toteuttaa, jos projektit ei-

vät olisi olleet opinnäytetyön tekijälle ennestään tuttuja. 
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8 POHDINTA 

8.1 Suunnitteluorganisaation toiminta rakennushankkeessa 

Suunnitteluorganisaation toiminta rakennushankkeessa on hyvin moninaista. 

Eri suunnittelualojen suunnittelijoille ja projektipäälliköille kuuluu erilaisia tehtä-

viä ja vastuita. Yksi yhteinen tekijä yhdistää kaikkia suunnitteluorganisaation 

tahoja; rakennus. Kaikki suunnittelijat yrittävät löytää ne tekniset ratkaisut, 

joilla rakennus täyttää sille asetetut vaatimukset. 

 

Suunnitteluorganisaation toiminnalla on suuri merkitys koko rakennushank-

keelle, koska se antaa edellytykset rakennuksen toteuttamiselle. Organisaa-

tion toimintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Eniten toimintaan vaikuttivat muun 

muassa hankkeen aikataulutus, hankkeen johdon ammattitaito, hankkeen 

työntekijöiden työkokemus sekä kaikkien hankkeen tahojen välinen yhteistyö. 

Näiden asioiden merkitys rakennushankkeen suunnitteluorganisaation toimin-

nalle tuli esiin kyselyn vastauksissa.  

 

 

8.2 Suunnitteluorganisaation toimintaan liittyviä ongelmia 

Rakennushankkeiden suunnitteluun liittyy yleensä aina ongelmia. Ongelmat 

voivat koostua monen eri asian vaikutuksesta. Tutkimuksessa pyrittiin selvittä-

mään niitä syitä, mitkä vaikuttavat negatiivisesti hankkeen onnistumiseen. 

Etenkin huonosti menneen projektin osalta vastaajat kokivat puutteellisen pro-

jektin johdon ja yhteistyön puutteellisuuden merkittävänä tekijänä. Lisäksi mo-

nissa vastauksissa mainittiin aikataulun pettäminen yhtenä vaikuttavana teki-

jänä koko hankkeelle. Muuttunut rakennushankkeen laajuus suurissa hank-

keissa voi aiheuttaa lisää kustannuksia suunnittelutoimistoille. Lisäksi sillä voi 

olla kohtalokas vaikutus aikataulussa pysymiseen, mikäli suunnittelutoimistolla 

on vähän resursseja käytössä.  

 

Koko hankkeessa työskentelevän ryhmän yhteistyö, kiinnostus ja halu vaikut-

taa koko suunnitteluorganisaation toimintaan eikä vain omaan tekemiseen. 

Suunnitteluorganisaation toimintaa voisi lisäksi vaikeuttaa pitkät välimatkat 
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suunnittelijoiden kesken, mutta vastaajista lähes kaikki kokivat, ettei sillä ole-

kaan vaikutusta. Moni suunnittelija koki huonosti menneessä projektissa hank-

keen lähtötietojen puutteellisuuden hankaloittaneen omaa toimintaa. Yleensä 

puutteellisten lähtötietojen ja hankesuunnitelman vaikutus näkyy yleissuunnit-

telussa kaikkien suunnittelijoiden toiminnassa. Tämä voi aiheuttaa aikatau-

luongelmia ja erimielisyyksiä suunnittelijoiden ja tilaajan välillä.  

 

Tilaajan päätös keskeyttää hanke tilapäisesti voi olla kohtalokasta suunnitteli-

joille. Tällöin osa suunnittelijoista voi jäädä ilman töitä tai siirtyä muihin tehtä-

viin. Kun tilaaja päättää jatkaa hankkeen suunnittelua, voi suunnittelijat olla jo 

muissa tehtävissä, jolloin resursseja hankkeen suunnitteluun ei ole enää käy-

tettävissä. Lisäksi urakoinnin ja suunnitteluryhmän yhteistyöllä on merkitystä 

sille, millainen on suunnitelmien taso ennen työmaan alkua.  

 

Projektin puutteellisella hanke- ja ehdotussuunnittelulla on merkitys koko 

suunnittelun toteutumiselle. Hyvät hankesuunnitelmat auttavat suunnittelijoita 

toteutussuunnittelussa löytämään ne ratkaisut, joita rakennus vaatii. Yleensä 

puutteelliset suunnittelun lähtökohdat vaikeuttavat suunnittelua jatkossa, joka 

voi johtaa aikataulu- ja kustannusvaikeuksiin.  

 

Kyselyn tuloksien ja vastausten perusteella voitiin havaita eri suunnittelualojen 

välillä olevan eroja. Etenkin arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat painottivat 

enemmän hankkeen alkuvaiheen tärkeyttä verrattuna esimerkiksi talotekniik-

kasuunnittelijoihin. Lisäksi rakennushankkeen vaikuttavissa tekijöissä oli eroja 

alojen kesken. Etenkin rakennuttajakonsulttia kiinnosti budjetissa ja aikatau-

lussa pysyminen, toisin kuin muita suunnittelijoita. Muille suunnittelijoille huo-

mattavasti tärkeämpää oli yhteistyö, projektin johto ja osittain aikataulu. Li-

säksi osassa kommenteissa mainittiin muiden suunnittelijoiden keskinäisestä 

yhteydenpidon ja yhteistyön puutteellisuudesta. On tärkeää, että yhteistyö on 

hyvällä tasolla hankkeen kaikissa vaiheissa, jotta saadaan sujuva ja laadukas 

lopputulos. 
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8.3 Keinoja organisaation toiminnan parantamiseksi 

Organisaation toimintaan vaikuttaa monet eri tekijät rakennushankkeessa. Hy-

viä keinoja organisaation toimintaan olisi perusteellinen kohteeseen ja lähtö-

tietoihin tutustuminen jo ehdotus- ja hankesuunnitteluvaiheessa. Erilaisiin ris-

keihin ja ongelmiin tulisi ottaa kaikkien suunnittelijoiden kantaa ennen hank-

keen varsinaista suunnittelua. Hyvä lähtötietojen kartoitus ja kiireetön hanke-

suunnittelu mahdollistaa hankkeen onnistumisen myöhemmissä vaiheissa.  

 

Toimintaan vaikuttaa tietysti myös ryhmän yhteistyö. Hyvän yhteistyön ja kom-

munikoinnin ansiosta tieto liikkuu moitteetta hankkeen ajan, jolloin vältytään 

erimielisyyksiltä. Hyvä yhteistyö vaikuttaa suunnitelmien laatuun siten, että 

voidaan keskustella esimerkiksi reittivalinnoista ja teknisistä ratkaisuista yh-

dessä, jotta vältytään törmäyksiltä ja ristiin suunnittelulta. Hyvän yhteistyön 

henki tuo myös projektiin hyvää ilmapiiriä, mikä yleensä motivoi kaikkia työs-

kentelemään perusteellisemmin hankkeessa. Yhteistyöllä on myös suuri mer-

kitys yrityksen sisällä projektipäälliköiden ja suunnittelijoiden kesken. Tällainen 

yhteistyö auttaa projektiryhmää toimimaan yhdessä ja sovittujen asioiden mu-

kaisesti. On tärkeää, että suunnittelualan yrityksen sisällä yhteistyö on toimi-

vaa, jotta se toimisi myös sen ulkopuolella. 

 

Lisäksi toimintaan voitaisiin puuttua muiden suunnittelijoiden välisellä yhteis-

työllä ja toisien tarpeiden huomioon ottamisella. Kaikkien suunnittelijoiden tu-

lisi saada hankkeesta sellainen näkemys, ettei rakennusta suunnitella vaan 

pelkästään yhden alan kannalta. Hyvän suunnitteluhankkeen perustana on, 

että kaikkien tarpeet otetaan huomioon suunnitteluorganisaation henkilöiden 

kesken. Lisäksi muiden suunnittelijoiden kuunteleminen ja oman toiminnan ja 

ratkaisujen esittäminen muille on erittäin tärkeää. 

 

Suunnitteluorganisaation toiminnan tutkimuksessa laajempi käsitys syntyisi, 

mikäli toteutettaisiin riskianalyysin lisäksi syy-seuraus-analyysi. Tämän avulla 

pystyttäisiin tiedostamaan riskien suuruuden lisäksi seuraukset suunnitteluor-

ganisaation toiminnalle. Syy-seuraus-analyysissä tulisi kiinnittää enemmän 

huomiota niihin kohtiin miksi rakennushankkeet eivät onnistuneet ja millaisia 

syitä niihin liittyy. Analyysillä pystyttäisiin perusteellisemmin tutkimaan hank-

keiden epäonnistumisia ja vaikuttamaan niihin. 
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8.4 Toiminnan vaikutukset urakointiin 

Suunnittelun vaikutus urakointiin on selvä perustuen kyselyn tuloksiin. Suunni-

telmien laatu, virheettömyys ja joustavuus vaikuttavat urakoitsijan toimintaan 

heti työmaan alkuvaiheista asti. Urakoitsijan on helpompi toteuttaa tarjouslas-

kelma hyvien suunnitelmien pohjalta. Näin ollen myös urakan toteutus on sel-

keämpää, eikä jätä jotain asioita tulkinnan varaan, jolloin virheitä saattaa syn-

tyä. Kyselyssä myös moni suunnittelija koki tietomallinnuksen vaikuttavan ura-

kointiin positiivisesti. Tietomallin ansiosta urakoinnissa voidaan käyttää 3d-

mallia hyödyksi reittivalinnoissa. Kaikkea ei välttämättä tule huomatuksi piirus-

tuksista, joten tietomalli ei jätä mitään arvailun varaan. Näin ollen hyvät suun-

nitelmat takaavat helpon urakan urakoitsijalle.  
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 Liite 1/1 
 

Kyselylomake                                                                                                

kevät 2018                                        

 

Ville Alho                               

 

 

 

Olen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun talotekniikan koulutusohjelman 
opiskelija. Pyydän teitä ystävällisesti vastaamaan tähän opinnäytetyötäni kos-
kevaan kyselyyn. Kyselyssä on kaksi osaa. Osa 1 käsittelee projektin suunnit-
teluorganisaatiota, jossa työskentelit. Osa 2 käsittelee rakennushankkeita ylei-
sellä tasolla. Hyödynnän vastauksianne opinnäytetyöni tutkimuksessa, joka 
käsittelee kahden suunnitteluprojektin toiminnan tutkintaa ja vertailua sekä ra-
kennushankkeeseen liittyviä yleisiä asioita. Valitsemani kohteet ovat Lahden 
kaupunginsairaala ja Arkistolaitoksen keskusarkisto Mikkelissä. Riittää, että 
olet osallistunut toisen projektin toteutukseen.  

 

Vastaaminen 

Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista, mutta toivottavaa 
opinnäytetyöni onnistumisen kannalta. Vastaaminen on luotta-
muksellista ja kyselylomakkeet hävitetään luotettavasti opinnäyte-
työraportin kirjoittamisen jälkeen. Kyselyyn vastaaminen kestää 
noin puoli tuntia.  

Lähetä kyselylomake 23.2.2018 mennessä Rejlers Finland Oy 
Mikkeliin toimipisteeseen palautuskuoressa, jonka postimaksu on 
maksettu. 

 

Tulokset Tulokset toimitetaan kaikille kyselyyn vastaajille henkilökohtaisesti 
toukokuuhun mennessä. 

 

Lisätiedot Jos teille ilmenee kysyttävää, niin otathan yhteyttä minuun sähkö-
postilla seuraavaan osoitteeseen: Ville.Alho@edu.xamk.fi tai pu-
helimitse 0405729600. 

 

 

 

 

mailto:Ville.Alho@edu.xamk.fi
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Ikä              18-25 ___     25-40 ___     40-60 ___     Yli 60 ___             Liite 2/1 

Koulutus ja koulutusala______________________________________  

Alan työkokemus (vuosina) __________________________________ 

Työskentelemäni projekti        Lahden kaupunginsairaala ____  

Arkistolaitoksen keskusarkisto ____ 

 

OSA 1. 

Tämä osa käsittelee projektin suunnittelua ja toteutusta. Näihin kysy-
myksiin vastataan sekä sen projektin että oman alan näkökulmasta, 
jossa työskentelit. 
 
 
Miten koet seuraavien tahojen onnistuneen omassa tehtävässään/vas-
tuussaan projektin aikana? Ympyröi parhaiten kuvaava numero. 
 
                 Ei onnistunut                        Onnistui 
                     lainkaan                      täydellisesti 

 
Tilaaja/rakennuttaja    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
 
Rakennuttaja-   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
konsultti 
 
Pääsuunnittelija 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
 
Arkkitehti-  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
suunnittelija  
 
 
Rakenne-  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
suunnittelija 
 
LVI-suunnittelija 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
 
Sähkösuunnittelija 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
 
Muu erikoissuunnittelija 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
(Geo tms) 
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Vastaa seuraaviin kysymyksiin oman alasi näkökulmasta.             Liite 3/1 
 

1. Mitkä olivat vastuusi projektissa? 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 
 

2. Missä asioissa koit onnistuneesi hyvin? Perustele. 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 

3. Mitä asioita olisit itse voinut tehdä toisin projektissa? Perustele. 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 

4. Millaiseksi koit muiden projektihenkilöiden toiminnan projektin ai-
kana? Missä onnistuttiin? Mitä olisi voitu tehdä toisin? 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 

5. Vaikuttaako suunnitteluprosessi urakoitsijan toimintaan rakentamis-
vaiheessa? Perustele. 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
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OSA 2.                                Liite 4/1 

Tässä kyselyn osassa etsitään vastauksia siihen, onko eri asioilla vaiku-
tusta rakennushankkeiden onnistumiseen yleisellä tasolla.  
 
Arvioi seuraavien käsitteiden merkitystä rakennushankkeen onnistumi-
selle omasta näkökulmastasi. Ympyröi parhaiten kuvaava numero. 

 

                 Ei lainkaan                        Erittäin suuri 
                  merkitystä                           merkitys 

 
Sosiaaliset     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
suhteet/yhteistyö* 
 
Projektin johto   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
 
Hankkeen  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
aikataulu 
 
Hankkeen  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
vaiheistus**  
 
Urakkamuoto  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
 
Työkokemus   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
 
Kustannukset   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
(rakennuttamissuunnittelu) 
 
Etätyöskentely***  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
 
Rakennuskohteen  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
sijainti****                          
 
Muuta? Mitä?   __________________________________ 
 
  __________________________________ 
 
  __________________________________ 
 

*Sosiaalisilla suhteilla ja yhteistyöllä tarkoitetaan yritysten tai henkilöiden esim. 

arkkitehdin ja tilaajan välisiä suhteita tai suunnittelijoiden välisiä suhteita 

**Hankkeen vaiheistuksella tarkoitetaan jäsenneltyä projektimallia 

***Etätyöskentelyllä tarkoitetaan projektihenkilöiden eri kaupungissa työsken-

telemistä 

****Sijainnilla tarkoitetaan maantieteellistä sijaintia omaan työskentelypaik-

kaan nähden 
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 Liite 5/1 
Laita seuraavat käsitteet tärkeysjärjestykseen rakennushankkeen onnis-

tumisen kannalta siten, että tärkein on numero 1 ja vähiten tärkein on 

numero 9. 

Sosiaaliset suhteet/yhteistyö        _______                                    

Projektin johto            _______ 

Hankkeen aikataulu          _______ 

Hankkeen vaiheistus               _______ 

Urakkamuoto   _______ 

Työkokemus   _______ 

Kustannukset   _______ 

Etätyöskentely   _______ 

Rakennuskohteen sijainti  _______ 

 

Laita seuraavat rakennushankkeen suunnittelun eri vaiheet mielestäsi 
tärkeysjärjestykseen siten, että tärkein on numero 1 ja vähiten tärkein on 
numero 5. 
 

Ehdotussuunnittelu         _______                                       

                                         

Hankesuunnittelu             _______ 

 

Yleissuunnittelu               _______ 

 

Toteutussuunnittelu          _______ 
 
 
 
 
 

      Kiitos osallistumisestasi! 

 
 
 
 
 


