
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juuso Kultti 

TALOTEKNIIKAN SUUNNITTELU JA 

TOTEUTUS 

Case: Kauppakeskus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniikka 

2019 



VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 

Energia- ja ympäristötekniikka 

 

TIIVISTELMÄ 

Tekijä   Juuso Kultti 

Opinnäytetyön nimi Talotekniikan suunnittelu ja toteutus 

Vuosi   2019  

Kieli   suomi 

Sivumäärä  54 + 1 liitettä  

Ohjaaja  Marja Naaranoja  

 

 

Opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää, miten rakennushankkeen taloteknisten 

ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa esiintyviä haasteita tulisi ottaa huomi-

oon ennen hankkeen aloittamista ja sen aikana. Lisäksi opinnäytetyössä käsitel-

lään muuntojoustavien sekä modulaaristen talotekniikkaratkaisujen hyödyntä-

mismahdollisuuksia kauppakeskuksen saneeraushankkeessa. 

 

Tutkimuksen teoria perustuu alan kirjallisuuteen sekä rakennusalalla käytettäviin 

määräyksiin ja ohjeistuksiin. Teorian lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin kauppa-

keskushankkeessa mukana olleiden projektin avainhenkilöiden haastatteluja. 

 

Haastattelujen ja kirjallisuuden sekä tehtyjen havaintojen perusteella todettiin, että 

hankkeen toteutuksen kannalta merkittävimmiksi haasteiksi muodostuivat hank-

keelle asetetut aikataulut ja saneeraushankkeesta johtuvat kiireelliset toteutusai-

kaiset muutokset. Lisäksi vuokralaisten tarpeiden ja vaatimuksien myöhäinen tie-

dostaminen heijastui hankkeen toteutukseen aikataulullisena haasteena ja toteutus-

suunnitelmien viivästymisenä. Tutkimus osoitti myös, että kun muunneltavissa ja 

modulaarisissa ratkaisuissa hyödynnetään oikeanlaista teknistä suunnittelua, pa-

rantaa se tilankäytön tehokkuutta ja muutostarveratkaisujen hallintaa. Jos perus-

installaatiojärjestelmät voidaan sijoittaa varsinaisten liiketilojen ulkopuolelle, tila-

ratkaisuvaihtoehtoja rajoittavat tekijät ovat vähäisempiä kuin perinteisillä asen-

nustaparatkaisuilla. 
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The starting point of the thesis was to find out how the challenges in the design 

and implementation of technical building solutions should be considered before 

and during the construction project. In addition, the thesis clarifies the possibili-

ties of utilizing flexible and modular building technology solutions in the renova-

tion project of a shopping center. 

 

The theory of this research is based on the literature, regulations and guidelines 

used in the construction industry. In addition to the theory, the research work in-

cludes interviews with the key project personnel involved in the shopping center 

project. 

 

Based on the interviews, literature and observations, the most significant chal-

lenges for the project implementation were the timetables set for the project and 

urgent implementation changes due to the renovation project. The late awareness 

of the needs and requirements of the tenants were reflected in the implementation 

of the project as timetable challenges and delays in implementation plans. The re-

search also showed that by using the right kind of technical design when utilizing 

customizable and modular solutions, the efficiency of space usage and the man-

agement of changeover solutions will improve. If the basic installation systems 

can be placed outside the actual retail premises, the constraints on the space solu-

tion options are less than with conventional installation solutions. 
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LYHENTEET JA KÄSITTEET 

LVISA 

Yleisesti käytetty lyhenne sanoista Lämpö, Vesi, Ilma, Sähkö, Automaatio. Käyte-

tään myös erilaisina kokonaisuuksina tarpeen mukaan esim. LVI, englannin kie-

lessä käytetään lyhennettä HVAC. 

RYL 

Muodostuu sanoista Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. 

RT 

Lyhenne sanasta Rakennustieto. 

YSE 

Lyhenne sanasta Yleiset sopimusehdot. 

Energiatehokkuus 

Energiatehokkuudella kuvataan energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä, joita 

ovat esimerkiksi rakenteet, lämmöneristeet, talotekniset laitteet kuten ilmanvaih-

tokone. 

Talotekniikka 

Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten pal-

veluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Talotekniikka kattaa myös 

kiinteistön energian käytön tehokkuuden ja ympäristövaikutukset, sekä tilojen 

viihtyvyyteen ja käyttömukavuuteen liittyvät tekijät. 

Tilaaja 

Urakoitsijan tai rakennuttajan sopimuskumppani, joka toimii hankkeen tilaajana. 
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Rakennuttaja 

Toimija, jonka lukuun työ tehdään ja joka viimekädessä vastaanottaa työn. 

Projektipäällikkö 

Henkilö, jolla on kokonaisvastuu projektin toteutuksesta ja valmistumisesta. 

Valvoja 

Rakennuttajan puolesta työsuoritusta valvova henkilö. 

Urakoitsija 

Tilaajan tai rakennuttaja sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaamaan so-

pimusasiakirjoissa määritellyn työntuloksen. 

Resurssit 

Resursseilla tarkoitetaan taloudellisia, inhimillisiä tai sosiaalisia voimavaroja. 
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1  OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA VASTUUT 

1.1 Toimeksiantaja organisaatio 

Tämän opinnäytetyö toimeksiantajana toimii Sweco PM Oy, joka tarjoaa moni-

puolisia projektinjohto- ja rakennuttamispalveluita. Sweco PM Oy, on osa 

Swecon maailmanlaajuista organisaatiota. Swecon organisaatio koostuu rakenne-

tun ympäristön ja teollisuuden asiantuntijoista, jotka tarjoavat suunnittelu- ja kon-

sultointipalveluita kaikenkokoisiin hankkeisiin. Organisaatio työllistää noin 14 

500 työntekijää, joista noin 2 000 toimii Suomessa. /1/ 

1.2 Työn sisältö ja tavoitteet 

Työssä käsitellään LVI-suunnittelun ja taloteknisen toteutusvaiheen välisiä haas-

teita projektinjohto organisaation näkökulmasta. Lisäksi käsitellään modulaarisia 

ja muuntojoustavia talotekniikka ratkaisuja ja niiden mahdollista hyödyntämistä 

kauppakeskuksessa, jossa tilaratkaisulle esiintyy ajoittain muutostarpeita. 

Tavoitteena työssä on tuoda esille LVI-suunnittelun ja toteutusvaiheen välisiä 

haasteita ja löytää ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Tavoitteena on myös käsitel-

lä muuntojoustavia LVI-ratkaisuja ja niiden hyödyntämistä kauppakeskus ratkai-

suissa. 

Tutkimuskysymykset 

Mitkä ovat talotekniikan toteutuksen merkittävimmät haasteet? 

Miten modulaariset ja muuntojoustavat ratkaisut parantavat kauppakeskusten 

muutostarpeiden hallintaa? 

 

1.2.1 Tapaustutkimus 

Opinnäytetyössä teoriaperustaa tapaustutkimukselle haettiin rakennusalan kirjalli-

suudesta, RT-korteista, erinäisistä internet lähteistä, hankkeen työselityksestä ja 

teknisistä piirustuksista, lisäksi työmaakäynnit ja avainhenkilöiden haastattelut 
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olivat osana tiedonhakuprosessia.  Haastateltavina henkilöinä työssä olivat LVI-

suunnittelija Dan Jakobsson Avecon Oy, Projekti-insinööri Jonas Björkgren 

Sweco PM Oy, Projektipäällikkö Matias Pollari Bravida Finland Oy ja Kiinteistö-

päällikkö Jan-Erik Hinds Harry Schaumans Stiftelse -säätiöstä. 

Tapaustutkimuksen hankkeen osapuoliin kuuluvat: 

• Tilaaja, Harry Schaumans Stiftelse -säätiö  

• Pääsuunnittelija, GD Byggnadsplanering 

• Rakennuttaja konsultti Sweco PM 

• Arkkitehti suunnittelija, Below arkitekter Ab 

• Rakenne suunnittelija, Contria Oy 

• LVIA- ja sähkösuunnittelija, Avecon Oy 

• Pääurakoitsija, Vaasan Rakennuskorjaus Oy 

• Talotekniikka urakoitsija, Bravida Finland Oy 

• Automaatio urakoitsija, Schneider Electric Finland Oy. 

Toteutusmuotona hankkeessa toimii jaettu-urakka (Kuva 1), joka on hyvin tyypil-

linen urakkamuoto tarkastellun projektin kaltaisissa hankkeissa. Jaetussa urakassa 

tilaaja tekee hankkeen toteuttamisesta sopimuksen sekä pääurakoitsijan, että valit-

tujen osakokonaisuuksien suorittajien kanssa. Hankkeen pääurakoitsijana toimii 

rakennusurakoitsija, jolle sivu-urakoiden töiden yhteensovitus- ja koordinointi 

velvollisuus on siirretty tekemällä alistamissopimus pääurakoitsijalle. 



12 

 

 

Kuva 1. Hankkeen yksinkertaistettu organisaatiokaavio. 

 

1.2.2 Rajaukset 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään hankkeen projektinhallintaa ja alan yleisiä käy-

täntöjä, sekä LVI-järjestelmiä ja niihin rinnastettavia suunnittelu- ja työvaiheita. 

Opinnäytetyön tarkoituksena ei ole kehittää uusia työmenetelmiä nykyisten tilalle, 

vaan tuoda esiin nykyisissä menetelmissä olevia haasteita ja keinoja nykyisten 

työmenetelmien tehostamiseksi. 

Tilaaja

Suunnittelija

Pääurakoitsija

Aliurakoitsijat

Sivu-
urakoitsija

Aliurakoitsijat

Sivu-
urakotsija

Rakennuttaja 
konsultti
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2 HANKKEEN ESITTELY: KAUPPAKESKUS ESPEN 

2.1 Yleistä 

Kauppakeskus Espen, joka aiemmin toiminut nimellä HS-center on Vaasan ydin-

keskustassa sijaitseva kauppakeskuskokonaisuus, joka koostuu viidestä eri raken-

nuksesta. Kauppakeskus on kokonaispinta-alaltaan 13000 m2 ja sen yhteydessä on 

sijaitsevat Autoparkki ja Toriparkki, jossa pysäköinti tilaa on yli 900 autolle. 

Kauppakeskuksessa toimii monipuolisesti useita erikoisliikkeitä, kahviloita, vaa-

tekauppoja, pankkeja ja elokuvateatteri. /3/ Kauppakeskus Espenin omistaa Harry 

Schaumans stiftelse -säätiö, joka on yksi Vaasan keskusta-alueen suurimmista 

kiinteistönomistajista. /2/ 

2.2 Saneerauksen tavoitteet 

Saneerauksen tavoitteena oli nykyaikaistaa ja tehdä kauppakeskuksesta monikäyt-

töinen, aiempaa avarampi ja yhtenäisempi kokonaisuus, joka palvelee paremmin 

asiakkaiden moninaisia tarpeita ja elävöittää kaupungin keskusta-aluetta. Lisäksi 

kauppakeskuksen ikääntyneen talotekniikan uusimisella lisätään yleistä viihty-

vyyttä ja kiinteistötekniikan toimintavarmuutta. 

Ennen saneeraushankkeen aloittamista kauppakeskuksessa oli myös useita tuhan-

sia neliöitä vuokraamatonta liiketilaa aikaisemman ison vuokralaisen konkurssin 

vuoksi. Rakennusteknisesti suurimmat muutokset hankkeessa olivat ns. keskusau-

kion tekeminen kauppakeskukseen ja kävelykadun puoleisen julkisivun muutta-

minen aikaisemmasta umpirakenteesta lasiseinäksi, lisäksi liiketilojen tilaratkaisut 

uudistetaan täysin. 

2.3 Hankkeen vaiheet 

Kauppakeskuksen saneerausprojekti koostuu useasta eri vaiheesta, joita ovat tar-

veselvitys, hankesuunnittelu, rakennesuunnittelu, rakentamisvaihe ja käyttöönotto. 

(Kuva 2) Kaikki projektin vaiheet myös limittyvät osittain toisiinsa, jolloin niiden 

ajallinen hahmottaminen on mahdollisesti haasteellista. 
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Kuva 2. Hankkeen vaiheet aikajärjestyksessä. 

 

2.3.1 Tarveselvitys 

Tarveselvityksessä hankkeelle määritellään alustavat tavoitteet. Näissä tavoitteissa 

kuvataan mm. tarvittavat tilat ja niiden vaatimukset, vaihtoehdot rakennustarpeen 

kattamiseksi ja taloudelliset tavoitteet, joiden mukaan hanketta aletaan viemään 

eteenpäin. Valmis tarveselvitys sisältää alustavan tilaohjelman, kuvauksen tilojen 

vaadituista ominaisuuksista ja hankkeen toteutusaikataulun. Hankkeen tilaajan 

tekemä tarveselvitys on ensisijaisesti oman toiminnan suunnittelua, jossa raken-

tamiseen osallistuvien tekijöiden merkitys on suhteellisen vähäistä. /5, s. 17/ 

2.3.2 Hankesuunnittelu 

Hankesuunnittelu on hankkeen perusteluiden ja tarpeellisuuden sekä niiden edel-

tämien toteutusmahdollisuuksien yksityiskohtaista selvittämistä ja arviointia. Ra-

kennushankkeen hankesuunnitteluvaiheen lähtötietoja ovat tarveselvityksen alus-

tava tilaohjelma, tiloille vaaditut ominaisuudet ja hankkeelle suunniteltu toteutus-

aikataulu, joita tarkennetaan tässä vaiheessa varsinaisen rakennussuunnittelun 

suunnittelu ohjeeksi.  

tarveselvitys

hankesuunnittelu

rakennesuunnittelu

rakentamisvaihe

käyttöönotto
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Kun kyse on pienestä hankkeesta, tarveselvitys ja hankesuunnittelu vaihe voidaan 

yhdistää ja tulokset dokumentoida suoraan hankesuunnitelmaksi. Hankesuunnitte-

lussa asetetaan täsmälliset hankkeen laajuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja 

valmistuneen rakennuksen ylläpitoa koskevat tavoitteet, määritellään rakennus-

paikka ja hankkeen toteutustapa. Hankesuunnittelun päämääränä on suunnitelma, 

joka sisältää tilaajan investointipäätökseen tarvitsemat rakennushanketta koskevat 

tiedot ja rakennussuunnittelun tavoitteiden määrittelyn. 

Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan suunnitteluohjeet arkkitehdille ja teknisten-

järjestelmien suunnittelijoille. Tässä yhteydessä myös tarkennetaan toiminnan laa-

juus ja määritetään hankkeelle budjetti. Hankesuunnitteluun esisuunnittelu vaihee-

seen osallistuvat yleensä rakennuksen omistaja ja käyttäjä, rakennuttaja, suunnit-

telijat sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Tilaohjelmassa, jonka hankesuunnit-

teluun valittu arkkitehti laatii, luetteloidaan kaikki hankkeen tilat, joiden edellyte-

tään sisältyvän hankkeeseen. Tilaohjelman perustana on riittävän yksityiskohtai-

nen selvitys hankkeeseen sisältyvistä tiloista ja toiminnoista.  

Tilaohjelman laatimisen yhteydessä määritellään tilojen sekä rakennuksen sisä- ja 

ulkopuolisten rakenteiden ominaisuudet. Määriteltyjä ominaisuuksia voivat olla 

mm. tilojen korkeuteen, sisäilmastoon, valoisuuteen, äänieristävyyteen, talotek-

niikkaan, pintarakenteisiin sekä varustetasoon liittyviä määritelmiä. Selvityksien 

perusteella hankkeelle lasketaan tavoitehinta, joka muodostuu tilojen tavoitehin-

nasta, muuttuvien tekijöiden kustannusvaikutuksista sekä hankkeen rakennuttajan 

kustannuksista.  

Hankesuunnitteluvaiheen tuloksena on hankeohjelma, sekä päätös suunnitteluvai-

heen aloittamisesta. Hankeohjelma sisältää mm. seuraavat asiat: /5, s. 20,22/ 

• Tilojen ominaisuuksia koskevat vaatimukset, sekä tilaohjelman 

• Korjausrakentamistapauksissa korjausohjelman 

• Selvityksen rakennuspaikasta 

• Hankkeen budjetti ja rahoitussuunnitelman 

• Suunnittelu- ja rakentamisaikataulun. 
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2.3.3 Rakennesuunnittelu 

Suunnittelu on yksi keskeisimpiä rakennuskohteen laatuun vaikuttavista osateki-

jöistä. Suunnittelun merkitys hankkeen onnistumiselle on tärkeää, sillä suunnitte-

luratkaisut ja niiden kustannusvaikutukset heijastuvat merkittävästi hankkeen kus-

tannuksiin. Suunnittelu tavoitteena onkin saavuttaa paras mahdollinen laatu annet-

tujen resurssien puitteissa. 

Rakennussuunnittelu edellyttää hyvää yhteistyötä eri alojen suunnittelijoilta. 

Normaalissa rakennushankkeessa suunnitteluun osallistuvat ainakin arkkitehti, 

rakennesuunnittelija ja taloteknisetsuunnittelijat. Suunnittelun organisoinnin kan-

nalta on olennaista saada kuhunkin osatehtävään riittävän asiantuntemuksen 

omaava suunnittelija, sekä varmistaa suunnitelmien yhteensopivuus. Yhteistoi-

minnan parantamiseksi suunnitteluryhmälle on kehitetty erilaisia toimintamalleja 

yhteistoiminnan sopimukselliselle järjestämiselle. Käytettäviä toimintamalleja 

ovat esimerkiksi rakennuttajavetoinen suunnittelu, pääsuunnittelijan koordinoima 

suunnittelu, kokonaissuunnittelu ja yhteisvastuullinen suunnittelu. 

Suunnittelijoiden tehtävät määritellään ensisijaisesti suunnittelun tarjouspyynnön 

yhteydessä. Suunnittelu tehtävien määrittelyn helpottamiseksi on julkaistu RT-

kortti ohjeena yleiset tehtäväluettelot, joita käytetään suunnittelijoiden tehtävä laa-

juuksien määrittelyssä, kokonaisuuden hallinnassa sekä suunnittelun laadunvar-

mistamisessa.  

Suunnittelun lähtöaineistoja ovat mm. seuraavat asiakirjat /16/: 

• Hankesuunnitelma 

• Erilaiset suunnitteluohjeistukset ja tehtäväluettelot 

• Suunnitteluohje sekä rakennuttajan asettamien yksityiskohtaisten 

tavoitteiden täsmennykset 

• Normit ja normiluontoiset ohjeet 

• Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL-2000) hyvän suun-

nittelu- ja rakentamistavan suunnannäyttäjänä. 
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Rakennussuunnittelun eri vaiheet koostuvat seuraavista vaiheista: 

• Ehdotussuunnittelu 

• Luonnossuunnittelu 

• Toteutussuunnittelu 

• Täydentäväsuunnittelu (rakennus aikainen suunnittelu). 

Ehdotussuunnitteluvaiheen tavoitteena on tuottaa hankkeelle asetettujen tavoittei-

den mukainen yleisratkaisu. Ehdotussuunnitelmien avulla vertaillaan eri toimin-

tamalleja ja vaihtoehtoisia toteutusmalleja. Ehdotussuunnitelmassa esitetään yleis-

ratkaisu siten, että suunnitelmista ilmenee toiminnallinen-, rakennustaiteellinen- ja 

tekninen yleisratkaisu, perustamisolosuhteet, liittyminen ympäristöön ja sijoittu-

minen tontille.  Vaihtoehdoista tilaaja hyväksyy ratkaisun jatkosuunnittelun poh-

jaksi. 

Luonnossuunnitelmissa esitetään tarkemmin ehdotussuunnitelmissa esiin tuodut 

asiat mutta yksityiskohtaisemmin, lisäksi taloteknistenjärjestelmien suunnittelijat 

esittävät yleisellä tasolla vaihtoehdot teknisienjärjestelmien toteutuksesta. Luon-

nossuunnitelmista hankitaan myös lausunnot mahdollisilta käyttäjiltä sekä tarvit-

taessa viranomaisilta ja asiantuntijoilta. 

Toteutussuunnitteluvaiheessa laadittavat asiakirjat sisältävät myös työpiirustukset 

ja tekniset suunnitelmat, joiden perusteella hanke voidaan yksiselitteisesti määri-

tellä urakkatarjouspyyntöjä varten. Toteutussuunnitteluvaiheessa varmistetaan, 

yksityiskohtaisesti tilaajan asettamat tavoitteet ja toiminnot, lisäksi asetetaan ta-

voitteet hankkeen toteutuksen ja viimeistelyn laadulle, sekä hankitaan tarvittavat 

viranomaisten hyväksynnät ja tarkistetaan että osasuunnitelmat muodostavat ehjän 

ja toimivan kokonaisuuden. /16/ 

Täydentävällä suunnittelulla tarkoitetaan toteutuksen valmistelun ja sen aikana 

tehtyjä, hankkeen toteuttamiseksi vaadittavien selostuksien ja piirustuksien tekoa. 

Varsinkin korjausrakennushankkeissa täydentävällä suunnittelulla on suuri merki-

tys hankkeen toteutuksen kannalta, koska monet muutoksia tarvitsevat asiat tule-

vat esiin vasta vanhoja rakenteita avattaessa. Tällaisissa tapauksissa toteutusaikai-



18 

 

silla muutoksilla saattaa olla suurikin vaikutus hankkeen etenemisen ja kustan-

nuksien kehittymisen kannalta. 

2.3.4 Rakentamisvaihe 

Toteutusvaiheessa tilaajan tehtävät sisältävät pääosin hankkeen toteutuksen val-

vontaan ja ohjaukseen liittyviä töitä. Tilaaja voi toteuttaa valvonnan omana työnä 

tai vaihtoehtoisesti teettää työn ulkopuolisella konsulttiyrityksellä. Valvonnan en-

sisijaisena tarkoituksena on varmistua, että urakoitsijoiden työsuoritukset vastaa-

vat työn lopputulokselle asettuja vaatimuksia sekä urakkasopimuksien mukaista 

toteutusta. Lisäksi valvotaan, että urakoitsijat noudattavat hyvää rakennustapaa, 

määräyksiä, asetuksia ja lakeja. Tilaajan velvollisuutena on luoda edellytykset 

hankkeen toteuttamiselle, sekä teettää täydentävät ja tarvittavat muutossuunnitel-

mat. Aikatauluvalvonnan puitteissa varmistetaan hankkeen valmistuminen sovi-

tussa aikataulussa. /8/  

Tilaajan velvollisuutena on myös huolehtia hankkeen urakkasopimusperusteisesta 

maksuliikenteestä. Valvojan tehtävänä on tarkistaa laskujen sopimuksenmukai-

suus ja maksuun perustuvan työvaiheen asianmukainen toteutuminen. Laskujen 

hyväksymisestä huolehtii tilaaja tai tämän valtuuttama edustaja. /5, s. 63/ Urakoit-

sijan pääsuoritusvelvollisuutena rakentamisvaiheessa on aikaansaada sopimus-

asiakirjoissa määritellyn mukainen lopputulos ja luovuttaa se tilaajalle sovittuna 

ajankohtana. 

Rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsija on velvollinen huoleh-

timaan, että rakentamisessa noudatetaan alan säädöksiä ja hyvää rakentamistapaa. 

Mikäli tilaajan toimittamat suunnitelmat eivät kuitenkaan ole säädöksien mukai-

sia, urakoitsija on pääsääntöisesti oikeutettu lisäkorvaukseen, jos määräyksien 

täyttyminen aiheuttaa sellaisia kustannuksia, joita tarjouslaskenta-asiakirjoissa ei 

ole voitu havaita. Urakoitsijoille kohdistettavat korvaukset määräytyvät näissä ta-

pauksissa muutostöitä koskevien säädöksien mukaisesti. Rakentamisvaihe päättyy 

hankkeen vastaanottoon. /17/ 



19 

 

2.3.5 Käyttöönotto 

Hankkeen vastaanotto voi yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan olla urak-

kasuorituksen tarkastus tai vaihtoehtoisesti vastaanottotarkastus. Näiden tarkas-

tuksien erona on, että onko kyseessä vastaanottotarkastuksenkohteena hankkeen 

koko fyysinen kokonaisuus vai yhden urakoitsijan suorittama osakokonaisuus, 

jolloin käytetään urakkasuorituksen tarkastus käsitettä. Vastaanotto tarkastuksen 

yhteydessä selvitetään, että hankkeen molemmat osapuolet ovat täyttäneet sopi-

muksissa määritellyt velvollisuudet. Todetessa velvollisuuksien täyttyminen osa-

puolten velvollisuudet päättyvät urakkasopimuksen osalta, jonka jälkeen takuuai-

ka astuu voimaan. Vastaanottotarkastuksen yhteydessä tarkistetaan myös, että 

urakoitsija on suorittanut sovitut työt sopimusasiakirjojen mukaisesti. 

Vastaanottotarkastuksen yhteydessä tehdään pöytäkirja, jossa mahdolliset puutteet 

ja virheelliset suoritukset tuodaan esille. Tarkastuspöytäkirja toimii todisteena 

mahdollisista puutteista ja virheistä, jotka tarkastuksessa on todettu. Mahdolliset 

havaitut virheet voidaan sopia korjattavaksi tietyn ajan kuluessa tai korvata arvon 

vähennyksenä urakkahinnassa. Joissain tapauksissa virheestä voidaan tehdä muis-

tutus ja käsitellä se takuutarkastuksessa tai jättää virhe olemaan ilman lisäseuraa-

muksia. 

Kun rakennushanke on otettu vastaan /17/: 

• Urakoitsijan suoritusaika ja työnjohto velvollisuus päättyy 

• Työmaapalveluita ei tarvitse enää tuottaa 

• Takuuaika alkaa 

• Vaaran vastuu siirtyy rakennuttajalle, lisäksi rakennuttajalle syntyy 

maksamattoman urakkahinnan maksuvelvollisuus. 
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3 HANKKEEN ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄVIEN KUL-

KU 

3.1 Rakennushankkeen osapuolet ja tehtävät 

Rakennushankkeeseen osallistuu useita eri toimijoita, näitä osapuolia ovat omista-

ja, tilaaja, suunnittelijat, rakennuttaja, urakoitsijat, käyttäjät, viranomaiset, sekä 

tarviketoimittajat. Hankkeissa tilaaja voi olla myös tilojen käyttäjä ja riittävän 

ammattitaidon omatessa myös rakennuttaja tai rakentaja. (Kuva 3) Hankkeen laa-

juuden ja vaativuuden kasvaessa, yleensä myös eri osapuolten määrä kasvaa ja 

tehtäviä eriytetään pienemmiksi kokonaisuuksiksi. 

 

Kuva 3. Hankkeen eri osapuolet. 

Eri hankkeissa tarvittavat tehtävät ja niiden suunnittelijat määritellään projekti 

kohtaisesti. Tavallisesti tehtävät luokitellaan hankinnan kannalta luontevaksi ko-

konaisuudeksi, joita tarvittaessa täydennetään erillisillä asiantuntija tehtävillä. 

Tehtävät voivat olla myös ajallisesti päällekkäisiä tai ajoittua hankkeen eri vaihei-

siin. Tehtävärajaukset perustuvat muihin tilaajan käyttämiin tehtäväluetteloihin. 

Rakennuttaja

Tilaaja

Suunniittelijat

Pääurakoisija

Sivuurakoitsijat

Viranomaiset

Käyttäjät

Tarvike- ja 
materiaali 
toimittajat

Aliurakoitsijat

Omistaja
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3.1.1 Tilaaja 

Tilaaja voi olla käyttäjä, omistaja tai hankkeen rahoittaja, joka vuokraa tiloja eri 

käyttäjille. Tilaaja ei yleensä hoida kaikkia rakennuttamistehtäviä itse, vaan hank-

kii rakennuttamispalvelut osittain tai kokonaan ulkopuoliselta toimijalta esimer-

kiksi rakennuttajakonsultilta. Tilaajan tehtävänä on määritellä hankkeen eri vaati-

mukset ja tavoitteet sekä arvioida hankkeen laajuus ja toteutukseen käytössä oleva 

aika. Tilaaja vastaa mm. seuraavista hankkeen rakennuttamiseen liittyvistä organi-

sointi tehtävistä: 

• Rakennuttamistoimeksiannosta 

• Rakennuttamissopimuksen valmistelu ja laatiminen 

• Rakennuttamisen seuranta, suunnitelmien hyväksyminen ja rahoituksen 

järjestäminen. 

3.1.2 Rakennuttajakonsultti 

Rakennuttajakonsultilla tarkoitetaan organisaatiota, jonka tehtäväksi rakennutta-

minen annetaan. Rakennushankkeen tilaaja palkkaa suuremmissa hankkeissa ra-

kennuttajakonsultin, joka hallinnoi hankkeen kokonaisuutta tilaajan alaisuudessa. 

Rakennuttajakonsultti organisaatio määrittää hankkeeseen toimeenpanevan henki-

lön, joka toimii hankkeen projektipäällikkönä. Projektipäällikkö on hankkeen vas-

tuuhenkilönä yhdessä mahdollisen projektityöryhmän kanssa vastuussa toteutuk-

sen suunnittelusta ja valvonnasta. Tämän työryhmän tehtäviin kuulu myös hanke-

suunnittelu vaiheessa hankeohjelman kokoaminen ja suunnitelmien teettäminen 

sekä hyväksyttäminen tilaajalla. 

Rakennuttajakonsultin tehtäviä /8/: 

•  Asettaa hankkeen laatu-. kustannus-, laajuus- ja aikatavoitteet sekä valvoa 

niiden toteutumista 

• Valita hankkeen suunnittelijat setä tehdä tarvittavat suunnittelu sopimukset 

• Määrittää hankeen urakkamuoto ja järjestää tarjouskilpailut sekä tehdä 

urakka sopimukset 
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• Hankkia tarvittavat hankkeen edellyttämät luvat 

• Valvoa hankkeen edistymistä ja työn laatua 

• Seurata hankkeen kustannusten kehittymistä ja huolehtia maksuliikentees-

tä 

• Järjestää työmaa- ja suunnittelukokoukset 

• Huolehtia tarkastuksista sekä käyttöönottoon liittyvistä tehtäväistä ja takuu 

ajan velvoitteista. 

Rakennuttajakonsultti vastaa tilaajan tarpeiden toteutumisesta suunnitteluvaihees-

sa, suunnittelumuutosten osalta ja niiden hyväksyttämisestä tilaajalla. Valvoja(t) 

vastaa, että hankkeen toteutus on laatumääräysten, suunnitelmien sekä hyvän ra-

kennustavan mukaista. Työmaavaiheessa työn koordinoinnista vastaa hankkeen 

pääurakoitsija. Roolitukset voivat myös muuttua eri toteutusmuotojen mukaan. 

3.1.3 Rakennustekninen valvoja 

Rakennusteknisen työmaavalvojan tarkoituksena on rakentamisen laadun varmis-

taminen työmaalla. Toiminnallaan rakennustekninen valvoja pyrkii mahdollisim-

man ennakoivaan ja kattavaan toimintaan hankeen tilaajan edun varmistamiseksi. 

Lähtökohtaisesti rakennustöiden työmaavalvoja hoitaa hankkeen valvontaan kuu-

luvia yleisvastuullisia tehtäviä, sekä koordinoi hankkeen maanrakennus- ja talo-

tekniikkatöiden valvontaa sekä muuta erikoisvalvontaa. Rakennustekninen valvo-

ja antaa valtuuksiensa puitteissa urakoitsijoille sopimusasiakirjojen selventämistä 

koskevia ja työn suorittamiseen liittyviä ohjeistuksia, joita urakoitsijoiden tulee 

noudattaa. Mahdolliset ohjeistukset, luvat tai määräykset ja muut rakentamiseen 

liittyvät selvennykset valvojan tulee antaa kirjallisena merkitsemällä asiat esimer-

kiksi työmaapäiväkirjaan. Työtä koskevat huomautukset rakennustekninen valvo-

ja antaa urakoitsijan työnjohdolle. 

Rakennusteknisen valvojan tehtäviin kuuluvat mm. seuraavanlaisia tehtäviä /14/: 

• Varmistaa, että työsuoritukset, menetelmät ja olosuhteet ovat sellaiset, että 

työn tulos on teknisesti ja laadullisesti hyvän rakennustavan ja urakkaso-

pimuksen mukainen 
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• Toimia käytännön yhteyshenkilönä rakennuttajan, talotekniikka,- maanra-

kennus- ja muiden erikoistöiden valvojien, suunnittelijoiden, urakoitsijoi-

den, viranomaisten ja käyttäjien välillä 

• Osallistua viranomaistarkastuksiin ja katselmuksiin 

• Valvoa, että pääurakoitsija ja muut urakoitsijat huolehtivat työturvallisuus 

velvoitteistaan ja lisäksi seurata sekä työmaan ja ympäristön yleistä työ-

turvallisuutta 

• Valvoa sovittujen aikataulujen toteutumista ja käsitellä aikataulu poik-

keamat urakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa 

• Varmistaa, että laskut ovat sopimusten mukaisia ja tilatut työt oikein hin-

noiteltuja 

• Varmistaa, että urakoitsijat dokumentoivat olennaiset tiedot, materiaalit ja 

tapahtumat 

•  Valvoa ja hyväksyä urakoitsijoiden suorittamat tarkastuksen ja mittaukset. 

3.1.4 Talotekninen valvoja 

Taloteknistentöiden työmaavalvonnan tarkoituksena on rakennusten taloteknisten 

järjestelmien laadun ja toimivuuden varmistaminen työmaalla. Taloteknisellä 

työmaavalvonnalla pyritään mahdollisimman kattavaan ja ennakoivaan toimintaan 

tilaajan ja asukkaan tai muun käyttäjän edun varmistamiseksi. Mahdolliset työtä 

koskevat huomautukset valvoja antaa urakoitsijan työjohtajalle. Valvoja ei täten 

johda työtä urakoitsijan puolesta, vaan antaa valtuuksiensa puitteissa sopimus-

asiakirjojen selventämistä koskevia ja työ suorituksien edistämiseen liittyviä oh-

jeita, joita urakoitsijan tulee noudattaa. 

Taloteknistentöiden valvojan tehtäviin kuuluvat mm. seuraavia tehtäviä /12/: 

• Toimia yhteyshenkilönä rakennuttajan, talotekniikka- ja muiden urakoitsi-

joiden, suunnittelijoiden, viranomaisten ja käyttäjien välillä 

• Osallistua rakentamista koskeviin kokouksiin sekä viranomaisten tarkas-

tuksiin ja katselmuksiin 
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• Huolehtia että tarvittavien luvat ovat olemassa ja sopimukset tehtynä, kun 

hankkeen työt aloitetaan 

• Valvoa työmaan turvallisuuskäytäntöjä, urakoitsijoiden dokumentointia ja 

työ aikaisia tarkastuksia 

• Osallistua tarvittaessa suunnitelmientarkennustarpeiden selvittämiseen yh-

dessä työnjohdon ja suunnittelijoiden kanssa 

• Valvoa sovituissa aikatauluissa pysymistä ja hankkeen valmistumista ajal-

laan 

• Tehdä asennustapa tarkastukset ja huomauttaa urakoitsijaan mahdollisista 

puutteista materiaaleissa tai työtavoissa 

• Huolehtia dokumentoinnista sekä pöytäkirjojen ja asiapapereiden arkis-

toinnista. 

3.1.5 Urakoitsijat 

Urakoitsijat vastaavat hankkeen fyysisestä toteuttamisesta. Pääurakoitsija johtaa 

yleensä hankeen rakennustöitä ja ohjaa töiden kokonaisuutta, olemalla myös vas-

tuussa hankkeesta kokonaisuudessaan. Aliurakoitsijat suorittavat hankeen tiettyjä 

osa-alueita, näitä töitä voivat olla esimerkiksi putki-, lämpö- tai ilmastointityöt, 

sähkötyöt tai maanrakennustyöt. 

Urakoitsijan tehtäviä ja velvollisuuksia: 

• Alan säädöksien ja hyvän rakentamistavan noudattaminen 

• Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkiminen ja oman aikataulun laadinta 

• Tarvittavien rakennusvälineiden hankkiminen 

• Tehdä tarvittavat mittaukset 

• Huolehtia urakka-alueen puhtaanapidosta ja tarvittavasta suojauksesta 

• Toimittaa urakkaosa-aluettaan koskevat huolto- ja käyttöohjeet. 

3.1.6 Suunnittelija 

Tavanomaisen rakennushankkeen suunnitteluun osallistuu useita eri suunnittelu-

alojen asiantuntijoita, joita ovat esimerkiksi: arkkitehti, rakenne-, LVI-, sähkö- ja 
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automaatiosuunnittelija lisäksi hankkeesta riippuen käytetään myös mm. akustiik-

ka-, palo-, sisustus-, valaistus- ja maisemointisuunnittelijoita. 

LVI-suunnittelijan tehtäviin kuuluu suunnitella LVI-järjestelmän laitekokonai-

suudet, sekä mitoittaa kohteen putkistot, venttiilit, kenttä- ja päätelaitteet. Suunnit-

telija valitsee myös kohteessa näkyviin jäävät vesikalusteet, ilmanvaihdon venttii-

lit ja jäähdytyslaitteet tilaajan toiveiden mukaisesti. Suunnittelu- ja mitoitustyön 

lisäksi suunnittelija osallistuu eri suunnittelu- ja työmaakokouksiin, toimintako-

keisiin ja projektin luovutukseen, sekä on yhteydessä urakoitsijoiden ja rakennut-

tajan kanssa mahdollisista muutoksista projektin edetessä. 

 

3.1.7 Käyttäjät  

Käyttäjät koostuvat erilaisista ihmisistä tai ryhmistä, joilla on kaikilla erilaisia 

taustoja ja tarpeita. Näiden eri käyttäjäryhmien tunnistaminen ja heidän tarpeiden 

tunteminen sekä yhteen sovittaminen onkin yksi hankkeen suurimmista haasteista. 

Käyttäjiä voidaan ryhmitellä esimerkiksi seuraavasti:/4, s. 181/ 

1. Tiloissa toimivat asiakkaat ja henkilöstä 

2. Toiminnasta vastuussa oleva organisaatio ja hallinto 

3. Kunnossapidosta vastuussa oleva henkilöstä. 

3.1.8 Tarvike- ja materiaalitoimittajat 

Tarvike- ja materiaalitoimittajiksi kutsutaan hankkeen toteuttamiseen tarvittavien 

materiaalien, tarvikkeiden ja välineiden toimittajia. Näitä toimijoita ovat mm. tuk-

kuliikkeet, rautakaupat, konevuokraamot ja muut tarvittavia materiaaleja toimitta-

vat yritykset. Materiaalien ostajana hankkeessa voi toimia vaihtoehtoisesti ura-

koitsija tai rakennuttaja. 

3.1.9 Viranomaiset 

Eri viranomaisten tehtävänä on asettaa yhteiskunnallisesta näkökulmasta erinäisiä 

vaatimuksia ja määräyksiä hankkeelle, sekä rakennuksen turvallisuudelle ja ter-
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veellisyydelle. Viranomaiset myös valvovat ja ohjaavat hankkeen suunnittelua ja 

rakentamista lakien, asetusten, ohjeiden ja paikallisten määräyksien avulla. /16/ 

3.2 Ajanhallinta 

Oikeanlainen ajanhallinta on yksi projektin kriittisistä rajoitteista laadun ja kus-

tannusten kanssa. Tehokkaalla ajanhallinnalla pyritään siihen, että työt valmistu-

vat hyvänlaatuisina mahdollisimman pienellä panostuksella. Töiden onnistuminen 

kanalta on tärkeää, että kullekin tehtävälle varataan sopivasti aikaa, jolloin työnte-

kijä useimmiten keskittyy sen hetkiseen tehtävään paremmin eikä niinkään joudu 

murehtimaan uuden tehtävän alkamista ennen nykyisen valmistumista. Tällöin 

työnteko on järjestelmällistä ja tehokasta eikä paniikin ohjaamaa. /6/ 

Aikatauluissa ei ole välttämättä järkevää esittää kaikkein pienimpiä ja lyhytkestoi-

simpia teknisiä vaiheita, vaan niihin sijoitetaan kriittisimmät vaiheet, jotka vaikut-

tavat eniten muihin työtehtäviin, välitavoitteisiin ja koko urakkaan. /11/ Ajanhal-

linta vaikuttaa projektiin kustannusten lisäksi myös projektin työilmapiiriin ja 

lopputulokseen. Projektipäälliköltä vaaditaan laaja-alaista asiantuntemusta eri työ-

tehtävistä, jotta osaisi aikataulujen kokoamisen puitteissa arvioida töiden kestoja 

kriittisesti. 

Projektin keskeisenä osana on aikataulu, jonka perusteella projektinkulkua voi-

daan ennakoida ja seurata. /10/ 

Aikatauluissa esiintyviä heikkouksia: 

• karkeasti tehty tehtävien erittely 

• tehtäväjanojen suuri pituus, joka ei välttämättä kuvaa tehtävän yhtäjaksois-

ta suorittamista 

• aikataulusta puuttuvat tehtävät tai niiden huono luettavuus  

• pelivaraa tai varmuusmarginaalia ei ole tarpeeksi, jos ollenkaan 

• aikatauluja ei päivitetä, vaan toimitaan vanhan tiedon pohjalta 

• Neuvottelut tulevien vuokralaisten kanssa ovat kesken, kun työt aloitetaan 
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• Taloteknisiin töihin vaikuttavien rakennustöiden läpikäynti urakoitsijan 

kanssa ei yleensä ole riittävää 

• Talotekniikkatöiden sovittamien ennalta tehtyyn yleisaikatauluun on use-

asti haasteellista. 

Projektilla tulee olla onnistuakseen selkeät alkamis- ja päättymisajankohdat. Aika-

taulussa pysyminen hankaloituu hyvin helposti, jos esimerkiksi toteutuksen aloi-

tus myöhästyy toisen projektin viivästyksen vuoksi tai projektiin lisätään tehtäviä 

juuri ennen aloitusta tai toteutuksen aikana. Useasti uuden toteutuksen alkaessa 

projektin organisointi ja valmistelutyöt ovat vielä kesken, jolloin töitä on haasteel-

lista saada kunnolla käyntiin. Myös avain henkilöiden estyminen sairauden tai 

muun syyn vuoksi, voi siirtää tärkeitä kokouksia ja viivästyttää siten toteutusta. 

Projektia urakoivilla osapuolilla on usein taipumus vähätellä aikataulusta lipsumi-

sia todeten, että muutoksilla ei ole vaikutusta aikataulukokonaisuuteen. Kun pro-

jektipäällikkö havaitsee viivästyksen voi projekti olla jo merkittävän paljon myö-

hässä, jolloin aikaa joudutaan lainaamaan muista työvaiheista. Tällä menetelmällä 

harvoin saadaan projektin aikataulua kurottua umpeen, useimmiten projekti myö-

hästyy vain entisestään. Projekteilla on myös taipumus jatkua, vaikka alkuperäi-

nen tavoite olisikin saavutettu.  

Projektien rajauksien muutokset ja epäselvästi määritellyt valmistumiskriteerit 

aiheuttavatkin helposti sen, että projekti siirtyy huomaamattomasti ylläpitovaihee-

seen ilman että hanketta päätetään kunnolla. Lähes jokaisen projektin loppuvai-

heessa tulee kiire, kun töille asetellut takarajat tulevat vastaan. Erinäiset viimeiste-

lytyöt, käyttöönotot ja tarkistukset vievät huomattavan paljon aikaa, joka tulee 

huomioida aikatauluja laatiessa. Lopputuloksen laatua ei ole järkevää pilata ylen-

palttisella hosumisella, vaan järkevämpää on esimerkiksi asettaa projektille sisäi-

nen takaraja virallista valmistumista aiemmaksi, jotta viimeistelytehtävät ja huo-

limattomuusvirheet voidaan hoitaa pois alta ennen hankkeen luovutusta. Luovu-

tustarkastusta varten laaditaan myös tarkistuslistat, joiden avulla varmistutaan 

kaikki asiat tulevat hoidetuksi ja projektin lopputulos pysyy laadukkaana. /4/ 
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4 SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSPROSESSI RAKENNUT-

TAJAN NÄKÖKULMASTA 

4.1 Rakennusprojektin osapuolten yhteistyö ja sopimussuhteet 

Rakennusprojekteissa toimivat organisaatiot ovat pääasiassa vain hyvin vähäisissä 

sidoksissa toisiinsa, vaikka toteuttavatkin yhteistyössä erilaisia uusia hankkeita tai 

saneeraavat vanhoja kohteita. Organisaatioiden välillä muodostuu vain vähäisiä 

sidoksia silloin, kun yhteistyö ei ole jatkuvaa vaan kertaluontoista tai projektikoh-

taista. Löyhät sidokset saavat aikaan melko alhaisen luottamuksen organisaatioi-

den välillä, tämä vaikeuttaa yleisesti tiedonkulkua yritysten välillä. 

Tiedonkulun kehittämistä varten on kehitetty erilaisia yhteistyö sopimuksia, mutta 

tämän tyyppiset sopimukset eivät kuitenkaan kata koko toimijaverkkoa. Pääosa 

alan yrityksistä toimii lyhyiden projektikohtaisten sopimusten mukaisesti, jolloin 

toimijat eivät kommunikoi riittävästi keskenään, kritisoi toisten toimintaa tai kä-

sittele yhteistä tietoa avoimesti. Näihin löyhiin suhteisiin tilaajan on vaikea vai-

kuttaa. /4, s. 17/  

Havaintoja kauppakeskushankkeessa 

Haastatteluissa tuli ilmi, että edellä mainitun kaltaisia ongelmia on havaittavissa 

jossain määrin myös tämän projektin eri osapuolten kommunikaatioiden välillä. 

Tosin kyseisessä projektissa suurin osa urakoitsijoista oli toisilleen entuudestaan 

tuttuja toimijoita aiemmista projekteista, mikä osaltaan edesauttoi merkittävästi 

urakoitsijoiden välistä kommunikaatiota ja toimintaa. /20/ 

Tarkasteltavan hankkeen sopimusmallin perustana toimi jaettu urakka. Hankkeen 

tiukan aikataulun ja suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi kilpailutettavien ura-

koiden alaiset osuudet vaihtelivat 30‒ 70 % välillä hankkeen arvioidusta kokonai-

sinvestoinnista. Jäljelle jäävät osuudet arvioidusta kokonaisinvestoinnista suoritet-

tiin laskutyösopimus periaatteella kilpailutuksessa valittujen urakoitsijoiden toi-

mesta. (Kuva 4)  
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Kyseisellä sopimusmallilla hanke saatiin käyntiin nopeammalla aikataululla ja 

keskeneräisillä suunnitelmilla verrattuna malliin, jossa suunnitelmat ovat täysin 

valmiit ja kilpailutettavat urakat kattavat 100 % hankkeen kokonaisinvestoinnista. 

Kyseinen käytetty malli antoi täten lisäaikaa suunnittelulle ja mahdollisti raken-

nusaikaisten muutosten joustavamman toteutuksen. 

 

 

Kuva 4. Esimerkki hankkeen kokonaiskustannusten muodostumisesta. 

(RU = Rakennusurakka, PU = Putkiurakka, IU = Ilmastointiurakka, AU = Auto-

maatiourakka, SU = Sähköurakka) 

 

4.1.1 Suunnittelijoiden välinen yhteistyö 

Suunnittelun organisoinnin kannalta on hyvin olennaista saada kuhunkin suunnit-

telu tehtävään riittävän asiantuntemuksen omaava suunnittelija ja varmistua suun-

nitelmien yhteen sopivuudesta. Täten eri suunnittelijoiden välisen yhteistyön toi-

mivuus onkin projektin onnistumisen kannalta hyvin tärkeää. Suunnitteluryhmille 

on myös kehitetty erilaisia toimintamalleja suunnittelijoiden yhteistoiminnan edis-

tämiseksi ja vastuualueiden sopimista varten. Tällaisia toimintamalleja ovat esi-
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merkiksi rakennuttajavetoinen suunnittelu, kokonaissuunnittelu, yhteisvastuulli-

nensuunnittelu ja pääsuunnittelijan koordinoima suunnittelu. 

Suunnittelutoteutuksen toimintamallia valittaessa tilaaja päättää suunnittelun 

koordinoimiseen käytettävän menetelmän ja jakaa vastuualueet sen mukaisesti. 

Teknisestä suunnittelusta vastaavien suunnittelijoiden lisäksi hankkeella tulee olla 

pääsuunnittelija. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ”talonrakennushankkeella 

tulee olla pääsuunnittelija, jonka vastuulla on taata suunnitelmien riittävästä laa-

dusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle ase-

tettujen vaatimusten täyttyminen”. Pääsuunnittelija vastuulla on täten varmistaa, 

että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto omasta vastuualueestaan, lisäksi 

pääsuunnittelija varmistaa suunnittelijoiden yhteistyön toteutumisen, suunnitel-

mien ristiriidattomuuden ja yhteensopivuuden. /5, s. 33,34/ 

Havaintoja kauppakeskushankkeessa 

Tässä projektissa koko taloteknisestä suunnittelusta vastasi yksi suunnittelutoimis-

to, joka toimi yhteydessä rakennesuunnittelijan ja arkkitehtien kanssa. Talotekni-

sen suunnittelun läpivienti helpottui merkittävästi, kun projektissa suunnittelu 

keskitettiin vain yhdelle toimijalle useamman sijasta. Lisäksi suunnitelmien muu-

tostarpeiden käsittely nopeutui merkittävästi, kun suurin osa tarvittavista suunnit-

telijoista toimi samassa korttelissa työmaan kanssa.  Projektin erikoisuutena voi-

daan pitää arkkitehtisuunnittelun toteutusta, hankkeen suunnittelusta vastasi kaksi 

suunnittelutoimistoa, joista toinen toimi ulkomailta käsin. Käytetty ratkaisu lisäsi 

osaltaan haasteita ajankäytössä hankkeen nopean toteutuksen vuoksi, mutta toi 

kauppakeskuksen visuaaliseen ilmeeseen toivottua kansainvälistä tyylisuuntaa. 

/22/ 

 

4.1.2 Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välinen yhteistyö 

Rakennushankkeen toteutustavasta riippuen LVI-suunnittelijan ja LVI-

urakoitsijan välinen yhteistyö on, joko melko vähäistä tai jopa minimaalista. Ta-

vanomaisissa kokonaishintaurakoissa suunnittelija suunnittelee osuutensa hank-
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keesta ennen tarjouskilpailuja ja töiden aloittamista, urakoitsija tarjoaa työsuori-

tuksen ja urakan saatuaan pyrkii toteuttaa osuutensa suunnitelmien mukaisesti. 

Hankeen lopuksi urakoitsija piirtää toteutuksesta ”punakynä kuvat” ja toimittaa ne 

suunnittelijalle loppukuvien tekoa varten.  

Useasti myös suunnittelijalle annetut resurssit voivat olla hankkeeseen suhteutet-

tuna liian vähäiset, jolloin suunnittelijalla ei ole mahdollisuutta paneutua mahdol-

lisiin muutoksiin, kuvien päivittämiseen ja tarvittaviin työmaa käynteihin. Tämän 

tyyppisissä toteutuksissa yhteistyö on hyvin rajallista. 

Suunnittele ja rakenna- tyyppisissä urakoissa yhteistyö on toimivampaa, kun 

suunnittelija toimii urakoitsijan alaisuudessa ja hankkeen tilaajalla on vain yksi 

sopimuskumppani useamman sijasta, tällöin suunnittelu voidaan tehdä myös to-

teutuksen aikana. Puutteellisen yhteistyön vuoksi toteutuksen sujuvuus voi kärsiä, 

mahdolliset toimintaa kehittävät ratkaisut jäävät vähäisiksi, lisäksi suunnitelmien 

lopullinen paikkaansa pitävyys voi kärsiä puutteellisesta kommunikaatiosta. 

Havaintoja kauppakeskushankkeessa 

Tässä rakennushankkeessa tarkasteltavassa projektissa LVI-suunnittelijan ja LVI-

urakoitsijan yhteistyössä oli havaittavissa tavanomaista parempi vuorovaikutus. 

Projektin toteutustapa myös osaltaan vaati urakoitsijalta ja suunnittelijalta tiiviim-

pää yhteistyötä. Tämän kauppakeskuksen saneerauksessa toteutuksen aikaisia 

muutoksia, jotka vaativat suunnittelijan osallistumista ilmeni lähes päivittäin. 

Ongelmien ratkaisua varten otettiin käytännöksi tapa, jossa urakoitsija havaites-

saan pienen muutostarpeen miettii ongelmalle ratkaisua ja esittää sen suunnitteli-

jalle hyväksyttäväksi. Suurempien muutostarpeiden yhteydessä suunnittelija käy 

ongelman läpi urakoitsija kanssa työmaalla, ratkaisun löytyessä urakoitsija pääsee 

välittömästi jatkamaan työskentelyä ja suunnittelija pyrkii päivittämään suunni-

telmat ajan tasalle ensi tilassa. Tämän kaltainen menettely havaittiin hyvin toimi-

vaksi tässä hankkeessa, jossa uusi kauppakeskus rakentui tiukalla aikataululla 

usean eri vuosikymmenillä valmistuneiden rakennuksien ympärille. /19/ 
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Suunnitelma muutosten kanssa huomionarvoisena voidaan lisäksi pitää riittävän 

dokumentoinnin tarpeellisuutta niin pienissä kuin suuremmissakin muutoksissa, 

jotta muutokset päätyvät myös lopullisiin päivitettyihin piirustuksiin.  

  

4.1.3 Urakoitsijoiden välinen yhteistyö 

Hankkeissa urakoitsijoiden välinen yhteistyö ja ymmärrys on hankkeen onnistu-

misen kannalta tärkeää, jotta yhdessä toteuttava hanke valmistuisi ajallaan ja 

omaisi hyvän lopputuloksen. Urakoitsijoiden yhteistyö on usein projektiluontois-

ta, jolloin toimijoiden välille ei välttämättä ehdi syntyä toivottua luottamusta ja 

yhteisymmärrystä. Projekteissa urakoitsijat myös luonnollisesti tavoittelevat omaa 

etuaan kustannus- ja ajansäästön mahdollistamiseksi, jolloin toimivan yhteistyön 

merkitys ja töiden sujuvuus voivat helposti jäädä toissijaisiksi asioiksi. 

Yhteistyön toimivuuden takaamiseksi urakoitsijoiden tulisi noudattaa ns. hyvää 

rakennuttamis- ja urakointitapaa. Toimivan työaikaisen yhteistyön takaamiseksi 

on tärkeää, että solmittaessa urakkasopimusta noudatettaisiin mm. seuraavia peri-

aatteita /5, s. 79/: 

• Urakka asiakirjat laaditaan selkeäksi ja yksiselitteisiksi 

• Hankkeeseen liittyvät riskit jaetaan osapuolten kesken siten, että osapuol-

ten tehtävät, asiantuntemus ja vaikutusmahdollisuudet on otettu huomioon 

• Urakkasopimuksiin ei sisällytetä kohtuuttomia ehtoja tai tarpeettomia ris-

kitekijöitä 

•  Jos alan yleisistä käytännöistä poiketaan, se tehdään hyvin perustellusta 

syystä ja osoitetaan asiakirjoissa selkeästi   

• Ongelmien ilmaantuessa osapuolet pyrkivät yhdessä etsimään toimivia 

ratkaisuja onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

Havaintoja kauppakeskushankkeessa 

Hankkeessa toimivien eri urakoitsijoiden yhteistyö on ollut verrattain toimivaa. 

Yhteistyön toimivuutta on huomattavasti lisännyt se, että urakoitsiat ovat monet 
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toisilleen entuudestaan tuttuja ja pääosin samaa äidinkieltä puhuvia, jolloin myös 

väärin ymmärrysten määrä vähenee. /20/ Lisäksi hankkeen urakkakokonaisuudet 

ovat olleet tarpeeksi suuria, siten hankkeen toteutuksessa toimivien yritysten mää-

rä on pysynyt sopivan pienenä, kun urakoita ei ole pilkottu turhan pieniin koko-

naisuuksiin. 

Pienemmällä urakoitsija määrällä voidaan myös helpottaa töiden organisointia ja 

aikatauluttamista. Töiden sujuvuuden varmistamiseksi myös toteutusajan urakoit-

sija- ja työmaakokouksia pidettiin normaali käytäntö useammin, jotta kaikki osa-

puolet pysyvät hyvin ajan tasalla työmaan vaiheista. 

4.1.4 Käyttäjien ja suunnittelijoiden yhteistyö 

Loppukäyttäjin ja suunnittelijoiden näkökulmien kohtaaminen ja yhteisen kielen 

löytäminen on projektin onnistumisen kannalta tärkeää. Käyttäjien näkemykset ja 

oman alansa asiantuntemus tulisi ottaa mahdollisuuksin mukaan huomioon jo pro-

jektin suunnittelun alku vaiheessa, jotta käytettävät tilat saadaan mahdollisimman 

hyvin palvelemaan käyttäjien tarpeita. /4, s. 85/  

Suunnittelun kannalta ihanteellisin tilanne olisikin, jos hankkeen kaikki vuokralai-

set olisivat varmistuneet jo ennen suunnittelutyön aloittamista. Erityisesti ravinto-

la-alan toimijoiden laitteistot vaativat paljon talotekniikkaa ympärilleen. Ravinto-

loiden keittiöiden tekniikkaan sisältyy lähes poikkeuksetta normaalin taloteknii-

kan lisäksi useita vesi- ja viemäripisteitä sekä erillisiä ilmanvaihtolaitteita, jotka 

vaativat mm. omat paloeristetyt kanavistot. Huomionarvoisena voidaan pitää 

myös, kuinka vuokralaisten laitteistoista aiheutuvat erisuuruiset lämpökuormat 

vaikuttavat merkittävästi kiinteistön jäähdytyslaitteiston mitoittamiseen.  

Loppukäyttäjien rakennusaikaiset muuttuvat tarpeet vaikuttavat suunnittelun to-

teuttamisen lisäksi urakoitsijoiden aikatauluihin ja hankkeen todellisiin kustan-

nuksiin. Vuokralaisten myöhäinen mukaan saanti lisää myös merkittävästi lisä- ja 

muutostöiden määrää, huonoimmassa tapauksessa joudutaan jopa muuttamaan ja 

purkamaan jo olemassa olevia uusia järjestelmiä ja rakentamaan tilalle vuokralais-

ten tarpeen mukaiset laitteistot. Tarjous aineistojen laatimisen ja urakkalaskennan 
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kannalta edellisen kaltaiset ongelmat lisäävät molempien vaiheiden haastavuutta, 

lisäksi hankkeen lopulliset kustannukset tulevat ilmi vasta hankkeen valmistuessa. 

 

4.2 Toteutuspalveluiden hankinta 

Toteutuspalveluiden hankinta toteutetaan joko neuvottelulla tai urakkakilpailulla 

tilaajan toimesta.  Toteutuspalveluiden hankintatavan täytyy olla hankkeen vai-

heeseen, olemassa oleviin asiakirjoihan ja vallitsevaan kilpailutilanteeseen sopiva. 

Tarjouksien hankinnassa tavoitteena voi olla ajallisesti, laadullisesti, palvelusisäl-

löltään, tai taloudellisesti edullisimman tarjouksen löytyminen. /5/ 

Tilaajan järjestämässä tarjouskilpailussa voidaan käyttää rajoitettua tai avointa 

menettelyä. Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat tarjoajat voivat tehdä tar-

jouksen. Rajoitettu menettelyä käytettäessä tarjouspyynnöt lähetään vain ennalta 

valitulle tarjoajille. Jos tarjouskilpailuun sisällytetään esivalinta, määrittää tilaaja 

esivalintakriteerit, jotka voivat perustua tarjoajien taloudelliseen tai tekniseen suo-

rituskykyyn. Tällaisissa tilanteissa tarjouskilpailu käydään esivalintakriteerit täyt-

tävien tarjoajien kesken. Avoin ja esivalinnan sisältävä tarjouskilpailu menettely 

ovat käytössä pääsääntäisesti julkisissa hankkeissa, kun taas rajoitettua menettelyä 

käytetään enimmäkseen yksityisissä ja pienemmissä hankkeissa. 

Neuvottelumenettelyä käytettäessä neuvotteluja voidaan käydä yhden tai useam-

man tarjoajan kanssa. Neuvottelumenetelmää käytettäessä sopimuksen syntymi-

nen on usein nopeampaa kuin tarjouskilpailussa, koska tarjouspyyntöjen sijaan 

voidaan keskittyä suoraan sopimuksen tekoon. Neuvotteluihin voidaan sisällyttää 

sopimusehtojen lisäksi myös suunnitteluratkaisujen läpikäyntiä. Esisopimuksella 

voidaan sitoa joko neuvottelussa tai tarjouskilpailussa valitun tarjouksen tekijän 

hankkeeseen, vaikka kaikkia edellytyksiä hankkeen käynnistämiselle vielä olisi-

kaan. Esisopimusta voidaan pitää myös yhtenä hankepäätöksen vaiheistuksena.  

Neuvottelu- ja kilpailumenettelyä voidaan myös tarvittaessa yhdistää. Neuvotte-

lumenettelyn avulla voidaan laatia tarjouspyyntöasiakirjat, jonka jälkeen järjeste-
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tään tarjouskilpailu. Vaihtoehtoisesti tarjouskilpailun avulla voidaan hankkia neu-

vottelukumppani hankkeen jatkosuunnittelua varten. /17/ 

4.2.1 Urakkakilpailu 

Suunnitelmien ja urakka-asiakirjojen valmistuttua tilaaja järjestää urakkakilpailun, 

ellei urakoitsijoita jo valittu neuvottelumenettelyllä. Neuvottelumenettelyä käytet-

täessä sopimus syntyy vaiheittain osapuolten päästessä yhteisymmärrykseen so-

pimusehdoista.  

Rakennusalan urakkakilpailuperiaatteet on laadittu urakkakilpailun osapuolten 

keskeisen luottamuksen varmistamiseksi. Kilpailuperiaatteet on tarkoitettu sovel-

lettaviksi kaikissa urakkakilpailu tilanteissa, täten periaatteita voidaan soveltaa 

myös sivu- ja aliurakoiden kilpailuttamiseen. Vaikka urakkakilpailutusperiaatteet 

eivät muodosta lain kaltaista juridisesti pätevää säännöstöä, niillä on kuitenkin 

rakennusalan järjestöjen suosituksena alan urakkakäytäntöjä yhtenäistävä ja kehit-

tävä merkitys. 

Urakkakilpailuja järjestäessä tulee noudattaa seuraavia alan periaatteita /17/: 

• Annettaessa työ urakoitsijan tehtäväksi järjestetään urakkakilpailu, ellei 

muut erityiset syyt edellytä toimimaan muunlaisen menettelyn mukaisesti 

• Kun urakkakilpailu järjestetään, tilaajan tarkoituksena tulee olla työn to-

teuttajan valitseminen kilpailun perusteella 

• Kilpailutettavat työt on pyrittävä toteuttamaan sellaisina kokonaisuuksina, 

että urakoitsijalle muodostuu selkeä vastuualue tarjotusta osakokonaisuu-

desta 

• Tarjousten tekijöiden edellytetään kilpailevan urakasta toisistaan riippu-

matta 

• Tilaajalle tavanomaisesti kuuluvien velvollisuuksien pitämistä kilpailupe-

rusteena tulee välttää. 

Urakkakilpailua ei ole tarpeellista järjestää, jos kyseessä on: 
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• Pienehköksi luokiteltava työ, jonka käypä hinta on tiedossa tai se voidaan 

riittävän varmuuden puitteissa arvioida 

• Lisätyöstä, jota ei tarkoituksella ole aikomus antaa muun kuin työn alku-

peräisen toteuttajan tehtäväksi 

• Hätätyö tai muuten kiireelliseksi luokiteltava työ, joka estää urakkakilpai-

lun järjestämisen. 

Tarjouspyyntöasiakirjat tulee laatia tilaajan toimesta selviksi ja yksiselitteisiksi ja 

niiden urakkaehtojen on oltava tasapuoliset ja yhteneväiset kaikille tarjoajille. 

Tarjousten vertailukelvollisuuden vuoksi tarjoukset tulee jättää tarjouspyynnössä 

määritellyssä muodossa. Useasti tilaaja toimittaa tarjouspyyntö asiakirjojen yh-

teydessä myös tarjouslomakkeen tarjoajille täytettäväksi, jotta tarjouksien yhden 

mukaisuus ja toivottu esitystapa voidaan varmistaa. Vakiintuneiksi muodostuneita 

tarjouspyyntöasiakirjoja ovat tarjouspyyntökirje, urakkaohjelma, urakkarajaliite, 

yksikköhintaluettelo, tarjouslomake sekä tekniset asiakirjat. 

 

4.2.2 Toteutusvaiheen muutokset 

Toteutus vaiheessa tapahtuvien muutoksien ja kriittisiä työvaiheita aloittaessa 

voidaan suunnitelmien tietojen riittävyys ja oikeellisuus käsitellä erikseen järjes-

tettävissä suunnitelmakatselmuksissa. Katselmuksissa voidaan käydä läpi suunni-

telmien paikkansapitävyys ja mahdolliset muutos tarpeet. Katselmus on nopea ja 

hyvä menettelytapa saada jokin työsuoritukseen liittyvä asia tai olosuhde selkeästi 

todennetuksi.  

Tyypillisiä syitä katselmuksien pitämiselle ovat mm. suunnitelmissa esitetyt tiedot 

poikkeavat todellisuudesta, poikkeamat aikatauluissa, työmaapalveluita koskevat 

seikat tai osapuolten eriävät mielipiteet vastuualueista, osakokonaisuuksien toteu-

tuksesta tai laadusta. 
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4.2.3 Tiedonkulku muutoksista 

Toteutusvaiheessa ilmenevät muutokset urakoitsijan tulee ensisijaisesti käydä läpi 

suunnittelijan kanssa. Muutosten läpikäyntiin ja dokumentointiin on useita eri 

keinoja, tarvittavan muutoksen laajuudesta riippuen urakoitsija voi käydä muutok-

sen läpi suunnittelijan kanssa, esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostin välityksel-

lä. Tarvittaessa suunnittelijan on suotavaa lähteä myös työmaalle tarkistamaan 

muutosta vaativan kohteen ja varmistaa, että on urakoitsijan kanssa yhteisymmär-

ryksessä muutoksesta. Suunnittelija päivittää muutosalueen piirustukset muutok-

sien mukaisesti. Suurempien ja kokonaisuuteen vaikuttavien tai lisärahoitusta tar-

vitsevien muutoksen johdosta suunnittelija käy muutoksen läpi myös tilaajan 

kanssa, joka viimekädessä päättää tarvittavan muutoksen kokonaisuuden. 

 

4.2.4 Muutosten ennakointi ja toiminnan tehostus 

Hankkeen aikana väistämättä tapahtuvia muutoksia voidaan minimoida hyvällä 

esisuunnittelulla, suunnittelijoiden välisillä palavereilla sekä mallintamisella. 

Myös tekniikan kehittyminen ja digitalisaation mukaan tuleminen helpottavat asi-

oiden havainnollistamista ja dokumentointia. 

Mallihuone 

Mallihuone on tila, jossa voidaan kokeilla suunnitteluvaiheessa erityyppiä asioita 

ja kokonaisuuksia, joita varsinaisiin tiloihin tulee. Kokeiltavia asioita voivat olla 

esimerkiksi pohja- ja tilaratkaisut, kalusteet ja niiden sijoittelu, värit ja muut ko-

konaisuudet.  

Mallihuoneen tarkoituksena on havainnollistaa erilaisten vaihtoehtojen vaikutus 

lopputulokseen. Mallihuoneessa asioita on helpompi hahmottaa kuin piirustuksis-

ta, jolloin loppukäyttäjät saavat paremman käsityksen siitä, mitä suunnittelijoiden 

suunnitelmat käytännössä tarkoittavat. Myös käytännön tasolla on havaittu, että 

valmiin tilan koon hahmottaminen kaksiulotteisista piirustuksista on monelle 

käyttäjälle haastavaa. /4, s. 68/ 
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Törmäystarkistelut 

Hankkeen suunnitelmien mukaisen toteutumisen varmistamiseksi suunnittelijoi-

den tulisi järjestää suunnittelukokouksia, jossa käytäisiin läpi suunnitelmien yh-

teen sopivuus ja toteutettavuus. Kokouksissa tulisi tarkastella mahdollisia tulevien 

asennuksien yhteentörmäyksiä ja rakenteisin tehtävien reikien ja aukkojen toteu-

tus mahdollisuuksia.  

Tietomallinnus (BIM) 

Tietomallinnuksen (Building information modeling) avulla rakennuksesta voidaan 

luoda digitaalisesti todellisuutta vastaava virtuaalimalli. Virtuaalimallilla voidaan 

tukea merkittävästi hankkeen suunnittelua verrattuna perinteiseen suunnitteluun. 

/13/ Tällöin myös hankkeen toteutusta voidaan helpottaa suunnitelmia hyvin ha-

vainnollistavilla 3D-piirrustuksilla. Tietomallinnus tarkoittaa myös 3D-

mallinnusta. Kun rakennus ja kaikki siihen liittyvä talotekniikka 3D-mallinnetaan, 

tällöin rakenteiden lisäksi myös kaikki kanavistot ja putkistot saadaan näkymään 

suunnitelmissa oikeassa koossa ja omalla paikallaan. 

3D-mallien avulla eri suunnittelijat voivat tehdä myös ns. törmäystarkisteluja. 

Esimerkiksi jos LVI-suunnittelija on suunnitellut tiettyyn tilaan ilmastointikana-

van, pystyy sähkösuunnittelija tarkastamaan, ettei hänen suunnittelema johtohylly 

törmää ilmastointikanavaan tai päinvastoin. Myös talotekniikan vaatimat läpivien-

ti reiät rakenteissa pystytään ”tilaamaan” helposti rakennesuunnittelijalta hyödyn-

tämällä tietomallinnusta. 

Laserkeilaus 

Laserkeilausta on jo pidempään käytetty mm. maanmittausalalla ja infrarakenta-

misessa maaston muotojen mallintamiseen, suunnitteluun ja laskentaan. Nykyisin 

laserkeilaus on yleistynyt myös rakennus- ja tekniikanalalla. Laserkeilaus aineis-

tosta muodostuva pistepilvi on erittäin tarkka mittausmenetelmä, jolla voidaan 

mallintaa myös perinteisille menetelmille mahdottomia muotoja ja kokonaisuuk-

sia. Laserkeilatun aineiston mittaustarkkuus on nykyisellä tekniikalla n. 5 mm, 
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jolloin aineistosta saadaan rakennettua hyvin tarkkoja 3D-malleja ja muuta suun-

nitteluaineistoa. /15/ 

Saneeraushankkeissa kohteen lähtötiedot ja piirustuksien paikkaansa pitävyys 

saadaan näkyviltä osin todennettua vaivattomasti laserkeilauksen avulla. Raken-

nushankkeissa yleensä laserkeilaus mahdollistaa jo olemassa olevien rakenteiden 

3D-mallintamisen helposti ja tarkasti. Esimerkiksi putkistoja koskevat loppukuvat 

voidaan mallintaa laserkeilauksen avulla, myös rakenteissa sijaitsevat asennukset 

voidaan yhdistää malliin, jos ne kuvataan ennen rakenteiden sulkemista.  
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5 MUUNTOJOUSTAVA LVI-RAKENTAMINEN 

5.1 Yleistä 

Rakennusten muuntojoustavat järjestelmäratkaisut parantavat mahdollisuuksia 

säilyttää rakennuksen toimintaedellytykset asianmukaisena sekä vastata tulevai-

suuden muutoksiin. Rakennettaessa muuntojoustavia toimitiloja eri järjestelmien 

ja näitä tukevien rakennusosien toteutuspäätökset riippuvat erittäin paljon toisis-

taan. Järjestelmät voidaan jakaa ns. tukiosaan ja sisäosaan. Tukiosan muutokset 

aiheuttava mahdollisesti suuria muutos tarpeita myös sisäosien rakenteeseen, toi-

sin kuin sisäosien muutokset harvoin aiheuttavat muutoksia tukiosan rakentee-

seen. /7, s. 39/ 

5.2 Muuntojoustavat ratkaisut 

Muuntojoustavuudella tarkoitetaan rakennuksen tai rakenteen kykyä mukautua 

käyttöiän aikana tapahtuviin erilaisiin käyttötarkoituksien muutoksiin. Muunto-

joustavan toteutustavan mahdollistamiseksi tulee talotekniikkajärjestelmien asen-

nuksissa noudattaa yhteisesti sovittuja moduulijärjestelmiä. Avoimen rakentami-

sen periaatteiden mukaisesti toteutetussa rakennuksessa elinkaaren hallinta helpot-

tuu myös teknisesti. Tämän tyyppisessä rakennuksessa voidaan olettaa saavutetta-

van elinkaaren aikana muun muassa seuraavanlaisia etuja: 

• Korjaustöiden kerrannaisvaikutukset pienenevät. Rakennusosat eivät ole 

riippuvaisia toisistaan, jolloin kunnostus- ja korjaustoimenpiteet voidaan 

kohdistaa vain niihin osiin, jotka ovat kunnostuksen tai korjauksen tar-

peessa. 

• Rakennuksen huolto helpottuu. Rakennustekniikasta erillään oleva talo-

tekniset järjestelmät ovat helpommin tarkastettavissa ja huollettavissa. 

• Järjestelmien kunnon tarkastelu on mahdollista ilman laajempaa rakentei-

den rikkomista. 

Tavanomaisten käytäntöjen mukaisesti suunnitellussa rakennuksessa tekniset jär-

jestelmät ovat pääsääntöisestä sijoitettu rakennuksen keskelle siten, että etäisyys 
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tukiosasta (esim. runkoputki) sisäosaan (esim. vesikaluste) olisi mahdollisimman 

pieni. /7, s. 40/ Tämän tyyppinen rakenne asettaa monesti rajoituksia muuntojous-

tavuuteen.  

5.2.1 Muuntojoustavien ratkaisujen hyödyt 

Kun tekniset järjestelmät sijoitetaan esimerkiksi asunnon tai toimitilojen ulkopuo-

lelle rappu- tai huoltokäytävälle saadaan aikaan lisää vaihtoehtoja erilaisille tila-

ratkaisumalleille. Lisäksi saadaan pienennetty tilamuutoksista aiheutuva kustan-

nuksia. Tällöin käyttäjän tilankäytön tehokkuus nousee, kun perusinstallaatiojär-

jestelmät on sijoitettu varsinaisten käyttötilojen ulkopuolelle. Tilaratkaisuvaihto-

ehtoja rajoittavat tekijät ovat tällöin myös minimaaliset.  

Käytettävien tilojen viihtyvyys paranee, kun erilaiset ilmavuodot ja äänien siirty-

minen tilojen välillä vähenevät. Lisäksi tilojen ylläpito ja huolto on käyttäjien 

kannalta huolettomampaa, kun perus huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa käytet-

tävien tilojen ulkopuolella. Myöskään yhden tilan muutos- tai korjaustyöt eivät 

yleisesti vaikuta muihin tiloihin. Saneeraus tilanteissa uusi tekniikka voidaan ra-

kentaa lähes valmiiksi käytettävien tilojen ulkopuolella, lisäksi pysytään parem-

min hyödyntämään valmiita moduuliratkaisuja. /7/ 

 

Havaintoja kauppakeskushankkeesta 

Tässä hankkeessa muuntojoustavien LVI-ratkaisujen käyttö rajoittuu ilmanvaih-

don osalta ilmavaihtokanavien runkolinjojen sijoitteluun siten, että mahdolliset 

tilamuutokset aiheuttavat korkeintaan päätelaitteiden siirtämistä muutaman metrin 

alueella. (Kuva 5) Tällöin suurempia kanavistomuutoksia ei tarvitse tehdä, vaikka 

käytettävissä tiloissa tehtäisiin suuriakin muutoksia. Kanavien sijoittelun lisäksi 

ilmavaihtokoneiden vaikutus alueet on suunniteltu siten että ravintoloiden, eloku-

vateatterin sekä muiden liiketilojen alueilla on erilliset ilmanvaihtokoneet, lisäksi 

koneiden osalta on tehty myös kerroskohtaista jaottelu.  
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Kuva 5. IV-kanaviston sijoittelu (kuvakaappaus LVI-piirroksista). 

 

Vesi- ja viemärilaitteita sisältävien sosiaalitilojen sijoittelu muuntojoustavien pe-

riaatteiden mukaisesti ei tässä hankkeessa ollut järkevää toteuttaa, kiinteistön 

haasteellisen rakenteen vuoksi. Liiketilojen sosiaalitilat sijoiteltiin mahdollisuuk-

sien mukaan rakennuksen ulkolaidoille, lisäksi kauppakeskuksen asiakas-wc-tilat 

sijoitettiin ravintoloiden läheisyyteen. (Kuva 6) Moduuli ajattelua hyödynnettiin 

sosiaalitiloissa siten, että tilojen muoto, rakenne, kalusteet ja pintamateriaalit py-

rittiin pitämään yhdenmukaisena kaikissa tiloissa, täten sosiaalitilojen suunnittelua 

ja toteutusta voitiin yksinkertaistaa ja nopeuttaa. 
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Kuva 6. Vesi- ja viemäriputkien sijoittelu (kuvakaappaus LVI-piirroksista). 

 

Sähköjärjestelmän osalta muuntojoustavaa toteutusta hyödynnettiin liiketilojen 

sähköistyksessä. Liiketilojen sähkönsyöttö toteutettiin siten, että kauppakeskusta 

kiertävälle käytävälle asennettiin virtakisko, josta jokaiselle liiketilalle on otettu 

oma sähkönsyöttö, lisäksi jokaiselle liiketilalle on asennettuna oma sähkökeskus. 

/20/ Käytetty ratkaisu helpottaa liiketilojen sähköenergian mittausta ja mahdollisia 

liiketiloissa tehtävien muutostöiden toteuttamista. Kun liiketilan sähkönsyöttö tu-

lee yhdestä pisteestä, on muutostöiden toteuttaminen turvallisempaa eikä mahdol-

liset sähkökatkot häiritse ympäröiviä liiketiloja. 

5.2.2 Ylläpitokustannukset 

Ylläpidosta aiheutuvat kustannuserot muodostuvat pääosin reitityksien sijainnista, 

putkien ja kaapeleiden lisäystarpeista, erinäisten vuotojen ja vikojen havaitsemi-

sesta ja niiden korjaamisen liittyvistä töistä. Muita kustannuksia aiheuttavia yllä-

pitotoimenpiteitä ovat esimerkiksi ilmastointikanavien puhdistukset ja säätötyöt. 
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5.2.3 Suunnittelu 

Suunnittelu on muuntojoustavassa rakentamisessa avainasemassa. Jotta käytössä 

olevista tiloista saadaan mahdollisimman toimivia, on taloteknisten ratkaisujen 

suunnitteluun kiinnitettävä eritystä huomiota. Suunnittelutyön haastavuus määrit-

tyy rakennustyypin ja käyttötarkoituksen mukaan, esimerkiksi kerrostalo tuotan-

nossa modulaaristen ratkaisujen hyödyntäminen monesti jopa helpottaa suunnitte-

lutyön läpivientiä.  

Kauppakeskus ja toimistotiloja rakennettaessa modulaaristen ratkaisujen käyttä-

minen on ainakin toistaiseksi harvinaisempaa. Muunneltavan rakenteen suunnitte-

lutyössä haastavuutta lisää päätelaitteiden, vesipisteiden ja muiden kalusteiden 

sijoittelu siten, että mahdollisten tilaratkaisujen muutoksista aiheutuisi mahdolli-

simman vähän taloteknisiä muutostarpeita. Suunnittelussa on myös pyrittävä sen 

kaltaiseen toteutukseen, että eri tilat ovat mahdollisimman riippumattomia toisis-

taan siten, että toiminnassa olevia liiketiloja voidaan käyttää häiriöttömästi, vaik-

ka jokin yksittäinen tila olisi saneerattavana. 
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6 TOTEUTUKSEN VAIHEET 

6.1 Purkutyöt ja rakentamisen valmistelu 

Yksi hankkeen suurimmista haasteista oli hyvin tiukka toteutusaikataulu. Hank-

keen laajuuden vuoksi myös purkutöiden osuus oli mittava ja erikoisjärjestelyjä 

vaativa. (Kuva 7) Purkutyöt suoritettiin vaiheittain, jolloin myös hankkeen joi-

denkin alueiden tekninen suunnittelu toteutettiin vaiheissa sen mukaan, kun raken-

teita saatiin avattua ja päästiin todentamaan vanhojen suunnitelmien paikkansapi-

tävyys, sekä uuden talotekniikan reititys- ja asennusmahdollisuudet. Myös kaup-

pakeskuksen julkisivun ja keskusaukion mittavat muutostyöt, lisäsivät rakennus-

teknisen toteutuksen haastavuutta jo purkuvaiheessa 

Meluhäiriöitä ja käyttökatkoksia aiheuttavia töitä jouduttiin suorittamaan myös 

jossain määrin normaalien työaikojen ulkopuolella, jotta hanke pysyi aikataulussa 

ja vuokralaisille aiheutuva haitta saatiin minimoitua.  

 

 

Kuva 7. Purkutyövaihe. 
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6.2 Väliaikaisratkaisut 

Eräänä haasteena voidaan pitää myös teknisten järjestelmien jatkuvan toimivuu-

den takaamista, koska osassa kauppakeskuksen tiloista oli vuokralaisia myös sa-

neeraustöiden aikana. Vuokralaisille tehtiin väliaikaisia väistötiloja kauppakes-

kukseen samalla, kun lopullisia liiketiloja rakennettiin käyttöä varten. Kauppakes-

kuksen vaiheittain tehtävien muutostöiden vuoksi jouduttiin turvautumaan myös 

väliaikaisiin asennusratkaisuihin myös ilmanvaihdon, lämmityksen, käyttövesi-, 

viemäri- ja sähköjärjestelmien osalta, ennen lopullisten järjestelmien käyttöönot-

toa. /21/ 

Saneerauksen aikana käytössä olevien liiketilojen asiakkaiden ja henkilökunnan 

turvallisuuden sekä viihtyvyyden takaamiksi, työskentely tilat pyrittiin eristään 

käytössä olevista tiloista tekemällä käytäville ja yleisiin tiloihin useita suojaseiniä 

ja muita suojarakenteita. Lisäksi käytettiin osastoituja sekä tarvittaessa alipaineis-

tettuja työskentelytiloja asennusaikaisen P1-puhtausluokan takaamiseksi. 
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6.3 Asennustaparatkaisut 

Kauppakeskuksen alkuperäiset tekniset tilat olivat myös hyvin rajallisia, joten 

teknisistä ratkaisuita jouduttiin tekemään paikoitelle hyvin tiiviitä kokonaisuuksia. 

(Kuva 8) 

 

Kuva 8. Lämmönvaihdinpaketti, asennusvaihe. 

 

Myös uusittavien ilmanvaihtojärjestelmien yhteydessä rakennettiin ja uusittiin 

useampi ilmanvaihtokonehuone kasvavien ilmamäärien ja konekokonaisuuksien 

käyttötarkoitus muutosten vuoksi. (Kuva 9)  
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Kuva 9. Uudistettava ilmanvaihtokone, asennusvaihe. 

Rajallisen asennustilan vuoksi, myös rakennuksen katolla tehtäviä asennuksia 

jouduttiin tekemään tiiviiksi kokonaisuuksiksi. (Kuva 10) 

 

 

Kuva 10. Ilmanvaihto ja jäähdytyslaitteen asennusratkaisu. 
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Työmaan logistiikan järjestäminen kauppakeskuksen alueella oli myös ajoittain 

haasteellista kauppakeskuksen keskeisen sijainnin vuoksi. Esimerkiksi ilmanvaih-

to- ja jäähdytyslaitteiden uudistaminen aiheutti logistisia haasteita tavaroiden vas-

taanoton ja haalaustöiden osalta, myös rakennusmateriaalien varastointi ja siirtely 

käytössä olevassa kauppakeskuksessa vaati erikoisjärjestelyjä töiden sujuvuuden 

ja asiakkaiden turvallisen liikkumisen takaamiseksi. 

Asennustöiden yhteydessä kaikille uusittaville järjestelmille suoritettiin myös pai-

ne- ja tiiveyskokeet, joista tehdään myös pöytäkirjat myöhempää tarkastelua var-

ten. Hyväksyttyjen painekokeiden jälkeen järjestelmät huuhdellaan valvojan val-

vonnan alaisuudessa 

Toteutuksen aikana tehdään myös valvojan toimesta ajoittaisia asennustapa tar-

kastuksia toteutuksen edellyttämässä järjestyksessä. Laite- ja asennustapatarkas-

tuksissa todennetaan, että tuotteet, materiaalit ja asennustapa on sopimusasiakirjo-

jen mukaista. Tehtävät tarkastuksen koskevat erityisesti asennuksia, jotka jäävät 

peittoon rakenteiden sisään, tällaisia asennuspaikkoja ovat esimerkiksi kuilut, ala-

kattojen yläpuoliset tilat ja maan alle jäävät asennuksen. 

 

6.4 Hankkeen valmistuminen 

Työsuoritusten valmistuttua urakoitsijat luovuttavat tekniset järjestelmät aluksi 

itselleen ns. toimintatarkastuksessa. Tarkastuksessa käydään yksityiskohtaisesti 

läpi LVI-järjestelmien ja laitteiden toiminnot yhdessä laitteistoiden toteuttamiseen 

osallistuneiden toimijoiden kanssa. Tällöin mahdollisen puutteet saadaan korjattua 

ennen varsinaisia toimintakokeita. Toimintakokeilla on tarkoitus varmistaa riittävä 

työaika LVI-järjestelmille ja -laitteille määritellyille koekäytöille sekä säädöille ja 

mittauksille, jotka tulee suorittaa ennen urakan vastaanottoa. 

Säätö- ja mittaustoimenpiteiden jälkeen pidettävässä vastaanottotarkastuksessa 

kohde luovutetaan tilaajan käyttöön. Jos vastaanottotarkastuksessa havaitaan vir-

heitä tai puutteita, tulee urakoitsijan korjata ne ensi tilassa, jotta rakennus voidaan 

ottaa käyttöön. Lisäksi urakoitsijat laativat ylläpitoa varten kohteen järjestelmistä 
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huoltokirjan ja pitävät tulevalle tai olemassa olevalle huoltohenkilökunnalle käy-

tönopastus tilaisuuden, jossa järjestelmien keskeiset käyttö- ja huoltotoimenpiteet 

käydään läpi. /18/ 

Projektin edetessä osakokonaisuudet valmistuivat suunnitellusti vaiheittain tiukas-

ta aikataulusta ja lukuisista muutostarpeista huolimatta. Lopputuloksena hanke oli 

hyvin onnistunut kokonaisuus, jossa saneerauksessa haetuilla muutoksilla saavu-

tettiin toivotut tavoitteet ja uudistettu ilme kauppakeskukselle. (Kuva 11) 

 

Kuva 11. Rakennuksen uudistettu julkisivu. 
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7 YHTEENVETO 

 

Rakennusprojekteissa toiminnan kehitykselle on aina tarvetta, kun yhä suurempi 

osa hankkeista tehdään projekteina, toimiva projektinhallinta on avain asemassa 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektien toiminnan tehostamiseksi suunnitteluun ja 

ajanhallintaan panostaminen näyttelee tärkeää roolia projektin onnistumisessa. 

Hankkeessa eri alojen suunnittelijoiden yhteistyöhön, sekä hankkeen hyvään esi-

suunnitteluun panostamisen tärkeyttä tulisi korostaa, jotta suunnitelmat olisivat 

kokonaisuudessaan paremmin yhteensopivia ja toteutuskelpoisia. Tällöin myös 

työmaalla toteutus olisi yksinkertaisempaa ja nopeampaa, kun suunnitelmissa olisi 

vähemmän ristiriitaisuuksia. Suunnitteluprosessia voitaisiin helposti kehittää esi-

merkiksi pitämällä muutamia erillisiä suunnittelukokouksia, joihin osallistuvat 

suunnittelijoiden ja tilaajan lisäksi mahdollisia käyttäjien edustajia ja urakoitsijoi-

ta.  

Aikataulutuksessa kehitettävää on mielestäni työvaiheiden yhteensovittamisessa ja 

oikeanlaisessa tehtävien ajoittamisessa. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti niihin 

työtehtäviin, joissa tarvitaan yhtä aikaa enemmän kuin yhden urakoitsijan työpa-

nosta. Monentyyppiset asennukset ja työvaiheet voivat tarvita useamman eri ura-

koitsijan yhtäaikaista panostusta, jotta työt etenisivät jouhevasti. 

Etenkin keskikokoisissa ja pienissä hankkeissa on ollut jo pitkään trendinä pilkkoa 

hankkeiden urakat alakohtaisiin kokonaisuuksiin. Töiden sujuvuuden ja toteutuk-

sen kehittämisen kannalta olisikin ihanteellista, jos projektia ei pilkottaisi kovin 

pieniin osiin vaan käytettäisiin hankkeen laajuudesta riippuen urakoitsijoita, jotka 

pystyisivät suorittamaan useamman kuin yhden osa-alueen projektista. Varsinkin 

taloteknisten töiden toteuttamisessa, kokonaisuuden toimivuuden kannalta olisin 

järkevää käyttää urakoitsijaa, joka tarvittaessa pystyy tarjoamaan kaikki urakkaan 

liittyvät talotekniset työt. 



52 

 

Muuntojoustavien ja modulaaristen ratkaisujen hyödyntämien kauppakeskus-

hankkeissa tarjoaa helpotusta ajoittain kauppakeskuksissa ilmeneviin muutostar-

veratkaisuihin. Erilaiset moduuliratkaisut etenkin sosiaalitilojen osalta helpottavat 

ja nopeuttavat hankkeen läpivientiä sekä suunnittelun ja toteutuksen saralla. 

Muuntojoustavantekniikan toteuttaminen erityisesti saneeraushankkeissa on usein 

haastavampaa kuin uudisrakentamissa, haastavuuden lisääntyessä yleensä myös 

kustannukset kasvavat, jolloin hanketta suunniteltaessa kustannusten huomioimi-

nen eri ratkaisumallien vertailussa on hyvin oleellista. 

   

Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Mitkä ovat talotekniikan toteutuksen merkittävimmät haasteet? 

Tutkimuksen aikana havaitsin, että toteutuksen kannalta merkittävimmiksi haas-

teiksi muodostuivat hankkeelle asetetut aikataulut ja saneeraushankkeesta johtuvat 

kiireelliset toteutusaikaiset muutokset suunnitelmissa ja työsuorituksissa. Lisäksi 

vuokralaisten tarpeiden ja vaatimuksien myöhäinen tiedostaminen heijastui hank-

keen toteutukseen aikataulullisena haasteena ja toteutussuunnitelmien viivästymi-

senä. 

 

Miten modulaariset ja muuntojoustavat ratkaisut parantavat kauppakeskusten 

muutostarpeiden hallintaa? 

Tutkimusta tehdessä havaitsin, että kun muunneltavissa ja modulaarisissa ratkai-

suissa hyödynnetään oikeanlaista teknistä suunnittelua, parantaa se tilankäytön 

tehokkuutta ja muutostarveratkaisujen hallintaa. Saneeraushankkeissa mahdolli-

suuden muunneltaville ratkaisuille ovat kylläkin luonnollisesti uudisrakentamista 

heikommat, johtuen jo olemassa olevista rakenteista ja tekniikasta. Käyttäjän ti-

lankäytön tehokkuus nousee merkittävästi, jos perusinstallaatiojärjestelmät sijoite-

taan varsinaisten käyttötilojen ulkopuolelle, tällöin tilaratkaisuiden talotekniset 

muutokset rajoittuvat pääasiassa kalusteiden ja päätelaitteiden siirtoihin. 
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