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Lyhenteet 

PTS-ohjelma Pitkäntähtäimen suunnitelma, joka antaa kokonaiskuvan 

kiinteistön korjaustarpeista ja kunnosta.  

RALA-pätevyys Sähköinen raportti, joka kokoaa yhteen yrityksen 

tilaajavastuun ja taloustiedot sekä referenssit.  

Tilaajavastuu Tilaajavastuu edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua 

sekä työehtojen noudattamista.  

Ulkoinen sijoittaja Rakennushankkeen ulkopuolinen sijoittaja, joka sijoittaa 

hankkeeseen pääomaa.       

Isännöitsijätodistus Sisältää keskeisimmät tiedot taloyhtiön historiasta, 

taloudellisesta tilasta, yhtiön rakennuksista ja niiden 

kunnosta sekä tehdyistä ja tulevista korjauksista.  
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1 Johdanto 

Insinöörityön tavoite on luoda XX Oy:lle tarveselvitys -ja hankesuunnitteluvaiheisiin, 

asiakkaiden tarpeisiin ja strategioihin perustuvia hankkeenjohtamisen työkaluja sisältävä 

työkalupakki, jota tullaan käyttämään yrityksen eri rakennushankkeissa, myynnin ja 

markkinoinnin tukena sekä yrityksen sisäisissä koulutuksissa. Valmis työkalupakki antaa 

yrityksessä suuntaa, miten rakennushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa 

hyödynnetään kyseisiä työkaluja ja helpotetaan hankkeen läpivientiä sekä kootaan kaikki 

tarvittavat työkalut yhdeksi kokonaisuudeksi. Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää 

kilpailuetua muihin yrityksiin verrattuna.  

Tämä insinöörityö on jaettu kirjalliseen osioon sekä tutkimusosioon. Kirjallisessa osiossa 

tuodaan esille, millaisia osapuolia rakennushankkeessa on mukana ja mitkä ovat heidän 

tehtävänsä sekä hankkeiden suunnitteluvaiheet. Lisäksi kirjallisessa osiossa kerrotaan, 

miksi palvelumuotoilu on tärkeää rakennuttajakonsulttien jokapäiväisessä työssä.  

Tutkimusosiossa kerrotaan, millaisia hankkeenjohtamisen työkaluja kehitettiin tulevaa 

työkalupakkia varten ja miten niitä tullaan hyödyntämään hankkeen eri 

suunnitteluvaiheissa sekä millaisia tuloksia niiden avulla on mahdollista saada. 

Tutkimusosion lopuksi työkaluja käytetään esimerkkihankkeessa. Osiossa kerrotaan, 

miten kyseisiä työkaluja hyödynnettiin hankkeessa ja minkälaisiin tuloksiin niiden avulla 

päästiin. 

Insinöörityön tutkimusmenetelmät toteutettiin haastatteluiden ja hankkeisiin liittyvien 

avustavien tehtävien avulla yrityksessä, ja lisäarvoa toimiin saatiin asiakkaiden 

palautteesta. Työkaluja otettiin lopulta päivittäiseen käyttöön hankkeissa.   

Kohdeyritys 

Menetelmät ja materiaalit 

Työn tavoitteena oli luoda hankkeenjohtamisen työkalupakki, joka edesauttaa saamaan 

hankkeen suoritetuksi tilaajan edellyttämillä vaatimuksilla. Työn tarkoituksena oli 

uudistaa hankkeenjohtamisen kilpailutusta ja saada korvattua perinteinen 

suunnittelijoiden kilpailutus sekä saada olemassa oleva kilpailutusmalli päivitettyä 
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nykyaikaisempaan kilpailutusmalliin, jossa kilpailutus viedään työpajoihin tavallisten 

tarjousten vertailujen sijaan. Näin ollen saatiin selville, miten eri alojen suunnittelijat 

toimivat yhteistyössä keskenään rakennushankkeen parissa.  

Työssä hyödynnettiin yrityksessä saatavilla olevaa tietoa niin työntekijöiden kokemusten 

kuin toteutuneiden hankkeiden osalta. Suurin osa työn menetelmistä oli kerätä tietoa 

toteutuneista hankkeista ja miten niiden osalta suunnittelijoiden kilpailutus toteutettiin. 

Insinöörityössä käytettiin myös hyväksi insinöörityöntekijän omaa osaamista ja 

kokemusta hankkeenjohtamisen parista rakennuttajakonsulttina. Pääsääntöisesti 

työkalut toteutettiin Excel-muotoisena ja niiden käyttöä testattiin yrityksen 

rakennushankkeissa.  

Tässä insinöörityössä yhtenä päämenetelmänä oli tarkoituksena luoda suunnittelijoiden 

kilpailutukselle oma työpaja, johon osallistuivat eri alojen suunnittelijat, jotka olivat 

menestyneet hyvin rakennushankkeen tarjouksen antamisessa. Työpajassa käytettiin 

suunniteltuja hankkeenjohtamisen työkaluja sekä myös jatkojalostettiin niitä tarpeen 

vaatiessa. Insinöörityön laatu ja sen lopputuloksen saavuttaminen pyrittiin varmistamaan 

ottamalla huomioon tilaajan asettamat tavoitteet rakennushankkeelle, joiden pohjalta 

alettiin työstää työkaluja.  

2 Rakennushankkeen osapuolet  

Rakentaminen rinnastetaan suoraan projektitoimintaan. Projekti on kertaluontoinen 

hanke, joka toteutetaan yhdessä projektille asetetun organisaation kanssa. Projektilla on 

selkeä tavoite, jonka toteutumista valvotaan. Rakennushanke jaetaan vaiheisiin 

päätöksenteon, johtamisen sekä arvioinnin helpottamiseksi. Rakennushankkeen vaiheet 

ovat tarveselvitys, hankesuunnittelu, ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu, 

toteutussuunnittelu, rakentamisen valmistelu, rakentaminen sekä käyttöönotto ja 

takuuaika. Kuvassa 1 on esitetty rakennushankeen vaiheet. Tässä insinöörityössä 

keskitytään pääasiassa suunnitteluvaiheisiin. Suunnitteluvaiheet ovat hankesuunnittelu, 

yleissuunnittelu sekä toteutussuunnittelu. [2.]  
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Kuva 1.  Rakennushankkeen vaiheet.  

Rakennushankkeen suunnitteluvaiheeseen osallistuu useita osapuolia, joita ovat 

esimerkiksi rakennushankkeen tilaaja, kiinteistön omistaja, rakennuksen käyttäjä, 

rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, viranomaiset sekä tavarantoimittajat. 

Rakennushankkeeseen osallistuville suunnittelijoille ja työntekijöille asetetaan tietyt 

vaatimukset, jotka vaihtelevat kokemuksen, ammattitaidon ja koulutuksen mukaan. 

Vaatimuksiin vaikuttaa olennaisesti hankkeen laajuus, laatu ja kesto. Osapuolten määrä 

kasvaa usein laajuuden ja vaativuuden kasvaessa. Käynnissä oleva hankevaihe 

vaikuttaa myös osapuolten määrään. [2.] 

2.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvä 

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tarkoitetaan sitä tahoa, jolle rakentamisen luvat 

myönnetään eli kiinteistön omistajaa tai sitä, joka vuokraoikeuden nojalla hallitsee 

rakentamispaikkaa. Arkikielessä rakennushankkeeseen ryhtyvää kutsutaan yleisesti 

rakennuttajaksi tai tilaajaksi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on otettava huomioon, 

että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten sekä 

rakennusluvan mukaisesti. [8.] 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävänä on vastata rakennuttamisen organisoinnista 

ja määrittää tehtäville toimeenpanevat vastuuelimet. Tehtävät voidaan hoitaa omilla 
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resursseilla tai teetättää osin käyttäen ulkopuolisia rakennuttajapalveluita. Tehtävänä on 

myös huolehtia, että rakennushankkeen kelpoisuusvaatimukset täyttyvät 

suunnittelijoiden ja työjohtajien osalta. Lisäksi on huolehdittava, että myös muut 

rakennushankkeessa mukana olevat täyttävät asetetut vaatimukset huomioiden heidän 

tehtävänsä. Tehtäviä ja velvoitteita voi kuitenkin siirtää muiden osapuolien tehtäväksi, 

mutta huolehtimisvelvollisuus säilyy edelleen rakennushankkeeseen ryhtyvällä. [8.]   

Rakennuttaja  

Rakennuttaja on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö toteutetaan 

ja joka viime kädessä vastaanottaa työntuloksen. On hyvin tyypillistä, että rakennuttaja 

itse omistaa kiinteistön tai hallitsee rakennuspaikkaa sekä hakee nimissään 

rakentamisen viranomaisluvat. Näin ollen rakennuttaja on myös rakennushankkeeseen 

ryhtyvä. [8.] 

Rakennuttajana toimii usein organisaatio, joka tavallisesti jakautuu päättävään tasoon 

sekä toimeenpanevaan tasoon. Päättävänä tasona voi toimia esimerkiksi ohjausryhmä, 

lautakunta, rakennustoimikunta, yhtiön hallitus tai jokin muu vastaava elin. Päättävän 

organisaation tehtävänä on johtaa projektia sekä tehdä sellaiset työn edellyttämät 

päätökset, joita ei ole osoitettu toimeenpanevalle tasolle. Projektipäällikkö tai 

projektinjohtaja vastaa toimeenpanevan tason toiminnasta ja hänen valvonnassaan 

työskentelee muu projektiorganisaatio. Projektipäällikön ja projektinjohtajan tehtävänä 

on huolehtia projektitehtävien suorittamisesta sekä esittää päätösesitykset päättävälle 

toimielimelle. [8.] 

Rakennuttajan tehtävänä on hankkia tarvittavat suunnitelmat, rahoitus ja solmia omiin 

nimiinsä rakennushankkeen toteutussopimukset sekä teettää ja vastaanottaa 

rakennustyöt. Keskeisenä tehtävänä on asettaa hankkeeseen parhaiten tavoitteita 

tukevat osapuolet esimerkiksi suunnittelijat ja muut rakennushankkeen asiantuntijat.  

       Rakennuttaja vastaa myös:  

• Toteuttamisedellytysten selvittämisestä sekä varmistamisesta  

• rakennushankkeen organisoimisesta 

• viranomaislupien hankinnasta  

• rahoitus- ja kustannussuunnitelmien ja hankkeen aikataulun laatimisesta  
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• rakentamisen ja suunnittelun ohjaamisesta, valvonnasta tai näiden 
järjestämisestä.  

2.2 Käyttäjät  

Rakennuksen käyttäjiä voivat olla esimerkiksi tilaaja itse tai erilaiset asukas-, käyttäjä- 

tai henkilöstöryhmät. Suurin osa rakennuksen käyttäjistä ei kuitenkaan osallistu itse 

rakennushankkeeseen. Näillä käyttäjillä on yleensä niin sanottu oma tiedottaja, jonka 

tehtävänä on ilmoittaa rakennuttajaorganisaatiolle käyttäjäryhmän tarpeista ja 

hankinnoista hankkeeseen liittyen. Tiedottaja ilmoittaa myös muille käyttäjille hankkeen 

etenemisestä. [8.] 

Usein rakennuksen konkreettinen käyttäjä on eri kuin itse rakennuksen omistaja. Näin 

ollen kiinteistönpidosta, eli hallinnosta ja kunnossapidosta ei vastaa käyttäjätaho vaan 

rakennuksen tai kiinteistön omistaja.  

2.3 Suunnittelu  

Suunnittelijaryhmä vastaa rakennushankkeen suunnittelusta. Suunnitteluryhmä koostuu 

eri alojen suunnitteluasiantuntijoista. Tehtävät riippuvat rakennushankkeen 

ominaispiirteistä ja käynnissä olevista hankevaiheista. Lähtötietoja voivat olla 

esimerkiksi kuntotutkimukset, pohjatutkimukset tai rakennushistoriaselvitys. [8.] 

Suunnittelutehtävät jaetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan erilaisiin 

vaativuusluokkiin, joista on annettu ympäristöministeriön asetusohje YM1/601/2015. 

Tyypillisesti rakennushankkeessa on eri vaativuusluokkiin kuuluvia suunnittelutehtäviä. 

Vaativuusluokat jaetaan seuraavasti: 

• Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä 

• vaativa suunnittelutehtävä  

• tavanomainen suunnittelutehtävä 

• vähäinen suunnittelutehtävä.  
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Pääsuunnittelija  

Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta ja 

yhteensovituksesta. Pääsuunnittelijan on huolehdittava, että rakennussuunnitelmat ja 

erityissuunnitelmat muodostavat yhdessä kokonaisuuden siten, että säännökset, 

määräykset ja hyvän rakentamistavan edellytykset täyttyvät. Pääsuunnittelija on 

vastuussa suunnitteluryhmän ohjaamisesta. Hänen on täytettävä rakennus- tai 

erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset vähintään rakennushankkeen vaatimassa 

suunnittelutehtävässä. Lisäksi pääsuunnittelijalla on oltava vaadittava ammattitaito ja 

asiantuntemus johtaa suunnitelmien yhteensovittamista. [8.] 

Rakennussuunnittelija  

Rakennussuunnittelija eli arkkitehti kehittää rakennushankkeen tavoitteiden pohjalta 

lopputuotteelle arkkitehtonisen kokonaisratkaisun, jossa yhdistyvät toiminnallinen, 

taiteellinen, tekninen ja taloudellinen ratkaisu. Suunnitelmissa tulee ottaa myös 

huomioon toiminnan vaatimat turvallisuus-, terveellisyys- ja ympäristönäkökohdat. 

Asetettujen tavoitteiden lisäksi arkkitehdillä on vastuu, että rakennus sopii 

ympäristöönsä. [8.] 

Erityissuunnittelija  

Rakenne- ja talotekninen suunnittelu on erityissuunnittelua. Erityissuunnittelijoiksi 

voidaan myös luokitella esimerkiksi geotekninen suunnittelija, akustiikkasuunnittelija, 

sisustussuunnittelija sekä elinkaarisuunnittelija. Tavanomaisesti rakennushankkeessa 

on mukana useampi samaa suunnittelualaa edustava erityissuunnittelija. Tällöin 

rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä yksi tämän erityisalan kokonaisuudesta 

vastaava erityissuunnittelija. [8.] 

Asiantuntija  

Suunnittelijoiden lisäksi rakennushankkeessa on mukana eri osaamisalueiden 

erityisasiantuntijoita. Tyypillisesti tällaisia ovat esimerkiksi kustannusasiantuntija, 

palotekninen asiantuntija, elinkaariasiantuntija ja työympäristöasiantuntija. [8.] 
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2.4 Viranomainen  

Rakennusluvan saamiseksi tulee kunnan- tai kaupungin viranomaiselle esittää, että 

rakennustoimenpiteen suunnitelmat ovat säännösten ja lakien sekä voimassa olevien 

kaavojen mukaisia. Rakennushankkeessa rakennusvalvontaviranomainen kiinnittää 

huomiota esimerkiksi rakennuksen arkkitehtuuriin, ympäristöön sopivuuteen, 

turvallisuuteen ja itse rakennustyön suorittamiseen. Viranomaisvalvonnan laajuus ja 

laatu riippuvat pääasiassa rakennushankkeen luonteesta ja itse rakennuttajan oman 

valvonnan tasosta. Palo-, terveys- sekä työsuojelu- ja rakennusviranomaiset osallistuvat 

rakennushankkeen valvontaan oman vastuualueensa mukaan. [8.] 

Valvontaviranomaisella tulee olla tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Vaadittavan 

tutkinnon lisäksi valvontaviranomaisen tulee omata riittävä kokemus rakennustyön 

suorittamiseen liittyvistä tehtävistä. Esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviin 

sisältyy muun muassa suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuuden valvonta, 

suunnitelmien ennakkokatselmukset sekä rakennuspaikalla pidettävät katselmukset ja 

tarkastukset. [8.] 

2.4.1 Pelastuslaitos 

Pelastuslaissa on määritelty pelastusviranomaisen tehtäväksi osallistua rakennusten 

käytönaikaiseen valvontaan. Rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvä ohjaus, valvonta ja 

neuvonta kuuluvat todellisuudessa kuitenkin rakennusvalvontaviranomaiselle sekä 

pelastusviranomaiselle. [10.] 

Pelastuslaitoksien tulee tehdä yhteistyötä onnettomuuksien ehkäisemisen ja 

turvallisuuden ylläpitämisen lisäksi muiden viranomaisten sekä alueella olevien 

yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Pelastusviranomaisen tulee osallistua paikalliseen ja 

alueelliseen turvallisuussuunnitteluyhteistyöhön yhdessä edellä mainittujen osapuolten 

kanssa. [10.] 

Suomessa toimivat pelastuslaitokset osallistuvat rakennuttamiseen liittyvään 

ohjaukseen ja neuvontaan omalla toiminta-alueella sen mukaan, miten pelastuslaitoksen 

palvelupäätöksessä on sovittu. [10.] 
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2.4.2 Kaupungin kaavoitus 

Kaavoituksen avulla määritetään, miten muun muassa työpaikat, asuinalueet, 

viheralueet ja liikenne tulee sijoittaa kaupunkiin. Esimerkiksi Helsingissä kaavoituksesta 

vastaa kaupunkiympäristön toimiala. Kaavoitus jaetaan eri kaavoitustasoihin. [9.] 

Yleiskaavan avulla ohjataan yksityiskohtaisempia asemakaavoja. Yleiskaava kattaa 

koko kaupungin ja, se sisältää kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen 

suunnitelmat. Kaava uusitaan yleensä noin 10 vuoden välein. [9.] 

Asemakaavalla osoitetaan, mihin tarkoituksiin kyseistä aluetta voidaan käyttää ja kuinka 

paljon alueelle on mahdollista rakentaa. Asemakaavassa olevat määräykset koskevat 

myös esimerkiksi rakennusten korkeuksia sekä katujen leveyksiä. Kaava voi käsittää 

kokonaisen asuinalueen tai pelkästään yhden omakotitalon tontin. Esimerkiksi 

Helsingissä asemakaavoitusprosessi kestää pääsääntöisesti vuoden, mutta 

kaavoittamattoman alueen laajuudesta johtuen se saattaa kestää useampiakin vuosia. 

Rakennushankkeessa rakentaminen voidaan aloittaa vasta sitten, kun asemakaava on 

hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja kun se on saanut myös lainvoiman. [9.] 

2.4.3 Ministeriöt 

Ympäristöministeriölle kuuluvat alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen yleinen 

kehittäminen ja ohjaus. Ympäristöministeriö vastaa myös merialuesuunnittelun yleisestä 

kehittämisestä, ohjauksesta sekä yhteystyöstä naapurivaltioiden kanssa. [5.] 

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on taata kaikille samanlaiset mahdollisuudet 

terveelliseen ja turvalliseen asumiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa esimerkiksi 

asbestipurkua koskevat sääntelyt.  

2.5 Muut sidosryhmät 

Muut sidosryhmät eivät välttämättä ole mukana koko rakennushankkeen ajan, mutta 

osallistuvat siihen kuitenkin sen mukaan, miten heidän asiatuntijaosaamista tarvitaan 

rakennushankkeen eri vaiheissa. Mikäli rakennushankkeelle haetaan 

asemakaavamuutosta, tulee kaavoittaja mukaan rakennushankkeeseen. Kun 
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asemakaavahakemus on hyväksytty ja rakennushankkeen alue kaavoitettu uudelleen, 

ei kaavoittajan tarvitse olla mukana hankkeessa.  

 Kuvassa 2, on osoitettu millaisia muita sidosryhmiä voi olla mukana esimerkiksi koulu- 

ja päiväkotialueella. Kun koulu- ja päiväkotialueella kaavoitetaan uudelleen 

asemakaava, on huomioitava ympäristön asukkaat ja muut palvelut sen mukaan, missä 

on nykyistä asutusta ja missä kohdin menee nykyiset tiet. Näin varmistetaan 

lähiympäristössä asuville ja asioiville ihmisille lainsäädännön edellyttämät olot 

kaavoitetulla alueella ja sen läheisyydessä.  Koulun ja päiväkodin alueella vanhemmat, 

henkilökunta ja huoltohenkilökunta tarpeineen tulee ottaa huomioon, koska heistä 

jokainen tuo erilaisia näkökulmia rakennushankkeelle. 

 

Kuva 2. Sidosryhmäkartta.  

3 Rakennushankkeen vaiheet 

3.1 Lähtötiedot ja tarveselvitys 

Rakennushanke alkaa tarveselvitysvaiheesta. Kun suunnitellaan mahdollista 

korjaushanketta tai uudisrakennusta, tulee ensimmäiseksi kartoittaa kiinteistön 

nykytilanne. Näin saadaan tietoa esimerkiksi, kuinka laajoihin korjauksiin on ryhdyttävä. 

Uudisrakentamisessa voi olla aluksi tyhjä tontti. Tällöin ei tarvitse kartoittaa rakennuksen 

nykytilaa. Jos suunnittelun lähtötiedot eivät ole kattavia ja luotettavia, voidaan 

myöhemmin suunnittelussa tehdä vääriä ratkaisuja. 

Lähtötietojen kartoittamisessa hyödynnetään esimerkiksi kiinteistön korjaushistoriaa, 

kiinteistön piirustuksia ja kuntoarvioita sekä kuntotutkimuksia. Osakas- ja 

vuokralaiskyselyiden avulla kartoitetaan käyttäjien kokemuksia ja tarpeita. Näillä otetaan 

huomioon asukkaiden omakohtaiset aikaisemmat kokemukset, jotka saattaisivat jäädä 

muuten huomioimatta. Lisäksi on hyvä miettiä, onko tarvetta muuttaa kiinteistön 

käyttötarkoitusta lähiaikoina. Ennen hankesuunnitteluvaiheeseen siirtymistä on 

ajantasaisten lähtötietojen oltava kunnossa. [2.] 
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Tarveselvitysvaiheessa määritellään tilahankinnan tarpeellisuus tai tilan muutostarve. 

Alustavasti tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet ja arvioidaan eri ratkaisujen 

edullisuus sekä kuvataan tarvittavat tilat ja niille asetetut vaatimukset. Tilantarve 

selvitetään ryhmittäin ottaen huomioon arvioitu laajennusvara kehitysennusteista. 

Käyttö- ja toimintaratkaisut asettavat tiloille erilaiset vaatimukset. Vaatimusten 

tyydyttämiseksi ratkaisuja voi olla useita. Tarveselvitys ja hankesuunnittelu voidaan 

tehdä yhdessä. [2.] 

Käyttäjä ei aina ole tilahankinnan ja rakentamisen ammattilainen, joka on otettava 

huomioon tehtäessä tarveselvitystä. Laadittu tarveselvitys on keskeinen lähtötieto 

omistajalle, tulevalle hankkeelle sekä käyttäjälle. Käyttäjälle konkretisoituu, mitä tämä on 

hakemassa, miksi ja millä keinon. Tarveselvityksessä kuvataan myös mahdollinen 

lähtötilanne ongelmineen. Selvityksen tuotoksena syntyy tilaohjelma. Tilaohjelman 

avulla kuvataan tilantarve tiloittain. Ohjelmasta selviää vaadittava laatu, laajuus sekä 

tekniset tavoiteominaisuudet. Tilaohjelmaa tehtäessä tulee huomioida ja pohtia 

tilatarvetta pidemmällä aikavälillä. [2.] 

Tarveselvitysvaiheen aikana syntyy suunnittelukustannuksia, mutta hanke tullaan 

kuitenkin tarkasteltua perusteellisesti ja kriittisesti. Tarveselvityksen pohjalta pystytään 

havaitsemaan, kannattako rakennushankkeeseen ryhtyä tai hanketta jatkaa. Mikäli 

päätetään ryhtyä rakennushankkeeseen, tällöin tarveselvitys toimii suunnitteluohjeena 

ja puitteena koko hankkeen jatkotoimenpiteille. [2.] 

3.2 Hankesuunnittelu 

Kun kiinteistön kunto- ja saneeraustarpeet on määritelty lähtötietojen ja tarveselvityksen 

avulla, aloitetaan tarveselvitystä tarkentava hankesuunnittelu. Hankesuunnittelu on 

rakennushankkeen toinen vaihe. Sen tilaajana toimii esimerkiksi kiinteistön omistaja. 

Tavoitteena on asettaa rakennussuunnittelun tavoite sekä erityisesti kustannus- ja 

aikataulutavoitteet. [3.] Hankesuunnittelun kokonaiskustannukset rakennushankkeesta 

ovat noin 0,3-3,0 prosenttia. Onnistuneen hankesuunnittelun avulla koko 

rakennushankkeen kokonaiskustannuksia pystytään vähentämään merkittävästi. [4.] 

Hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeelle asetetaan täsmälliset tavoitteet, jotka 

koskevat laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, hankkeen aikataulua sekä 
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ylläpitoa. Hankesuunnittelussa määritellään rakennuspaikka ja rakennushankkeen 

toteutustapa. Suunnittelun tavoitteena on laatia toimeksiantajan investointipäätöksen 

tarvitsemat tiedot hanketta koskien sekä suorittaa rakennussuunnittelun 

tavoitemäärittely. Hankesuunnittelun tuotoksena syntyy hankesuunnitelma, joka koostuu 

hankeohjelmasta sekä projektiohjelmasta. Projektiohjelman tarkoituksena on esittää 

hankkeen läpiviennille asetetut tavoitteet ja hankeohjelmassa suunnittelulle asetetut 

tavoitteet. Hankesuunnittelu luokitellaan tarkentuvaksi prosessiksi, jonka avulla haetaan 

tasapainoa tavoitteiden ja lähtötietojen välille. Rakennuksen tuottovaatimus on 

keskeinen kriteeri suunnittelussa. Toimeksiantaja suorittaa hankesuunnittelun käyttäen 

apunaan suunnittelijoita ja konsultteja sekä hyväksyy suunnittelun tuloksena syntyvän 

hanke- ja projektiohjelman ja hankkii tarvittavan rahoituksen. Tuloksena syntyy 

hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös. [3.] 

Hankesuunnitteluvaiheessa on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan 

rakennettavaksi säännösten ja määräysten mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvällä on 

oltava riittävät edellytykset rakennushankkeen toteuttamiseksi. Rankennushankkeeseen 

ryhtyvän on huolehdittava, että hankkeen kelpoisuusvaatimuksen täyttävät suunnittelijat 

ja muut rakennushankkeen mukana työskentelevät. [3; 5.] 

3.3 Suunnitteluvaihe  

Suunnitteluvaihe jaetaan tavallisesti kolmeen eri vaiheeseen, jotka ovat 

ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu ja toteutussuunnittelu. Suunnitteluvaiheen alussa 

organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut eli pyydetään 

tarjoukset, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja laaditaan 

suunnittelusopimukset sekä käynnistetään varsinainen suunnittelu. [2.]  

Suunnitteluvaihe toteutetaan yhdessä eri alojen suunnittelijoiden kanssa. Tyypillisessä 

rakennushankkeessa suunnitteluun osallistuvat rakenne- ja geosuunnittelijat, 

talotekniset suunnittelijat, arkkitehti sekä rakennuttajakonsultti. Rakennushankkeessa 

voi olla myös mukana muitakin suunnittelijoita kuten akustiikkasuunnittelija, 

maisemasuunnittelija ja sisustussuunnittelija sekä palokonsultti tai palotekninen 

suunnittelija. [2.] 
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Tilaajan valitessa suunnittelun toimintamallia on tilaajan tehtävänä päättää, miten 

suunnittelun koordinointi tullaan toteuttamaan. Vastuusuhteiden on kohdistuttava eri 

suunnittelijoille sekä koko suunnitteluryhmälle valitun toimintamallin edellyttämällä 

tavalla. Jokaisella vastuuhenkilöllä täytyy olla riittävät valtuudet tehtävän suorittamiseksi 

sekä samalla sovitaan valtasuhteista. [2.] 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennushankkeessa on oltava pääsuunnittelija. 

Rakennusten suunnittelussa pääsuunnittelijana voi toimia esimerkiksi arkkitehti, jonka 

on oltava hankkeessa mukana hyvissä ajoin. Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia 

yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa suunnitelmien riittävästä laadusta 

ja laajuudesta. Suunnitelmilla pitää voida osoittaa rakentamiselle asetettujen 

vaatimusten ja tavoitteiden täyttyminen. [2.]  

3.4 Ehdotussuunnittelu 

Ehdotussuunnittelussa tehtävänä on laatia vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut 

suunnitteluvaiheessa asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. Tavoitteet ja vaatimukset on 

laadittu hankesuunnitteluvaiheessa ja sen liitteissä. Ehdotussuunnitteluvaiheessa 

arkkitehdit ja muut suunnittelijat hahmottelevat suunnitelmia yhdessä pääsuunnittelijan 

kanssa. Vaiheessa syntyvien ehdotuspiirustusten avulla hahmotellaan erilaisia toiminta- 

ja maankäyttömalleja sekä mahdollisia perusratkaisuja. Ehdotussuunnitelmia tulee 

ilmentää tilaajan asettamia tavoitteita. Lopputuloksena syntyvä ehdotussuunnitelma on 

alustava kokonaisratkaisu, jossa huomioidaan rakenteelliset, toiminnalliset ja 

arkkitehtoniset ratkaisut. [3.] 

3.5 Yleissuunnittelu 

Yleissuunnitteluvaiheessa ehdotussuunnitelma päivitetään toteutuskelpoiseksi 

yleissuunnitelmaksi. Suunnitelma kohdistuu rakennuksen kiinteään osaan sekä 

muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma on ehdotuksista valittu paras 

ratkaisu. Tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma sekä pääpiirustukset. [3.]  

Yleissuunnittelussa muuntuvien tila-alueiden suunnittelun muodostavat tilat, joiden 

käyttötarkoitusta tai tilajärjestelyjä voidaan muuttaa rakennuksen elinkaaren aikana 
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esimerkiksi liiketilat. Kiinteä osa kattaa rakennuksen sellaiset osat, jotka muodostavat 

tilat, joiden oletetaan pysyvän samanlaisina koko elinkaaren ajan. Esimerkiksi kiinteitä 

osia ovat kantavat seinät, perustukset ja hissit. [3.] 

3.6 Toteutussuunnittelu  

Toteutussuunnittelu aloitetaan yleissuunnitelman pohjalta. Toteutussuunnittelussa 

laaditaan mitoitetut suunnitelmat ja tuotemäärittelyt hankinnan tueksi. 

Toteutussuunnitteluvaiheessa tarkennetaan aikaisemmissa vaiheissa laadittuja 

suunnitteluasiakirjoja, jotta saadaan selkeä kuva rakennuksen laadusta ja määrästä 

urakkatarjouksen antamista varten. Asiakirjat tulisivat sisältää työurakan keskeiset 

työpiirustukset ja tekniset suunnitelmat. [2.] 

Rakennusurakkaan tulee valita toteutustapa, ja tällä on konkreettinen vaikutus 

suunnitteluvaiheeseen. Kaksi esimerkkiä ovat perinteinen kokonaisurakka ja 

projektinjohtourakointi. Ensimmäisessä näistä laaditaan täydelliset työpiirustukset jo 

ennen urakoitsijan valintaa, jolloin suurin osa työn suunnittelusta on hoidettu ennen 

rakentamisen varsinaista aloitusta ja suunnittelutyöt työn aikana minimoidaan. 

Projektinjohtourakoinnissa urakoitsija valitaan vaillinaisilla suunnitelmilla. Tällöin osa 

toteutussuunnittelusta tapahtuu samanaikaisesti rakentamisen kanssa. [2; 3.] 

 

4 Palvelumuotoilu 

Palvelumuotoilu on kasvava osaamisala, joka tuo muotoiluosaamisen 

palveluidenkehittämiseen sekä lisää uusien palveluiden arvoa. Palvelumuotoilun avulla 

voidaan kehittää systemaattisesti niin liiketoimintaa kuin erilaisia projekteja. Se on 

prosessi ja useista osaamisalueista kumpuava työkalu- ja menetelmävalikoima. 

Toiminnalle on ominaista kokonaisvaltainen lähestyminen kehitettävään palveluun. 

Tekijöistä, jotka vaikuttavat palveluun muodostetaan kokonaiskuva, jolle se pidetään 

koko suunnittelun ajan yllä. Palvelu jaetaan pienempiin osakokonaisuuksiin, jotka 

jaetaan vielä yksittäisiin elementteihin. Elementtien avulla osakokonaisuuksiin päästään 

huomattavasti paremmin käsiksi sekä ne voidaan optimoida tavoitteiden mukaiseksi. [7.] 
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Nykypäivänä palvelut ovat monimutkaisia ja aikaan sidottuja vuorovaikutteisia 

systeemejä. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on osallistaa prosessiin kaikki 

palvelussa mukana olevat osapuolet esimerkiksi asiakassegmentit sekä palvelun 

tuotantoon osallistuvat tahot sitouttamalla heidät yhteistoimintaan jo 

suunnitteluvaiheessa. Yksinkertainen ajatusmalli palvelumuotoilussa on, että palveluita 

käyttävät useammat ihmiset, jotka maksavat näistä palveluista kertahankintoina sekä 

toistuvina hankintoina. Parempien palveluiden avulla saavutetaan parempi 

asiakasuskollisuus. Palvelumuotoiluosaamisella tuodaan kilpailuetua ja tehoa yrityksiin, 

projekteihin, julkiselle sektorille sekä voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin. [7.] 

Jokaisen palvelun keskiössä on ihminen, palvelun käyttäjä eli asiakas. 

Rakennushankkeessa asiakas on aina tilaaja eli se, kuka rakennushankkeen tilaa. 

Asiakkaita voivat olla esimerkiksi kunnat, kaupungin kuin yksityiset henkilöt. Projektin 

asiakas ei muutu missään vaiheessa projektia, vaikka projektissa on useita eri vaiheita. 

Eri vaiheiden työn tulokset siirtyvät asiakkaalle sekä rakennuttajalle, kun ollaan 

kartoitettu mitä, ja minkälaisia tarpeita vaaditaan. Mitään palvelua ei ole olemassa, jos 

siinä ei ole mukana asiakasta. Palvelussa ovat myös mukana asiakasrajapinnassa 

toimivat asiakaspalvelua suorittavat toimijat, henkilöt tai sidosryhmät. Palvelukokemus 

muodostetaan yhdessä asiakkaan ja asiakaspalvelijan kanssa. Yritysten on 

ymmärrettävä todellisuus, jossa heidän asiakkaansa elävät ja toimivat. Palvelumuotoilun 

tärkeänä tekijänä on tuntea asiakkaidensa todelliset motiivit, näihin arvoihin heidän 

valintansa perustuvat ja mitä tarpeita ja odotuksia heillä on. Asiakasymmärryksellä 

tarkoitetaan asiakkaan arvonmuodostuksen ymmärtämistä. Yrityksen on ymmärrettävä, 

mistä elementeistä arvo muodostuu palvelussa asiakkaalle. Arvonmuodostumisen 

elementit on kuvattu kuvassa 4. [7.] 
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Kuva 3. Arvonmuodostumisen elementit.  

4.1 Palvelumuotoilu käytännössä  

Palveluiden kehittämistä lähestytään palvelumuotoilun avulla. Suunnittelu etenee 

palvelumuotoilijoiden yhteisen toimintakehikon ja yhteisen suuremman kuvan mukaan. 

Palvelumuotoilussa hyödynnetään työkaluja ja menetelmiä yhteiskunnan 

markkinatilanteen, ihmisten, organisaatioiden, ideoiden ja konseptien jäsentelyyn, 

havainnointiin, analysointiin, ohjeistamiseen, aktivoimiseen, motivointiin ja 

testaamiseen. Tavoitteeksi voidaan luokitella seuraavat neljä kohtaa:  

• Ymmärretään paremmin ihmisiä, heidän tarpeitaan ja vaatimuksiaan  

• havaitaan uusia mahdollisuuksia 

• suunnitellaan toimivia palveluita 

• toteuttaa tehdyt suunnitelmat. 

 

Palvelumuotoilu on osa yhteiskehittämistä ja, sen yksi keskeisimmistä ajatuksista on 

palvelun eri osapuolten osallistaminen palvelun kehittämiseen. Palvelumuotoilun yksi 
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tärkeimmistä tehtävistä on antaa käyttökelpoiset välineet ja menetelmät yhteiseen 

kehittämiseen niin käyttäjille kuin muillekin palveluasiantuntijoille. Palvelumuotoilussa on 

keskeistä ymmärtää loppukäyttäjän tarpeet ja toiminnan motiivit kehitettävään palveluun. 

Kun loppukäyttäjä otetaan mukaan palvelun kehittämiseen, se edistää muun muassa 

suunnittelua, tiedon kulkua ja arvon rakentumista. Yhteiskehittämisen etuna voidaan 

pitää kaikkien osapuolien vahvaa sitoutumista niin kehittämiseen kuin palvelun 

tuottamiseenkin. Vaikka puhutaankin, että palveluita kehitetään yhdessä, ei 

yhteiskehittäminen kuitenkaan tarkoita, että kaikki palvelun osapuolet olisivat mukana 

päättämässä asioista. Yhteiskehittämisen tavoitteenakin on, että kaikki palveluun liittyvät 

asiat ja näkökulmat tulevat mahdollisimman laaja-alaisesti huomioiduiksi tiedon 

keräämis- ja analysointivaiheessa. Tämän laaja-alaisen näkemyksen perusteella 

valitaan palvelulle parhaiten sopivat elementit palvelukonseptiin edelleen kehitettäväksi. 

Yhteiskehittäminen toteutetaan yleensä Big Roomeissa tai työpajoissa. [7.] 

4.2 Palvelumuotoilun potentiaali  

Palvelumuotoiluosaamisessa piilee tulevaisuudessa erittäin suuri potentiaali. Se tarjoaa 

uudenlaisen tavan palveluiden kehittämiselle ja auttaa eri toimialoihin kohdistuvissa 

muutospaineissa, jotka voivat johtua esimerkiksi työn siirtymisestä halvemman 

työvoiman maihin, väestön ikääntymisestä ja taloudellisten resurssien niukentumisesta. 

[7.] 

Länsimaissa palvelumuotoilun merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Tavanomaisesti hyvinkin 

moni länsimaa häviää halvan työvoiman maille korkeissa tuotantokustannuksissa. 

Tällaisissa tilanteissa kilpailuetua voidaan hakea lopputuotteilla sekä korkeasti 

koulutetulla työvoimalla. Palvelumuotoiluosaaminen ei käsitä pelkästään 

palvelusektoria, vaan esimerkiksi nykypäivänä usea teollisuusalan yritys on vienyt 

palveluiden tarjontaansa askeleittain eteenpäin palvelumuotoilun avulla. [7.] 

Palvelumuotoilu saattaa olla monelle hyvinkin vieras käsite, mutta todellisuudessa sitä 

hyödynnetään lähes kaikilla toimialoilla, osin tiedostamatta. Ymmärtämällä koko 

palvelumuotoilun prosessin arvon oikein ja osaamalla käyttää prosessia oikein, 

pystytään omaa toimintaa kehittämään kannattavampaan suuntaan. Lisäksi laadukkaan 

palvelun avulla voidaan luoda pitkiä ja kestäviä asiakassuhteita, parantaa 

asiakastyytyväisyyttä sekä kasvattaa yrityksen tuottamaa voittoa. Palvelumuotoilua 
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voidaan soveltaa myös virtuaalipalveluihin. Esimerkiksi sovellusten kehittäjien tulee olla 

ajan tasalla pysyäkseen mukana jatkuvassa teknologian kehityksessä. Palvelun 

käyttäjän on helppo löytää vaihtoehtoinen palveluntarjoaja internetistä, jonka palvelut 

kohtaavat paremmin käyttäjän omia tarpeita, jos omaa palvelumuotoiluosaamista ei ole 

kehitetty tarpeeksi. [7.]  

4.3 Palvelumuotoilu rakennushankkeessa 

Palvelumuotoilu on nykyään hyvin tärkeä osa rakennushanketta sekä rakennus- ja 

konsulttiyritysten toimintaa. Palvelumuotoilun avulla on mahdollista uudistaa ja antaa 

uusia näkökulmia rakentamisen toimialalle. Palvelumuotoilun hyödyntämisellä 

rakennus- ja kiinteistöalalla otetaan seuraavia askeleita kohti ratkaisukeskeisempää 

suunnittelua. Palvelumuotoilun kaltaisten osallistavien menetelmien avulla tuodaan 

tilaajalle, arkkitehdille sekä muille hankkeen suunnittelijoille nopeammin saatavat ja 

laadukkaammat suunnittelussa tarvittavat käyttäjälähtötiedot. Tilaajille ja asiakkaille 

palvelumuotoilu tuottaa uusia ideoita ja parempaa laatua. [11.] 

Rakennusalalla on ollut jo pitkään käytössä RT-kortit, joista saa tietoa muun muassa 

tilasuunnitteluun, rakenteisiin, sopimuksiin sekä alaa koskeviin säännöksiin liittyen. 

Samanlainen RT-ohje palvelumuotoilusta ollaan toteuttamassa varsinkin 

rakennushankkeeseen ryhtyville. Ohjeen tarkoituksena on kuvata itse prosessia ja sitä, 

millaisia tavoitteita palvelumuotoilulla on sekä miten ja millaisissa rakennushankkeen ja 

kaupunkisuunnittelun vaiheissa sitä voidaan hyödyntää. Palvelumuotoilua pidetään 

hyvänä ja tuloksellisena tapana uudistaa rakennusalan vanhoja ja vakiintuneita 

toimintatapoja. Rakennushankkeessa palvelumuotoilun avulla tuotetaan useita 

mitattavia hyötyjä esimerkiksi; rakennettavien tilojen toiminnallisuus ja tehokkuus 

paranevat huomattavasti. Myös käyttäjäryhmien tarpeet pystytään huomioimaan 

paremmin sekä rakennuksen tilat saadaan paremmin vastaamaan käyttäjän tarpeita ja 

odotuksia. Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa ja niiden jälkeisissä 

suunnitteluvaiheisessa on hyvä hyödyntää palvelumuotoilua eri sidosryhmien 

osallistamisessa. [11.] 

Palvelumuotoilun avulla pystytään synnyttämään suunnitteluun tarvittavaa käyttäjätietoa 

ja ymmärrystä. Esimerkiksi uudet ja vanhat koulut suunnitellaan nykyään 

monitoimitiloiksi eikä pysyviksi luokkahuoneiksi. Tämän lisäksi opetussuunnitelmat 
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muuttuvat ja koulujen tekniikka uudistuu koko ajan uuden osaamisen myötä, jolloin 

tarvitaan oppimisen ympäristössä palvelumuotoilun kaltaisia uusia menetelmiä, joiden 

avulla rakennukset palvelisivat mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti käyttäjien tarpeita. 

Parempien käyttäjälähtötietojen avulla arkkitehti pystyy perustelemaan 

suunnitteluratkaisut niin tilaajalle kuin käyttäjille. Palvelumuotoilun avulla keskitytään 

paremmin tilojen sijaan rakennuksessa tapahtuviin toimintaprosesseihin ja tapoihin. Näin 

ollen uusissa tiloissa toimivat käyttäjäryhmät pääsevät kehittämään myös omia 

toimintatapojaan parhaimmaksi näkemällään tavalla. [11.] 

4.4 Palvelumuotoilu rakennusalan konsulttiyrityksessä 

Rakennusalan konsulttiyrityksessä palvelumuotoilun avulla on mahdollista visualisoida 

ja hahmottaa paremmin tulevaa sekä ennakoida käyttäjien tarpeita ja tulevaisuutta. 

Rakennuttajakonsultit kehittävät elinympäristöämme ja liikkumistamme. Konsultit 

tarjoavat muun muassa projektinhallintaa ja fasilitointia erilaisiin tarpeisiin, 

hallintasuunnitelmia sekä suunnittelun aikaista yhteiskehittämistä.  

Yhteistyössä syntyy käyttäjäryhmien tarpeet ja toiveet täyttävät lopputulos, joka on 

rakennushankkeiden onnistumisen edellytys. Yhteissuunnittelun avulla ratkaisuista tulee 

kestävämpiä sekä muuntojoustoisia. Käyttäjälähtöisyys on osa kokonaisvaltaista 

rakennushanketta, jossa kootaan yhteen erilaisia lähestymistapoja, metodeja sekä 

asiantuntijuutta uudella yhteisöllisellä tavalla. Käyttäjälähtöisyyden avulla tuodaan 

muutosjohtaminen ja palvelumuotoilu osaksi rakennushankkeita parantaen päätösten ja 

ratkaisujen kestävyyttä samalla lisäten innovatiivisia ja uusia näkökulmia suunnitteluun. 

[11.] 

5 Koettava laatu 

Koettava laatu liittyy olennaisesti asiakkaan odotuksiin ja totuudenhetkiin. Jokaisella 

asiakkaalla on tietynlainen odotusarvo yrityksen tuottamista palveluiden laaduista. 

Koettavaan laatuun vaikuttavat asiakkaan tarpeiden lisäksi muun muassa yrityksen oma 

markkinaviestintä sekä asiakkaan saama informaatio, esimerkiksi tutuilta saadut 

kokemukset yrityksestä. Koettava laatu syntyy suoritetun palvelun kahdesta eri puolesta. 

Ensimmäinen näistä on tekninen eli tuotelaatu ja toinen on toiminnallinen laatu. Näillä 
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tarkoitetaan sitä, mitä palvelu sisältää kokonaisuudessaan ja miten hyvin se tullaan 

toteuttamaan. Asiakas vertaa tuotelaatua ja toiminnallista laatua omiin odotuksiinsa, 

joiden yhteisvaikutelmasta syntyy koettava laatu. [15.] 

Asiakkaalle voi joissakin tapauksissa syntyä kuilu odotetun ja koetun laadun välille. 

Esimerkiksi, jos yritys on mainosviestinnässä mainostanut palvelua ylisanoin, on 

asiakkaalle voitu luoda korkea odotusarvo. Hyvä esimerkki tällaisesta kuilusta on 

asiakkaan viettämä ilta kalliissa ravintolassa. Asiakas odottaa ruuan ja palvelun 

kohtaavan toisensa, mutta ne ovatkin lopulta vain keskinkertaisia, jolloin syntyy edellä 

mainittu kuilu odotetun ja koetun laadun välille. [15.] 

Koettavan laadun mittaukseen on käytössä kahdenlaisia mittausvälineitä. 

Attribuuttipohjaisten palveluiden avulla kuvataan ominaisuuksia. Tunnetuin 

attribuuttipohjaisista palveluista on Servqual. Sen avulla voidaan mitata, miten asiakkaat 

kokevat palvelun laadun. Servqual perustuu viiteen osa-alueeseen sekä asiakkaiden 

koettavaan laatuun koskevien odotusten ja kokemusten vertailuun.  [15.] 

 

Osa-alueet ovat seuraavat:  

• konkreettinen ympäristö esimerkiksi, toimitilat ja laitteet  

• luotettavuus, esimerkiksi virheetön palvelu  

• reagointialttius, esimerkiksi halukkuus auttamiseen  

• vakuuttavuus, esimerkiksi käyttäytyminen ja viestiminen turvallisuudesta  

• empatia, esimerkiksi käyttäjien ja asiakkaiden ongelmien ymmärtäminen. 

Kvalitatiivisten ja kriittisten tapahtumien arvioinnin avulla asiakas arvioi tiettyä palvelun 

vaihetta tai tilannetta, jossa palvelu on osa koettavan laadun lopputulosta. Vastaajaa 

pyrkii kuvailemaan mahdollisimman tarkasti, mitä tapahtui ja miksi hän piti tapahtumaa 

kriittisenä. Koettava laatu on hyvinkin suhdekeskeistä ja on luonnollista, että asiakkaiden 

koettavan laadun kokemukset muuttuvat ajan mittaan. [15.] 

Kun koettua laatua halutaan kehittää, tulee ensimmäiseksi ymmärtää odotetun ja koetun 

laadun välistä kuilua. Koettu laatu jakautuu tekniseen ja toiminnalliseen laatukuiluun. 

Yhdessä nämä muodostavat kokonaispalveluiden laatukuilun. Tarpeet vaikuttavat 
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odotuksiin. Mikäli tarjoaja lupaa liikoja, nousevat asiakkaan odotukset myös 

suuremmiksi. Tutkimus, joka perustuu kriittisiin tapahtumiin antaa markkinoijalle 

aineistoa, josta tulee ilmetä mahdolliset ongelma-alueet, vahvuudet, sekä sen miten 

yrityksen tulisi kehittää, jotta koettava laatu saataisiin paremmaksi. [15.] 

6 Strategiat rakennushankkeessa 

6.1 Omistamisen strategia 

6.2 Kiinteistöstrategia  

6.3 Toiminnan strategia 

6.4 Hankesuunnittelu 

6.4.1 Pisteytystaulukko 

6.4.2 Riskienhallintasuunnitelma 

6.4.3 Suunnittelun lähtötietomatriisi 

6.4.4 Vaihtoehtotarkastelut 

6.5 Target Value Design -menettely  

Target Value Design -menettely on tilaajan tavoitteiden suunnittelua. Menettelyä 

käytetään hankkeen yhteistoiminnallisen luonteen mukaisesti, jossa eri osapuolet 

toimivat yhteistyössä ja erityisesti ratkaisuhakuisesti. Suunnitteluprosessin tavoitteena 

on löytää vaihtoehtoisten ratkaisuiden ominaisuuksia vertailemalla tilaajan strategisiin 

tavoitteisiin parhaiten soveltuvat suunnitelmaratkaisut. Suunnittelun teknisten ja 

toiminnallisten tavoitteiden määrittely ja kustannusohjaus ovat avainasemassa tilaajalle 

ja käyttäjille tuotettavan arvon maksimoimisessa.  
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Target Value Design -menettelyssä on hyvä käyttää tarkastuslistaa. Tarkastuslistan 

ensimmäisessä vaiheessa on selvittää hankkeen laajuus. Kun hankkeen laajuus on 

määritelty, niin tilaohjelma määritellään sellaiseksi, että asetetut strategiset tavoitteet on 

mahdollista saavuttaa. Hankkeen laajuuden ja tilaohjelman määrittelyn jälkeen on 

tarkistettava, täyttääkö tilaohjelma tilaajan toiminnalliset, kustannus- ja muut tavoitteet. 

Mikäli tässä vaiheessa tilaohjelma ei täytä edellä mainittuja tilaajan toiminnallisia ja 

kustannus sekä muita tavoitteita tulee hankkeen laajuus ja tilaohjelma määritellä 

uudestaan.  

Rakennusosille ja järjestelmille on asetettava kustannustavoitteet sekä tekniset ja 

laadulliset vaatimukset sekä elinkaaritavoitteet. Suunnittelua tulee ohjata tavoitteiden 

mukaisesti sekä huomioiden toteutettavuuden näkökulman. Rakennusten muoto sekä 

niiden tärkeimmät rakenne- ja järjestelmävalinnat tulee tehdä siten, että ne täyttävät 

asetetut kustannustavoitteet ja ne on myös mahdollista saavuttaa. Tämän jälkeen on 

hyvä tarkistaa uudelleen, täyttääkö suunnitelma tilaajan toiminnalliset, taloudelliset ja 

muut strategiset tavoitteet. Mikäli tässä vaiheessa strategiset tavoitteet eivät täyty, on 

palattava uudestaan asettamaan kustannustavoitteet ja laadulliset vaatimukset sekä 

elinkaaritavoitteet.  

Kun suunnittelun tavoitteet täyttää tilaajan toiminnalliset, taloudelliset ja muut strategiset 

tavoitteet, valitaan hankkeen muut suunnitteluratkaisut siten, että kustannustavoite 

saavutetaan varmasti. Lopuksi tarkastuslistan avulla on hyvä vielä kertaalleen tarkistaa 

suunnitelmien tavoitteiden mukaisuus. Mikäli kaikkia tilaajan asettamia tavoitteita ei ole 

mahdollista saavuttaa tilaajan asettamassa kustannuspuitteessa, on hyvä sopia 

tavoitteiden muuttamisesta tai kustannuspuitteen nostamisesta yhdessä tilaajan kanssa. 

Kuvassa 13 on esitetty Target Value Design -menettely hankekehityksessä.  
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7 Yhteenveto 

Tämän insinöörityön tavoitteena oli luoda XX Oy:lle tarve –ja hankesuunnitteluvaiheisiin, 

asiakkaiden tarpeisiin ja strategioihin perustuvia hankkeenjohtamisen työkaluja sisältävä 

työkalupakki ja kehittää hankintamalli, jonka avulla parannetaan laadullista kilpailutusta. 

Insinöörityölle asetettu tavoite saavutettiin ja toteutuneesta työkalupakista oli apua 

hankkeidenjohtamiseen ja sen avulla saatiin yrityksen hankkeidenjohtaminen 

yhdenmukaiseksi. Insinöörityön tavoite saavutettiin luoduilla hankkeenjohtamisen 

työkaluilla ja helpotettiin sopivien suunnittelijoiden valintaan. Tulevaisuudessa työkalut 

tulevat mukautumaan rakennushankkeiden määrittelemien tarpeiden mukaiseksi. Näin 

ollen tässä insinöörityössä esille tuodut työkalut tulevat muuttumaan matkan varrella 

eivätkä ne tule olemaan koskaan identtisiä eri rakennushankkeiden välillä. Työn aikana 

oma ymmärrykseni hankkeenjohtamisesta ja suunnittelijoiden valinnasta parani. 

Rakennushankkeita tullaan tulevaisuudessa kilpailuttamaan jatkossakin perinteisen 

kilpailutuksen avulla, mutta tärkeintä kuitenkin oli kehittää sen rinnalle käyttöohjeet, 

joiden avulla voitiin viedä kilpailutus uudelle tasolle ja välttää perinteistä kilpailutusta. 

Tutkimusosio alkoi tutustumisella rakennushankkeiden strategioihin. Strategioiden 

avulla päästiin koettavaan laatuun ja sen pohjalta alettiin kehittää yhtenäistä 

työkalupankkia hankkeenjohtamisen työkaluille. Työkalut kehitettiin sellaisiksi, että ne 

vastaavat tulevaisuudessa XX tapaa toimia tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa 

yhtenäisesti.  

Työkaluja tullaan muokkaamaan jokaiselle hankkeelle sopiviksi hankkeessa mukana 

olevien johdosta. Hankkeenjohtamisen työkalujen kehittämisestä sekä avusta 

insinöörityössä kiitos kuuluu pitkälti insinöörityöni ohjaajalle Tino Raatikaiselle, joka 

jaksoi antaa opastusta ja neuvoja tämän työn toteutumiseen.  
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