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Käsitteet ja lyhenteet
CBA

Choosing by Advantages, hyötyihin perustuva valintamenettely

IMS

Ilmamääräsäädin, ilmanvaihdon ohjaukseen käytettävä laite,
joka säätää tilaan johdettua ilmamäärää tarpeen mukaan.

Lean

Toimintamalli- ja filosofia, jonka tarkoitus on tehostaa toimintaa ohentamalla tuotannon kannalta tarpeetonta ja asiakasta
hyödyttämättömiä työvaiheita.

LVI

Lämpö, vesi, viemäri ja ilmanvaihto

LVIA

Lämpö, vesi, viemäri, ilmanvaihto ja rakennusautomaatio

LVIA-suunnitteluohje

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen LVI- ja RAUsuunnittelijoille ja suunnitteluryhmälle kohdekohtaisesti laadittu ohjeistus.

LVI-suunnittelun valvoja

Henkilö, jonka vastuulla on LVI-, sekä usein RAU- ja energiasuunnittelun ohjaus Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen rakennushankkeissa.

RAU

Rakennusautomaatio

Suunnittelun ohjaus

Yleensä tilaajan järjestämä toiminta, jolla pyritään varmistamaan, että suunnittelussa toteutuu rakennushankeen kokonaistavoiteet.

Suunnitteluryhmä

Rakennushankkeessa pääsuunnittelijan johdolla toimiva
suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuva ryhmä, jonka tavoitteena on suunnitella rakennus toteutus- ja käyttökelpoiseksi.

Talotekniikka

LVI, sähkö ja rakennusautomaatio

TATE18

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 2018

Tilavaraus

Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa teknistä järjestelmää sekä sen asentamista ja käyttöä varten varattu tila
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Johdanto

Työn tausta
Talotekniikka-alan kehitys on muuttunut yhä voimakkaammin suuntaan, jossa etenkin
julkisen rakennuttajan on pystyttävä perustelemaan suunnitteluratkaisunsa niin ulkoisille
kuin sisäisille toimijoille. Tehokkuusodotusten kasvaessa perinteisen suunnitteluttamistavan rinnalle tarvitaan toimintamenetelmiä, joilla valvontaa kehitetään ohjauksen suuntaan. Perinteisesti LVI-suunnittelijoiden ohjeistaminen on perustunut suunnitteluohjeisiin
ja vuorovaikutus kokouskäytäntöön. Nämä keinot eivät kuitenkaan enää pelkästään riitä
onnistuneen LVI-suunnittelun ohjauksen tarpeisiin, vaan perinteisten menetelmien rinnalle tarvitaan uusia. Uudet menetelmät ja toimintatavat voivat parhaimmillaan johtaa
LVI-yksikön ohjauskapasiteetin nousemiseen, LVI-suunnitelmien laadun parantumiseen
ja LVI-suunnittelijan työtehtävän selkeytymiseen. Lisäksi sujuva ja ennakoitava toiminta
nostaa Tilapalvelut-liikelaitoksen julkisuuskuvaa tehokkaana ja asiantuntevana yhteistyökumppanina.
Työn tarkoitus
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen ohjaamat rakennushankkeet ovat usein
laajoja ja siten vaativia suunnitella. Suunnittelun tehokkuusodotukset kasvavat jatkuvasti. Tämä johtuu tiivistyneistä ja joskus lomittaisista suunnittelu- ja rakentamisaikatauluista, valvottavien kohteiden määrän lisääntymisestä sekä talotekniikan monimutkaistumisesta. Energiatehokkuuteen, rakennusten älykkyyteen, uusiutuvaan energiaan ja sisäilmastoon liittyvät asiat korostuvat selvästi niin yleensä rakennusalan kuin Espoon
kaupunginkin teemoina. Näissä teemoissa talotekniikassa tehtävät ratkaisut ovat avainasemassa. Teemoihin liittyvät päätökset ovat merkittäviä ja kauaskantoisia, koska niillä
on oleellinen vaikutus rakennusten käyttöön. Virheellisin johtopäätöksin tehdyt linjaukset
voivat olla tulevaisuudessa taloudellisesti kohtalokkaita.
Energiatehokkuuteen, rakennusten älykkyyteen, uusiutuvaan energiaan ja sisäilmastoon keskittyvien tavoitteiden toteutuminen vaatii tilaajaorganisaatioilta vuorovaikutuk-
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sen tietoista lisäämistä rakennushankkeen sidosryhmien välillä. Tavoitteet vaativat valitsemaan taloteknisesti monimutkaisimpia ratkaisuja, joiden onnistuminen on yhä enemmän kiinni siitä, että suunnitteluryhmän jäsenet käsittävät rakennushankeen kokonaisuutena. Perinteisen johtamistavan tilaajaorganisaatiolta odotetaan yhä enemmän joustavuutta. Uudet suunnittelu- ja toteutusmallit pyrkivät vastaamaan tähän haasteeseen,
mutta ne luovat aivan uudenlaisen tarpeen suunnitteluryhmien ohjauksen, viestinnän ja
koordinoinnin kehittämiselle.
Tutkimuksen tavoite ja rajaus
Tehokkuusodotusten kasvaessa ja rakennuttamistapojen uudistuessa perinteisen suunnitteluttamistavan rinnalle tarvitaan toimintamenetelmiä, joilla LVI-suunnittelun valvontaa
kehitetään ohjauksen suuntaan. Työn alkuperäinen tavoite oli kehittää Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen LVI-suunnittelun ohjausta LVIA-suunnitteluohjeen päivittämisen ja kehittämisen muodossa. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää kehitysalueet tunnistamalla ensin onnistuneen LVI-suunnittelun ohjauksen keskeiset tekijät. Tutkimuksen
tavoitteena on selvittää, kuinka LVI-suunnittelun valvoja voi kehittää toimintaansa. Tutkimustyötä rajataan siten, että tutkimus ei käsittele rakennusautomaation suunnittelun
valvontaa, hankintaa eikä projektimuodon valintaa rakennushankkeeseen.
Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa onnistuneen LVI-suunnittelun ohjauksen keskeiset
tekijät rakennushankkeen taustalla ja esittää ne menetelmät ja toimintatavat, joiden
avulla LVI-suunnittelun valvoja voi kehittää työtään. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa LVIsuunnittelun valvojille vuorovaikutuksen merkityksestä sekä tiimin päätöksen tekoon ja
toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Tutkimustyö esittää konkreettisia menetelmiä ja toimintatapoja, joita voidaan käyttää johdonmukaisen LVI-suunnittelun ohjauksessa. Menetelmiä ja toimintatapoja hyödyntäen voidaan nostaa LVI-suunnittelu ohjauksen kapasiteettia ja ohjeistaa tehokkaammin uusia tai tarvittaessa ostopalveluina hankittavia LVIsuunnittelun valvojia.
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Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos vastaa Espoon kaupungin toimitilojen ja rakennusten tarkoituksenmukaisesta ylläpidosta ja käytöstä siten, että niiden arvo säilyy. Tilojen tulee olla terveellisiä, turvallisia, taloudellisia ja toimivia. Tilapalvelut-liikelaitos vastaa
myös käytettävien tilojen järjestämisestä Espoon kaupungin tarpeisiin.
Talonrakennushankkeiden onnistumisen kannalta suunnittelulla on suuri merkitys. Rakennushankkeiden suunnittelun ohjausta toteuttaa Tilapalvelut-liikelaitoksella suunnitteluttaminen. Tilapalvelut-liikelaitoksen LVI-yksikön vastuulla on LVIA-suunnittelijoiden ja
-valvojien ohjaaminen ja valvominen Tilapalvelut-liikelaitokselle asetettujen tavoitteiden
mukaisesti. LVI-yksikkö vastaa ohjaamisen ja valvonnan lisäksi LVI-suunnittelijoiden
hankkimisesta talonrakennushankkeisiin.
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2.1

Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen tavoite ja aineistonkeruumenetelmät

Tutkimuksen alkuperäinen tavoite oli selvittää kuinka Espoon kaupungin LVI-suunnitteluohjeita tulisi päivittää ja samalla kehittää. Aineistokeruumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu. Teemahaastattelu valittiin muun muassa siksi, että tutkimuksen perusteella
laadittava ohje olisi kohdennettu Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen tarpeisiin,
eikä sen olisi tarvinnut olla sovellettavissa muualla.
Haastattelu voidaan määritellä keskusteluksi, jonka tarkoitus on päätetty etukäteen.
Haastattelun tavoitteena on luotettavan tiedon kerääminen tutkimusongelman kannalta
oleellisista aihealueista. Haastattelutilanteessa vuorovaikutus perustuu ihmisten kielen
käyttöön, sanojen kielelliseen merkitykseen sekä tulkintaan. Haastattelussa kielellisen
viestinnän lisäksi välittyy ei-kielellinen viestintä, joita ovat esimerkiksi ajatukset, asenteet, tunteet ja mielipiteet. Haastattelu muistuttaa keskustelua enemmän dialogia, koska
haastattelija ja haastateltava vaikuttavat toisiinsa. Dialogin tuloksena syntyy yhteinen
ymmärrys käsiteltävästä teemasta. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 42–43, 48; Gadamer 2009,
s. 9–10, 29–33.)
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Teemahaastattelu on tiettyjen kohdennettujen, keskeisten teemojen eli aihepiirien varassa etenevä puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. Haastattelun teemat ovat kaikille
haastateltaville samat. Teemahaastattelussa strukturoidulle lomakehaastattelulle tyypilliset tarkat kysymysmuodot ja kysymysjärjestykset puuttuvat, mutta teemahaastattelu ei
ole myöskään täysin vapaa kuten syvähaastattelu on. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 47–48.)
Tähän tutkimukseen tarvittavaa tietoa ei olisi saatu luotettavasti koottua esimerkiksi
kvantitatiivisella tutkimuksella. Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä enemmistö olisi
määritellyt, esimerkiksi mitä suunnitteluratkaisuja Espoon kaupungin tulisi käyttää. Kvantitatiivisessa menetelmässä tutkimuksessa hyödynnettävä aineisto olisi jäänyt teemahaastattelumenetelmällä kerättyä aineistoa kapeammaksi eikä kerätty aineisto olisi palvellut työn tarkoitusta. Yhtenä etuna esimerkiksi verkkokyselyyn nähden on se, että teemahaastattelussa tutkija voi avata kysymyksen taustoja ja tarkoitusta. Haastateltava voi
selittää tutkijalle, mitä laajempia kokonaisuuksia tai vaikutuksia teemaan liittyy. Toisaalta
liiallinen taustoittaminen, tarkoituksen paljastaminen tai dialogin kautta ymmärtämiseen
pyrkiminen voi aiheuttaa riskin, että tulos on johdateltu. Tätä vältettiin laatimalla etukäteen haastattelurunko teema-alueen aiheista ja pidättäytymällä siinä.
Tutkimusaineistoa kerättiin teemahaastattelujen lisäksi kirjallisuuskatsauksella. Kirjallisuuskatsausmenetelmänä käytettiin niin kutsuttua nopeaa katsausta. Nopeassa katsauksessa lähtökohtana on tutkimukselle asetetut tutkimusongelmat ja -kysymykset,
joille haettiin vastausta kirjallisuudesta. (Stolt, Axelin & Suhonen 2015, s. 11–12.) Kirjallisuuskatsauksessa saatujen tuloksien sopivuus Espoon kaupungin rakennuttamisen toimintaympäristöön varmistetiin haastattelemalla Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen henkilöstöä. Kirjallisuuskatsausta varten oli tärkeää luotettavien lähdeteosten valinta. Lähdeaineistovalinnat kertovat tutkijan oman alan tietämyksestä, mutta viittaaminen on myös arvonantoa valituille tutkimuksille ja tutkijoille. Kirjallisuuskatsaukseen pyrittiin valitsemaan sellaisia lähteitä, jotka sisälsivät mahdollisimman vähän toissijaisia
lähteitä. Toissijaisten lähteiden käyttäminen muodostaa riskin tutkimuksen luotettavuuteen, koska toissijaiset lähteet ovat alkuperäisen lähteen tulkintaa. (Vilkka & Airaksinen
2003, 72–73.)
Valitun tutkimustavan vuoksi, oli tärkeää tehdä toteuttamiskelpoinen ja muutettavissa
oleva tutkimussuunnitelma. Laadukas tutkimussuunnitelma ehkäisee tarvetta muokata
tutkimuksen periaatteita jälkikäteen, mutta mahdollistaa tarvittaessa tutkimusasetelman
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kehittämisen. Tutkimussuunnitelman tekeminen pakottaa tutkimuksen tekijän pohtimaan
tulevia vaiheita ja siten selkiyttää tutkimuksen tavoitteita sekä auttaa mitoittamaan voimavarat ja ajankäytön oikein. Hyvin laadittu tutkimussuunnitelma kertoo, onko tutkimuksen toteuttaminen ylipäätään mahdollista. (Hirsjärvi & Hurme 2010, s. 54–55, 58, 65;
Eskola, Lätti & Vastamäki 2018, s. 27.) Tutkimussuunnitelmaa laadittaessa lähtöoletuksena oli, että LVI-suunnittelun ohjauksen laatua tulisi parantaa ensisijaisesti päivittämällä
ja kehittämällä Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen LVIA-suunnitteluohjeita.
Tämä lähtöoletus muokkasi tutkimusasetelman, haastattelukysymykset ja vaikutti haastateltavien valintaan.
Teemahaastattelutilanteen onnistumisen kannalta on tärkeää, että tutkija on tutustunut
tutkimusalueeseen ja -aiheeseen etukäteen. Haastattelijan täytyy olla valmis ohjaamaan
haastattelutilannetta ja tarvittaessa motivoimaan haastateltavia. Teemahaastatteluun
valmistautuessa tutkijan kannattaa pohtia tutkimuksen kannalta oleelliset teema-alueet,
jotka kumpuavat tutkimusongelmista. Tästä syystä teemahaastattelua käytettäessä menetelmänä teema-alueiden tunteminen vain teoriassa ei riitä, vaan käsiteltävä asia on
tunnettava myös käytännössä. Teema-alueista kootaan haastattelutilannetta varten
teema-alueluettelo, joka toimii haastattelurunkona. Haastattelutilanteen sujuvoittamiseksi teema-alueista laaditaan valmiita kysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 43, 66.)
Tutkimuksessa esitetyt haastattelukysymykset on esitetty teema-alueittain liitteessä 1.
Haastattelukysymykset muokattiin haastattelutilanteeseen haastateltavan toimenkuva
huomioiden.
Alun perin teemahaastatteluun oli tarkoitus valita sellaisia LVI-suunnittelijoita, joilla tiedettiin olevan pitkä kokemus Espoon kaupungin kohteista ja rakennuttamisen ympäristöstä sekä asiantuntijoita, jotka ovat olleet mukana kehittämässä pääkaupunkiseudun
kaupunkien LVI-suunnitteluohjeita. Haastateltaviksi valittiin myös toisen kaupungin rakennuttamisen ammattilaisia sekä henkilöitä, jotka osallistuvat asiantuntijoina talotekniikan valtakunnalliseen kehittämiseen. Haastateltavien valinnalla työhön saatiin uusia näkökulmia, siltä varalta, että ohjeistuksessa on ohjeita, jotka eivät ole Espoon kaupungille
edullisia, mutta LVI-suunnittelijalle ohjeiden muuttaminen olisi epäedullista ja siksi he
eivät haastattelussa välttämättä toisi sitä esiin. Tällä pyrittiin myös lisäämään tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi & Hurme 2010, s. 58). Haastateltavat pyydettiin tutkimuk-
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seen kutsukirjeellä, jossa oli kuvattu tutkimustyön tarkoitus ja -tavoite. Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi myös se, että tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista eikä siitä
maksettu haastateltaville korvausta. Tutkimuksessa pyrittiin varmistamaan tutkimuksen
luotettavuus valitsemalla ensimmäiset haastateltavat yhdessä tutkimustyön ohjaajien
kanssa. Tutkimuksen edetessä haastateltaviksi kutsuttiin haastateltujen asiantuntijoiden
suosittelemia henkilöitä. Tutkimukseen osallistui 11 henkilöä. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina yhtä haastattelutilannetta lukuun ottamatta, jossa haastateltavia oli
kaksi. Jokaisessa haastattelutilanteessa oli yksi haastattelija.
Lähtökohtaisesti tavoitteena ei ollut käsitellä tutkimukseen osallistuvia haastateltavia
anonyymisti, mutta tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi tutkimukseen haastateltuja
henkilöitä ei paljasteta. Valinta lisää tutkimuksen luotettavuutta, koska julkisuus voi vaikuttaa haastateltavan antamaan lausuntoon. Valinnalla haluttiin myös poistaa riski, että
tutkija pyrkii valitsemaan tutkimukseensa alalla tunnettuja ja vaikuttavia henkilöitä saadakseen heidän auktoriteettiaan hyväksikäyttäen tuoda julki oman näkemyksensä, jota
ei muuten hyväksyttäisi. (Gadamer 2009, s. 6.) Haastateltavien käsittely anonyymisti oli
mahdollista, koska tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei ole tutkimusmenetelmän kannalta oleellista. Valittaessa haastateltavia asiantuntijoita mielenkiinto ei kohdistunut asiantuntijaan henkilönä vaan siihen, mitä tutkimuksen kannalta merkittävää tietoa
hänellä oletettiin olevan. Teemahaastattelussa vastaajien lukumäärä ei ole olennainen,
vaan haastateltavia lisätään, kunnes saadaan tutkimusasetelman kannalta riittävä
määrä vastauksia. (Alastalo & Åkerman 2010, s. 373; Hirsjärvi & Hurme 2010, s. 43.)
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2.2

Tutkimusaineiston käsittely

Tutkimusasetelman
tarkentaminen

Haastattelu

Peilaaminen
tutkimusasetelmaan

Litterointi

Peilaaminen
muuhun
aineistoon

Analyysi

Kuva 1. Teemahaastattelussa tulosta verrataan jatkuvasti muuhun aineistoon ja tutkimusasetelmaan.

Analyysilla tarkoitetaan aineiston erittelyä ja luokittelua, koko aineistonkäsittelyn prosessia ja synteesillä kokonaiskuvan luomista aineistosta sekä tutkittavan ilmiön esittämistä
uudessa perspektiivissä. (Hirsjärvi & Hurme 2010, s.135, 142–143, 147, 162). Teemahaastattelua käytettäessä saadun tiedon analysointi on haasteellista, koska hankitun tutkimusaineiston käsittelemiseen ei ole olemassa mitään tiettyä yleisesti hyväksyttyä tai
yksiselitteistä tapaa. Haasteena on myös se, että teemahaastattelu tuottaa runsaasti aineistoa ja siksi sitä joudutaan rajaamaan. Tutkimuksessa aineisto rajattiin siten, että vain
tutkimustavoitteisiin, tutkimusongelmaan- ja kysymyksiin liittyvät tulokset sisällytettiin tutkimustuloksiin. Teemahaastatteluaineistoa käsiteltäessä analyysia ja synteesiä tehdään
rinnakkain. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 11.) Teemahaastatteluilla saadun
aineiston käsittelyn kulku on esitetty kuvassa 1.
Tutkimuksen tutkimusasetelmaa tarkennettiin kolmesti. Tutkimusasetelman tarkentumisen kulku on esitetty liitteessä 2. Lopullinen tutkimusasetelma kehittyi seuraavanlaiseksi:
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Tutkimusongelmat
1. Mitkä ovat keskeiset tekijät onnistuneessa LVI-suunnittelun ohjauksessa?
2. Mikä merkitys vuorovaikutuksella ja viestinnällä on onnistuneessa LVI-suunnittelun
ohjauksessa?
3. Kuinka LVI-suunnittelun valvoja voi kehittää ohjauksen laatua viestinnän ja vuorovaikutuksen kautta?
Tutkimuskysymys
Mikä on vuorovaikutuksen merkitys onnistuneessa LVI-suunnittelun ohjauksessa?

2.3

Tutkimuksen luotettavuus ja toistettavuus

Kvalitatiivisen tutkimuksen reliabiliteettia, eli toistettavuutta, arvioitaessa korostuvat analyysin systemaattisuus sekä tulkinnan luotettavuuden kriteerit. Systemaattisessa analyysissa kerrotaan tutkimuksen aikana tehdyt valinnat, analyysin periaatteet sekä rajaamisen perusteet. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, s. 26–27.) Teemahaastattelua käytettäessä aineistonkeruumenetelmänä saatua tutkimusaineistoa ei voi ymmärtää
ilman tulkintaa. Toisin sanoen tutkimusaineistoa ei voi käsitellä ilman, että jää tulkinnanvaraa. (Gadamer 2009, s. 129.) Tämän vuoksi valitussa tutkimusmenetelmässä luotettavuuden kannalta merkittävimmän riskin aiheuttaa tutkija. Tutkija vaikuttaa siihen, keitä
tutkimukseen valitaan, mitä heiltä kysytään ja kuinka saatua tutkimusaineisto käsitellään.
Tutkimuksen tulee pyrkiä kuvaamaan haastateltavien käsityksiä mahdollisimman totuudenmukaisesti. Tutkijan vaikuttaminen tutkimustietoon on tiedostettava luotettavuuden
kannalta jo tiedonkeruuvaiheessa. Tutkijan tulee tiedostaa käsitteistön vaikutus tutkimuksen tekemiseen sekä tapansa tulkita kerättyä tietoa ja sovittaa sitä tutkimukseen.
Tutkija pyrkii helposti, joskus tiedostamattaan, valitsemaan sen tuloksen, joka on hänelle
itselleen tai julkisuuden kannalta suotuisin. Tutkija voi myös pyrkiä tutkimuksen avulla
saamaan yleisön hyväksymään juuri hänen näkemyksensä. (Gadamer 2009, s. 9.)
Teemahaastatteluaineisto litteroitiin teemoittain sekä tarvittaessa merkitykselliset kohdat
sanatarkasti. Tutkimusmenetelmässä tutkimusaineiston analysointia ja synteesiä tehtäessä tutkijan vaikutus on merkityksellinen ja siksi otettava huomioon. Tutkija ei saa aset-
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taa tutkimustulokselle ennakko-olettamuksia, vaan haastateltavien täytyy saada mahdollisuus tuoda ilmi oma näkemyksensä. Tämä koskee aineiston käsittelyä, mutta myös
haastattelutilanteita. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, s. 15–16.) Tutkijan vaikutus tutkimukseen otetaan huomioon hyväksymällä mahdollisuus, että tutkimustulos tai
sen perusteella tehdyt johtopäätökset eivät pidä paikkaansa. Tutkimuksen erehtymisen
mahdollisuus minimoidaan esittämällä lukijalle mahdollisimman tarkasti miksi ja kuinka
johtopäätökseen on päästy. Tämä hyödyttää tutkimusta myös siten, että tutkimuksen
perusteella on helpompi tehdä tarvittaessa lisätutkimusta. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, s. 29.)
Tutkimuksen luotettavuutta lisää aineiston kokonaisuuden esitteleminen, sekä sen kuvaaminen, mille aineiston osille tutkimuksen päähavainnot rakentuvat. Tutkijan lisäksi
tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa oleellisesti haastattelulla saadun tutkimusaineiston käsittelytapa. Luotettavuuden kannalta oleellista on, käyttääkö tutkija koko haastatteluaineistoa, litteroidaanko tiedot oikein ja heijastavatko tutkimustulokset haastateltavien vastauksia. Henkilöhaastatteluiden osalta sisällön paikkansapitävyys varmistettiin
nauhoittamalla henkilöhaastattelut. Nauhoitteita ei säilytetä tutkimustyön päätyttyä yksityisyydensuojan vuoksi, eikä litterointeja arkistoida. Sisällön luotettavuuden varmistamiseksi haastateltavien kanssa sovittiin jatkokysymysten esittämisen mahdollisuudesta.
Tutkimusaineiston paikkansapitävyys varmistetaan pyytämällä haastateltavien kommentit tutkimustuloksista ennen tutkimuksen julkaisua. (Hirsjärvi & Hurme 2010 s.185, 189;
Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, s. 27.) Näin meneteltäessä ongelmaksi nousee
se, että haastateltavan on aineiston käsittelyperiaatteista johtuen vaikea tai lähes mahdoton tunnistaa, onko esitetyn tutkimustuloksen taustalla juuri hänen lausuntonsa. Tästä
syystä haastateltaville annetaan mahdollisuus kommentoida koko tutkimusta. Saatuja
kommentteja käsitellään samalla periaatteella, kuin aineistoa. Haastateltavien kommentit huomioidaan, jos kaksi tai useampi haastateltava kertoo saman näkemyksen tai haastateltava pystyy luotettavasti perustelemaan tutkimustuloksen virheelliseksi. Tämä on
mahdollista, koska haastateltavien voidaan olettaa olevan asiantuntijoina päteviä arvioimaan tutkimustuloksia. Tutkimuksen luotettavuutta lisää haastateltavien mahdollisuus
esittää näkemyksensä tutkimustuloksesta. (Hirsjärvi & Hurme 2010, s. 185, 189.)
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Koska haastattelujen nauhoitteita tai litterointia ei pysty jälkikäteen todentamaan, aiheutuu luottavuuden lisäksi riski myös tutkimuksen toistettavuuteen. Tutkimusaineiston rajaamiseksi valittiin käytäntö, jossa tutkimusaineistoon hyväksyttiin vain ne näkemykset,
jotka toinen haastateltava vahvisti eikä kukaan haastateltavista esittänyt eriävää näkemystä. Tutkimukseen sisällön monipuolistamiseksi edellä mainitun ehdon toteutuessa
kaikki esitetyt näkökulmat sisällytettiin tutkimusaineistoon. Tutkimusprosessin huolellinen dokumentointi mahdollistaa tutkimuksen toistettavuuden, vaikka ei takaakaan samoja tutkimustuloksia. Tutkimuksen aineiston purkamiseen ja rajaamiseen valitut periaatteet tiivistetään seuraavasti:

3

3.1



Tutkijalla ei saa olla ennakkoon muodostettua käsitystä tutkimuksen tuloksesta



Tutkimusaineistoon hyväksytään vain ne lausunnot, jotka vastaavat tutkimusasetelmaan



Tutkimusaineistoon hyväksytään vain ne näkemykset, jotka toinen haastateltava vahvistaa eikä kukaan haastateltavista esitä eriävää näkemystä



Jos useampi haastateltava jakaa saman näkemyksen teema-alueesta,
kaikki näkökulmat huomioidaan tuloksissa.

Viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys rakennushankkeissa

Rakennuttaminen ja suunnitteluttaminen Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaympäristössä

Rakennuttamisen tarkoituksena on tuottaa rakennuksia tai muuta rakennettua ympäristöä ihmisten tarpeisiin. Rakennuttaminen ei kuitenkaan ole ainoa keino tyydyttää syntynyttä tilantarvetta, vaan siihen voidaan vastata rakennuttamisen ohella vuokraamalla,
ostamalla tai tehostamalla nykyisiä tiloja. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 7, 9.) Tässä
tutkimuksessa rakennuttamisella ja rakennushankkeella viitataan talonrakennukseen
(RT 10-11256 2017). Rakennuttamista, rakennushankkeen kulkua ja LVI-suunnitteluun
liittyviä keskeisiä tehtäviä ja henkilöitä tarkastellaan Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaympäristössä. Yleensä rakennushankkeeseen ryhdytään tilantarpeen
vuoksi. Tarve rakennushankkeeseen ryhtymiseen voi syntyä yhteiskunnallisen velvoitteen kautta (Kankainen & Junnonen, 2015, s. 9; Kunnan tehtävät ja järjestämisvastuu
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2015; Kuntien tehtävät ja toiminta 2020). Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos järjestää tarvittavat tilat omistajaohjauksella, jossa hankkeet toteutetaan kustannustehokkaasti ja kaupungin tavoitteet huomioiden yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa (Martinsen 2020).
Rakennuttamisesta vastaavaa tahoa kutsutaan rakennuttajaksi. Rakennuttajan päätehtäviä ovat rakennushankkeelle tarvittavien lupien ja päätösten hankkiminen, suunnittelun
valvominen, rakennustöiden teettäminen ja valvominen. Rakennuttajan tavoitteena on
tuottaa rakennus niin, että se vastaa tilaajan tarpeita. Tilaajalla tarkoitetaan sitä tahoa,
joka on valmiin rakennuksen omistaja, rahoittaja tai käyttäjä. (Kankainen & Junnonen
2015, s. 12–13.) Espoon kaupungissa Tilapalvelut-liikelaitos on pääsääntöisesti rakennushankkeeseen ryhtyvä ja ostettujen palveluiden osalta tilaaja. Tilapalvelut-liikelaitos
on käyttäjään nähden kohteen omistaja ja vuokranantaja myös ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen osalta. Vuokratuloilla Tilapalvelut-liikelaitos saa varat tilojen ylläpitoon. Varsinaisiin investointihankkeisiin varat tulevat kaupungin investointiohjelmasta. Espoon kaupungissa loppukäyttäjien edustajat osallistuvat usein rakennushankkeen projektityöryhmään avustaen hankepäällikköä tavoitteiden määrittämisessä. Rakennushankkeissa
loppukäyttäjien edustajien rooli on tärkeä, koska he varmistavat, että rakennus vastaa
loppukäyttäjien tarpeita ja että loppukäyttäjiin liittyvät tavoitteet ovat selkeästi tiedossa
hankesuunnittelussa, jotta ne voidaan huomioida rakennushankkeessa. (Martinsen
2020.)
Suunnittelutehtävän määritystä, ohjeistusta, hankkimista ja valvontaa kutsutaan suunnitteluttamiseksi. Suunnitteluttamiseen liittyy suunnittelun valvonta ja ohjaus, jonka tarkoitus on varmistaa, että suunnitteluprosessi kulkee rakennushankkeelle asetettuja tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Suunnitteluttaja voi olla myös toinen rakennuttajataho,
urakoitsija tai rakennuttajakonsultti. Suunnitteluryhmäksi kutsutaan suunnittelijoista
koostuvaa ryhmää, jota johtaa pääsuunnittelija. Suunnitteluryhmää ei pidä sekoittaa rakennushankkeen projektityöryhmään. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 13, 33.) Tässä
tutkimuksessa rakennushankkeen projektityöryhmällä tarkoitetaan hankepäällikön lisäksi kaikkia rakennushankeprojektissa työskenteleviä henkilöitä ja sidosryhmiä. Näitä
ovat esimerkiksi tilaajan ja käyttäjien edustajat, suunnitteluryhmä, koordinaattorit ja valvojat.
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3.2

Rakennushanke LVI-suunnittelun näkökulmasta

Rakennushanke on projekti, jota rakennuttajaorganisaation prosessi ohjaa. Projekti
eroaa prosessista siinä, että se on ainutkertainen ja sen projektityöryhmä vaihtuu lähes
aina jokaisessa rakennushankkeessa. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 23; RT 1011224 2016.) Rakennushankkeen tavoitteet ja erityisesti hankkeelle valittu toteutusmuoto vaikuttaa siihen, millainen rakennushankkeen projektityöryhmään osallistuvien
henkilöiden toimenkuva on. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 33.) Rakennusprojektin
vaiheiden rajoja ei ole helppo havaita käytännön työssä, mutta niiden tiedostaminen on
tärkeää, koska jokaisen vaiheen jälkeen syntyy aiemmasta vaiheesta riippuvainen päätös, ratkaisu tai tulos. Nämä aiemmissa vaiheissa syntyneet päätökset ja ratkaisut määrittävät sen, kuinka rakennuttamisen ketju jatkuu ja lopulta millainen rakennusratkaisu
syntyy. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 10; RT 10-11224 2016; RT 10-11290 2017.)
Hankesuunnittelussa rakennushankkeelle laaditaan hankeohjelma tai -suunnitelma.
Hankeohjelmassa esitetään, mihin tarkoitukseen rakennus tarvitaan sekä mihin ja kuinka
se aiotaan rakentaa. Hankeohjelmassa määritetään myös rakennushankkeen alustava
toteutusmuoto. Rakennuksen toimintaan liittyvät tavoitteet esitetään yleensä tilaohjelmassa. Tilaohjelma määrittelee, millaisia ja minkä laatuisia tiloja rakennukseen halutaan
ja niiden käyttötarkoitus. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 23.)
Rakennushankeprosessi alkaa tarveselvityksestä, mutta tässä tutkimuksessa tarveselvityksen tarkastelu sivuutetaan, koska rakennushankkeeseen ei ryhdytä, mikäli tarveselvityksen lopputuloksena ei ole rakentamispäätös. Tutkimuksessa ei myöskään käsitellä
rakentamisen valmistelua, rakentamista tai käyttöönottoa. Tarveselvitystä seuraa hankesuunnittelu. Rakennuttamisen perinteinen prosessinomainen toimintaketju on esitetty
kuvissa 2 ja 3 siltä osin, kuin sitä käsitellään tässä tutkimuksessa.

Kuva 2. Rakennusprojektin kulku ennen rakentamista. Suunnittelun kulku on esitetty kuvassa 2.
(Muokattu lähteistä Kankainen & Junnonen 2015, s. 15 kuva 6.; RT 10-11256 2017; RT
10-11290 2017)
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Kuva 3. Suunnittelun kulku rakennushankkeessa. (Muokattu lähteistä RT 10-11107 2013, s. 2;
RT 10-11290 2017; Kiiras ym. 2019, s. 15; Martinsen 2020)

Suunnittelun hankepäällikkö nimetään hankkeeseen, kun Tilapalvelut-liikelaitos käynnistää hankkeen valmistelun. Hankkeen valmistelu käynnistyy hankeselvityksen ja alustavan tarveselvityksen laatimisella yhdessä käyttäjätoimialan asiantuntijoiden kanssa.
Hankepäällikön tehtävänä on rakennushankkeen kolmen tärkeimmän tekijän aikataulun,
kustannusten ja laadun hallinta siten, että lopputulos on hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukainen. Nämä ovat rakennushankkeen tärkeimmät tekijät, koska ilman yhtä niistä
rakennushanketta ei pystytä toteuttamaan. Hankesuunnittelussa rakennushankkeen
projektityöryhmään kuuluvat yleensä hankepäällikön lisäksi arkkitehti, joka usein toimii
myöhemmin rakennushankkeen pääsuunnittelijana. Rakennushankkeella täytyy olla
pääsuunnittelija suunnittelun alkaessa. (Pyy 2019, s. 36; RT 10-11107 2013, s. 4, 7;
Kiiras, Pelkonen, Kruus & Sivunen 2019, s. 14; Martinsen 2020.) Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksessa suunnittelualojen, esimerkiksi talotekniikan ja rakennesuunnittelun, valvojat liitetään projektityöryhmään viimeistään hankesuunnittelun aikana. LVIsuunnittelun valvoja kilpailuttaa rakennushankkeen LVI-, RAU-, ja joissain tapauksissa
myös energiasuunnittelun. (RT 10-11290 2017; Martinsen, 2020).
Hyväksytyn hankesuunnitelman ja investointipäätöksen jälkeen aloitetaan suunnittelun
valmistelu. Suunnittelun valmistelussa valitaan rakennushankkeen suunnittelumuoto ja
laaditaan suunnitteluaikataulu. Tämän jälkeen tarvittavat suunnittelijat ja koordinaattorit
kilpailutetaan. (RT 10-11107 2013, s. 9; Kiiras ym. 2019, s. 15.) Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksessa rakennuttamisen toimintaympäristössä LVI-suunnittelun valvoja
laatii rakennushankkeen hankesuunnitelmaan perustuvan LVIA-suunnitteluohjeen,
jossa esitetään tavoitetaso LVI- ja RAU-järjestelmille kilpailutusta varten. Tavoitteiden
lisäksi määritetään LVI- ja RAU-suunnitteluun kuuluvat tehtävät, esimerkiksi TATE-18
tehtäväluetteloa käyttäen. Tarjouskilpailun jälkeen suunnittelutehtävään valituiksi tulleet
suunnittelijat ja asiantuntijat liittyvät rakennushankkeen projektityöryhmään ja voidaan
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aloittaa rakennushankkeen ehdotussuunnittelu. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 37; RT
10-11290 2017; Martinsen 2020.)
Ehdotussuunnittelun tavoitteena on kartoittaa vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut rakennushankkeelle asetettujen tavoitteiden rajoissa. Suunnitteluratkaisut vaikuttavat kustannusten ja rakennushankkeen aikataulun lisäksi esimerkiksi energiankulutukseen ja sisäilmasto-olosuhteisiin. Eri ratkaisuvaihtoehtoja tarkastellaan kokonaisuus huomioiden
ja valitaan tavoitteiden kannalta optimaalisin ja ennen kaikkea toteuttamiskelpoinen ratkaisu. (RT 10-11290 2017, s. 9; RT 10-11107 2013, s. 12; Kiiras ym. 2019, s. 15.) Rakennushankkeen onnistumisen kannalta on tärkeä laatia hankkeen yleissuunnitelma
huolellisesti. Toiminnallisten ja arkkitehtonisten ratkaisujen lisäksi on ratkaistava myös
rakenteisiin, pohjarakenteisiin, taloteknisiin ja paloteknisiin kysymyksiin liittyvät periaatteet usein myös tärkeimpien yksityiskohtien osalta. Toteutussuunnittelun yhteydessä havaittuja yleissuunnitelman isoja puutteita on enää vaikea oikaista aiheuttamatta suuria
häiriöitä hankkeen aikatauluun ja merkittävää lisätyötä koko suunnitteluryhmälle. Huolellisesti laaditulla yleissuunnitelmalla varmistetaan sekä rakennusluvan hakuprosessin
että toteutussuunnittelun ja myös toteutuksen onnistumisen edellytykset. (Martinsen
2020.) Yleissuunnittelun tarkoituksena on luoda rakennushankkeen tavoitteiden mukainen yleisratkaisu. Käytännössä tähän päästään ehdotussuunnitelmien vertailemisen
kautta. Yleissuunnittelussa on tärkeää rakennusta koskevan yleisratkaisun lisäksi suunnitella rakennuksen sijoittuminen tontille suhteessa muuhun rakennettuun ympäristöön.
Yleissuunnittelun alussa varmistetaan, että yleissuunnittelun tavoitteet ovat ajantasalla
ja rakennushankkeen projektityöryhmä on tietoinen, mitä tehtäviä siltä odotetaan. Valittaviin ratkaisuihin vaikuttavat voimakkaasti yleissuunnittelussa tehtävät eri vaihtoehtojen
kustannuslaskelmat. (RT 10-11290 2017, s. 13–17; Kankainen & Junnonen 2015, s. 37;
RT 10-11107 2013, s. 13; Kiiras ym. 2019, s. 15.)
Rakennushankkeelle haetaan rakennuslupaa, kun suunnitteluryhmä on todennut yleissuunnitelman täyttävän sille asetetut tavoitteet. Rakennuslupatehtävät etenevät suunnittelutehtävien rinnalla. Pääsuunnittelijan ja muiden alojen suunnittelijoiden kelpoisuus rakennushankkeen suunnittelijoiksi varmistetaan. Rakennusluvan saaminen edellyttää rakennusviranomaisen neuvotteluissa ja alustavissa lausunnoissa määrittämien selvitysten ja suunnitelmien esittämistä. Oleellinen osa rakennusluvan hakemista on myös ra-
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kennushankkeesta tiedottaminen ja siten kuntalaisten kuuleminen ja siitä seuraava mahdollinen valitusprosessi. (RT 10-11290 2017, s. 17; RT 10-11107 2013, s. 14; Meinilä
2019.)
Toteutussuunnittelun tavoitteena on jalostaa yleissuunnitelmat sellaisiksi, että niillä voidaan suorittaa rakentaminen ja siihen liittyvä hankinta. Yleissuunnitelmia täsmennetään,
ratkaisuja tarkennetaan ja varmistetaan suunnitelmien ristiriidattomuus toisiinsa nähden.
Tätä kutsutaan myös yhteensovitukseksi. Projektin johtamisen kannalta keskeistä on
huolehtia siitä, että suunnittelijoiden välinen yhteistyö toimii sovitulla tavalla ja kaikki rakentamista varten tarvittavat suunnitelmat tehdään. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan toteutussuunnittelun aikana. (RT 10-11107 2013, s. 15; RT 10-11290
2017, s. 18–22; Meinilä 2019.)

3.3

LVI-suunnittelun ohjauksen merkitys Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen
rakennushankkeissa

Rakennushankkeessa suunnitteluun panostaminen on tärkeää, koska sen onnistumisella on merkittävä vaikutus rakennuksen laatuun ja rakennushankkeen kustannuksiin.
Tärkeimmät suunnittelun laatuun vaikuttavat tekijät ovat suunnittelijoiden ammattitaito ja
kyky sovittaa syntyneet suunnitelmat toisiinsa. LVI-suunnittelijan tehtävänä rakennushankkeessa on LVI-suunnitelmien tekemisen lisäksi toimia yhteistyössä rakennushankkeen suunnitteluryhmän jäsenten kanssa. Mitä laajemmasta rakennushankkeesta on
kyse, sitä tärkeämpi merkitys yhteistyön onnistumisella on, sillä vaativassa rakennushankkeessa projektityöryhmään kuuluu enemmän suunnittelijoita, koordinaattoreita,
käyttäjiä ja muita sidosryhmiä. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 13, 33; Kiiras ym. 2019,
s. 15.)
Onnistuneen LVI-suunnittelutehtävän kannalta on oleellisinta, että LVI-suunnittelija on
ammattitaitoinen ja että hänellä on kokemusta suunnittelutehtävää vastaavista kohteista.
Nämä ovatkin usein LVI-suunnittelijan tehtävään valitsemisen perusteita suunnittelupalkkion lisäksi. Suunnittelutehtävään on käytettävä ja järjestettävä riittävästi aikaa. Rakennushankkeen resurssien ja aikataulun hallinta edellyttää, että rakennusprosessin eri vaiheissa tehdään oikean tasoista suunnittelua oikeaan aikaa. LVI-suunnittelutehtävässä
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onnistuminen edellyttää, että LVI-suunnittelijalla on hyvät yhteistyötaidot. Yhteistyötä tarvitaan LVI-suunnittelualan sisäisesti ja LVI-suunnitelmien yhteensovittamiseen muiden
suunnittelualojen kanssa. (Kiiras ym. 2019, s. 15; Kankainen & Junnonen 2015, s. 34.)
Espoon kaupungin Tilapalvelut liikelaitoksessa LVI-suunnittelun valvoja valvoo rakennushankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista LVI- sekä usein myös RAU- ja energiasuunnittelun osalta. LVI-suunnittelun valvoja toimii hankepäällikön ja Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. LVI-suunnittelun valvojan tehtävänä on myös toimia hankepäällikön tukena ja asiantuntijana LVI-, RAU- ja
energiasuunnitteluun liittyvissä asioissa. (Martinsen 2020; Meinilä 2019.) Voidakseen
hoitaa tehtävää tehokkaasti LVI-suunnittelun valvojan toiminnan taustalla on oltava hyvin
suunniteltu, toimiva ja tarkoituksen mukainen toimintaprosessi. LVI-suunnittelun valvojan
rooli ei ole aivan yksiselitteinen. LVI-suunnittelija on asiantuntija, jolla on oltava laajat
valtuudet annetun tehtävän suorittamiseksi. Siksi vastuualueiden tiedostaminen on tärkeää. (Kankainen & Junnonen, 2015, s. 29, 33.) LVI-suunnittelun valvojan ja LVI-suunnittelijan keskeiset tehtävät ja vastuunjako on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1.

LVI-suunnittelun valvojan ja LVI-suunnittelijan keskeiset tehtävät ja vastuunjako.
(Muokattu lähteestä RT 10-11290, 2017)
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3.4

Rakennushankkeen projektityöryhmän toiminta tiiminä

Rakennushankkeen projektityöryhmä toimii nimestään huolimatta tiiminä. Tiimillä tarkoitetaan ammattilaisten ryhmää, jonka luotetaan saavuttavan rakennushankkeelle asetetut tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi tiimi saa toimialallaan laajat valtuudet.
(Skyttä 2005, s. 15.) Tiimiä ei pidä sekoittaa työryhmään, vaikka työryhmän ja tiimin varsinaisessa toiminnassa on paljon yhtäläisyyksiä. Molempien tarkoitus on tehostaa resursseja ja kehittää uusia ideoita. Varsinaiset toimintatavat voivat molemmissa olla samat tai muistuttaa toisiaan. Näitä voivat olla esimerkiksi päätöksentekotapa, käyttäytymissäännöt, normit, kokouskäytännöt sekä viestintätapa. (Robbins & Judge 2015, s.
307.)
Työryhmän perimmäinen tarkoitus on jakaa tietoa siihen osallistuvien, usein erilaisissa
tehtävissä toimivien, henkilöiden kesken ja auttaa siten jäseniä tekemään omaan toimenkuvaansa liittyviä päätöksiä. Työryhmällä ei ole sen jäsenten tehtävien kannalta tarvetta yhteistyöhön. Tiimissä taas yhteistyö on tehokkaan toiminnan edellytys. Tiimissä
jäsenet pyrkivät synergiaan, eli hyödyntämään ja täydentämään toistensa osaamista ja
ominaisuuksia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Rakennushankkeessa pyritään toimimaan tiiminä, koska näin projektityöryhmän jäsenet pystyvät saavuttamaan paremman lopputuloksen kuin työryhmä, tavoitteellisesta yhteistoiminnasta johtuen. (Skyttä
2005, s. 121; Robbins & Judge 2015, s. 307.)
Tiimissä tuotettujen päätösten ja ratkaisujen vahvuutena on se, että ne ovat perusteellisia sekä sisältävät runsaasti tietoa. Tiimi koostuu useasta jäsenestä ja päätöksen taustalla on useita näkökulmia. Useat näkökulmat mahdollistavat sen, että kokonaistavoitetta
voidaan lähestyä monipuolisesti. Tiimissä tehty päätös on usein sellainen, että päätöksentekoon osallistuneet tiimijäsenet ovat hyväksyneet syntyneet päätökset helpommin
ja rohkaisevat muita hyväksymään päätöksen. Tiimin päätöksenteon heikkoutena voidaan pitää sitä, että yhteisen ja yhdenmukaisen ratkaisun löytäminen vie paljon aikaa.
On olemassa riski, että rakennushankkeen kannalta optimaalisin ratkaisu ei ole välttämättä tiimin jäsenten mielen mukainen, eikä tule valituksi. Ongelmaksi voi nousta myös
se, että tiimin keskustelua hallitsevat vain harvat tiimin jäsenet. Tästä on erityistä haittaa,
jos hallitsevat tiimin jäsenet ovat kyvyiltään muita heikompia. Tiimin päätöksen teossa
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yksilön vastuu laimenee, joten vastuukysymykset ovat epäselviä ja monitulkintaisia.
(Robbins & Judge 2015, s. 294.)

3.5

Johtaminen ja tavoitteiden asettaminen rakennushankkeessa

Rakennushankkeessa kokonaistavoitteeseen päästään osa- tai välitavoitteiden avulla.
Kokonaistavoitteilla tarkoitetaan rakennushankkeelle tarvesuunnittelun jälkeen hankepäätöksessä asetettuja tavoitteita. Kokonaistavoitteisiin pääseminen vaatii käytännössä
kokonaistavoitteen jakamista pienempiin osiin, eli osa- tai välitavoitteisiin. (Kiiras ym.
2019, s. 14–15, 47, 80, 123–124; Robbins & Judge 2015, s. 318.) Rakennushankkeessa
on usein tarkoituksenmukaista muodostaa projektityöryhmän sisälle pienempiä tiimejä,
joiden tavoitteena on osatavoitteiden saavuttaminen. Pienemmät tiimit toimivat yhteistyössä jäsentensä, rakennushankkeen projektityöryhmän ja muiden pienempien tiimien
jäsenten kanssa. Tällainen kokoonpano on vaativa koordinoida ja johtaa. Johtamisen
haasteena on projektihallinnan ohella järjestää rakennushankkeen projektityöryhmän toiminta siten, että kaikki tiimit pystyvät hoitamaan tehtävänsä itsenäisesti, mutta tukevat
tarvittaessa muita tiimejä ja rakennushankkeen projektityöryhmän jäseniä. (Robbins &
Judge 2015, s. 312–313.)
Johtamisen haasteita lisää tiimin organisointi. Tiimin työskentelyssä kannattaa välttää
hierarkiaa, joka ei ole tarkoituksenmukaista, sillä se heikentää tiimin tehokkuutta. Hierarkian alemmilla tasoilla olevat pyrkivät välttämään osallistumista tiimin toimintaan ja näin
ollen heidän osaamisensa ja näkökulmansa hukataan. Tarpeettomaksi koettu hierarkia
aiheuttaa turhautumista ja tuottavuuden heikkenemistä sekä vähentää halua olla vuorovaikutuksessa muiden jäsenten tai heidän edustamansa organisaation kanssa. Hierarkian välttäminen aiheuttaa haasteita johtamiseen, joista merkittävimpiä ovat tavoitteiden
asettamiseen, motivointiin ja yhteistyöhön liittyvät haasteet. Nämä liittyvät vahvasti toisiinsa. Tiimissä luottamuksella on erityinen merkitys, johtajien ja alaisten täytyy pystyä
luottamaan toisiinsa. Tiimi voi hyväksyä johtajien asettamat tavoitteet vain, jos tiimi luottaa johtajiin. Jos tiimin jäsenet pystyvät luottamaan toisiinsa, he voivat tuoda esille omia
puutteitaan ja epäonnistumisia, ilman pelkoa niiden vaikutuksista itselle. (Robbins &
Judge 2015, s. 298, 310, 313.)
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Tiimin jäsenten motivointi on tiimin toiminnan kannalta tärkeimpiä, mutta haastavimpia
osa-alueita, koska ei ole olemassa yksiselitteistä neuvoa, kuinka tiimiä tulisi motivoida.
Motivaatiolle ei ole olemassa yhtä selkeää määritelmää. Motivaatio ei tarkoita vain sitä,
että henkilö työskentelee ahkerasti, vaan se heijastaa myös henkilön näkemystä omista
kyvyistä. Motivaatio on luottamista onnistumiseen omien kykyjen avulla. (Robbins &
Judge 2015, s. 215.) Motivoitumista voi edesauttaa parhaiten vaikuttamalla olosuhteisiin,
ottamalla ihmiset yksilöinä huomioon ja antamalla tarvittaessa rakentavaa palautetta.
Motivaatio liittyy myös tavoitteisiin. Jos tiimi tai sen jäsen ei usko, että tavoite on mahdollista saavuttaa, tiimi ei ole motivoitunut työskentelemään sen saavuttamiseksi. Ei riitä,
että tavoite on saavutettavissa, vaan tavoitteen toteutumisen pitää olla kiinnostavaa tiimin jäsenille. (Robbins & Judge 2015, s. 319; Kiiras ym. 2019, s. 113; Piili 2006, s. 47–
49.)
Yleensä sellainen tiimi suoriutuu tehtävästään parhaiten, jolla on selkeästi tiedossa kokonaistavoite ja miten siihen päästään. Kaikilla rakennushankkeen projektityöryhmän jäsenillä ja sen sisälle muodostetuilla tiimeillä tulee olla sama käsitys annetusta tehtävästä
ja tiimin jäsenten tulee ymmärtää roolinsa. (Robbins & Judge 2015, s. 298.) Roolien hahmottaminen voi olla haasteellista, koska tiimin muodostamisessa on tyypillistä, että vuorovaikutusasetelmat muuttuvat (Skyttä 2005, s. 121).
Menestyvissä tiimeissä erona muihin on todettu, että sen jäsenet määrittävät työnjaon ja
tavoitteet muita huolellisemmin. Tehtävänjakoon ei kuulu ainoastaan työtehtävien tunnistaminen ja jakaminen, vaan samalla päätetään, millä tarkkuudella annettu tehtävä
tehdään, milloin annettu tehtävä tulee olla valmis ja kuinka tehtävä palvelee rakennushankkeen tavoitteita. Menestyvä tiimi muuttaa rakennushankkeen tavoitteet selkeiksi,
mitattaviksi ja realistisiksi tehtäviksi, keskustelemalla ja neuvottelemalla, toisin sanoen
vuorovaikutuksella. Selkeästi määritellyt tehtävät helpottavat tiimin sisäistä viestintää.
Tehtävänjaolla on merkittävä vaikutus onnistumiseen, koska tiimin jäsenten on siten helpompi suunnitella työnsä. Menestyvät tiimit pyrkivät avoimuuteen. Ilmapiiriltään avoimessa tiimissä sen jäsenet viestivät ja vuorovaikuttavat toistensa kanssa ja tuovat ajatuksiaan esille. Avoimessa ilmapiirissä tiimi pystyy olemaan luovempi ja omaperäisempi,
tiimin jäsenet ovat tietoisia toistensa vahvuuksista ja tiimin jäsenet pystyvät neuvomaan
toisiaan sekä antamaan toisilleen rakentavaa palautetta. (Robbins & Judge 2015 s. 315,
319.)

20

3.6

Konfliktien syntyminen ja niiden ratkaiseminen

Työyhteisöissä ei voida koskaan täysin välttyä konflikteilta. Tiimityöskentely on konfliktialtis, koska yhteistyö on tiimin toiminnan edellytys. Konfliktin voidaan katsoa syntyneen,
kun havaitaan tiimin työskentelyyn vaikuttava näkyvä häiriö tai ristiriita. Konfliktit voidaan
jakaa karkeasti kahteen ryhmään: konflikteihin, jotka tukevat tiimin tavoitetta ja siten tehostaa tiimin työtä, sekä konflikteihin, jotka aiheuttavat häiriötä tiimin työskentelylle. Konfliktit liittyvät yleensä kolmeen aiheeseen: työtehtäviin, ihmissuhteisiin tai toimintatapaan.
(Robbins & Judge 2015, s. 320, 432, 434.)
Kokonaistavoitteen kannalta konflikti ei ole aina huono asia, mutta konfliktin ratkaisutapa
vaikuttaa merkittävästi tiimin toimintaan jatkossa. Konfliktit ohjautuvat yleensä viiteen
lopputulokseen.


Kilpailussa osapuolet pyrkivät saavuttamaan vain itselleen tärkeät tavoitteet, huolimatta siitä millaisia seurauksia sillä on toisille.



Välttämisessä osapuolet pyrkivät olemaan kohtaamatta toisiaan ja siten tukahduttavat konfliktin.



Sopeutumisessa sovitteleva osapuoli haluaa asettaa toisen osapuolen tavoitteet omansa edelle.



Kompromississa osapuolet tyytyvät ratkaisuun, joka ei täysin vastaa kummankaan tavoitteita.



Yhteistyö on luonnollisesti tiimin kannalta paras vaihtoehto. Tähän ratkaisuun voidaan päästä, jos molemmat osapuolet yrittävät löytää sellaisen ratkaisun, jossa molempien osapuolten tavoitteet täyttyvät. Yhteistyön avain
on viestinnässä ja vuorovaikutuksessa, sillä ongelma pyritään ratkaisemaan eroavaisuuksia selventämällä ja toisen tavoitteet huomioimalla.

Konfliktin ratkaisemisen avainasemassa ovat tiimin johtajat. Johtajat pystyvät ohjamaan
konfliktia niin, että se parhaimmillaan johtaa yhteistyöhön. Ohjaamisen lähtökohta on
asettaa osapuolten neuvottelun tavoitteet päämäärätietoisesti. Johtajien kannattaa valita
osapuolten tavoitteita yhdistävä neuvottelutyyli jakavan neuvottelutyylin sijaan. Johtajien
täytyy olla avoimia luoville ratkaisuille, erityisesti silloin, kun konflikti johtuu ihmissuhteista. Kompromissi on varteen otettava vaihtoehto silloin, kun konfliktin kohteena oleva
asia uhkaa tärkeän tavoitteen toteutumista tai tarvitaan nopeasti väliaikainen ratkaisu
monimutkaiseen asiaan. Konflikti voi antaa johtajille mahdollisuuden rakentaa tiimin luot-
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tamusta auttamalla ja puolustamalla tiimiä heti epäkohtien tullessa esiin silloin, kun konflikti ei johdu tiimin omasta toiminnasta. On tilanteita, jolloin konfliktin käsittelyä kannattaa
välttää. Esimerkiksi silloin, kun konfliktit ovat oire jostain suuremmasta ongelmasta, kannattaa konflikti sivuuttaa ja etsiä ratkaisu suurempaan ongelmaan. Toisinaan konfliktin
peruste on aiheellinen, mutta konfliktin käsittely voi johtaa paljon suurempaan haittaan
tai konfliktille ei ole olemassa osapuolia tyydyttäviä ratkaisuvaihtoehtoja. Joskus johtajien kannattaa sivuuttaa konfliktin käsittely siksi, että muut tiimin jäsenet tai osapuolet
pystyvät ratkaisemaan asian paljon tehokkaammin itsenäisesti. (Robbins & Judge 2015,
s. 439, 456.)

3.7

Vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitys LVI-suunnittelun ohjaukseen

Sana viestintä otettiin käyttöön vuonna 1966, kun englanninkieliselle sanalle ”communication” tarvittiin suomenkielinen vastine (Viestintä 2020). Viestintä on vuorovaikutusta,
joka tulee näkyväksi ihmisten välisessä, sanallisessa ja sanattomassa, viestinnässä.
Osa viesteistä on tiedostettuja, mutta osa on myös tiedostamattomia. Vuorovaikutus on
puhumista ja kuuntelemista sekä sanattomien viestien havaitsemista. Vuorovaikutuksessa viestejä luodaan, lähetetään, vastaanotetaan, tulkitaan ja niihin reagoidaan. (Isotaulus & Rajalahti 2017, s.15–16.; Niipola & Rauramo 2008, s.3.)
Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä on kyse merkitysten siirtämisestä
toiselle. Ennen kuin viestintää voi tapahtua sille täytyy olla tarkoitus. Tarkoitus määräytyy
sen lähettäjän, vastaanottajan, kuljetettavan viestin ja viestintätavan mukaan. Viestin lähettäjä ”koodaa” lähetettävän viestin ja vastaanottaja ”purkaa” sen. Koodaamisella tarkoitetaan sitä, että lähettäjä joutuu ennen viestin lähettämistä muuttamaan välitettävän
ajatuksen viestiksi. Vastaanottaja on taho, jolle viesti on osoitettu. Viestin purkamisella
tarkoitetaan viesti kääntämistä ymmärrettävään muotoon. Todellisuudessa viestin kulku
ei ole näin yksinkertainen vaan viestintään liittyy häiriöitä. Häiriöitä syntyy yleensä väärästä havainnosta, tulkinnasta, liiallisesta tiedosta tai kulttuurillisista eroista. Palautteen
tulisi osa viestintää. Palautteen tarkoitus on tarkkailla, onnistuiko viestin siirtäminen vastaanottajalle ja ymmärrettiinkö viestin sisältö oikein. (Robbins & Judge 2015, s. 333,337.)
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Suullinen viestintä on viestin välittämisen ensisijainen keino. Suullisen viestinnän muotoja ovat puheet, keskustelut ryhmässä tai kahden kesken sekä epävirallinen seurustelu.
Suullisen viestinnän etuja ovat sen nopeus ja välitön palaute. Jos viestin vastaanottaja
on epävarma viestin sisällöstä, viestin lähettäjällä on mahdollisuus korjata se keskustelun aikana. Johdonmukainen ja henkilökohtaisesti suunnattu viestintä on paras tapa
saada tietoa työntekijöille, mutta myös työntekijöiltä. Suullisen viestinnän huonoimpia
puolia on sen vääristymä silloin, kun viestin tulee tavoittaa suurempi joukko ihmisiä. Ihmisten määrä lisää vääristymän riskiä. Tämä johtuu edellä kuvatusta viestinnän prosessista, jossa jokainen viestiä kuljettava ensin purkaa viestin ja sitten lähettää viestin koodattuna eteenpäin. Sen vuoksi organisaatiot, joissa päätökset ja tiedoksiannot siirretään
eteenpäin suullisesti kokevat ennen pitkään viestien vääristymiä.

(Robbins & Judge

2015, s. 337.)
Ihminen viestii aina sanallisen viestinnän lisäksi sanattomasti. Sanatonta viestintää ovat
esimerkiksi äänen käyttö, ilmeet ja eleet, kosketus ja jopa siisteys, pukeutuminen ja tilankäyttö. (Honkala, Kortetjärvi-Nurmi, Rosenström & Siira-Jokinen 2017, s. 159.) Aina
kun ihminen välittää suullisen viestin, hän viestii myös sanattomasti. Sanattoman viestin
voi välittää luonnollisesti myös ilman puhetta. Kaikissa keskustelun muodossa on otettava sanaton viestintä huomioon. Jokaisella kehon liikkeellä on merkitystä, eikä mikään
liike tapahdu vahingossa, tiedostamatta kylläkin. Erityisesti kehon kieli viestii muille asemasta, sitoutumisen tasosta ja tunnetiloista. Tutkimusten mukaan ihmisten sanaton viestintä on sanallista viestintää merkityksellisempää. Ristiriitatilanteissa sanaton viesti menee sanallisen viestin edelle. Edelleen kerrotussa viestissä sanoman ymmärtäminen voi
vaikeutua, koska sanoille annettu korostus puuttuu. (Robbins & Judge 2015, s. 341; Piili
2006, s. 74, 77.) Kirjoitettuun tekstiin kannattaa kiinnittää huomiota etenkin silloin, kun
käsiteltävä aihe on hankala ja vastaanottaja ei tunneta. Kirjoitetussa tekstissä ei käy ilmi
sanaton viestintä, joten vastaanottaja voi tehdä virheellisen päätelmän tekstin sävystä.
(Honkala ym. 2017, s. 27; Piili 2006, s. 75.)
Hyvät vuorovaikutustaidot omaava tulee usein helpommin kuunnelluksi. Ymmärretyksi
tulemiseen vaikuttaa selkeyden lisäksi se minkä tyylin puhuja valitsee; käytetäänkö viestinnässä puhe-, yleis- vai ammattikieltä. Selkeys liittyy viestin luettavuuteen ja jäsentämiseen. Asiateksti tulisi aina kirjoittaa yleiskielellä, jolla tarkoitetaan sellaisten termien ja
ilmausten käyttämistä, jotka kaikki ymmärtävät. Lyhenteiden käyttöä kannattaa välttää.
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Ammattikielelle on tyypillistä, että viestin merkitys avautuu paremmin niille, jotka ymmärtävät kontekstin ja termistön kuin niille, jotka eivät ole perehtyneet siihen. (Honkala ym.
2017, s. 25, 158.)

3.8

Viestinnän ja vuorovaikutuksen esteet

Viestintään voi kohdistua tekijöitä, jotka hidastavat, estävät tai vääristävät sitä. Tämä voi
johtua esimerkiksi tiedon suodattumisesta, valikoinnista tai liian suuresta määrästä. Tunteet, vaikeneminen tai väärinymmärrykset estävät viestintää. Vakavin este viestinnälle
on valehtelu. Suodattamisella tarkoitetaan tarkoituksellista viestin manipulointia siten,
että vastaanottaja näkee asian suotuisammin. Viestistä voidaan jättää tarkoituksella se
osa pois, jonka pelätään aiheuttavan negatiivista reaktiota. Suodattamisen taustalla voi
olla pelkoa huonojen uutisten välittämisen seurauksista tai halu miellyttää. Valikoimisella
tarkoitetaan sitä, että vastaanottaja valitsee tarkoituksella sen osan viestinnän sisällöstä,
joka sopii hänen tarpeisiinsa, hyödyttää häntä tai on sopivampi taustan, kokemuksen tai
henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Vastaanottaja voi purkaa viestin kiinnostuksensa ja odotustensa mukaan. Ihminen ei näe todellisuutta, vaan tulkitsee näkemäänsä ja kutsuu sitä todellisuudeksi. Vaikka henkilöt kommunikoisivat samalla kielellä,
samat sanat tarkoittavat eri asioita eri ihmiselle. Ikä ja konteksti ovat kaksi suurinta tekijää, jotka vaikuttavat sanojen sisältöön. (Robbins & Judge 2015, s. 350–353.)
Vuorovaikutuksen puute tai hiljaisuus ovat yleisiä viestinnän esteitä, jotka on helppo sivuuttaa, koska tieto ongelmien olemassa olosta puuttuu. Jos henkilö joutuu vaikenemaan hänelle tärkeästä asiasta, hän voi kokea sen stressaavana. Tähän viestinnän esteeseen voi puuttua kohtelemalla kaikkien mielipiteitä kunnioittavasti, määrittelemällä
selkeästi työtehtävät ja menettelemällä oikeudenmukaisesti, kuuntelemalla ja ottamalla
huomioon erilaisia mielipiteitä sekä esitettyjä huolia. Yksikin huomiotta jättäminen tai halventaminen voi johtaa siihen, että henkilö pidättäytyy kertomasta tärkeitä asioita tulevaisuudessa. (Robbins & Judge 2015, s. 352–353.)
Viestintää, jonka päämääränä on vaikuttaa ihmisten tekemiin päätöksiin ja heidän toimintaansa voidaan kutsua vaikuttavaksi viestinnäksi. Ihmisten päätökseen johtavat pro-
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sessit voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, hallittuun tai automaattiseen päätöksentekoprosessiin. Vaikuttava viestintä pyrkii siihen, että päätökset tehdään hallitusti. Vaikuttavaan viestintään pyrkivän kannattaakin sovittaa viestintänsä sen mukaan, kuinka vastaanottajat käsittelevät sitä todennäköisemmin. Jos vastaanottajat eivät ole kiinnostuneet aiheesta, tietävät siitä vähän tai viestintäkanava ei mahdollista vuorovaikutusta, he
käyttävät todennäköisemmin automaattista käsittelyä, jolloin myös viestijän kannattaa
käyttää tunnepohjaista tapaa ja liittää positiiviset mielikuvat haluttuun lopputulokseen.
Kun kohteena ovat henkilöt, jotka vaativat perusteluita, on parempi keskittyä rationaalisten perusteiden ja todisteiden esittämiseen. (Robbins & Judge 2015, s. 349, 350; Piili
2006, s. 78, 94.) Vaikuttavassa viestinnässä kannattaa pyrkiä perustelemaan näkemyksensä faktoilla ja esimerkeillä mahdollisimman selkeästi ja loogisesti. Tehokkainta on,
jos viestinnässä pystytään esittämään vastaanottajat huomioiva, perusteltu ratkaisuehdotus. Yleisesti kannattaa kirjoittaa viestit niin kuin kuka tahansa ulkopuolinen lukisi ne.
Näin voi hyvin käydäkin, sillä viestit leviävät hyvin tehokkaasti verkossa. (Honkala ym.
2017, s. 28, 103.)
Viestintä voidaan jakaa paitsi, sanalliseen ja sanattomaan, myös viralliseen ja epäviralliseen viestintään. Virallisella viestinnällä tarkoitetaan tapaa, jolla organisaatio on vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Sidosryhmillä ei tarkoiteta ainoastaan ulkoisia
tahoja, vaan myös organisaation sisäinen henkilöstö on osa tätä verkostoa. Virallinen
viestintä tapahtuu organisaation hyväksymällä tavalla ja sen tarkoitus on palvella ja edistää organisaation toimintaa. Käytetty viestintätapa heijastaa organisaation rakennetta ja
komentoketjua. Viestintä on organisaation maineen perusta. Se, kuinka organisaation
henkilöstö viestii toisilleen tai ulospäin, vaikuttaa siihen, kuinka organisaatioon suhtaudutaan. Maineesta ja mielikuvista syntyy yrityksen imago. (Honkala ym. 2017, s. 102,
103; Robbins & Judge 2015, s. 333, 337.)

3.9

Vertais- ja ongelmanratkaisumentorointi

Vuorovaikutuksen tavoitteena voi olla toisen henkilön osaamisen tai kokemuksen hyödyntäminen ilman, että siihen liittyy varsinaisesti työnohjausta tai perehdyttämistä. Tällaisessa vuorovaikutuksessa voi nähdä mentoroinnin tunnusmerkkejä. Mentorointi on
vapaaehtoista ja yleensä mentoroinnissa toinen osapuoli pyytää apua. Mentorointitapo-
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jen kirjo on laaja. Perinteisesti mentoroinnilla käsitetään kokeneemman työntekijän neuvonantajana toimimista nuoremmalle. Mentoroinnin merkitys voidaan ulottaa laajemmin
erityisesti tilanteissa, jossa mentorin ja aktorin roolit eivät ole aina selvät. Lähtökohtaisesti mentoroinnin tarkoitus on siirtää mentorin osaamista aktorille, mutta roolit voivat
vaihtaa osia siten, että myös mentori oppii mentoroinnin aikana. Mentoroinnin lähtökohta
tulisikin olla oppiminen tai tarve oppia. (Kupias & Salo 2014, s. 11–12, 19–20; Piili 2006,
s. 169–170.) Työpaikalla syntyy jatkuvasti ja spontaanisti tilanteita, jotka täyttävät mentoroinnin määrityksen. Tällöin mentoroinnille ei ole asetettu tavoitteita, eikä mentorointi
näy työssä muille. Tilanteet voivat olla yksittäisiä kertoja tai mentorointi voi jatkua pidempääkin. (Kupias & Salo 2014, s. 20–21.)
Mentorointia, jossa mentorin tai aktorin roolia ei ole vakiintunut, vaan rooli vaihtelee jopa
samassa vuorovaikutustilanteessa, voidaan nimittää vertaismentoroinniksi. Vertaismentoroinnissa mentori on se, jolla on aiheeseen liittyvä korkeampi osaaminen. Vertaismentorointi pyrkii keskustelun sijasta tasavertaiseen dialogiin ja uusien ajatusten ja ideoiden
tuottamiseen sekä tiedon saamiseen ja jakamiseen. Ongelmanratkaisumentorointi toimii
samalla periaatteella kuin vertaismentorointi, mutta se keskittyy nimensä mukaisesti etsimään ongelmaan ratkaisuja yhdessä ja usein laajemmin kuin ongelma vaatii. Ongelmanratkaisumentoroinnille on tyypillistä, että mentori ei pyri antamaan vain suoria neuvoja, vaan auttaa aktoria ratkaisemaan ongelman tai löytämään ratkaisun itse. (Kupias
& Salo 2014, s. 11–12, 30, 36–37.)
Mentorointitapojen tärkein työkalu on dialogi. Sen tavoitteena on tuottaa yhdessä, molempien osaamista käyttäen sellainen näkemys tai lopputulos, jota ei ollut ennen dialogin
alkua. Dialogi eroaa tavallisesta keskustelusta siinä, että dialogin tavoite ei ole vahvistaa
tiettyä näkemystä vaan dialogi mahdollistaa useita ratkaisuvaihtoehtoja. Dialogi pyrkii
enemmän avoimeen suhtautumiseen, uteliaisuuteen ja ymmärtämiseen. Dialogilla ei ole
voittajaa tai häviävää, vaan molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä lopputuloksesta. Dialogin onnistuminen vaatii sen, että osapuolet osaavat paitsi kuunnella, myös puhua suoraan toisilleen ja tuoda rohkeasti esille omat mielipiteensä. Lähtökohtana tulee aina olla
toisen osapuolen kunnioittaminen. (Kupias & Salo 2014, s. 163,165,167; Piili 2006, s.
79–80; Skyttä 2005, s. 137.)
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Tämän tutkimuksen tavoitteiden kannalta mentorointitavoista vertais- ja ongelmanratkaisumentorointi ovat kiinnostavimpia, koska ne kuvaavat vuorovaikutusta, johon LVI-suunnittelun ohjauksessa tulisi päästä. Tutkimuksen kannalta mentorointi on mielenkiintoinen, koska sen perusedellytyksenä on mentorin ja aktorin välinen kunnioitukseen perustuva vuorovaikutussuhde (Kupias & Salo 2014, s. 21, 30). Mentorointia pidetään tulevaisuuden johtamistapana, jossa johtaja ottaa vastuun tulevien johtajien kehittymisestä
(Robbins & Judge 2015, s. 387). LVI-suunnittelun ohjaaja ei ole johtaja, mutta tehtävä
heijastelee kuitenkin samanlaisia haasteita ja vastuita kuin johtamisessa on.

4

Teemahaastatteluiden tulokset

Haastateltavien mukaan nykyiset LVI-suunnittelun ohjauksen ongelmat johtuvat pääasiassa puutteellisista suunnitteluaikatauluista, tavoitteiden ristiriitaisuuksista ja epäselvyyksistä sekä rakennushankkeen projektityöryhmän yhteistyön puutteista. Monen LVIsuunnittelussa esiin tulevan ongelman perimmäinen syy nähtiin siinä, että näistä yhdessä tai useammassa osa-alueissa on epäonnistuttu.

4.1

Rakennushankkeelle asetettujen tavoitteiden vaikutus LVI-suunnitteluun

Haastateltavat korostivat, että suunnitteluryhmän kokonaistavoite tulee asettaa aina kohdekohtaisesti. Suunnitteluryhmän tulisi aina keskittyä yhdessä kokonaistavoiteeseen ja
asettaa osatavoitteet kokonaistavoitteen pohjalta. Rakennushankkeen suunnittelutyön
kokonaistavoitteena tulisi olla loppukäyttäjien tarpeita vastaava, toteutus- ja käyttökelpoinen rakennus. Tämä näyttää useimmissa hankkeissa toteutuvan haastateltavien kokemusten mukaan heikosti. Syiksi tähän nähtiin tilaajan asettamien tavoitteiden epämääräisyys, suunnitteluryhmän johtamisen puute sekä kokonaiskuvan puuttuminen suunnittelusta. Suunnitteluryhmän on vaikea löytää jokainen osa-alue kattava ja tilaajan asettamien tavoitteiden mukainen ratkaisu, jos suunnitteluryhmältä tai osalta sen jäsenistä
puuttuu kokonaiskuva. Mikäli suunnitteluryhmän jäsenten tavoitteet ja tehtävät eivät ole
selkeitä, kokonaisuus kärsii, koska suunnitteluryhmän jäsenet tekevät helposti vääriä
asioita väärissä vaiheissa. Rakennushankkeen suunnitteluaikaa kuluu turhaan ja kaikille
osapuolille aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia.
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Haastateltavat esittivät ratkaisuksi huomion kiinnittämisen nykyistä enemmän luonnossuunnitteluun. Luonnossuunnittelussa arkkitehdeille tulisi järjestää enemmän aikaa, ja
LVI-suunnittelijoiden tulisi vuorostaan oppia olemaan viemästä suunnittelua liian pitkälle
liian aikaisin. LVI-suunnittelijoiden olisi kuitenkin tärkeää osallistua aktiivisesti keskusteluihin, ideointiin ja heidän tulisi kertoa, miten eri ratkaisuvaihtoehdot vaikuttavat talotekniikkaan.

4.2

LVI-suunnittelutehtävän määrittäminen

Haastateltavat pitivät rakennushankkeen hankesuunnitelmaan asetettujen tavoitteiden
merkitystä LVI-suunnittelijalle LVIA-suunnitteluohjeeseen asetettuja tavoitteita tärkeämpinä. Jos hankesuunnitelmassa tavoitteet ilmaistaan epämääräisesti tai monitulkintaisesti, se vaikuttaa LVI-suunnitteluohjeistukseen, koska hankesuunnitelman linjaukset
määrittävät LVIA-suunnitteluohjeen sisältöä. Esimerkkinä tästä mainittiin lämmitysjärjestelmän valinta rakennukseen. Hankesuunnitelmassa esitetyt rakennushankkeen kokonaistavoitteet ja suunnitteluohjeissa esitetyt vaatimukset huomioidaan LVI-suunnittelutarjouksessa ja sen pohjalta laaditaan LVI-suunnittelusopimus. Sopimuksen sisältö määrittelee sen, kuinka paljon LVI-suunnittelija varaa resursseja suunnittelutehtävän suorittamiseen. Tilaaja vaikuttaa rakennushankkeen aikatauluun määrittäessään rakennushankeen tavoitteita. Selkeästä tavoitteiden määrittämisestä hyötyy LVI-suunnittelijan lisäksi tilaaja. Tavoitteiden selkeys helpottaa suunnitteluaikataulujen laatimista ja pitämistä niin rakennushankkeessa kuin suunnittelutoimistoissa sisäisesti.
Haastateltavien mukaan selkeä LVI-suunnittelutarjouspyyntö sisältää hyvän kokonaiskuvan LVI-suunnittelutehtävän sisällöstä sekä tilaajan suunnittelu- tai konsulttitehtävän
tarpeesta. Hyvässä LVI-suunnittelutarjouspyynnössä on määritelty LVI-suunnittelutehtävää koskevat tavoitteet selkeästi ja niiden toteuttamiskelpoisuus on varmistettu. Haastateltavien mukaan jo LVI-suunnittelutarjouspyynnössä pitäisi määritellä selkeästi rakennushankkeen tavoitteet. Selkeä LVI-suunnittelutarjouspyyntö johtaa realistisempiin ja tilaajalle edullisimpiin suunnittelutarjouksiin. Selkeään LVI-suunnittelutarjouspyyntöön on
helpompi laatia LVI-suunnittelutarjous. Tämä käytäntö edistäisi tarjoajien välistä yhdenvertaisuutta. Suunnittelijoiden on jätettävä tarjouspyynnön mukainen tarjous, vaikka he
huomaisivatkin LVI-suunnittelutarjouspyynnössä puutteita. Epäselvä LVI-suunnittelutehtävän määrittäminen johtaa usein lisäkustannuksiin. LVI-suunnittelijat antavat usein
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edullisemman suunnittelutarjouksen selkeästi määritellystä tehtävästä, koska siihen ei
sisällytetä riskivarausta. Työtä suorittavan LVI-suunnittelijan ajankäyttö ja käytettävyys
myös muihin hankkeisiin voidaan arvioida tarkemmin.
Haastateltavat pitivät tärkeänä, että LVI-suunnittelusopimuksen sisältämät työtehtävät
vastaavat varsinaisen LVI-suunnittelutehtävän vaatimuksia. Rakennuksen LVI-suunnitelmien laatu heikkenee, jos LVI-suunnittelusopimuksen sisältämät työtehtävät eivät vastaa varsinaisen LVI-suunnittelutehtävän vaatimuksia. Erityisen harmillisena pidettiin sitä,
että tässä tapauksessa ideoinnille ja ratkaisuvaihtoehtojen hyötyjen ja haittojen punnitsemiselle ei synny mahdollisuuksia. Haastateltavien mukaan aikaa ideoinnille ja ratkaisuvaihtoehtojen hyötyjen ja haittojen punnitsemiselle tulisi rakennushankkeen suunnittelussa lisätä. Koska LVI-suunnittelutehtävä on pakko suorittaa sopimuksen vaatimusten mukaan, LVI-suunnittelijan päätavoitteeksi saattaa pahimmillaan muodostua omien
tappioiden minimointi.
Haastateltavat korostivat, että kaikkia LVI-suunnitteluratkaisuja ei tarvitse tietää LVIsuunnittelutarjouspyyntövaiheessa, mutta myöhemmin tarkentuvat päätökset täytyy
tuoda ilmi. LVI-suunnittelutarjouksen antamisen kannalta selkeimpänä pidettiin rakennusalalle tuttujen suunnitteluratkaisujen käyttöä. On hyvä tiedostaa ne osa-alueet, joihin
LVI-suunnittelijalle kannattaa jättää liikkumavaraa. LVI-suunnittelijan toimenkuvan ja rakentamisen prosessin ymmärtämistä, pidettiin tärkeänä, koska muuten tarjottu suunnittelutehtävä ei ole välttämättä sellainen kuin tilaaja tarkoitti. Haastateltavien mukaan erilaisia tulkintoja suunnittelutehtävän sisällöstä syntyy erityisesti rakennushankkeen projektityöryhmän osapuolten erilaisten tavoitteiden vuoksi. Tilaajan ammattitaito ja LVIalan tuntemus näkyy siinä, millaisia termejä ja käsitteitä on käytetty LVI-suunnittelutehtävän tavoitteita määritettäessä.
Yksi alkuperäisen tutkimusasetelman tavoitteista oli selvittää, kuinka suunnittelutyön
määrittäminen TATE18-lomakkella onnistuu käytännössä. Haastateltavat nimesivät toistuvaksi ongelmaksi TATE18-lomakkeen käytössä varsinaisen LVI-suunnittelutehtävän
määrittämisen laajemmaksi kuin käytännössä olisi tarpeen. Haastateltavien mukaan tilaajatahot pyrkivät välttämään lisälaskujen syntymistä ja siksi suunnittelutehtävää pyritään laajentamaan varmuuden vuoksi. Menettely nähtiin kuitenkin tilaajalle haitallisena,
koska sen seurauksena LVI-suunnittelutehtävä hinnoitellaan korkeammaksi kuin olisi
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tarpeen. Menettely voi aiheuttaa myös sen, että tarjoaja jättää lomakkeen sisällön kokonaan huomioimatta. Tarjoajien välisiä tulkintoja syntyy erityisesti silloin, kun tavoitteet
eivät ole määrällisiä tai yksiselitteisiä. Tilaajan toivottiin määrittelevän selkeät työsuoritteet, esimerkiksi kokoukset, määrällisinä ja antamaan tarvittaessa lisätietoa TATE18
kohtiin.

4.3

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys LVI-suunnitteluun

Haastateltavat pitivät lopullisen tuloksen kannalta parhaan ratkaisun löytämistä lähes
aina mahdollisena, mutta siinä onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta kaikilta rakennushankkeen projektityöryhmän jäseniltä. Hyvällä yhteistyöllä on
mahdollista löytää ohjeistuksesta poikkeava ratkaisu, mikäli rakennushankkeelle asetetut tavoitteet mahdollistavat sen. Tällainen ratkaisu on usein yksinkertaisempi ja siten
kustannustehokkaampi.
Haastateltavien mukaan yhteistyöhön liittyvät ongelmat johtuvat suunnitteluryhmän osapuolten toisistaan poikkeavista tavoitteista. Suunnittelualat tuntevat huonosti toimintansa
vaikutukset muihin suunnittelualoihin. Toisaalta se on luonnollista, koska eri suunnitteluryhmillä on eri tehtävät, mutta ongelma koettiin syntyvän, kun jonkun suunnittelualan
osatavoite menee kokonaistavoitteen edelle. Suunnitteluryhmän tulisi toimia yhteistyössä urheilujoukkueen omaisesti, jossa osatavoitteet palvelevat kokonaistavoitetta.
Yhteistyöhön liittyvien ongelmien taustalla koettiin olevan yleensä vuorovaikutuksen
puutteet. Ristiriidassa olevien tavoitteiden koettiin aiheuttavan ihmissuhteisiin liittyviä
konflikteja. Pyrkimällä ymmärtämään toistensa tavoitteet rakennushankkeen projektityöryhmän jäsenet edistävät yhteistyön lisäksi jäsenten keskinäisen kunnioituksen syntymistä. Yhteistyön edellytyksenä nähtiin avoin ja rakentava ilmapiiri. Hyvä ilmapiiri määriteltiin sellaiseksi, jossa voi myöntää epäonnistuneensa, tarvitsevansa apua tai tilaajaorganisaation asettamaa tavoitetta on mahdollista rakentavasti epäillä tai kritisoida. Yhteistyön edistämisessä tilaajaorganisaation rooli nähtiin tärkeimpänä.
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4.4

Julkisen ja yksityisen sektorin erot

Haastateltavien mukaan julkisen ja yksityisen sektorin erot liittyvät hankintaan ja organisaatiomalleihin. Haastateltavat korostivat, että suunnittelun valvonnassa ja ohjauksessa
toimivista henkilöistä johtuvat erot ovat yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioeroja
merkityksellisempiä. Suunnittelua valvovien ja ohjaavien henkilöiden väliset erot liittyvät
tekniseen ammattitaitoon, käsityksiin ja kokemuksiin, lainsäädännön tuntemiseen, suhtautumiseen rakentamiseen toimintaympäristönä sekä avoimuuteen erilaisille ratkaisuvaihtoehdoille. Suunnittelun valvonnasta ja ohjauksesta vastaava henkilö, jolla on avoin
asenne, rakentava suhtautuminen ja hyvä oman organisaationsa tuntemus, voi sujuvoittaa rakennushankkeen suunnittelua siitä huolimatta edustaako hän julkista vai yksityistä
sektoria.
Julkinen sektori nähtiin yksityistä sektoria järjestelmällisempänä ja siten selkeämpänä
toimijana. Julkisen sektorin toimijoiden koettiin pyrkivän toteuttamaan rakennushankkeet
määrätietoisemmin, koska heillä on erilainen tarve tai velvoite ryhtyä rakennushankkeeseen. Julkisen sektorin toimijan rakennushankkeelle asettamat tavoitteet näyttäytyvät
epämääräisempinä yksityiseen sektoriin verrattuna, jonka arveltiin johtuvan säännellystä
hankinnasta. Haastateltavien mukaan yksityisen sektorin toimijat ovat julkisen sektorin
toimijoita ketterämpiä, ja yksityisen sektorin toimijat tekevät usein alkuperäisestä hankesuunnitelmasta poikkeavia ratkaisuja nopeasti sekä pyrkivät toteuttamaan rakentamisen
nopeassa aikataulussa. Hankintalaki ei sido yksityisen sektorin toimijaa eikä se ole
yleensä tilivelvollinen budjetistaan yleisölle. Haastateltavien mukaan julkisen sektorin
hankinnan säätely yksityistä sektoria tarkemmin näkyy esimerkiksi siten, että julkisen
sektorin toimija ei saa määritellä suoraan tiettyihin tuotemerkkeihin perustuvia ratkaisuja,
vaan sen tulee määritellä järjestelmiltä vaadittavat ominaisuudet. Tämän nähtiin haittaavan myös järjestelmien yhteensopivuutta ja aiheuttavan ongelmia käyttöön ja ylläpitoon,
koska rakennukseen tuleva järjestelmäkokonaisuus on ennestään tuntematon.
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4.5

Perinteiden vaikutus rakentamiseen

Haastateltavien mukaan perinteet ovat osasyy rakennus- ja suunnittelualan ongelmiin.
Perinteet koettiin ongelmaksi, koska niin suunnittelijoille kuin rakentajille totuttu menettelytapa rakennushankkeissa saattaa muodostua lopputulosta eli toteuttamis- ja käyttökelpoista rakennusta tärkeämmäksi. Haastateltavat toivat esiin, että valmistuneista kohteista myös Suomen ulkopuolella, pystyttäisiin oppimaan, mutta kokemuksia hyödynnetään vähän. Osasyyksi arvioitiin perinteiden vaikutus. Esimerkkinä tästä esitettiin esivalmistuksen vähäisyys rakentamisesta.
Perinteiden negatiivisista vaikutuksista rakentamisessa kärsii haastateltavien mukaan
tällä hetkellä eniten rakennusautomaatio. Nykyisen rakennusautomaatioon on haettu
malli teollisuudesta ja myöhemmin informaatioteknologiasta. Vaikutus näkyy voimakkaimmin rakennusautomaation esitystavassa. Rakennusautomaatiosuunnitelmista on
vaikea saada käsitystä, kuinka rakennuksen yksittäisen järjestelmän on ajateltu toimivan
tai kuinka kaikkien järjestelmien tulisi toimia yhdessä. Muut suunnittelualat eivät osaa
tällä hetkellä huomioida rakennusautomaatiota tarpeeksi suunnitelmissaan eikä rakennusautomaatio osaa huomioida muita suunnittelualoja. Haastateltavien mukaan esimerkkinä tästä ongelmasta on rakennusautomaatiojärjestelmien vaatimien tilavarauksien puutteellisuus. Rakennusautomaatiojärjestelmiä suunnitellessa täytyy huomioida
esimerkiksi keskusten tarvitsemat huoltotilat, kanavistoon asennettavien toimilaitteiden
suojaetäisyydet ja huoltoa vaativien komponenttien huoltoreitit. Tilavarauksiin liittyvät
ongelmat heijastuvat huoltoon ja käyttöön liittyvinä ongelmina, jos laitteita ei päästä puhdistamaan, koestamaan, päivittämään tai vaihtamaan.
Nykyinen rakennusautomaatiosuunnitelmien esitystapa vaikuttaa haitallisesti myös tilaajiin, joiden olisi tärkeä saada selkeä kokonaisuuskuva siitä, kuinka suunniteltu ratkaisu
toimii valmiissa rakennuksessa. Tilaajien olisi tärkeää saada tietää, kuinka järjestelmää
käytetään ja mitä järjestelmän ylläpito tulee vaatimaan. Suunnitteluryhmän kannalta rakennusautomaatiosuunnitelmien hahmottaminen olisi tärkeää, jotta sen jäsenet pystyisivät paremmin tiedostamaan ratkaisujen vaikutuksen omaan suunnittelualaansa. Rakennusautomaation kannalta olisi tärkeää, että muut suunnittelualat ymmärtävät rakennusautomaation tilatarpeiden perusteet. Silloin suunnitteluryhmä pystyisi nykyistä paremmin
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varmistamaan riittävien tilavarusten toteutumisen. Haastateltavien mukaan rakennusautomaatioon liittyvässä suunnittelussa tulisi pyrkiä nykyistä enemmän vuorovaikutukseen
suunnitteluryhmän kanssa viimeistään luonnossuunnittelussa. Rakennusautomaatiotaso tulisi olla määritelty jo hankesuunnittelussa selkeästi ja realistisesti. Rakennusautomaation ongelmien perusteellinen ratkaiseminen tarkoittaisi kuitenkin totutun rakentamistavan lisäksi rakennusautomaatiosuunnitelmien esitystavan täydellistä muuttamista.

4.6

Suunnittelun aikaisten muutosten vaikutus LVI-suunnitteluun

Haastateltavat pitivät suunnittelutehtävän tarkentumista ja muuttumista luonnollisena ja
rakennusalalle tyypillisenä ominaisuutena. Tavoitteiden huomattava muuttaminen suunnitteluaikana kertoo haastateltavien mukaan usein siitä, että tilaajan rakennushankkeelle
asettamat tavoitteet eivät olleet alun perin selkeitä. Tavoitteiden muuttaminen suunnitteluaikana koettiin liittyvän yleensä käyttäjiin. Muutoksia voi aiheuttaa myös suunnitteluryhmän tai rakennushankkeen projektityöryhmän sisäiset näkemyserot siitä, mikä kokonaisratkaisu pitäisi valita tulevaan rakennukseen.
Haasteltavien mukaan aikatauluihin tehtävät muutokset rakennushankkeessa ovat LVIsuunnittelijoille merkittävimpiä ja hankalimpia. Erityisesti kertaantuneina rakennushankkeen aikatauluihin liittyvät kustannusvaikutukset voivat olla LVI-suunnittelutoimistoille
huomattavat. Haastateltavien mukaan usein muutkin LVI-suunnittelua haittaavat ongelmat liittyvät suunnitteluaikatauluihin. Suunnitteluaikataulupuutteet aiheuttavat kiirettä ja
yhteistyön heikkenemistä sekä suunnittelupuutteita ja suunnitteluvirheitä, koska suunnitelmia ei päästä yhteensovittamaan. Pelkästään yksi muutettu ratkaisu voi vaikuttaa merkittävästi useaan muuhun ratkaisuun. Suuret muutokset ovat hankalia, koska ne aiheuttavat muutoksia myös suunnitteluaikatauluihin. Muutettu suunnitelma saattaa vaatia
enemmän työtä kuin alkuperäisen suunnitelman laatiminen, eikä lopputulos ole yhtä laadukas. Muutettua suunnitelmaa ei ole yleensä yhteensovitettu muiden järjestelmien ja
suunnittelualojen kanssa niin hyvin kuin alkuperäistä. Muutokset voivat myös heikentää
suunnitteluryhmän yhteishenkeä, jos muutossuunnittelun korvaaminen on kiistanalaista.
Suunnitteluaikatauluongelmat ovat haastateltavien mukaan LVI-suunnittelijoille merkittäviä, koska ne vaikuttavat suunnittelutoimistojen muihin projekteihin. Ongelman koettiin
johtuvan siitä, että suunnitteluryhmä ei laadi riittävän tarkkaa suunnitteluaikataulua eikä
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suunnitteluaikataulujen toteutumista valvota riittävästi. Suunnitteluaikatauluissa eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia ei osata huomioida tai tuoda esille ajoissa. Toisen suunnittelualan pieneltä vaikuttava muutos saattaakin olla toiselle suunnittelualalle merkittävä
ja jos suunnittelu aikaa on enää vähän jäljellä, seurauksena on hätäratkaisu. Tällä on
samat rakennuksen laatua heikentävät vaikutukset kuin muutoksilla, mutta lopputulos on
rakennuksen toteutuksen ja käytön kannalta arvaamattomampi. Haastateltavat esittivät
ratkaisuksi tähän suunnitteluaikataulujen yhdessä laatimisen rakennushankeen kokonaistavoite ymmärtäen ja huomioiden suunnittelualojen osatavoitteet. Suunnitteluaikana
muutetut tavoitteet tulisi aina huomioida myös suunnitteluaikatauluissa.

4.7

LVI-suunnittelun ohjauksen kehittäminen

Kehitysehdotuksia suunnittelun ohjaukseen kysyttäessä haastateltavat kertoivat pitävänsä tärkeänä, että tilaaja tuntee rakennushankkeeseen valitun urakkamuodon vaikutukset LVI-suunnittelijan toimenkuvaan. Urakkamuoto määrittelee, kenen etuja LVIsuunnittelija valvoo rakennushankkeessa. Kokonaisvastuu-urakka nähtiin tässä suhteessa haastavimpana. Haastateltavat pitivät tärkeänä myös sitä, että tilaaja tiedostaa,
millainen kokonaisratkaisu rakennushankkeelle asetetuilla tavoitteilla on mahdollista
syntyä. Yleisohjeeksi suunnittelutehtävän määrittämiseen tilaajalle haastateltavat esittivät, että tilaajan tulisi pohtia ja käydä läpi kaikki ne vaihtoehtoehdot, jotka rakennushankkeelle asetetut tavoitteet mahdollistavat. Tilaaja voisi näin valita ne vaihtoehdot, joiden
halutaan toteutuvan rakennushankkeessa ja sulkea sellaiset vaihtoehdot pois, joita ei
toivota.
Eniten LVI-suunnittelun ohjauksen tukea toivottiin käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen. Käyttäjien aktivoiminen erityisesti luonnossuunnittelussa koettiin tärkeäksi, koska
se, minkä toimintojen ympärille rakennus suunnitellaan ja kuinka rakennusta käytetään,
on etenkin talotekniikan suunnittelun perusta. Käyttäjien tarpeet tulisi huomioida nykyistä
paremmin luonnossuunnittelussa. Jos käyttäjien tavoitteita ei huomioida ajoissa, se johtaa yleensä muutoksiin suunnitteluaikana. Käyttäjiltä tulisi pystyä vaatimaan nykyistä
aiemmin ja tarkemmin kuvaus tilojen käytöstä. Tilojen käyttökuvauksen puuttuminen koettiin olevan osittain rakennushankkeen projektityöryhmän laiminlyönti, sillä käyttäjien
edustajat eivät monesti ole rakentamisen ammattilaisia ja siksi vuorovaikutus heidän
kanssaan koettiin hankalimmaksi.
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4.8

Tilavarausten vaikutus LVI-suunnitteluun

Haastateltavien mukaan talotekniikan tilavarauksiin liittyvät puutteet aiheuttavat merkittäviä haasteita rakentamisessa. Liian pienet tilavaraukset, teknisten tilojen epäedullinen
sijoittelu sekä syntyvän kokonaisuuden toimimattomuus koettiin ongelmallisiksi. Jos tilavaraukset ovat puutteelliset, järjestelmiä ei saada toimimaan niin kuin ne on suunniteltu.
Tilavaraukset luovat edellytykset myös ylläpidon onnistumiselle. Ilmanvaihtokoneiden- ja
kanaviston sekä viemärijärjestelmien tarvitsemien tilavarausten määrittäminen koettiin
hankalimmaksi. Ilmanvaihdon tilavaraukset koettiin vaikeiksi määrittää, koska ilmanvaihto suunnitellaan rakennuksen käyttäjien ja toiminnan tarpeisiin. Tiloihin tarvittavat
ilmamäärät ovat usein tiedossa vasta LVI-suunnittelun loppupuolella, kun muiden suunnittelualojen vaikutus, tilojen sijoittelu, muoto ja laajuus tiedetään täsmällisemmin. Ongelmia aiheuttavat erityisesti toiminnallisesti merkittävien tilojen sijoituksien muuttaminen
toteutussuunnittelussa. Tilavarauksiin liittyvät ongelmat koettiin hankalina, koska hankesuunnitelman pohjalta laadittuihin arkkitehtisuunnitelmiin on usein vaikea saada riittävästi muutoksia siinä vaiheessa, kun LVI-suunnittelija liittyy suunnitteluryhmään. Luonnossuunnittelussa arkkitehdeillä ei ole riittävästi aikaa pohtia vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja.
Osa ongelmista koettiin johtuvan rakennushankkeelle asetetuista kokonaistavoitteista.
Suunnittelua aloittaessa suunnitteluryhmä ei välttämättä täysin tiedosta rakennuksen tulevaa käyttötarkoitusta- ja tapaa. Eri suunnittelualat eivät aina hahmota omista ratkaisuista aiheutuvia kokonaisvaikutuksia muille suunnittelualoille, jolloin erityisesti tilavarauksiin vaikuttavat ratkaisut koettiin ongelmallisiksi.
Ratkaisuksi tilavarauksiin liittyviin haasteisiin haastateltavat esittivät rakennushankkeen
projektiryhmän osapuolten välisen yhteistyön ja joustavuuden edistämisen. Etenkin tilavarausten suunnittelussa suunnittelualojen tulisi ymmärtää suunnitteluryhmän jäsenten
osatavoitteiden merkitys rakennushankkeen kokonaistavoitteelle. Haastateltavat näkivät
tärkeänä, että tilavarausten ohjeistus saatettaisiin nykyistä aiemmin ja tehokkaammin
arkkitehdeille, koska arkkitehti määrittelee rakennuksen tilat. Esitystapa, jossa tilavaraukset määritellään LVIA-suunnitteluohjeessa ainoastaan sanallisesti, nähtiin puutteellisena. Ohjeistuksen eriyttäminen tai lisääminen LVIA-suunnitteluohjeen lisäksi arkkitehtien suunnitteluohjaukseen koettiin hyväksi keinoksi parantaa tilannetta.
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Haastateltavien kokemusten mukaan ohjeistus LVI-tilavarausperiaatteista saatetaan
ymmärtää paremmin, jos se esitetään visuaalisesti, sanallisen määrityksen tukena. Näin
talotekniikan vaatimasta tilavaraustarpeesta olisi helpompi muodostaa kokonaiskäsitys.
Visuaalinen esitystapa huomioisi paremmin arkkitehdin tavoitteet, koska hän saa paremman käsityksen siitä, kuinka tekniset tilat kannattaa sijoitella kokonaisuuden kannalta ja
millaisia riippuvuuksia teknisten tilojen suunnittelemisessa tulisi ottaa huomioon. Arkkitehti huomioi paremmin talotekniikan tilavaraustarpeet silloin, kun hän pystyy sovittamaan talotekniikan tavoitteet omiin tavoitteisiinsa ja huomioimaan samalla rakennushankkeen kokonaistavoitteet. Haastateltavat pohtivat, olisiko tarveselvityksessä tavoitteita asetettaessa syytä harkita enemmän valmiiden ratkaisuja käyttämistä. Tämä nähtiin
hyvänä keinona vähentää erityisesti tilavarauksiin liittyvien toistuvien virheiden vaikutusta.

4.9

Tutkimustulokset tiivistettynä

Tutkimustulokset voidaan tiivistää seuraavasti:
1. Rakennushankkeen onnistumisen kannalta on oleellista, että rakennushankkeen
suunnitteluryhmällä on selkeä käsitys kokonaistavoitteista. Lisäksi jokaisella
suunnittelijalla täytyy olla selkeä tilannekuva ja tieto siitä, mitä työsuorituksia rakennushankkeen projektityöryhmä häneltä odottaa. Rakennushankkeen suunnitteluryhmän jäsenten on tiedettävä, mitä osatavoitteita suunnitteluryhmä on asettanut päästäkseen rakennushankkeen kokonaistavoiteisiin.
2. Tilaajalla on keskeinen rooli erityisesti rakennushankkeen varhaisessa kokonaistavoitteen määrittämisessä, mutta myös suunnitteluryhmän ohjaamisessa ja tukemisessa.
3. Suunnitteluaikataulun laatiminen ja sen noudattaminen ovat tällä hetkellä suuri
haaste. Syynä on suunnitteluryhmän sisäisen vuorovaikutuksen ja johtamisen
puute.
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4. Luonnossuunnitteluun tulisi kiinnittää huomiota nykyistä enemmän. Paitsi rakennushanke, myös sen suunnittelutyö, tulisi suunnitella huolellisesti. Luonnossuunnittelussa tulisi huomioida erityisesti vuorovaikutus käyttäjien kanssa ja suunnitelmien yhteensovitus.
5. Talotekniikkajärjestelmien tarvitsemien tilavarausten määrittäminen on iso
haaste, mutta pääsyy ongelmaan ei ole ohjeistuksen puute, vaan se että tieto ei
tavoita oikeaa kohderyhmää ajoissa. Arkkitehdit, jotka suunnittelevat tilavaraukset eivät usein ymmärrä, mihin tilavaraukset perustuvat ja millaisilla perusteilla
ne ovat muokattavissa. Tämä aiheuttaa paljon ongelmia ja edestakaista liikettä
yleis- ja toteutussuunnittelun välillä.
6. Rakennushankkeen projektityöryhmän sisäiselle yhteistyön ja vuorovaikutuksen
kehittämiselle on tarvetta. Tässä tilaajan roolilla on suuri merkitys.
7. Julkisen ja yksityisen sektorin tilaajaorganisaatioiden välisistä eroista huolimatta,
LVI-suunnittelun valvonnassa ja ohjauksessa, henkilöistä johtuvat erot ovat organisaatiomallia merkityksellisempiä.
8. LVI-suunnitteluun liittyvien haasteiden taustalla vaikuttavat usein rakennus- ja
suunnittelualojen perinteet. Niitä on haastava muuttaa, mutta niiden vaikutus on
hyvä tiedostaa.

5

5.1

Johtopäätökset

Johtopäätökset tutkimustulosten perusteella

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, mitkä ovat onnistuneen LVI-suunnitteluohjauksen tärkeimmät tekijät, jotka ovat välttämättömiä onnistuneen LVI-suunnittelun kannalta rakennushankkeessa. Tutkimustuloksen perusteella rakennushankkeen kannalta onnistuneen
LVI-suunnittelun keskeiset tekijät on esitetty kuvassa 4.
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Kuva 4. Keskeiset tekijät onnistuneen rakennushankkeen LVI-suunnittelussa

1. Perinteillä tarkoitetaan toiminnan taustalla vaikuttavia rakennus- ja suunnittelualan perinteitä. Perinteet kumpuavat historiasta, kulttuurista ja yhteiskunnan rakenteesta. Perinteillä viitataan myös organisaatioiden toiminnan taustoihin. Esimerkiksi organisaatioiden toimintatavat kumpuavat organisaation toimintatarkoituksesta, arvoista ja organisaatiomallista.
2. Vuorovaikutuksella tarkoitetaan ihmisten välistä viestintää; puhumista ja kuuntelemista sekä sanattoman viestinnän havaitsemista ja tulkintaa, sekä niihin vastaamista.
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3. Tilavarauksilla tarkoitetaan rakennuksesta talotekniikalle varattavia tiloja. Näitä
tiloja ovat varsinaisten teknisten tilojen lisäksi tilat, joissa kuljetetaan järjestelmien
tarvitsemat runkolinjat esimerkiksi hormit, kuilut ja alakatot.
4. Tilaajan myötävaikutuksella tarkoitetaan tilaajan tietoista toimintaa, joka edistää
rakennushankkeen projektityöryhmän työtä. Tämä sisältää esimerkiksi vuorovaikutuksen ohjaamisen käyttäjien ja suunnitteluryhmän välillä, suunnittelua helpottavien tietokantojen tarjoamista käyttöön sekä konfliktitilanteiden ohjaamista rakennushanketta hyödyttävästi.
5. Tavoitteilla tarkoitetaan rakennushankkeen osa- ja kokonaistavoitteita.
6. Yhteistyöllä tarkoitetaan rakennushankkeen projektiryhmän osapuolten välistä
yhteistyötä.
7. Aikataululla tarkoitetaan rakennushankkeen aikatauluja.
8. Luonnossuunnittelulla tarkoitetaan rakennushankkeen vaihetta, jossa kartoitetaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut rakennushankkeen toteuttamiseksi asetettujen tavoitteiden rajoissa.
Johtopäätöstä esittävissä kuvissa on merkitty oranssilla ne tekijät, jotka ovat määrällisiä
tai dokumentoitavissa. Keltaisella on merkitty ne tekijät, joiden tavoitteiksi asettaminen
on vaikeaa, mutta niiden vaikutus on tunnistettavissa. Tekijöistä voidaan konkreettisesti
esittää tilavaraukset, tavoitteet ja rakennushankkeen aikataulu. Perinteiden, vuorovaikutuksen, tilaajan myötävaikutuksen ja yhteistyön toteutumisen dokumentointi tai niille tavoitteiden asettaminen on vaikeaa, koska niille ei ole yksiselitteistä mittausmenetelmää
tai määritelmää, eikä niitä voida asettaa suoraan suunnittelua edeltäväksi tavoitteiksi.
Näitä tekijöitä voidaan auditoida jälkeenpäin esimerkiksi palautteen tai loppukeskustelun
avulla, mutta jälkikäteen saaduilla tuloksilla ei päästä vaikuttamaan siihen rakennushankkeeseen, josta aineisto on kerätty. Tulosten perusteella luonnossuunnittelussa on
havaittavissa molempia piirteitä. Luonnossuunnittelussa voidaan tutkimustulosten perusteella päätellä olevan useamman tekijän, vuorovaikutuksen, yhteistyön, tavoitteiden
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ja rakennushankkeen aikataulun määrittämä. Tilavarausta ei sisällytetä luonnossuunnitteluun, koska tilavaraukset eivät ole luonnossuunnittelua määräävä tekijä. Tilavaraukset
eivät määritä luonnossuunnittelua, vaan luonnossuunnittelussa tulisi määritellä tilavaraukset. Tämä on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5. Rakennushanketta palvelevaa luonnossuunnittelua ohjaavat tavoitteet, rakennushankkeen aikataulu ja yhteistyö.

Kuvassa 5 esitetty asetelma osoittaa alkuperäisen tutkimusasetelman olevan virheellinen. Alkuperäinen tutkimusasetelma oletti LVI-suunnittelun ohjauksen kehittämisalueen
olevan LVIA-suunnitteluohjeessa. Mikäli LVI-suunnittelun ohjausta halutaan kehittää,
siinä on otettava huomioon keskeiset LVI-suunnitteluun vaikuttavat tekijät. Tästä syystä
keskeisille tekijöille oli löydettävä LVIA-suunnitteluohjeen tai pelkän LVI-suunnittelun ohjauksen sijasta jokin muu yhdistävä tekijä. Tutkimuksessa yhteistä tekijää etsittiin ensin
LVIA-suunnitteluohjeen kehittämisestä, osallistamisesta ja LVI-suunnittelun ohjauksen
kehittämisestä. Koska nämä tekijät eivät täysin sopineet keskeisten tekijöiden nimittäjiksi, ryhdyttiin tutkimaan, sopiiko jokin tutkimustuloksena saatu keskeinen tekijä nimittäjäksi muille. Tätä tutkittaessa havaittiin, että vuorovaikutus ei ollut vain yksi tekijä onnistuneessa rakennushankkeessa, vaan se sopi nimittäjäksi muille tekijöille niin hyvin, että
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myös tutkimussuunnitelma muutettiin vastaamaan tätä oletusta ja johtopäätökselle pystyttiin hakemaan lisävarmistusta teemahaastatteluista. Tämä oli mahdollista valitun tutkimusmenetelmän vuoksi. Luonnossuunnitteluun ja tilavarauksiin liittyvien ongelmien
pääteltiin johtuvan vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä, rakennushankkeen aikataulusta ja
tavoitteiden asettamisen puutteista keskeiset. Syntynyt johtopäätös on esitetty kuvassa
6.

Kuva 6. Vuorovaikutus keskeisten tekijöiden yhteisenä nimittäjänä.
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Kuva 7. Yhteenveto vuorovaikutuksesta keskeisten tekijöiden nimittäjänä.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat keskeiset tekijät onnistuneen rakennushankkeen LVI-suunnittelussa ja kuinka LVI-suunnittelun valvoja voi kehittää LVI-suunnittelun ohjausta. Syntynyt johtopäätös verrattuna lähtöasetelmaan esitetään kuvassa 7.
Vuorovaikutuksen kautta voidaan vaikuttaa tavoitteisiin ja rakennushankkeen aikatauluihin. Tutkimustulosten perusteella vuorovaikutuksella on suurin merkitys yhteistyöhön.
Johtopäätös voidaan tehdä tutkimustulosten sekä kirjallisuuskatsauksen perusteella.
Vuorovaikutus, yhteistyö ja tavoitteiden ymmärtäminen näyttävät liittyvät toisiinsa niin
tiiviisti, että niiden rajapintojen tunnistaminen on hankalaa.
Tutkimustulosten perusteella rakennus- ja suunnittelualojen perinteisiin on vaikea tai lähes mahdotonta vaikuttaa vuorovaikutuksen kautta. Perinteiden asettamat rajoitukset
sekä perinteiden mahdollisuuksien tiedostaminen ja huomioiminen on rakennushankkeen onnistumisen kannalta merkittävää. Perinteiden ymmärtäminen voi auttaa ymmärtämään rakennushankkeen projektityöryhmän jäsenten toiminnan syitä. Tämän voi
nähdä eräänlaisena vuorovaikutuksena perinteiden kanssa. Tutkimuksen johtopäätös
on, että vain sitä ilmiötä, jonka syyt tiedetään, voidaan tietoisesti muuttaa. Tämän vuoksi
perinteiden vaikutus LVI-suunnittelun ohjaukseen hyväksytään. Jäljelle jäävä tekijä, tilaajan myötävaikutus, näyttää antavan vastauksen tutkimuksen tavoittelemaan kysymykseen.
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Kuva 8. Keskeiset tekijät onnistuneessa LVI-suunnittelun ohjauksessa

Tutkimustulosten perusteella tilaajan kannattaa myötävaikuttaa rakennushankkeessa
osapuolien välisen vuorovaikutuksen syntymiseen, koska sillä on eniten vaikutusta muihin tekijöihin. Tutkimuksen johtopäätös on, että vuorovaikutusta tulisi kehittää LVI-suunnittelun ohjauksessa. Tutkimuksen johtopäätös esitetään kuvassa 8. Tutkimustulosten
perusteella voidaan päätellä, että vaikka yhteistyölle ei olemassa yksiselitteistä mittaria,
sen toteutumista osoittaa tavoitteiden asettamisessa ja suunnitteluaikataulun laatimisessa onnistuminen.

5.2

Johtopäätöksen testaaminen

Tutkimuksen johtopäätöstä testattiin Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen LVIyksikön sisäisessä työpajassa, johon osallistui LVI-yksikön LVI-suunnittelun valvojia,
LVI-valvojia, LVI-päällikkö ja energia-asiantuntija. Työpajan tavoitteena oli etsiä ihanteellisin ratkaisu ilmanvaihdon ohjaukseen Espoon kaupungin kohteissa. Työpajassa
päätöksentekomenetelmänä käytettiin Lean-toimintastrategian periaatteita noudattavaa
hyötyihin perustuvaa valintamenettelyä, CBA-menetelmää mukaillen.
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Työpajassa käytetty menetelmä oli sovellus varsinaisesta CBA-menetelmästä, koska
työpajassa saatuun tulokseen ei etsitty kustannusvaikutusta. Nimensä mukaisesti menetelmässä vaihtoehtoja tarkastellaan valittujen kriteerien näkökulmasta ja ratkaisu valitaan hyötyjen perusteella. Menetelmä perustuu vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön, sillä
kaikki työpajassa osallistuivat päätöksentekoon. Työpajassa saatu tulos on subjektiivinen. Työpajan tulos riippuu siitä, millaisia valintoja ja painotuksia jäsenet tekevät ja mitkä
heidän motiivinsa ovat. Jos jäsenet olisivat olleet esimerkiksi arkkitehteja, urakoitsijoita
tai talousammattilaisia, tulos olisi ollut todennäköisesti erilainen. Subjektiivisuudesta johtuen, työpajan tulosta ei voida hyväksyä tutkimustulokseksi. (Pekuri 2015.)
Tarkasteltavaksi teemaksi työpajaan valittiin ilmanvaihdon ohjausjärjestelmän toimintatapa. Työpajaan osallistuneet valitsivat yhdessä eri ratkaisuvaihtoehdot, joilla rakennuksen ilmanvaihdon ohjauksen voi toteuttaa. Työpajan teemasta poiketen tarkasteluun
otettiin mukaan painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä. Syynä valinnalle oli kiinnostus
tutkia, millaisia tuloksia painovoimainen ilmanvaihto tuottaisi ilmanvaihdon ohjaukseen
liittyvillä kriteereillä. Tarkasteltavien vaihtoehtojen jälkeen työpajaan osallistujat valitsivat
ne ominaisuudet, jotka vaikuttavat siihen, millainen ratkaisusta oletettavasti tulee tai millaisia ominaisuuksia ratkaisulla olisi. Tarkasteltavia ominaisuuksia kutsutaan CBA-menetelmässä tekijöiksi. Tekijöiden ollessa selvillä päätettiin ne kriteerit tai painotukset,
joilla tekijöitä painotetaan. Joidenkin tekijöiden toteutuminen nähdään yleensä merkityksellisempänä kuin toisten. Työpajaan osallistuneet valitsivat tärkeimmäksi tekijäksi sisäilmasto-olosuhteet. Seuraavaksi tärkeimmiksi tekijöiksi valittiin energiatehokkuus, toiminnanvarmistus ja häiriöherkkyys. Tekijöistä pienempi painoarvo annettiin suunnittelemisen haastavuudelle ja muuntojoustavuudelle. Kun eri ratkaisuvaihtoehdot, tekijät ja
painotukset oli valittu, työpajaan osallistuneet pohtivat eri ratkaisuvaihtoehtojen hyötyjä
ja haittoja. Pohdinnassa edettiin järjestelmällisesti arvioiden jokainen ratkaisuvaihtoehto
yksi tekijä kerrallaan. (Pekuri 2015.)
Työpajan osallistavin ja tutkimuksen kannalta tärkein vaihe oli ratkaisuvaihtoehtojen ja
tekijöiden valitseminen ja priorisointi, koska osallistujien täytyi perustella valintansa ja
priorisoinnin syy. Tämä johti tutkimustyön kannalta toivottuun tilanteeseen, jossa osallistujat pyrkivät vaikuttamaan työpajan lopputulokseen vuorovaikutuksen keinoin. Koska
osallistujat eivät olleet yksimielisiä, työpajassa voitiin nähdä työpajan tavoitetta hyödyttävän konfliktin syntyminen.

44

Tekijöiden ja ratkaisuvaihtoehtojen määrittämisen jälkeen työpajaan osallistuneet alkoivat pohtimaan tekijä kerrallaan jokaisen ratkaisuvaihtoehdon hyödyt ja haitat tarkasteltavan tekijän näkökulmasta. Hyötyjen ja haittojen kartoittamisen jälkeen osallistujien täytyi päättää huonoin ratkaisuvaihtoehto tarkasteltavan tekijän kannalta. Tämän jälkeen
arvioitiin muiden vaihtoehtojen hyödyt huonoimpaan verrattuna. Tulokset eri tekijöiden
hyödyistä ja haitoista tekijöiden mukaan on esitetty liitteessä 3. Kun jokainen ratkaisuvaihtoehto oli käyty läpi, tulokset pisteytettiin. Pisteytys suoritettiin CBA-sääntöjen mukaan siten, että vain yksi ruutu sai sata pistettä ja kaikki muut tulokset suhteutettiin valintaan. Sisäilmasto-olosuhteet valittiin tärkeimmäksi tekijäksi. Työpajaan osallistuneiden
mukaan parhaat sisäilmasto-olosuhteet saavutetaan tilakohtaisella ilmanmääräsäätöjärjestelmällä, jolle annettiin sata pistettä. Työpajaan osallistuvat päättivät muiden vaihtoehtojen pisteet sen perusteella, kuinka tärkeäksi he kokevat tarkasteltavan tekijän suhteessa sata pistettä saaneeseen ratkaisuun. (Pekuri, 2015.) Pisteytyksen tulokset on
esitetty taulukossa 2. Taulukossa on esitetty arviointitekijöiden painotus rivien otsikoiden
yhteydessä plus- tai miinusmerkein. Tärkein arviointikriteeri on merkitty kahdella plusmerkillä. Työpajan alkuperäinen tulos on esitetty valokuvassa liitteessä 4.
Taulukko 2.

LVI-yksikön sisäisen CBA-työpajan tulokset

TILAKOHTAINEN
IMS-JÄRJESTELMÄ

VYÖHYKEKOHTAINEN
IMS-JÄRJESTELMÄ

ON/OFF PELTI JÄRJESTELMÄ

OHJAUS HUONOIMMAN TILAN VAKIOILMUKAAN
MAMÄÄRÄ

PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO

0

10

5

15

25

0

50

10

5

5

0

0

100

50

50

80

80

0

TOIMINNANVARMISTUS +

0

15

5

40

50

0

HÄIRIÖHERKKYYS +
(komponenttien määrä)

0

10

0

30

50

0

HUOLLETTAVUUS +

0

15

5

30

40

50

TILANTARVE
ENERGIATEHOKKUUS +
SISÄILMASTO-OLOSUHTEET ++

SUUNNITTELU MUUNTOJOUSTAVUUS YHTEENSÄ

0

10

0

10

15

0

15

5

0

5

0

0

165

125

70

215

260

50

Työpajan lopputulos tukee syntynyttä johtopäätöstä, jonka mukaan yhdessä päätetty ratkaisu on helpompi hyväksyä. Vaikka jäsenet eivät olisikaan yhtä mieltä valittavasta ratkaisusta, he ymmärtävät paremmin valittavan ratkaisun perustelut. Työpajassa käytetty
menetelmä mahdollisti hyvin erilaisten näkökulmien huomioimisen ja jakoi tehokkaasti
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tietoa osallistujien kesken. Tekijöiden priorisointi vahvisti ryhmän jäsenten käsitystä yhteisistä tavoitteista. Tutkimusasetelman kannalta oleellinen lopputulos ei ole eniten pisteitä saanut ilmanohjausjärjestelmä, vaan se että rakennushankkeeseen on mahdollista
hakea ratkaisuvaihtoja yhteistyössä siten, että vaihtoehdot voidaan arvottaa hyötyjen ja
haittojen perusteella.

5.3

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen LVI-suunnittelun ohjauksen kehittäminen

Tutkimustulosten perusteella rakennushankkeen projektityöryhmän jäsenten välistä yhteistyötä voidaan edistää eri osapuolten tavoitteiden ymmärtämisen ja kunnioittamisen
kautta. Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen LVI-suunnittelun ohjausta kannattaa pyrkiä kehittämään menetelmillä tai toimintatavoilla, joilla saadaan vuorovaikutuksen
keinoin rakennushankkeen projektityöryhmän jäsenet ymmärtämään toistensa tavoitteet
paremmin. Johtopäätökseen on päädytty myös siksi, että tavoitteet ovat ainoa tekijä vuorovaikutuksen sisällä, jotka voidaan määrittää (kuva 8). Tutkimuksen mukaan Espoon
kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen LVI-suunnittelun ohjausta tulisi kehitetään seuraavasti (kuva 9):


Otetaan käyttöön toimintatapa, jossa LVI-suunnitteluperiaatteet käydään
läpi LVI-suunnittelun valvojan ja LVI-suunnittelijan välisen keskustelun
kautta etukäteen määritetyn rungon mukaisesti.



Linjaukset ja valinnat merkittävistä taloteknisistä järjestelmäratkaisuvaihtoehdoista käydään läpi ja kokonaisratkaisu päätetään hankeohjelman rajoissa laajassa asiantuntijaryhmässä, esimerkiksi rakennushankkeen projektityöryhmässä.



Tilavarauksiin liittyvät tavoitteet esitetään sanallisen määrityksen lisäksi visuaalisena.



Tavoitteet, jotka vaikuttavat LVI-suunnitteluun, mutta koskevat myös muita
suunnittelualoja, kohdistetaan LVI-suunnitteluohjeen lisäksi kyseisen
suunnittelualan suunnitteluohjeeseen.
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Kuva 9. Tilaajan voi myötävaikuttaa vuorovaikutukseen konkreettisin keinoin.

5.3.1

LVI-suunnitteluperiaatteiden läpikäynti

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksessa on testattu vuodesta 2018 lähtien toimintatapaa, jossa LVI-suunnitteluperiaatteet käydään läpi yhdessä LVI-suunnittelijan
kanssa LVI-suunnitteluvalvojan johdolla. Toimintatavassa LVI-suunnitteluperiaatteet
käydään läpi LVI-suunnittelu valvojan ja LVI-suunnittelijan välisessä keskustelussa etukäteen määritetyn rungon mukaisesti. Koska toimintatapaa oli jo testattu, siihen suhtautumista ja arvioita sen merkityksestä oli mahdollista pyytää tutkimukseen osallistuneilta
haastateltavilta. Haastateltavat suosittelivat toimintatavan käyttöönottamista yksimielisesti, jopa kannustaen. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, että toimintapa hyödyttää
LVI-suunnittelun ohjausta myös tutkimusasetelman näkökulmasta. Tutkimustulosten perusteella aloite toimintatapaan on tultava tilaajalta.
Toimintatapa, jossa LVI-suunnitteluperiaatteet käydään läpi LVI-suunnittelu valvojan ja
LVI-suunnittelijan välisessä keskustelussa etukäteen määritetyn rungon mukaisesti, ei
ole täysin omaperäinen, vaan se mukailee esimerkiksi rakennusurakan selonottotilaisuutta. Kyseessä ei ole kuitenkaan selonotto, haastattelu tai neuvottelu. Toimintatavan
tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen suunnittelutarjouksen sisällöstä, tavoitteista,

47

keskeisistä suunnitteluratkaisuista, tarvittavista suunnitelmista ja siitä, kuinka suunnitelmat esitetään LVI-suunnittelun valvojalle sekä sovitaan viestintätapa ja tarvittavat LVIsuunnittelua koskevat kokoukset. Menetelmänä LVI-suunnitteluperiaatteiden läpikäynti
on keskustelu, jossa pyrkimyksenä on saavuttaa dialogin taso, osapuolien välinen vuorovaikutus. Keskustelussa käydään läpi suunnittelutehtävään liittyvät asiat ja siihen liittyvät odotukset molemminpuolisesti. Koska kyseessä on vuorovaikutteinen keskustelu,
kysymysten esittäminen on mahdollista puolin ja toisin ja siksi monet käytettävät suunnittelulinjaukset ja -ratkaisut voidaan päättää heti. Keskustelun sisältö ei rajoitu ainoastaan sopimus- tai suunnitteluteknisiin asioihin, vaan siinä käydään läpi myös rakennushankkeen taustat, rakennuspaikan historia, alueen muut rakennushankkeet ja rakennushankkeen kannalta keskeiset henkilöt. LVI-suunnittelijaa, jolla ei ole kokemusta LVIsuunnittelusta Espoossa, voidaan tarvittaessa opastaa paikkakuntakohtaisista eroista,
esimerkiksi viranomaiskäytännöistä.
Keskustelun lopputulos, jota toimintatapa tavoittelee, on monitasoinen. Keskustelun tuloksena LVI-suunnittelutehtävän aloittaminen usein helpottuu ja selkiytyy. Suunnittelutehtävä on helpompi aloittaa, koska LVI-suunnittelun valvojan odottama lopputulos selkenee ja LVI-suunnittelija tietää, mitä asioita LVI-suunnittelun valvoja painottaa. Etenkin
kokemattomampi LVI-suunnittelija hyötyy mahdollisuudesta päästä keskustelemaan teknisistä yksikohdista, mutta myös epävirallisemmin kohteesta. Näin hän saa suunnittelutehtäväänsä lisää tukea ja voi siten saada itseluottamusta ja -varmuutta suunnittelutehtävään.
Mahdollisuus vuorovaikutukseen selkeyttää viestintää, mahdollistaa epäselvien asioiden
läpikäymisen ja auttaa ymmärtämään syitä toiminnan ja ilmaisujen taustalla. Hyvänä esimerkkinä ovat tarjouspyynnössä käytetyt käsitteet, joiden merkitykset saattavat olla epäselviä ja aiheuttaa siten epävarmuutta suunnittelutehtävää kohtaan. Tällaisia käsitteitä
voivat olla esimerkiksi muuntojoustavuus tai kohdepoisto. Suunnittelutehtävän kannalta
LVI-suunnittelijalle on merkityksellistä, mitä näillä sanavalinnoilla tarkoitetaan, toisin sanoen mitkä ovat odotukset hänen työtään kohtaan tai mihin tuloksiin hänen on päästävä,
jotta LVI-suunnittelun valvoja katsoo tavoitteen saavutetuksi. Esimerkiksi kohdepoistojärjestelmä saattaa tarkoittaa vain yhden tai useamman tilan käytön seurauksena syntyvien epäpuhtauksien poisjohtamista. Jokin tarjouspyynnössä pieneltä vaikuttanut tavoite
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saattaa olla LVI-suunnittelun valvojalle paljon merkittävämpi, kuin LVI-suunnittelija oli
ennakoinut.
Keskustelussa voi tulla esille aiottuja suunnitteluratkaisuja rajoittavia tekijöitä, jotka liittyvät esimerkiksi rakennuksen sijaintiin, maastoon tai kunnallistekniikkaan, mutta samalla
näihin voidaan tuottaa yhdessä uusia ratkaisuja. Sitä merkittävämpi hyöty keskustelusta
on rakennushankkeen kannalta, mitä laajempaa kokonaisuutta käsiteltävä asia koskee.
Jos laajempaa kokonaisuutta koskevaa suunnittelua aletaan tekemään virheellisen käsityksen varassa, se heijastuu virheenä pienemmissä kokonaisuuksissa, ja suunnittelun
edettäessä virhettä on mahdoton täydellisesti korjata.
Toimintatapa hyödyttää LVI-suunnittelun valvojaa myös siten, että keskustelussa ilmenee nopeasti LVI-suunnittelijan luonne, asenne, motivaatio, tausta, osaamistaso- ja alueet. Keskustelu on esimerkiksi työhaastattelun kaltainen henkilöarvio, jossa LVI-suunnittelun ohjaaja arvioi LVI-suunnittelijan osaamista. Arvioinnin perusteella LVI-suunnittelun
valvoja saa mahdollisuuden havaita ne osa-alueet, joissa LVI-suunnittelua täytyy ohjata
tai valvoa tarkemmin ja mitkä osa-alueet voidaan jättää vähemmälle. Toimintatavassa
on kyse LVI-suunnittelun valvojan resurssien priorisoinnista. Keskustelussa voi esimerkiksi ilmetä, että LVI-suunnittelija ei hallitse jotakin merkittävää osa-aluetta niin hyvin kuin
on oletettu tai LVI-suunnittelun valvoja ei ole huomioinut LVI-suunnittelutarjouspyyntöä
laatiessaan jotakin merkittävää seikkaa suunnittelun lopputuloksen kannalta. Tällöin voidaan harkita asiantuntija-avun pyytämistä joltakin toiselta tai sopia kuinka esiin tullut asia
huomioidaan. Tavoitteena on myös pyrkiä tunnistamaan ne osa-alueet, joissa LVI-suunnittelija tarvitsee tukea viestintään tai perusteluun. Kyse ei ole siitä, että LVI-suunnittelija
olisi heikompi viestijä, vaan siitä että LVI-suunnittelun valvojalla on usein keskustelua
käytäessä, LVI-suunnittelijaa parempi kokonaiskuva rakennushankeen projektityöryhmän rakenteesta ja siinä toimivista henkilöistä. Lisäksi LVI-suunnittelun valvoja tuntee
ennalta omaan organisaatioonsa liittyvät rakennushankkeen sidosryhmät ja pystyy tarvittaessa auttamaan LVI-suunnittelijaa perustelemaan näkemyksensä suunnitteluryhmälle huomioiden muiden suunnitteluosapuolten ja sidosryhmien tavoitteet.
Tutkimustulosten perusteella toimintatapa voi nostaa LVI-suunnittelijan motivaatiota
suunnittelutehtävää kohtaan, koska hänen mielipiteitään ja kokemuksiaan kuunnellaan
ja arvostetaan, mutta myös siksi, että tehtävän tavoitteet voivat muuttua LVI-suunnittelun
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ohjaajan ja LVI-suunnittelijan yhdessä asettamiksi. Tutkimustulosten perusteella tämä
on mahdollista, jos keskustelun tuloksena löydetään tavoitteiden mukainen yksityiskohtaisempi kokonaisratkaisu yhdessä. Tutkimustulosten perusteella toimintapa saattaa
edistää molemminpuolisen luottamuksen sekä arvostuksen lisääntymistä ja siten helpottaa tiimiyttämistä. Keskustelu luo luontevan kanavan myöhempään vuorovaikutukseen,
erityisesti jos keskustelussa päästään dialogin tasolle ja onnistutaan rakentamaan molemminpuolinen luottamus. Mikäli suunnittelutehtävän aikana muodostuu ongelmatilanteita, keskustelun avaaminen on tulevaisuudessa helpompaa.
Toimintapa voi tuottaa taloudellista ja laadullista hyötyä, jos LVI-suunnittelija pystyy ehdottamaan Espoon kaupungin tavoitteiden kannalta parempaa ja edullisempaa kokonaisratkaisua tai tuomaan esiin varteenotettavia ratkaisuvaihtoehtoja kokemuksensa perusteella. Koska keskustelu käydään ennen suunnittelutehtävän aloittamista, ehdotukset
voidaan huomioida rakennushankkeelle asetettujen tavoitteiden puitteissa. Ammatillisen
kasvun näkökulmasta LVI-suunnittelun valvojalle on hyödyllistä tunnistaa LVI-suunnittelijan vahvat osaamisalueet tai selkeä asiantuntijuus ja pyrkiä näissä asioissa oppimaan
LVI-suunnittelijalta.
Toimintavan tueksi on laadittu lomake, joka toimii samalla haastattelurunkona, sisältäen
asiat, jotka tulisi käydä läpi LVI-suunnittelutehtävää koskien. Lomake on muotoutunut ja
sitä on kehitetty testauksen aikana. Lomake on apuväline eikä se korvaa LVI-suunnittelijan valvojan osaamista tai vuorovaikutustaitoja. Lomake on osoittautunut toimivaksi,
koska keskustelu on helpompi käydä rungon avulla. Lomake toimii myös kokemattomamman LVI-suunnittelun ohjaajan työkaluna. Lomakkeen käyttäminen auttaa siinä,
että keskustelussa sovitut ja päätetyt asiat voi helposti siirtää muulle rakennushankkeen
työryhmälle tiedoksi. Esimerkki lomakkeesta on esitetty liitteessä 5.
Toimintatavan luonteen ja dialogiin pyrkimisen vuoksi keskustelu voi muuttua parhaimmillaan vertais- tai ongelmanratkaisumentoroinniksi ja keskustelussa syntyneet ajatukset
hyödyttävät usein myös muita rakennushankkeita. Toimintatapa edistää verkostoitumista alan ammattilaisten kanssa. Hyvänä esimerkkinä verkostoitumisen merkityksestä
on vaativaan osa-alueeseen, kuten uimahallien vedenkäsittelyyn, energiansuunnitteluun
tai sairaalatekniikkaan liittyvät kontaktit, jossa verkostoon kuuluvalta henkilöltä saa luo-
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tettavan vastauksen tai näkemyksen nopeasti ilman, että ongelman taustaa tarvitsee selittää syvällisesti. Kestävää kehitystä ajatellen toimintatapa edesauttaa hyvän maineen
syntymisessä ja on Espoon kaupungin imagolle edullinen sekä siirtää talotekniikka-alan
osaamista ja tietoa tehokkaasti Espoon kaupungin LVI-suunnittelun valvojille. Toimintavan avulla voidaan tehokkaasti yhdenmukaistaa LVI-suunnittelun ohjauksen laatua ja
sisältöä Espoon kaupungissa.
Haastateltavien kommentteja toimintatavasta:
”Suunnittelijan kannalta on hankala joutua tilanteeseen, jossa joutuu suunnittelemaan kuin tyhjälle paperille. Usein käy niin, että kun suunnittelua on jo syntynyt,
todetaan, että ei sitä näin olisi pitänyt tehdä. Kun tilaaja ja suunnittelija käyvät periaatteet läpi yhdessä alussa, ongelmatilanteelta vältytään paremmin.”
”Toimintamallin vahvuus on siinä, että nähdään selvästi prosessin edetessä, mitä
on heti alussa sovittu. LVI-suunnittelijan kannalta on hyvä, että hyväksyttämispisteitä sovitaan enemmän. Sekin helpottaa, että välitavoitteet sovitaan yhdessä.”
”On tärkeää antaa suunnittelijalle tilaa suunnitella ja tuoda osaamisensa projektiin.
Kohteeseen halutaan suunnittelija, ei piirtäjää.”
”Minusta menetelmä olisi tilaajalle oikein hyvä, varsinkin silloin kun henkilö ei ole
toiminut aiemmin Espoon kaupungin LVI-suunnittelijana. On hyvä tietää paikkakunta- ja tilaajakohtaiset tavat. Monet ovat tottuneet tekemään tietyllä tavalla. Kun
asiasta keskustellaan, niin kummaltakin osapuolelta voi tulla ahaa-elämyksiä, tehdäänkin näin. ”
”Pidän menettelytavassa erityisesti siitä, että se huomioi kokemuksen aiemmista
kohteista.”
”Luonnossuunnittelun rooli on tärkeä ja sitä tulisi korostaa. Meidän tulisi tässä asiassa palata ajassa taaksepäin ja käydä heti alussa läpi isot linjat ja periaatteet.”

5.3.2

Suunnitteluratkaisujen päättäminen vuorovaikutteisesti

Tutkimustulosten mukaan merkittävät LVI-suunnittelua koskevat linjaukset ja suunnitteluratkaisut kannattaa päättää yhdessä käyttäen sellaista menetelmää tai toimintatapaa,
jossa päätös syntyy vuorovaikutteisesti. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi tässä tutkimuksessa johtopäätöksen testaamiseen käytetty CBA-työpaja ja monitavoiteoptimointi. Monitavoiteoptimointi on menetelmä, jossa valittujen ominaisuuksien yhteisvaikutusta tarkastelemalla etsitään rakennushankkeen kannalta optimaalisinta kokonaisrat-
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kaisua. Monitavoiteoptimoinnissa tarkastelut pohjautuvat tuhansien ratkaisuvaihtoehtojen laskemiseen, kun perinteisillä keinoilla tarkasteltaisiin ainoastaan muutamaa vaihtoehtoista kokonaisratkaisua. Monitavoiteoptimoinnin tavoitteena on tukea päätöksentekoa ja tuottaa tietoa rakennushankkeen tavoitteiden yhteisvaikutuksista. Yhteisvaikutusta voidaan tarkastella esimerkiksi kustannusten, energiatehokkuuden tai hiilipäästöjen näkökulmasta. Monitavoiteoptimoinnista saatua tietoa voidaan käyttää valitun suunnitteluratkaisun perustelemiseen, jolloin menetelmä voi saada tilaajan valitsemaan investointikustannuksiltaan kalliimman ratkaisun, mutta säästämään elinkaarikustannuksissa. (Niemelä 2018, s. 57–58, 67–69.)
Monitavoiteoptimointi tehdään tavallisimmin rakennushankkeen ehdotussuunnittelun aikana ja siksi ratkaiseva päätös saadaan ajoissa, eikä päätös aiheuta suunnitteluaikatauluun merkittäviä viiveitä. Monitavoiteoptimoinnista hyötyvät tilaajan lisäksi suunnittelijat,
koska menetelmä vähentää vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisuiden tuottamisen tarvetta. Energiasuunnittelijan rooli muuttuu rakennushanketta ohjaavaksi, kun pahimmassa tapauksessa se on voinut olla toteava. Menetelmä säästää suunnittelijoiden työtä
ja siten aikaa. Etenkin LVI-suunnittelijoiden tehtävä kevenee, koska monitavoiteoptimoinnin koordinoi ja lopputuloksen vaikutukset arvioi energiasuunnittelija. Tämän ansiosta LVI-suunnittelu voidaan aloittaa suoraan vahvistetuilla lähtötiedoilla. (Niemelä,
Siren, & Jokisalo 2019.)
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos aloitti monitavoiteoptimointimenetelmän pilotoinnin toimintatapana alkuvuonna 2018. Pilotoinnin seurauksena menetelmä otettiin
käyttöön erityisesti vaativissa rakennushankkeissa. Pilotointia voidaan pitää onnistuneena, koska se palkittiin toisella jaetulla sijalla vuoden 2019 Espoon kaupungin kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa. (Liikkuva sairaala voitti kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun 2019.)
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Kuva 10. Kuvaajaesimerkki monitavoiteoptimoinnin tuloksista. (Siren & Jokisalo 2019)

Yleinen tapa tarkastella monitavoiteoptimoinnin laskentatuloksia on verrata investointikustannuksia ja elinkaarikustannuksia keskenään. Kuvassa 10 on esitetty esimerkki laskennan tuottamasta tuloksesta. Kuvassa jokainen piste on yksi kokonaisratkaisu, joka
muodostuu usean muuttujan yhdistelmästä. Muuttujina voidaan tarkastella esimerkiksi
rakennuksen lämmitysmuotoa, lämmitysjärjestelmän toteutusta, uusiutuvan energian
ratkaisuvaihtoehtoja sekä rakenneosia. Kuvassa on lisäksi esitetty liukuvärjäämällä valittavan ratkaisun vaikutus hiilijalanjälkeen. Vihreä väri edustaa ratkaisua, jolla on pienemmät päästöt ja punainen väri ratkaisua, jolla on suuremmat päästöt. Tieto valittavan
kokonaisratkaisun synnyttämästä hiilijalanjäljestä on kiinnostava, koska rakennushankkeessa tärkeimmät tekijät käytönaikaiseen hiilijalanjälkeen ovat rakennukseen valittavat
lämmitys- ja jäähdytysmuodot. Usein on mahdollista tarkastella valitun vaihtoehdon vaikutusta sisäilmastoon. Teoriassa ihanteellisin ratkaisu sijaitsee lähimpänä origoa. Monitavoiteoptimointiin sisällytetään ainoastaan realistisia, toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.
Laskennassa täytyy huomioida esimerkiksi rakennuspaikan- ja tontin asettamat rajoitukset tai päästöihin sekä sisäilmasto-olosuhteisiin liittyvät tavoitteet. Monitavoiteoptimointi
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ei koskaan tuota yksiselitteistä suoraan käytettäväksi otettavaa vastausta. (Niemelä ym.
2019.)
Tutkimuksen ja pilotoinnista saatujen tulosten perusteella, voidaan esittää johtopäätös,
että osasyy monitavoiteoptimoinnin menestymiseen on rakennushankkeen projektityöryhmän vuorovaikutuksen lisääminen. Monitavoiteoptimoinnissa laskentaan valittavat
muuttujat päätetään rakennushankkeen projektityöryhmän yhteistyöllä, jotta tarkastelussa käsitellään ainoastaan toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Yhteistyöllä varmistetaan, että laskentaan valittavissa vaihtoehdoissa tapahtuu riittävästi vaihtelua. Muuttujia
valittaessa korostuu rakennushankkeen projektityöryhmän vuorovaikutus ja yhteinen käsitys rakennushankkeen kokonaistavoitteista. Kuten CBA-menettelyssä, monitavoiteoptimoinnissakin laskentaan sisällytettävät vaihtoehdot perustellaan. Menettely motivoi
etenkin suunnittelijat aktiiviseen vuorovaikutukseen, koska hyväksyessään tietyn ratkaisuvaihtoehdon, he samalla sitoutuvat toteuttamisen mahdollisuuteen. (Niemelä ym.
2019.) Pilotoinnissa saatujen kokemusten perusteella, monitavoiteoptimoinnin käyttäminen menetelmänä johtaa saman kaltaiseen tilanteeseen, kuin LVI-suunnitteluperiaatteiden läpikäynti tai CBA-työpaja. Monitavoiteoptimoinnin vaatima yhteistyö johtaa tilanteeseen, jossa syntyy keskustelua, parhaimmillaan dialogia, jonka seurauksena jokainen
suunnitteluala joutuu pohtimaan rakennushankkeen toteuttamistapoja omasta näkökulmasta ja tuomaan mielipiteensä esille. Pilotoiduista kohteista saatujen kokemusten perusteella ei ollut tavatonta, että keskustelu laajeni koskemaan myös muita kuin monitavoiteoptimointiin valittavia ratkaisuja. Monitavoiteoptimointi toimii tilaajan yhtenä myötävaikutuskeinona kuvassa 8 esitetyssä asetelmassa.

5.3.3

Suunnitteluohjeiden kehittäminen

Tutkimustulosten perusteella ilmanvaihtokoneiden- ja kanaviston, viemärijärjestelmien
tarvitsemat tilavaraukset ovat hankalia määritellä selkeästi vain kirjallisesti. Tutkimustuloksista havaitaan, että tilavarauksiin liittyvät ongelmat aiheuttavat merkittäviä ongelmia,
jotka aiheuttavat pahimmassa tapauksessa rakennuksen käytölle ja ylläpidolle vakavia
vaikeuksia. Tilavarauksiin liittyviä haittoja ei usein voi muuttaa rakennuksen käyttöönottamisen jälkeen, ilman merkittäviä rakennustoimenpiteitä.
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Tutkimustulosten perusteella tilavarausperusteet kannattaa esittää suunnitteluohjeissa
myös visuaalisesti. Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitossa käynnistettiin vuoden
2020 alussa kehitysprojekti, jossa talotekniikan tilavaatimustavoitteiden tueksi tuotetaan
periaatekuvia, joissa esitetään tilavarausten perusteet ja muuntamisen rajoitteet. Projekti
tehdään yhteistyönä Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen ja Sitowise Oy:n
kanssa. Syntyvät periaatekuvat ovat myös hyviä koulutus- ja perehdytysmateriaaleja.
Tutkimustulosten perusteella tavoitteiden ymmärtämistä erityisesti hankesuunnittelussa
edistäisi se, että tavoitteet kohdistetaan myös sen suunnittelualan suunnitteluohjeisiin,
johon tavoite ensisijaisesti kohdistuu. LVI-suunnitteluohjeista tällaisia tavoitteita ovat erityisesti tilavarauksiin liittyvät tavoitteet, jotka ohjaavat arkkitehti- ja rakennesuunnittelua.

5.3.4

Suunnitteluryhmän tavoitteiden tunnistaminen

Tutkimustulosten perusteella tiimin yhteistyön onnistumisessa on ratkaisevaa tiimin jäsenten ymmärrys toistensa keskeisistä tavoitteista ja niiden saavuttamisen tärkeydestä
rakennushankkeelle. Suunnitteluryhmä, jonka jäsenet kunnioittavat toisiaan ja toimivat
keskenään yhteistyössä, voivat selvittää haastaviakin tilanteita. Tilaajan kannattaa pyrkiä edistämään suunnittelualojen välisten tavoitteiden ja niiden taustalla vaikuttavien syiden ymmärtämistä.
Pohdimme tavoitteiden asettamisen tärkeyttä Espoon kaupungin suunnittelun hankepäällikkö Sakari Meinilän kanssa. Meinilä ehdotti toimintatapaa, jossa rakennushankkeen alussa jokainen suunnitteluala nimeää tavoitteensa perustellen. Tämän jälkeen jokainen suunnitteluala asettaa tavoitteensa tärkeysjärjestykseen. Oleellista on tuoda
muulle suunnitteluryhmälle tiedoksi ne tavoitteet, joiden toteutuminen on erityisen tärkeää, mutta myös ne, joista voi joustaa. Tavoitteiden tärkeysjärjestykseen asettaminen
on merkityksellistä, että kompromissitilanteessa voidaan pyrkiä säilyttämään se tavoite,
jonka toteutuminen on kriittisempää. Tavoitteiden vertailua ei tule noudattaa liian mekanistisesti, vaan tapauskohtaiselle harkinnalle tulee antaa sijaa. LVI-tekniikassa kompromissitilanne voi olla esimerkiksi teknisen tilan ominaisuuksiin liittyvät ratkaisut. LVI-suunnittelun onnistumisen kannalta on tärkeää, että tekninen tila on riittävän kokoinen ja siksi
se on tärkein tavoite. Seuraavaksi tärkein tavoite on teknisen tilan sijainti. Teknisen tilan
tulee sijaita paikassa, johon on helppo johtaa rakennuksen ulkopuolilta tuleva tekniikka.
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Jos molempien tavoitteiden saavuttaminen on mahdotonta, pyritään menettelyn periaatteen mukaisesti siirtämään teknisen tilan sijainti sen koko säilyttäen. Meinilän esittämä
toimintatapa saa tukea tutkimustuloksista, jonka vuoksi se sopii tilaajan vuorovaikutusta
edistäväksi toimintatavaksi. (Meinilä 2019.)

5.4

Jatkotutkimusehdotukset

Tutkimukseen haastateltavat kokivat rakennusautomaation esitystavan olevan puutteellinen ja aiheuttavan ongelmia etenkin korjausrakentamisessa ja toiminnanvarmistuksessa. Rakennusautomaation kehittymisen vuoksi, nykyinen esitystapa koettiin haasteelliseksi. Rakennusautomaation esitystavan kehittämisen tulisi lähteä liikkeelle tilaajien, käyttäjien ja urakoitsijoiden tarpeista. Nykyisen rakennusautomaation malli on lähtöisin teollisuudesta ja ICT-tekniikasta, joiden vaikutus tulisi pyrkiä häivyttämään rakennusautomaatiosta. Tutkimuksen perusteella tulisi selvittää, kuinka rakennusautomaation
esitystapaa voitaisiin kehittää.
Tutkimuksessa nousi esiin tavoitteiden asettamisen tärkeys LVI-suunnittelun ohjauksen
lisäksi myös rakennushankkeen suunnitteluryhmässä. Meinilän esittämää toimintatapaa,
jossa suunnitteluryhmä yhdessä priorisoi tavoitteet suunnittelualoittain, tulisi jatkokehittää valmiiksi, käyttöönotettavaksi toimintamalliksi.
Tilavaraustavoitteet ymmärretään selvemmin visualisoinnin avulla. Jatkotutkimuksen tulisi selvittää, mitkä muut talotekniikan osa-alueet hyötyisivät visuaalisesta esitystavasta.
Tutkimuksen perusteella esitettiin toimintamalli, jossa LVI-suunnitteluperiaatteet käydään läpi yhdessä LVI-suunnittelijan kanssa LVI-suunnitteluvalvojan johdolla. Tutkimuksessa arvioidaan toimintatavan laajempia vaikutuksia, mutta niiden todentaminen luotettavasti vaatii lisätutkimusta. Lisätutkimus voisi selvittää toimimallin vaikutusta ja kehittämisen tarvetta esimerkiksi keräämällä palautetta toimintamallia käyttäviltä.
Rakennushankkeeseen valitulla urakkamuodolla on tutkimustulosten perusteella suuri
merkitys rakennushankkeen projektityöryhmän työskentelyyn ja siten vuorovaikutukseen. Olisi mielenkiintoista tutkia esimerkiksi tarjouspyynnön ja LVI-suunnittelusopimuksen sisällön vaikutusta LVI-suunnittelun ohjauksen näkökulmasta.
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6

6.1

Yhteenveto

Tulosten arviointi

Työn tavoitteena oli löytää tietoa LVI-suunnittelun ohjaukseen vaikuttavista tekijöistä ja
esittää kehitysehdotuksia LVI-suunnittelun ohjauksen parantamiseksi. Tavoitteena oli,
että työssä esitettyjen menetelmien avulla saavutettaisiin LVI-suunnittelun ohjauksen kapasiteetin nostamisen lisäksi perehdyttämisen ja tiedon siirtymisen tehostuminen esimerkiksi ostopalveluina hankittavia LVI-suunnittelun valvojia ajatellen. Työ esittää tutkimustuloksiin perustuvia konkreettisia menetelmiä, joita voidaan käyttää johdonmukaisen
LVI-suunnittelun ohjauksen kehittämiseen ja tutkimuksen avulla löydettiin onnistuneen
LVI-suunnittelun ohjauksen keskeiset tekijät. Tutkimustulosten perusteella kaikki LVIsuunnittelun ohjaukseen liittyvät tekijät eivät ole määriteltävissä.
Tutkimuksen lähtökohtana oli oletus, että LVI-suunnittelun valvojan toimenkuvaa tulisi
kehittää siten, että LVI-suunnittelun ohjaus ennaltaehkäisisi syntyviä virheitä, eikä toteaisi niitä valmistuneista LVI-suunnitelmista. Perinteinen valvontamalli nähtiin siis yritys
ja erehdys tyyppisenä toimintamallina. Työn tavoitteeksi asetettiin perinteisen valvontamallin muuttaminen enemmän ohjaavaan suuntaan. Lähtökohtana oli myös käsitys,
jonka mukaan tähän tavoitteeseen päästään ensisijaisesti päivittämällä ja kehittämällä
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen LVIA-suunnitteluohjetta.
Lähtöoletus muodosti tutkimuksen alkuperäisen tutkimusasetelman, joka etsi tietoa siitä,
kuinka Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen LVIA-suunnitteluohjeita tulisi päivittää ja samalla tunnistaa kehitettävät osa-alueet LVIA-suunnitteluohjeessa. Tutkimuksen
edetessä havaittiin kuitenkin, että tutkimusaineisto ei vastannut alkuperäiseen tutkimusasetelmaan, vaan tutkimusasetelmaa piti tarkentaa. Tarkennetuissa tutkimusasetelmissa tavoitteena oli ensin tunnistaa onnistuneen rakennushankkeen taustalla olevat
LVI-suunnittelun ohjauksen keskeiset tekijät ja esittää ne menetelmät ja toimintatavat,
joiden avulla LVI-suunnittelun valvoja voi kehittää työtään.
Käsitys, jonka mukaan tavoitteeseen päästään päivittämällä ja kehittämällä ainoastaan
LVIA-suunnitteluohjetta, osoittautui kokonaisuutta ajatellen virheelliseksi. Tavoitteiden
asettamisella on suuri merkitys, mutta tutkimustulosten perusteella ongelma ei ollut
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LVIA-suunnitteluohje, vaan tavoitteiden kannalta merkittävämpää oli rakennuttajaorganisaation toiminta suunnitteluprosessin alussa. Tapa, jolla tavoitteet LVIA-suunnitteluohjeeseen asetetaan ja kuinka LVI-suunnittelija käsittää asetetut tavoitteet olivat tärkeämpiä.
Tutkimus onnistui tavoitteessaan tutkia avaintekijöitä LVI-suunnittelun ohjauksen taustalla, koska tutkimuksessa ei pidetty kiinni alkuperäisestä tutkimusasetelmasta, vaan sen
tarkentuminen mahdollistettiin. Tutkimuksen voidaan katsoa olevan onnistunut, koska
siinä löydettiin LVI-suunnittelun ohjaukseen oleellisesti liittyvä tekijä, jota kirjallisuuskatsauksen perusteella käsitellään alan kirjallisuudessa vähän. Löydetty tekijä oli vuorovaikutus. Tarkennetusta tutkimusasetelmasta voidaan huomata, että tutkimustulos oli yllättävä. Johtopäätöstä testattiin CBA-työpajalla, jonka tulos tuki johtopäätöksen oikeellisuutta.
Johtopäätöstä verrattaessa lähtöoletukseen, pelkän vuorovaikutuksen parantaminen
LVI-suunnittelijan ja LVI-suunnittelun valvojan välillä ei ole riittävä ratkaisu. Vuorovaikutuksella, LVI-suunnittelijan ja LVI-suunnittelun valvojan välillä jo suunnittelun alussa, on
oleellisesti merkitystä LVI-suunnittelun laatuun. Johtopäätöksen mukaan tavoitteiden ja
suunnitteluaikataulun asettaminen tulisi tehdä selkeämmin jo hankesuunnittelun aikana.
Keskeisessä asemassa on vuorovaikutuksen huomioiminen rakennushankkeen projektityöryhmässä ja pyrkimys vuorovaikutuksen syntymiseen heti kun rakennushankkeen
projektityöryhmä on perustettu hankesuunnitteluvaiheessa.
Yhteistyön ja vuorovaikutuksen toteutuminen rakennushankkeessa, vain asettamalle ne
tavoitteeksi, on lähes mahdotonta. Realistisesti onkin todettava tutkimustulosten mukaisesti, että vuorovaikutuksen toteutuminen on aina rakennushankkeessa toimivista henkilöistä kiinni.
Työn kannalta oli tärkeää, että vuorovaikutuksen toteutumista rakennushankkeessa voidaan edistää konkreettisin menetelmin tai toimintamallein. Muuten työn tuloksena olisi
ollut tilanne, jossa LVI-suunnittelun ohjauksen keskeisten tekijöiden vaikutus todetaan,
mutta toimintaa ajatellen tutkimustuloksesta ei saada konkreettista toimintatapaa tai menetelmää. Rakennushankkeen tavoitteiden ja suunnitteluaikataulun asettamisen tärkeyden toteamisen vuoksi esitettävät menetelmät tai toimintatavat koskevat tavoitteiden
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asettamista sekä niiden läpikäyntiä ja varmistamista vuorovaikutuksen keinoin. Tutkimusaineistoa kerättäessä havaittiin, että toimintamallille, jossa LVI-periaatteet käydään
läpi ennen LVI-suunnittelun aloittamista, oli tarvetta ja kysyntää. Esitetyt menetelmät tai
toimintatavat eivät kuitenkaan esitä keinoja suoraan suunnitteluaikataulun määrittämiseen tai siinä pysymiseen.
Tutkimuksen kannalta suurin riski epäonnistua tai päätyä virheelliseen lopputulokseen
oli haastattelukysymysten muotoilu. Liitteen 1, haastattelukysymyksistä voidaan havaita,
että osa tutkimuskysymyksistä käsitteli LVIA-suunnitteluohjeen sisältöä. Haastattelukysymykset laadittiin olettaen, että ratkaisuna kehittää LVI-suunnittelun ohjausta on päivittää ja samalla kehittää Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen LVIA-suunnitteluohjeita.
Haastattelukysymykset johdattelivat teemahaastattelua lähtöoletuksen suuntaan. Tutkimusaineiston keruumenetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu, joka salli alkuperäisestä tutkimusasetelmasta poikkeamisen. Lopullisten tutkimusongelmien ja -kysymysten etsimä vastaus olisi todennäköisesti muovannut haastattelukysymykset toisin.
Haastateltaviksi valittiin alan kokeneita ammattilaisia. Heidän toimenkuvansa sopi hyvin
alkuperäiseen tutkimusasetelmaan. Haastateltavien valinta johti lopullisen tutkimusasetelman kannalta siihen, että tutkimuksen näkökulma jäi suppeammaksi kuin se olisi voinut olla. Lopullisen tutkimusasetelman kannalta esimerkiksi LVI-valvojien ja vastavalmistuneiden LVI-suunnittelijoidenhaastatteleminen olisi tuonut tutkimukseen mielenkiintoisen näkemyksen.
Haastateltaville annettiin mahdollisuus kommentoida tutkimustuloksia ennen työn julkaisua kahden viikon ajan. Tutkimusta varten haastateltiin 11 henkilöä, joista tuloksia kommentoi kolme haastateltavaa. Kaikki työtä kommentoineet haastateltavat vahvistivat teemahaastattelun tulokset. Haastateltavien lisäksi usealle talotekniikka-alan asiantuntijalle
ja niille Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen henkilöille, joiden tehtävänkuvaa
tutkimustulokset koskettaa, annettiin mahdollisuus kommentoida työtä. Pyynnön tavoitteena oli varmistaa tutkimuksessa esitettyjen johtopäätösten oikeellisuus. Työtä kommentoineet pitivät työn aihetta tärkeänä ja johtopäätöksiä hyödyllisinä. Työssä esitettyjä
toimintamalleja pidettiin käyttökelpoisina ja hyödynnettäväksi kelpaavina. Työtä kommentoitiin muun muassa näin:
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”Työn aihe on tärkeä uskoakseni meille kaikille; sisältö on varmasti sovellettavissa
suunnittelun ohjaukseen laajemminkin.”
”Työ on erityisen mielenkiintoinen sen käsitellessä niitä ongelmia, joita kohtaamme
päivittäisessä työssämme.”
”Toivon, että mahdollisimman moni organisaatiossamme lukisi työn läpi ja hyötyisi
tutkimustuloksista!”
”Mielestäni työ on mielenkiintoinen ja tuo esille erittäin tärkeän asian, vuorovaikutuksen. Keskeinen näkemys, jonka mukaan tilaaja voi edistää vuorovaikutusta on
tärkeä. Aion levittää julkaistua työtä organisaatiossamme.”
”Tilaajan tulee olla paljon enemmän kuin tilauksen kirjoittaja ja laskujen hyväksyjä.
Työ määrittää tilaajan roolia, jota tulisi kehittää. Koulutuksessammekaan ei riittävästi opeteta vuorovaikutuksesta."

6.2

Työn vaikutus alalle

Työn lopputulos oli yllättävä, koska tutkimuksessa ilmeni, että tärkein tekijä onnistuneessa LVI-suunnittelun ohjauksessa on vuorovaikutus. Vuorovaikutus vaikuttaa rakennushankeen projektiryhmässä toimivien henkilöiden tavoitteiden keskinäiseen ymmärtämiseen ja sitä kautta yhteistyön syntymiseen. Lopputulos yllätti, koska vuorovaikutus ja
yhteistyö ovat luonteeltaan inhimillisiä tekijöitä.
Tutkimustulosten perusteella vuorovaikutuksen ja yhteistyön nouseminen tärkeimmiksi
tekijöiksi, oli odottamatonta, koska kirjallisuuskatsauksen perusteella, näitä tekijöitä käsiteltiin rakennusalan kirjallisuudessa ohuesti. Tutkimustulosten perusteella tämä voi olla
rakennusalan perinteistä johtuvaa. Rakennusalan kirjallisuudessa näiden käsitteiden
merkitys rakennushankkeeseen tunnistetaan ja tunnustetaan, mutta niiden käytännön
toteuttamiseen ei anneta riittävästi ohjausta. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on huomioitava se mahdollisuus, että vuorovaikutuksen ja ihmisen käyttäytymisen käsittely on koettu perinteisesti rakentamisen kannalta epäolennaiseksi. Vuorovaikutuksen ja inhimillisyyden huomioonottaminen ei heikennä rakennushanketta, päinvastoin. Tutkimustulosten perusteella rakennushanke on monelle LVI-suunnittelijalle ammattiylpeyden kohde
ja he pyrkivät tekemään suunnittelutyön niin hyvin kuin se mahdollistetaan riittävillä resursseilla. Tutkimustulos on tilaajan kannalta rohkaiseva, koska edistämällä vuorovaikutuksen syntymistä tietoisesti, LVI-suunnittelun valvoja voi luoda edellytykset saavuttaa ja
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jopa ylittää suunnittelutyölle asetetut tavoitteet. Vuorovaikutuksessa onnistuminen luo
mahdollisuuden uudenlaisten ratkaisujen hyödyntämiseen, johon päästään osapuolten
väliseen dialogiin pyrkimällä. Vuorovaikutus rakentaa samalla luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiiriä. Tämä on tiedostettu monessa organisaatiossa arvoja laatiessa, myös
Espoon kaupungissa, jossa ihmismyönteinen suhtautuminen on yksi perusarvoista
(Espoo-tarina 2020).
Tässä opinnäytetyössä on tuotu ilmi, että vuorovaikutuksen edistäminen LVI-suunnittelun ohjauksessa ei tarvitse olla vain korkeatasoinen periaate, vaan siihen voidaan päästä
ottamalla käyttöön vuorovaikutukseen liittyviä menetelmiä ja toimintatapoja, jotka pyrkivät asettamaan rakennushankkeen tavoitteet ja varmistamaan niiden toteutuminen vuorovaikutteisesti. Pohdittaessa tutkimustuloksia ja siinä esitettyjen menetelmien käyttöönottamista laajemmin on realistisesti todettava, että se mikä toimii menetelmänä tai toimintatapana toisessa organisaatiossa, ei välttämättä toimi samanlaisena toisessa. Esitettyjen menetelmien taustalla olevia periaatteita hyödyntäen organisaatio voi löytää
omaan toiminta-alueeseensa sopivimmat menetelmät tai toimintatavat.
Tutkimuksen perusteella rakennusalan ammattilaisia kouluttavien oppilaitosten olisi perusteltua pohtia rakennusalan perinteitä, tiimiin toimintaa sekä vuorovaikutusta ja yhteistyötä käsittelevien teemojen lisäämistä koulutusohjelmiin. Vuorovaikutusharjoitukset,
esimerkiksi LVI-suunnitteluperiaatteiden läpikäymiseen tarkoitettua kaavaketta hyödyntäen luokkatilanteessa tai työelämän käytännön harjoittelun aikana ohjatusti, valmistaisi
tulevia LVI-alan ammattilaisia ottamaan viestintä- ja vuorovaikutustaidot käyttöön heti
uran alusta alkaen. Tämä mahdollistaa pikkuhiljaa myös alalla vallitsevan perinteen
muuttumisen vuorovaikutusta huomioivampaan suuntaan. Koulutusta lienee tarkoituksenmukaista järjestää myös jatko- tai lisäkoulutuksena talotekniikka-alan ammattilaisille.

6.3

LVI-suunnittelun ohjauksen tulevaisuus Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksessa

Tutkimustyön pohjalta työssä esiteltiin toimintamalli, jossa LVI-suunnittelun valvoja käy
läpi suunnittelutyöhön liittyvät tavoitteet ja tehtävät yhdessä LVI-suunnittelijan kanssa
ennen suunnittelutehtävän aloittamista. Vaikka pohja on laadittu Espoon kaupungin Ti-

61

lapalvelut-liikelaitoksen LVI-yksikön toimintaympäristöä ajatellen, sitä voidaan hyödyntää varsin vähillä muutoksilla laajemminkin Espoon kaupungissa tai muissa tilaajaorganisaatioissa. Toimintamallin käyttämisessä on tehokkuudellista potentiaalia, koska se priorisoi ja siten tehostaa LVI-suunnittelun ohjausta. Tehostamisella on Espoon kaupungille
taloudellisen hyödyn lisäksi imagollista merkitystä, koska toimintamallilla on toimintaa
yhdenmukaistava ja laatua varmistava vaikutus. Kuten erityisesti monitavoiteoptimoinnin
pilotoinnista saadut tulokset osoittavat, julkisen rakennuttajan avoimuuteen perustuva
suunnittelun ohjaus avaa mahdollisuuden LVI-suunnittelun ohjauksen kehittymiseen
kohti kestävämpää yhteiskuntaa, jossa tilaajaorganisaatio kuuntelee ja kehittyy päätehtävänsä ohella.
Toimintatavan, jossa LVI-suunnitteluperiaatteet käydään läpi yhdessä LVI-suunnittelijan
kanssa LVI-suunnitteluvalvojan johdolla, käyttöönotto ei ole välttämättä ongelmatonta.
Toimintatavan käyttöönottamisen haasteena on, että siitä aiheutuva kuormitus voidaan
nähdä hyötyä suurempana. Toimintatapa edellyttää, että tilaajaosapuoli tutustuu rakennushankkeeseen huolellisesti hankesuunnittelun aikana. Hankesuunnittelun aikana ajan
lisääminen ei usein ole helppoa, varsinkaan jos sen hetkiset työn tuloksiin liittyvät vaatimukset eivät sitä edellytä. Toimintamallin onnistumisessa on oleellista, että keskustelun
seurauksena tilaajaosapuoli sitoutuu selvittämään tai toimittamaan mahdollisesti puuttuvat lähtötiedot tai päätökset, vaikka siitä koituisi lisätyötä. Muussa tapauksessa toimintatavan tavoittelemaa lopputulosta ei täysin saavuteta.
Toimintamallin käyttöönotolle voi olla tilaajalle korkea kynnys tai suoranainen este etenkin, jos menettelyä käyttävä on tehtävässä kokematon tai muuten epävarma omasta ammatillisesta osaamisestaan. Tutkimustulosten perusteella dialogiin pääseminen vaatii
avoimuutta ja altistumista tilanteeseen, jossa vastapuoli saattaa pyytää vaadituille tavoitteille perusteita, joka voi helposti tuntua kritiikille. Syitä tavoitteiden takana voi olla vaikea
perustella tai niitä ei edes haluta tuoda esiin. Keskustellessaan kokeneen suunnittelijan
kanssa, toimintatapaa käyttävä voi pelätä paljastavansa, ettei ole ammatillisesti yhtä pätevä. Pelkona voi olla arvostuksen tai auktoriteetin heikkeneminen. Ensimmäisillä kerroilla toimintamallia käytettäessä kannattaa pyytää kollegaa mukaan keskusteluun. Kollegan tuki on hyödyllinen, koska se luo taukoja keskusteluun ja antaa siten mahdollisuuden jäsentää ajatuksia keskustelun aikana. Keskustelun jälkeen kollegalta saatava palaute on arvokasta ammatillisen kehittymisen kannalta molemmille.

62

Tämän työn jatkokehitysmahdollisuutena pidän Espoon kaupungin LVIA-suunnitteluohjeiden päivittämistä erityisesti vuorovaikutuksen merkitys huomioon ottaen. LVIA-suunnitteluohjeet olisi tarkoituksenmukaista laatia myös kommentaarimuodossa, jossa selitetään perustelu tai tausta tavoitekohtaisesti, jolloin asiakirjapohjaa hyödyntävät pystyvät
näkemään, mihin linjaus perustuu ja voivat siten tehdä erilaisia valintoja kohdekohtaisesti. Avoin esitystapa avaisi tehokkaasti tavoitteiden taustoja esimerkiksi hankepäälliköille tai muiden suunnittelualojen valvojille. Esitystapa toimisi tehokkaasti LVI-suunnittelun valvojien perehdyttämiseen. Selkeiden perusteluiden esittäminen voi myös helpottaa LVI-suunnittelu periaatteiden läpikäymistä LVI-suunnittelijan kanssa. Näitä tavoitteita
tukee tilavarauksiin liittyvien perusteiden esittäminen visuaalisena.
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Tutkimustyön haastattelukysymykset teema-alueittain
Haastattelukysymyksistä esitetään haastateltavalle ne, jotka koskevat hänen toimenkuvaansa. Kysymyksenasettelussa huomioitiin vastaanottajan toimenkuva.
Tausta
1. Kertoisitko taustasi? Missä tehtävässä toimit nykyään ja mitä toimenkuvaasi
kuuluu?
Julkisen ja yksityisen organisaation ero
2. Miten kokemuksesi mukaan julkinen tilaaja eroaa yksityisestä? Kuinka erot tulevat ilmi?
3. Julkisessa hankinnassa suunnitteluryhmä on harvoin sama. Mitä vaikutusta
tällä on suunnittelulle?
Tavoitteiden ja suunnittelutehtävän määrittely
4. Kuinka paljon (aikataulun) tilaajasta johtuvat muutokset haittaavat suunnittelijaa? Kuinka haitat näkyvät ja vaikuttavat?
5. Millaiset toimeksiannot ovat suunnittelijan kannalta parhaita?
6. Millä tarkkuudella ilmoitettu suunnittelutaso on paras (täsmennyksen taso)?
7. Onko tilavaatimuskorttimenettely tuttu? Millainen vaikutus niillä on työhösi?
8. Miten TATE18 toimii kokemuksesi mukaan suunnittelutyön määrittelyssä? Onko
asiakirjassa jonkin kohta, johon tilaajan tulisi sitä täyttäessä kiinnittää erityisesti
huomiota?
9. Onko suunnittelupaketti käytäntö (LVI 03-10516) tuttu? Mitä ajatuksia käytäntö
herättää?
10. Kuinka LVI-suunnitteluohjeita päivitetään organisaatiossasi? Tehdäänkö sitä
säännöllisesti ja riittävän usein?
11. Esitellään haastatettavalle toimintapa, jossa LVI-suunnittelun periaatteet käydään läpi ennen LVI-suunnittelun aloittamista ja pyydetään kommentteja.
Talotekniikan tekniset määrittelyt
12. Taloteknisten tilavarausten määrittely on suuri haaste. Jos ajatellaan arkkitehtonista suunnittelua, kuinka ohjeistus kannattaa laatia?
a. Ulkoilmakammioiden määrittely?
b. IVKH huoneen mitat (korkeus, pinta-ala)?
c. Hormit
d. Mikä olisi mielestäsi toimivin tapa määritellä vaatimukset niin, että IVKH
saadaan keskelle rakennusta?
e. Mitä mahdollisuuksia näet nykyisessä toimintaympäristössä määrittää
tarkemmin tilan todellista käyttöä?
13. Millaisia kokemuksia sinulla on IMS-järjestelmistä? Kuinka organisaationne on
ohjeistanut ilmanohjausjärjestelmien suunnittelun?
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14. Kuinka organisaationne on ohjeistaneet ilmanvaihtojärjestelmien käyntiajat?
15. Mitä arvoja tiloista kannattaa sisäilmaston kannalta mitata ja miten? Miksi juuri
näitä arvoja? Mihin tarkoitukseen mittaustieto käytetään? Miten suhtaudut VOCmittauksiin?
16. Kuinka suhtaudut jäähdytyksen käyttämiseen kouluissa ja päiväkodeissa?
17. Kuinka ilmamäärien tavoitearvot olisi mielestäsi paras määrittää LVI- suunnitteluohjeeseen käytännön kannalta? (esim. hlö, m²). Päiväkotien ilmamääräohjeistus?
18. Kuinka muuttuvat oppimisympäristöt näkyvät työssäsi? Millaisia haasteita ne
tuovat?
19. Rakennusten painevaihtelut puhuttavat alaa paljon. Kuinka rakennuksen painetasapainon ylläpitämisessä voidaan onnistua? Kuinka hormivaikutus ilmenee tai
vaikuttaa?
Suunnitteluohjauksen kehittäminen
20. Käytännön vinkkejä LVI-suunnitteluohjeiden kehittämiseksi?
21. Muita yleisiä kehitysajatuksia LVI-suunnittelun ohjeistukseen tilaajille?

Lisäkysymykset aineistoanalyysin perusteella
Pääsuunnittelu
22. Mitä asioita arkkitehti joutuu ottamaan huomioon tilasuunnittelussa?
23. Millaisia haasteita talotekniikka asettaa arkkitehtisuunnittelulle?
24. Kuinka arkkitehtuuri etsii ratkaisuja rakennuksen käytettävyyden ja estetiikan
välillä?
25. Kuinka hyvin talon käytön ”ennustaminen” onnistuu, mitä haasteita tähän liittyy?
26. Arkkitehti ja pääsuunnittelija ovat usein sama henkilö, mutta mitkä ovat tehtävien erot? Milloin ne kannattaa eriyttää?
27. Rakennuksen painesuhteet puhuttavat paljon. Kuinka arkkitehti voi edistää painesuhteiden pysymistä?
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Tutkimusasetelman tarkentuminen
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LVI-yksikön sisäinen CBA-työpaja, koonti hyödyistä ja haitoista

TILANTARVE

TILAKOHTAINEN
IMS-JÄRJESTELMÄ

VYÖHYKEKOHTAINEN
IMS-JÄRJESTELMÄ

Hyödyt:
+ koneellinen ilmanvaihto antaa mahdollisuuden suunnitella tilat
ilman ilmanvaihdon rajoituksia (ARK)
+ mahdollistaa ratkaisun,
jossa tarvitaan vähemmän IV-koneita (keskitetty järjestelmä)

Hyödyt:
+ koneellinen ilmanvaihto
antaa mahdollisuuden
suunnitella tilat ilman ilmanvaihdon rajoituksia
(ARK)
+ peltejä on vähemmän,
kuin tilakohtaisessa ratkaisussa. Tämä lieventää haittoja, esimerkiksi äänenvaimentimen määrä pienenee.

Haitat:
- säätimet tarvitsevat
suojaetäisyyden
- säätimet tarvitsevat äänenvaimentimet
- säätimet tarvitsevat
puhdistustilan ja - luukut

Haitat:
- säätimet tarvitsevat puhdistustilan ja - luukut

OHJAUS HUONOIMON/OFF - PELTI JÄR- MAN TILAN MUVAKIOILMAMÄÄRÄJESTELMÄ
KAAN
SÄÄTÖ
Hyödyt:
+ koneellinen ilmanvaihto antaa mahdollisuuden suunnitella tilat
ilman ilmanvaihdon rajoituksia (ARK)
Haitat:
- vie tilaa usein käytävän
alakatosta, jossa tilavaikutus on erityisen haitallinen
- säätimet tarvitsevat äänenvaimentimet
- säätimet tarvitsevat
puhdistustilan ja - luukut

Hyödyt:
+ koneellinen ilmanvaihto antaa mahdollisuuden suunnitella tilat
ilman ilmanvaihdon rajoituksia (ARK)
+ Kanavistoon ei tarvita
äänenvaimentimia ilman
ohjauksen vuoksi
+ Puhditusluukkuja ei tarvita ilman ohjauksen
vuoksi
+ Säätimien suojaetäisyyksiä ei tarvitse huomioida
Haitat:
- IV-koneiden määrä
yleensä kasvaa

Hyödyt:
+ koneellinen ilmanvaihto antaa mahdollisuuden suunnitella tilat
ilman ilmanvaihdon rajoituksia (ARK)
+ Kanavistoon ei tarvita
äänenvaimentimia ilman
ohjauksen vuoksi
+ Puhditusluukkuja ei tarvita ilman ohjauksen
vuoksi
+ Säätimien suojaetäisyyksiä ei tarvitse huomioida

PAINOVOIMAINEN
ILMANVAIHTO
Hyödyt:
Haitat:
- asettaa vaatimuksia
arkkitehtuurille
- rajoittaa tilasuunnittelua
- vaatii ilmareittien määrityksen tarkasti, ilmanohjaukseen pitää rakentaa hormit
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ENERGIATEHOKKUUS +

Hyödyt:
+ Paras vaihtoehto energiansäästämiseen
+ Tarpeenmukainen
+ Tarkka, ottaa huomioon tilojen erilaisen käytön

Hyödyt:
Hyödyt:
+ kuten tilakohtainen ratkaisu, mutta hyödyt lievem- Haitat:
piä
- Säätyy karkeammin
kuin IMS-järjestelmä
Haitat:

Hyödyt:

Hyödyt:

Haitat:
- Riippuvainen käyttöasteesta
- Jos vyöhykkeellä käyttö
on epätasaista kuluttaa
tarpeettomasti energiaa.
Vyöhykkeet täytyy suunnitella tarkasti.
- Säätyy karkeammin
kuin IMS-järjestelmä

Haitat:
- Huonoin vaihtoehto koneellisista
- Ei huomioi käyttöä (tarpeenmukainen ilmanvaihto ei toteudu)

Hyödyt:
+ Ratkaisulla päästään S2sisäilmastoluokkaan

Hyödyt:
+ Ratkaisulla päästään
S2-sisäilmastoluokkaan

Haitat:

Haitat:

Hyödyt:
+ Ratkaisulla päästään
S2-sisäilmastoluokkaan
+ Reagoi nopeasti, tehostus ei perustu painehäviöön vaan anturitietoon
+ Ennakoi käyttöä

Hyödyt:
Hyödyt:
+ Ennakoi käyttöä käyttöajan puitteissa
Haitat:
- Olosuhteita vaikea halHaitat:
lita etenkin talvella
- Ei tehostusmahdolli- Veto
suutta
- Ilma on yleensä suodattamatonta (epäpuhtaudet siirtyvät sisäilmaan)

Haitat:

SISÄILMASTO-OLOSUHTEET ++

Hyödyt:
+ Ainoa vaihtoehdoista,
jolla päästään S1-sisäilmastoluokkaan (tiloja
voidaan säätää yksilöllisesti)
+ Joustava, huomioi henkilövaihtelut
+ Tehostaminen on mahdollista
Haitat:
- CO2 perustuva ohjaustapa on hidas
- Odottaa ongelmia, tehostus alkaa vasta kun
olosuhteet huononevat
- Käyttö ja toiminta vaatii
tietämystä

Haitat:

Hyödyt:
+ Ilmanvaihto ei kuluta
sähköä
Haitat:
- Kuluttaa lämmitysenergiaa
- Toimii tehokkaimmin
talvella
- Lämpöä ei oteta talteen
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TOIMINNANVARMISTUS +

HÄIRIÖHERKKYYS +
(komponenttien määrä)

Hyödyt:

Hyödyt:
+ Kuin tilakohtainen IMS,
Haitat:
mutta haitat ovat lievempiä
- liikaa muuttujia, toimin- koska IMS-peltejä on vänanvarmistuksessa on
hemmän
mahdotonta testata
kaikki syntyvät tilanteet
Haitat:
- Toimintakoe tehdään
usein tyhjässä rakennuksessa, eikä siten vastaa
realistista käyttöä
- On riippuvainen antureista, virheet ja sekaannukset ovat yleisiä ja niiden jäljille pääseminen
on hankalaa
- Järjestelmä vaatii paljon
huoltamista

Hyödyt:
+ Kuin tilakohtainen IMS,
mutta syntyviä vaihtoehtoja vähemmän

Hyödyt:

Hyödyt:
+ vähemmän osia kuin tilaHaitat:
kohtaisessa IMS-järjestel- järjestelmä on monimässä ja siksi haitat ovat
mutkainen ja siten alttein lievempiä
häiriöille
- säätimet likaantuvat
Haitat:
helposti
- samat haitat kuin tilakoh- Järjestelmää ohjataan
taisessa IMS ratkaisussa,
tila-antureilla
mutta lievempinä

Hyödyt:
+ Kanavistossa on vähän
komponentteja

Hyödyt:
+ Kanavistossa on vähän
komponentteja

Haitat:
- Järjestelmää ohjataan
tila-antureilla

Haitat:

Haitat:

Hyödyt:
+ yksinkertaisempi kuin
IMS-säädin

Hyödyt:
+ yksinkertainen toimintaperiaate

Haitat:
- samat haitat kuin tilakohtaisessa IMS ratkaisussa, mutta lievempinä

Haitat:
- Järjestelmää ohjataan
tila-antureilla

Hyödyt:
+ yksinkertainen toimintaperiaate
+ järjestelmä osataan toteuttaa ja suunnitella
(eniten kokemusta)
Haitat:

Hyödyt:
Haitat:
- toimivuus riippuu
säästä toimintakokeen
aikana
- vaikea mitata ja säätää
- vaikea todentaa, että tilaan saadaan tarvittava
ilmamäärä

Hyödyt:
Haitat:
- toiminta riippuu säästä
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HUOLLETTAVUUS +

Hyödyt:
Haitat:
- paljon huoltokohteita
- vaatii huoltoa usein
- komponentit ovat vaikea huoltaa (ahtaus)
- huoltaminen vaatii erikoisosaamista

SUUNNITTELU -

Hyödyt:
+ voidaan pitää vakio
suunnitteluratkaisuna

Hyödyt:
+ säätimet on helpompi sijoitella huoltoa ajatellen

Hyödyt:
+ helpompi huoltaa kuin
IMS-järjestelmä

Hyödyt:
+ vähän huoltokohteita
kanavistossa

Hyödyt:
+ vähän huoltokohteita
+ osataan huoltaa

Haitat:
- samat haitat kuin tilakohtaisessa IMS ratkaisussa,
mutta lievempinä

Haitat:
- samoja haittoja kuin tilakohtaisessa IMS ratkaisussa, mutta lievempinä

Haitat:
- paljon antureita, joita
täytyy puhdistaa

Haitat:

Hyödyt:

Hyödyt:

Hyödyt:
+ Joustava, antaa liikkumavaraa suunnitteluaikaisille muutoksille

Hyödyt:
+ perinteinen, suunnittelijat osaavat suunnitella
ratkaisun parhaiten
+ suunnittelu on helpompaa, kun ilmanvaihto on
vakio
+ ei vaadi yhteensovitusta muiden suunnittelualojen kanssa (ilmanohjauksen näkökulmasta)

Haitat:
- samat haitat kuin tilakohHaitat:
taisessa IMS ratkaisussa,
- säätimien toiminta vaa- mutta lievempinä
tii suojaetäisyyksien huo- - ratkaisu on syntynyt tilamioimista, tätä ei usein
kohtaiseen IMS-järjestelole otettu huomioon
mään liittyvien ongelmien
suunnitelmissa
vuoksi. Se ei kuitenkaan
- säätimiä täytyy mahtua ratkaise ongelmia, vaan
huoltamaan, tätä ei usein suunnitellussa tulisi lähesole otettu huomioon
tyä asiaa kokonaan uudesta
suunnitelmissa
näkökulmasta.
- säätimiä täytyy päästä
huoltamaan myös kanavistosta käsin, tätä ei
usein ole otettu huomioon suunnitelmissa

Haitat:
- samat haitat kuin tilakohtaisessa IMS ratkaisussa

Haitat:
- Tilojen käyttötapa on
tunnettava hyvin, koska
ratkaisun onnistuminen
edellyttää, että ilmanvaihdonvyöhykkeet on
suunniteltu hyvin

Haitat:

Hyödyt:
+ lähes huoltovapaa
Haitat:

Hyödyt:
Haitat:
- Vaatii paljon osaamista
arkkitehti- ja LVI-suunnittelulta
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MUUNTOJOUSTAVUUS -

Hyödyt:
+ tiloja voidaan säätää
yksittäin ja siksi toimintaa muuttaa tilakohtaisesti
Haitat:

Hyödyt:
+ toimintaa voi muuttaa
vyöhykekohtaisesti
Haitat:

Hyödyt:
Haitat:
- sidottu tilaratkaisuun

Hyödyt:
+ joustaa rajatusti

Hyödyt:

Haitat:
Haitat:
- ei jousta
- toiminta perustuu vyöhykkeisiin (tila- ja konejakoon)

Hyödyt:
Haitat:
- ei jousta
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LVI-yksikön sisäinen CBA-työpaja, valokuva tuloksesta
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1 (9)

LVIA-Suunnitteluperiaatteiden läpikäynti LVIA-suunnittelijan kanssa
Kohde:
Paikka:
Läsnä:
Suunnittelutehtävän tarkastelu
Käydään yhdessä tarjouspyyntö, tarjous ja tilaus läpi.
Käydään erityisesti läpi




tehtävänkuvaus
Maksutaulukko
Laskutusseuranta Excel ja kuinka sitä käytetään

Varmistetaan, että suunnittelijalla on ajantasaiset suunnitteluohjeet
(RAU:lla oma paketti).
Espoon kaupungin LVIA-työselostusmalli.
Teksti…

Käydään yhdessä TATE18 lomake läpi
Käydään läpi erityisesti erilliset tehtävät (E)
Teksti
Tarvittavat suunnitelmien esityspalaverit (suunnittelun valvonta).
Sovitaan osakokonaisuudet, jonka suunnittelun jälkeen varataan keskusteluun aika. Esimerkkejä kokonaisuuksista:
 Ilmamäärälaskelmat
 Järjestelmäkuvaukset ja -kaaviot (toimitettava!)
 Laitteiden sijoitukset
 Runkoreitit
Nyrkkisääntönä; ensimmäisen kerran suunnitelmat ja laskelmat
esitetään tilaajalle TATE18 E- ja G-vaiheen jälkeen.
Teksti
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Viestintä.
Kuinka kohteessa on tarkoitus viestiä? Yhteyshenkilöt.
Kuka suunnittelupuolella tekee varsinaista suunnittelua?
Teksti
Aikataulu.
Annetaan jo nyt suunnitteluaikataulu laadittavaksi
 Mitä tietoja tarvitaan muilta suunnittelijoilta
 Oman suunnittelutehtävän palastelu
Teksti
Tilaajan hyväksyntä.
Sovitaan suunnitelmien hyväksymismenettely.



Teksti

Suunnitelmat täytyy aina hyväksyttää suunnitteluvalvojalla
Hyväksyttäminen täytyy aina tehdä kirjallisesti. Esimerkiksi muistio käy dokumentiksi.
Tarvittava aika suunnitelmien tarkastamiseen.

Suunniteltavan kohteen tarkastelu
Erityispiirteet ja -haasteet.
Maalämpö? Uusiutuva energia?
Vanha rakennus? Suojelu?
Muuntojoustavat tilat. Muunneltavuuden huomiointi?
Asemakaavan asettamat vaatimukset
Hulevedet
Teksti
Keittiöratkaisut.
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Huuva tarpeeksi iso höyrylähteiden päällä?
Laitevaihdoille mahdollisuuksia?
Keittiölaitteiden sovittaminen (viemäröinti ym.)
Teksti
Sade- ja pohjavesien poisto.
Pumppaamot? Miten voidaan minimoida?
Pumppaamolta tultava selkeä hälytys, kun toinen menee rikki. Selkeä
ohjeistus mitä tehdään lämpösuojan lauetessa.
Kattovesien poisto?
Putkistojen koeponnistus? Sulku putken puoliväliin.
Materiaalivalinnat?
Desibeliviemärit?
Teksti
Hulevedet.
Viivytys?
Käydään läpi yhdessä työnjako ja kuinka Espoon kaupungissa toimitaan.
Teksti
Rakennusautomaatio.
Mihin järjestelmään liitetään?
Käydään läpi LVIA-suunnitteluohje RAU osalta
Varmista että Granlund Manager -ohjeet ovat suunnittelijalla.
Teksti
Lämmitysjärjestelmä.
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Lämmitysjärjestelmän periaatteet
Lämmönluovutusperiaate
Erityiset tilat lämmityksen kannalta
Kuinka tavoitelämpötilassa pysytään?
Teksti
Monitavoiteoptimointi.
Kuinka huomioidaan LVI-suunnitelmissa?
Jos uusi asia, käydään läpi prosessi suunnittelijan kanssa.
Teksti
Liittymät
Kaukolämpö.
Varmistetaan, että suunnittelija ymmärtää hänelle kuuluvan tehtävän
kentän. (Liittymän tilaus).
Alueella vanhoja putkia?
Käydään kohde läpi yhdessä (Webmap). Liittymäsuunta jne.
Kirjataan alustava suunnitelma, kuinka edetään.
Teksti
Käyttövesi.
Varmistetaan, että suunnittelija ymmärtää hänelle kuuluvan tehtävän
kentän. (Liittymän tilaus).
Alueella vanhoja putkia?
Käydään kohde läpi yhdessä (Webmap). Liittymäsuunta jne.
Kirjataan alustava suunnitelma, kuinka edetään.
Teksti
Jäte- ja sadevesiviemäri.
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Varmistetaan, että suunnittelija ymmärtää hänelle kuuluvan tehtävän
kentän. (Liittymän tilaus).
Alueella vanhoja putkia?
Käydään kohde läpi yhdessä (Webmap). Liittymäsuunta jne.
Kirjataan alustava suunnitelma, kuinka edetään.
Korkomaailma
Teksti
Sisäilman laatu ja ilmanvaihdon ohjaus
Ilmanvaihto.
Suodatus luokka?
Raitisilmanotto?
Voiko suuntaan vaikuttaa?
Ympäristö?
Liikenne, muut epäpuhtaus lähteet?
Teksti
Laitevalinnat.
Mitä valmistajia käytät suunnitelmissa?
- Koneet / Puhaltimet
- Pääteilmalaitteet
- Kanavaosat
Teksti

Ilmanvaihdon ohjaus.
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IMS?
Kuinka ohjataan?
Laitteen toimintatapa?
Mihin sijoitettu?
Ylläpidettävyys?
Näkyvillä?
Kuinka mittausvirhe on huomioitu?
Teksti
Ilmanvaihtokoneet.
Millaisia koneita kohteeseen on ajateltu?
Koneiden lukumäärä?
Sijainti? Huolto ja haalaus huomioitu?
Teksti
Ilmamäärät.
Ilmamäärän valinta, riskitilat?
(Siivouskeskukset / Varastot)
Henkilömäärät ARK-pohjiin
Teksti
Kanavat ja kanavalaitteet.
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ÄV (materiaali)
Ilmavirtojen suuntaukset.
Tarvitaanko jostain tilasta CFD?
Määriteltävä suunnitelmissa.
Miten työmaalla voidaan varmistaa?
VSS?
Palopellit
Indikointi
Sijainti
Asennus valmistajan ohjeiden mukaan
Ohjaus?
Teksti

Laadun varmistaminen
Ilmanvaihdon toiminnan varmistaminen.
Kuinka varmistetaan, että käytössä toteutuvat suunnitellut:
ilmamäärät?
Painesuhteet?
Lämpötilat?
Teksti
Yhteensovitus.
Onko erityisiä kohtia, jossa yhteensovitus olisi erityisen tärkeää?
Teksti
Toteutus.
Erityiset työmaavalvonnan kohteet?
Onko ratkaisuja, joiden toteuttamiseen liittyy tavallista suurempi riski?
Ratkaisuja mitä ei kannata tehdä?
Teksti
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Periaate- ja leikkauskuvat.
Sovitaan mistä tarvitaan periaate- ja leikkauskuvat.
Raitisilmakammiot? Pakkaslumi, Häiriö tilanteet
Kattovesien liittäminen SV-järjestelmiin
Teksti
Toiminnanvarmistus
Rakennusautomaatio.
Mihin järjestelmään liitetään?
Käydään läpi LVIA-suunnitteluohje RAU osalta
Teksti

Lopuksi
Onko suunnittelija huolissaan jostakin asiasta suunnittelutehtävään liittyen?
Teksti…
Havaitut ongelmat ja riskit. Mahdolliset projektissa eteen tulevat
ongelmat.
Riskirakenteet?
Tekniset tilat?
Tilavaraukset?
Ratkaisuja mitä ei kannata tehdä?
Teksti
Aiemmat kohteet.
Mitä opittu aiemmista kohteista.
Teksti
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Tarvittavat suunnitelmien esityspalaverit (suunnittelun valvonta).
Sovitaan osakokonaisuudet, jonka suunnittelun jälkeen varataan keskusteluun aika. Esimerkkejä kokonaisuuksista:




Teksti

Muistion vakuudeksi:
Espoossa X.X.2019

Ilmamäärälaskelmat
Järjestelmäkuvaukset ja -kaaviot
Laitteiden sijoitukset
Runkoreitit

