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Lyhenteet 

 

TATE 

 TATE on yleisesti alalla käytetty lyhenne joka tulee sanoista talotekniikka. 

Talotekniikka pitää sisällään lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö-

automaatio- ja muut rakennuksen toimintoja tukevat järjestelmät. 

 

Laatukäsikirja 

Laatukäsikirja on yritykseen toimintaan perustuva käsikirja. Laatukäsikirja 

sisältää laadunhallintajärjestelmää varten tehdyt menettelyohjeet ja toimii 

yrityksen henkilöstön ohjeena. 

 

TATE osa-alue 

 Yksi talotekniikan järjestelmistä. Esim. sähköurakka. 

 

YSE 83  

RT -ohjekortti. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, voimassa kunnes 

YSE 98 astui voimaan. Sopimusehdot on tarkoitettu elinkeinoharjoittajien 

välisiin rakennusurakkasopimuksiin. 

 

YSE 98  

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, uusittu painos. 

 

Kärkimies  

Työnantajan valitsema kokenut asentaja, joka toimii työmaalla asentajien 

esimiehenä ja lähimpänä yhteyshenkilönä projektipäällikköön. 
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 Johdanto 1

 

Työn tilaaja on Amplit Oy, 1987 perustettu yksityinen talotekniikka-alan yritys, joka toi-

mii pääkaupunkiseudulla. Yritys on aloittanut toimintansa sähköurakointiliikkeenä ja 

laajentunut LVIS urakoitsijaksi 2003. LVI- puolelle sopivan toimintamallin löytäminen on 

ollut pitkä prosessi, yhteisten LVISA talotekniikkaprosessien toimintamalli on edelleen 

kehittymässä. Opinnäytetyössä on tarkoitus antaa lukijalle lyhyt katsaus yleisesti alalla 

käytettyihin laadunhallintajärjestelmiin, pohtia alan tulevaisuutta, antaa tuleville projek-

tipäälliköille ohjeita käytännön työhön, sekä laatia Amplit Oy:lle talotekniikkaprosessia 

kehittäviä työkaluja käytössä olevaan laadunhallintajärjestelmään. 

 

Koska laadunhallintajärjestelmät ovat olennainen osa yrityksien toimintoja niiden jatku-

va kehittäminen tuo yrityksille kilpailuetua ja parantaa tuotantoprosessien kannattavuut-

ta. Amplit Oy:ssä sähköurakointi ja LVI-urakointi ovat kehittyneet jokseenkin omina 

osastoinaan, vaikkakin LVI-osaston laadunhallintajärjestelmän perustana on ollut yri-

tyksen oma, alun perin sähköurakointiin perustettu laadunhallintajärjestelmä. Tässä 

työssä pyritään osaltaan tuomaan osastojen toimintatapoja yhteen ja helpottamaan 

muun muassa talotekniikkaprojektipäällikön työtä. Amplit Oy: sisäiset asiakirjat on mai-

nittu tekstissä liitteinä joita ei ole julkaistussa versiossa (liitteet 5 – 12). Opinnäytetyöni 

tulee olemaan osa Amplit Oy:n TEKES-hanketta, jossa haetaan uutta liiketoimintamal-

lia talotekniikan kokonaistoteutukseen. 

 

 Katsaus laadunhallintajärjestelmään 2

 

 Laadunhallintajärjestelmä talotekniikka-alan yrityksessä 2.1

 

Talotekniikkayrityksen laadunhallintajärjestelmän pitäisi perustua toiminnan ohjaami-

seen yrityksessä. Toiminnan ohjaamisella haetaan yhtenäistä, mahdollisimman teho-

kasta, oikea-aikaista ja oikean mallista toimintatapaa. Koska kyse on taloteknistä ura-

kointia tekevästä yrityksestä, laadunhallintajärjestelmän ydin löytyy yksittäisen urakan 

toimintamallista. 
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Toimintamallissa on kuvattu miten yritys toimiin urakan saannista urakan takuu-ajan 

loppuun. Liitteenä 1 on Amplit Oy:n projektintuotantoprosessin kuvaus. Toimintamalliin 

kuuluvat olennaisesti toiminnan eri vaiheisiin rakennetut asiakirjapohjat, jotka ohjaavat 

työskentelyä prosessin aikana. 

 

2.1.1  ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä 

 

Useat alalla olevat toimijat ovat päätyneet ISO 9001- standardit täyttävään kaupalli-

seen laadunhallintajärjestelmään. Yritysten kotisivujen perusteella voin sanoa, että mitä 

suurempi talotekniikka-alan yritys oli kyseessä, sitä varmemmin on valittu standardoitu 

järjestelmä.  

 

Laadunhallinnan standardeja laativa ISO:n tekninen komitea TC 176 muodostuu eri 

puolilla maailmaa toimivista liike-elämän ja muiden organisaatioiden asiantuntijoista. 

Tekninen komitea seuraa standardien käyttöä voidakseen määrittää, miten niitä voi-

daan parantaa entisestään käyttäjien tarpeita ja odotuksia vastaaviksi, (liite 6.). 

 

ISO 9001 -standardi on tunnetuin johtamisjärjestelmästandardi, ja se on ollut organi-

saatioiden kehityksen tukena jo vuodesta 1987 lähtien. Noin 180 maassa käytössä 

oleva kansainvälinen standardi päivitetään muutaman vuoden välein. Vuonna 2008 

julkaistu ISO 9001 -standardi on standardisarjan neljäs versio. Seuraava versio julkais-

taan vuonna 2015, (1, s. 18-22.). 

 

Standardoituihin järjestelmiin liittyy aina kaupallisuus. ISO 9000- järjestelmän mukaisia 

laadunhallintajärjestelmiä rakentavat konsultointiyritykset ja sertifiointeja, sekä auditoin-

teja tekevät yritykset. Laadunhallintajärjestelmien sertifiointi tehdään usein laadunvar-

mistuksen takia. Auditointien laajuudesta päättää yleensä yrityksen johto, (2, s. 3.). 

Kaupallisuus saattaa kuitenkin heikentää sertifioinnin arvoa, koska käyttäjä ja laadun-

varmistaja ovat kaupallisessa suhteessa toisiinsa. 

 

Sertifioinnilla yritys hakee itselleen näyttöä luotettavuudesta ja työn laadukkuudesta. 

Sertifioinnin tarkoitus on antaa asiakkaalle kolmannen, riippumattoman osapuolen puo-

lueeton lausunto yrityksen toiminnasta. Sertifiointeja Suomessa tekevät useat konsul-

tointiyritykset, kuten certifiointi.com, Inspecta ja Bureau Veritas. 
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2.1.2 Yrityksien omat laadunhallintajärjestelmät 

 

Joskus yritys ei näe itselleen hyödyksi ostaa standardoitua järjestelmää ja auditointeja 

ulkopuolisilta tahoilta. Oma laadunhallintajärjestelmä onkin usein hyvä vaihtoehto. Laa-

dunhallintajärjestelmän tulisi rakentua yrityksen oman osaamisalueensa ympärille ja 

sisään tukemaan jokapäiväistä toimintaa, helpottamaan työskentelyä ongelmatilanteis-

sa ja ohjata tunnistamaan mahdollisia tulevia ongelmia. Koska tällaisen kokonaisuuden 

miettimiseen ja toimintojen kuvaamiseen menee suuri määrä aikaa, on esimerkiksi 

Amplit Oy:n laadunhallintajärjestelmää kehitetty vuosien saatossa ottamalla oppia eri-

laisista tilanteista ja keräämällä hyviä käytäntöjä ja toimintaohjeita yhteen.  

 

Usein kuulemani kysymys yksityisestä laadunhallintajärjestelmästä on kuinka auditointi 

tapahtuu. Mitä auditointi sitten oikeastaan on? Sanastokeskus TSK:n termipankki mää-

rittää auditoinnin seuraavasti (3): ”järjestelmällinen ja riippumaton tarkastelu, jolla selvi-

tetään ovatko toiminta ja sen tulokset suunniteltujen järjestelyiden mukaisia, onko ky-

seiset järjestelyt toteutettu tehokkaasti ja ovatko ne sopivia tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta.” Tätä tietoa vasten vastaus kysymykseen on; mikäli yrityksen oman laadun-

hallintajärjestelmän seuranta on jatkuvaa ja johto pystyy tekemään tarkastelun objektii-

visesti, ei kerran vuodessa ulkopuolisen tahon tekemää arviointia vaatimuksien täytty-

misestä tarvita. Esimerkkinä Amplit Oy:ssä vallitseva tilanne, jossa yrityksen johto on 

määritellyt tietyt asiat seurattaviksi projektikohtaisesti kerran kuussa tapahtuvassa yh-

teisessä palaverissa.  

 

Lyhyemmät prosessien seurantavälit ja selkeät seurannan kohteet tehostavat proses-

sin toimintaa ja estävät tehokkaasti virheiden syntymistä. Kun laadunhallintajärjestelmä 

on rakennettu tehokkaaksi työkaluksi sen käyttäjille, ei prosessien seurantoihin kulu 

tarpeettoman kauan aikaa ja työkalujen käyttö on mielekästä. 

 

Koska laadunhallintajärjestelmä on osa yritystä, työn helpottamiseksi kehitetyt työkalut 

ovat luonnollisesti jatkuvassa käytössä. Toisaalta joitakin heikkouksiakin löytyy, mm. 

laatukäsikirjaan ei ole panostettu juurikaan. Laatukäsikirja olisi hyödyksi tapauksissa, 

joissa kokematon henkilö ei tiedä vielä yrityksen tapaa toimia. Tarkoitan tällä esimer-

kiksi yksittäisen urakan aikataulun laadintaa ja siihen liittyviä haasteita, joihin olisi voitu 

laatia ohjeistus. Ohjeistuksen puutteiden vuoksi prosessiin perehdyttäminen on pitkä 

prosessi jo itsessään.  
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 Laadunhallintajärjestelmän tarkoitus 2.2

 

Laadunhallintajärjestelmällä on ensisijaisesti tarkoitus parantaa yrityksen kilpailukykyä, 

prosessin laatua, nopeutta, tuottavuutta ja toimia yritysjohdon seurantatyökaluna. Tois-

sijaisesti laadunhallintajärjestelmän esittely asiakkaalle saattaa parantaa yrityksen luo-

tettavuutta ja näin myös markkina-asemaa. 

 

 

 Prosessiajatteluun siirtyminen (4, s, 28). Kuvio 1.
 

Hannus esittää kuviossaan (kuvio 1) prosessisuuntautuneen organisaation hyvin pel-

kistettynä ja mielestäni selkeästi. Tarkoituksena siis on, että esimerkiksi talotekniikka-

alan yrityksessä prosessi, joka voi siis olla yksittäinen urakka, ohjaa yrityksen ydintoi-

mintaa.  

Prosessisuuntautuneen organisaation voi tunnistaa esimerkiksi motivoituneista ja asia-

kasläheisistä työntekijöistä, joilla on halu puuttua epäkohtiin ja kehittyä työssään. Täl-

lainen organisaatio tarvitsee tuekseen samoin ajattelevan ja toimivan johdon. 

 

Hyvän laadunhallintajärjestelmän perustana ovat onnistuneesti määritellyt ydinproses-

sit ja niitä tukevat tukiprosessit. Näiden avulla saadaan organisaation ydintoiminnoista 

kattava kuva, joka määrittelee laadunhallintajärjestelmälle toimivan rakenteen. (4, s.  

21–25. 
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Projektien johtamisen kehittymisestä aina 1950-luvulta 2000-luvulle löytyy kehitystä 

kuvaava kuva Risto Pelinin projektinhallinnan käsikirjasta, jota on uudistettu 1. painok-

sesta 1996 lähtien aina uusimpaan 2011 ilmestyneeseen 7. painokseen (5, s. 18). Ny-

kyisellään yleiseen liikkeenjohtoon kuuluvat prosessiajattelu, tiimit, verkostoituminen ja 

toiminnanohjausjärjestelmät. (5, s. 18–19.) 

 

 

 Johtamisen kehitysvaiheita (5, s. 18.). Kuvio 2.
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2.2.1 Laadunhallintajärjestelmä asiakkaan näkökulmasta 

 

Asiakkaan näkemys Amplit Oy:n toiminnasta on yritykselle tärkeä asia. Sain mahdolli-

suudekseni haastatella Helsingin kaupungin rakennustoimiston rakennuttajayksikön 

edustajaa rakennuttaja-insinööri Jari Henrikssonia, jonka kanssa olemme toimineet 

yhteistyössä jo vuosia. Haastattelu toteutettiin periaatteella avoin keskustelu, jota en-

nen HKR-Rakennuttajan muuta henkilökuntaa oli haastateltu Jari Henrikssonin toimes-

ta avoimen keskustelun periaatteella (6.). 

 

Suoranaisia muutos- tai parannusehdotuksia itse laadunhallintajärjestelmään ei kes-

kusteluissa tullut ilmi, mutta yleisten toimintatapojen osalta rakennuttajan näkemys 

heille tärkeistä ja yleisestikin alalla viimeistelemättömistä asioista saatiin kerättyä yh-

teen. Keskustelumme kulki kronologisessa järjestyksessä projektin aloituksesta projek-

tin takuuaikaan. Käyn seuraavissa kappaleissa lävitse keskustelumme aihealueittain. 

 

Ennen kohteen aloitusta, mikäli urakoitsijalle kuuluu työpiirustusvelvoite, pitää urakoitsi-

jan noudattaa tätä velvoitetta ja tehdä kohteen työpiirustukset. Osa urakoitsijoista jättää 

noudattamatta velvoitetta, joka johtaa siihen, että rakennuttajan suunnittelijan aikaa 

viedään, vaikka kysymykset pitäisi osoittaa urakoitsijan omalle työsuunnittelijalle. Työ-

suunnittelijalla on mahdollisuus ja osaksi myös velvollisuus tarkastaa rakennuttajan 

laatimat suunnitelmat. Suunnitelmista saattaa löytyä virheitä, mutta joskus myös mah-

dollisuuksia, joilla urakoitsija pääsee toteuttamaan kohteen edullisemmin. Työsuunnit-

telu on siis molemmille osapuolille tärkeä asia ja siksi myös kehitettävä osa-alue yrityk-

sen toiminnassa. 

 

Projektin toteutusvaiheen kommunikoinnin kannalta roolien selkeys rakennuttajan ja 

urakoitsijan yhteistyössä on erittäin tärkeää. Vuorovaikutus rakennuttajaan kärkimiehen 

ja projektipäällikön toimesta on jaoteltava selkeästi, on sovittava, mihin asioihin kärki-

mies voi ottaa kantaa ja mihin vain projektipäällikkö. Projektipäällikkö ei voi siirtää teh-

täviään kärkimiehelle, vaikka se olisikin tehokkaampaa toiminnan kannalta. Tässä asi-

assa rakennuttaja näkee mahdollisia ristiriitatilanteita, mikäli työmaalla neuvotellaan 

esimerkiksi muutostöistä, joiden sopimiseen tilaajan oman ohjeen mukaan tarvitaan 

projektipäällikköä.  
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Rakennuttaja pitää arvossa mahdollisuutta kommunikoida suoraan työryhmän kanssa 

ja kysyä asentajien näkemyksiä esimerkiksi toteutukseen liittyvistä ongelmakohdista. 

Projektipäällikön, kohteen mahdollisen projekti-insinöörin ja rakennuttajan välinen 

kommunikointi on luonnollisesti erittäin tärkeää. Oikea-aikaisella kommunikoinnilla puo-

lin ja toisin säästetään paljon työaikaa ja rahaa molemmilta osapuolilta. Kommunikoin-

nin sisällön tulee tietysti aina perustua faktaan ja asiakirjoihin, sekä olla muutoinkin 

asiallista, jotta molemminpuolinen luottamus säilyy. Projektipäällikön tulee pyrkiä tehtä-

viensä keskellä olemaan riittävästi tavoitettavissa ja aktiivinen jokaisen projektinsa 

osalta. 

 

Muutostöiden tarjoamiseen liittyvää parantamista löytyy niiden perusteiden selkeästä 

esittämisestä. Hyvä tapa eritellä muutokset on esittää ne piirustusnumeroittain tarjouk-

sessa. Tällöin tarjouksen läpikäyminen rakennuttajan osalta on helppoa ja selkeää. 

Muita tapoja selkeyttää tarjouksia ovat työmaalla tehtyjen muutostyötilausten liittämi-

nen tarjoukseen tai aliurakoitsijoiden laskujen esittäminen tarjouksessa. Muutostöiden 

tarkastaminen ennen niiden esittämistä asiakkaalle on luonnollisesti tärkeää, sillä näin 

arvostetaan tilaajaa ja vähennetään mahdollisesta virheestä aiheutuvaa työmäärän 

lisääntymistä. 

 

Projektin luovutusvaiheessa urakoitsijan oman työnsä tarkastaminen ennen rakennut-

tajan tarkastusta on ehdottoman tärkeää. Tarkastuksiin ja niiden dokumentointiin tulisi 

panostaa enemmän, tämä koskee kaikkia urakoitsijoita. Loppukiireet ovat yleisiä ja 

haittaavat tarkastuksia, töiden ollessa luovutusaikatauluun nähden juuri ja juuri aikatau-

lussa tai hieman aikataulusta jäljessä. Tarkastuksien tulisi olla sulava jatkumo asen-

nustöiden valmistumiseen nähden ja dokumentoinnin valmistua sitä mukaa täysin val-

miiksi, kun tarkastuksia tehdään. Tarkastuksissa havaitut puutteet joko korjataan heti 

tai kerätään ylös niin, että asentaja voi tehdä korjaukset ilman selvittelytyötä. Korjatut 

asiat on kuitattava tehdyiksi tarkastuspöytäkirjoihin siten, että tarkastuspöytäkirjat ovat 

yksiselitteisiä ja aukottomia. Huomioitavaa on myös aliurakoitsijoiden tekemistä tarkas-

tuksista huolehtiminen, ne ovat aivan yhtä suuri osa urakkaa. 

 

Takuuajan alkaessa urakoitsijan tulee huolehtia tavoitettavuudestaan ja takuuajan vel-

voitteistaan rakennuttajaan nähden. Tämän päivän rakentamisessa on yleistä, että 

luovutuksen jälkeen tehdään vielä jälkitöitä. Rakennuttajan oikeutettu näkemys on, että 

urakoitsija hoitaa kaikki urakkaan kuuluvat työnsä, muutostyöt mukaan lukien loppuun 

asti dokumentointeineen ja tarkastuksineen.  
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Rakennuttajaa palvelee erityisesti se, että muutostöiden dokumentointi viedään loppu-

dokumentteihin, jolloin loppukäyttäjä saa yhtenäisen, ajan tasalla olevan kokonaisdo-

kumentaation. Tällaisen kerääminen voi viedä koko takuuajan, mutta sen tekeminen on 

urakoitsijalle kokonaisuudessaan laskutettavaa työtä. 

 

 Prosessijohtaminen 2.3

 

Prosessiajattelussa organisaation toimintaa tarkastellaan prosesseina. Sen johtamis-

muoto on prosessijohtaminen, jossa organisaation toimintaa johdetaan prosessien 

avulla (7, s. 39). Prosessiajattelulle on ominaista, että kaikki prosessit pitää pystyä ku-

vaamaan, jotta niitä voidaan johtaa (8, s. 46). 

 

Laadunhallintajärjestelmää laadittaessa hyvin kuvatusta ja dokumentoidusta prosessis-

ta voidaan hyötyä muun muassa päällekkäisyyksien karsiutumisella. Johdon ei tarvitse 

keskittyä työssään yksityiskohtiin, vaan hyvässä järjestelmässä on selkeä koontiosuus, 

jota tarkastellaan sovitusti johdon ja henkilöstön kesken. Talotekniikka-alan yrityksen 

prosessijohtamisessa koontiosuus voi muodostua pääosin kustannus- ja aikatauluseu-

rannoista, näillä seurannoilla prosessi pysyy raiteillaan. Mikäli prosessissa tapahtuu 

muutoksia, jotka eivät siihen normaalisti kuulu, esimerkiksi aikataulupoikkeama, asia 

tulee seurannoissa esille. 
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 Katsaus tulevaisuuteen 3
 

 Talotekniset saneeraukset tulevina vuosina 3.1

 

Asuinrakennuksien saneerauksien kohteet voidaan tässä tapauksessa jakaa kolmeen 

eri ryhmään: kerrostalot, rivitalot ja muut kuin asuinrankennukset. Amplit Oy ei tee tällä 

hetkellä urakointia yksityishenkilöille, joten omakotitalot jätetään tarkastelun ulkopuolel-

le. Käytän tarkastelussa VTT:n tekemää tutkimusta taloyhtiöiden putkiremonttihankin-

noista. Putkiremontti on taloudellisesti suurin talotekninen osa-alue ja näin ollen käyte-

tyin mittari ennustettaessa. Taloyhtiöiden ei yleensä ole järkevää lähteä tekemään eril-

lisiä saneerauksia sähkö- tai ilmanvaihtojärjestelmiin. Rakennusautomaation osuus on 

yleensä saneerauskohteissa suhteellisen pieni. 

 

 

 Putkiremonttien tarve rivitaloasuntojen asuntokannassa (9. s. 21). Kuvio 3.
 

Rivitaloasuntojen määrä kerrostaloihin verrattuna on huomattavasti pienempi ja suurin 

korjausvelka lankeaa vasta 2030-2040 luvuille. 
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 Putkiremonttien tarve kerrostaloasuntojen asuntokannassa (9, s. 22). Kuvio 4.
 

Kerrostaloasunnot esittävät suurta osaa talotekniikkasaneerauksissa ja niiden korjaus-

velka lankeaa suurimmaksi osaksi lähellä oleviin vuosiin.  

 

Tilastokeskuksen kuviosta 4 nähdään, että korjausrakentaminen on jakaantunut lähelle 

tilannetta, jossa noin puolet korjausrakentamisen kustannuksista on asuinrakennuksia 

koskevia ja puolet muita rakennuksia koskevia. Mikäli taas korjausvelka käyttäytyy 

muiden kuin asuinrakennusten osalta samoin kuin kerrostalojen osalta, tulossa on 

huomattava määrä korjausrakennettavaa myös muiden kuin asuinrakennusten osalta. 

Osin tätä huomiota tukee se, että samaan aikaan on rakennettu kerrostalolähiöiden 

yhteyteen liike- ja toimistorakennuksia sekä muita julkisia rakennuksia palvelemaan 

lähiöiden asukkaita.  
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 Korjausrakentamisen tulevaisuudennäkymät (10, s. 8). Kuvio 5.
 

Toisaalta muiden kuin asuinrakennusten korjausrakentaminen on ollut osin jatkuvam-

paa, joten kustannukset jakaantuvat näin arvioituna pidemmälle ajalle. Vuonna 2008 

suhdeluku asuinrakennuksille oli 52 % / 48 %, (liite 2). Vuonna 2012 suhdeluku oli 57 

% / 42 % ja vuonna 2013 vastaavasti 57,5 % / 42,5 %. Aikajänne on lyhyt ja rakennus-

ala on suhdanneherkkää, joten muutaman prosenttiyksikön vaihtelut ovat alalle tyypilli-

siä, mutta asuinrakennuksien korjausrakentamisen nousu on mielestäni nähtävissä. 

  

Kuvion 5 mukaan muille kuin asuinrakennuksille on kertynyt ja kertyy korjausvelkaa 

enemmän kuin asuinrakennuksille, mikä taas ennustaisi suhdeluvun kääntyvän jossa-

kin kohtaa toisinpäin. Tätäkään ennustetta ei voida pitää kovin luotettavana, koska Pa-

jakkalankin esittämät kysymykset kuviossa 6 ovat suurelta osin avoimia, niistä ei ole 

kerättyä tietoa (11). 
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 Korjausrakentamisen tulevaisuudennäkymät (11, s. 10). Kuvio 6.
 

Toimitilojen korjausrakentaminen kääntyi laskuun ja uudistuotanto onkin ollut vauhdis-

sa vuosikymmenen vaihtuessa. Vanhoja toimitiloja on muutettu asuinkäyttöön ja kor-

jaamattomia toimitiloja on tyhjillään varsinkin pääkaupunkiseudulla. Raklin mukaan 

toimitilojen käyttöaste oli pudonnut 83 %:iin vuonna 2014 (12, s. 3). Toimitilojen varsi-

naiseen kunnossapitoon kuulumattomat päivitykset lähinnä talotekniikan puolelta ovat 

välttämättömiä, jotta tilojen käyttöä voitaisiin jatkaa. Ilmanvaihdolle, tietoverkoille ja 

valaistukselle on vuosien aikana tullut uusia vaatimuksia, järjestelmien tulee pysyä ke-

hityksessä mukana. Kevyitä saneerauksia näille järjestelmille kannattaisikin tehdä ny-

kyistä enemmän. Putkistojen saneerausväli on ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjes-

telmiä paljon pidempi ja putkisaneeraus tehdäänkin yleensä elinkaarensa päässä yh-

dessä muiden järjestelmäsaneerausten kanssa. 
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 Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsaus/ lokakuu 2014 (10, s.4). Kuvio 7.
 

Yleisesti korjausrakentaminen Suomessa on nousussa. Kuviosta 5 voidaan nähdä kor-

jausrakentamisen menneen uudisrakentamisen edelle. Rakennusteollisuuden julkaisun 

mukaan korjausrakentamisen määrä 11,3 miljardia, joka tulee nousemaan 3 prosentin 

vuosivauhtia eli noin 339 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä valtaosa tulee koskemaan 

asuinrakennuksia. Pääkaupunkiseudulla, Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, asuu tilas-

tokeskuksen mukaan yhteensä 21,16 % Suomen koko väestöstä, tällä tiedolla voidaan 

olettaa, että ainakin 20 % asuinrakennusten korjausrakentamisen kokonaismäärästä 

tulee jakautumaan tälle alueelle. Euromääräisesti kyseessä on reilun miljardin euron 

vuosittainen asuinrakennusten korjausrakentamisen määrä, joka nousee alueella vuo-

sittain noin 70 miljoonaa euroa, (liite 3). Yhdeksi suurista kysymyksistä jää kuitenkin, 

kuinka suuri osa rakennuksista on korjauskelvottomia ja tullaan korvaamaan uudisra-

kentamisella. 
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 Uudisrakentamisen näkymät  3.2

 

Rakennusteollisuuden suhdannekatsauksessa on varsin synkät näkymät tulevaisuuden 

uudistuotannon osalta, uudistuotanto jatkaa supistumistaan 0-1 prosenttia vielä vuonna 

2015. Liitteen 3 sivun 3 kaaviosta käy ilmi, että markkinoilla on noin 1700 kappaletta 

vasta valmistuneita myymättömiä asuntoja, eikä uusien asuntojen rakentaminen näin 

ollen kannata.  

 

 

 Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsaus /lokakuu 2014 (10, s.4). Kuvio 8.
 

 

Kuvion 8 ennusteesta nähdään uudistuotannon kehitys koko talonrakennusalalla, kehi-

tys on samaa luokaa kuin 90-luvun laman aikana. Toimistorakennusten osalta korkeat 

vajaakäyttöasteet vähentävät uudistuotantoa. Liitteestä 3, sivulta 4 nähdään kaaviosta 

liike- ja toimistorakennusten osalta, että rakennuslupia on haettu noin miljoonalle kuuti-

olle enemmän kuin rakennustuotantoa on aloitettu. Aloitettavia hankkeita on siis tulos-

sa, mikäli talous saadaan kasvuun. 

 

Tämän luvun ennusmerkit viittaavat siihen, että urakoinnin painopisteet siirtyvät talo-

tekniikkasaneerauksiin niin toimitilojen kuin asuinrakennustenkin osalta. Talotekniikka-

prosessiin kehittämisen kannalta nyt on oikea aika kehittää TATE -projektien sujuvuut-

ta. Kehitys lähtee asennustapojen parantamisesta Amplit Oy:n sisäiseen yhteistyöhön 

ja prosessin tehokkuuden parantamiseen. 
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 Kirjallisuustutkimus 4

 

Aikomuksenani oli löytää tietoa saman alan yrityksille tehdyistä opinnäytetöistä ja peila-

ta niitä Amplit Oy:n toimintaan. Otantaani kuuluivat niin insinööri-, YAMK- kuin diplomi-

työtkin. Lähes kaikille opinnäytetöille oli yhteistä kuitenkin laadunhallintajärjestelmän 

käsittely yleisellä tasolla. Ilmeisesti yrityssalaisuuden piiriin lukeutuvaa yrityksen tuotan-

toprosessia ei haluta esitellä julkisissa teoksissa, mikä on ymmärrettävää. Niinpä oma 

kehitystyöni talotekniikkaprosessiimme on tehtävä yleisesti hyväksi havaittujen toimin-

tamallien ja haastatteluiden perusteella sekä olemassa olevien mallien kehitystyöllä. 

Käyn seuraavaksi lävitse osan mielenkiintoisista opinnäytetöistä, joihin minulla oli 

mahdollisuus tutustua. 

 

Suurin osa löytämistäni opinnäytetöistä käsitteli linjasaneeraushankkeiden kehitystä ja 

erilaisia urakkamuotoja. Yksi mielenkiintoisimmista opinnäytetöistä, joita luin oli Timo 

Erkkilän diplomityö. Erkkilä on diplomityönään kehittänyt pk-yrityksen toimintamallia 

linjasaneerauksissa. Työ on tehty rakennusalan yritykselle, joka vain laajentaa katsan-

tokantaa linjasaneeraushankkeeseen verrattuna pelkästään talotekniikkaan. Työssä on 

käsitelty hankemenetelmiä, hankkeen vaiheita, erilaisia urakkamuotoja ja tulevaisuutta 

sekä tietysti kehittämistä. Yhteenvetona kehittämiselle Erkkilä loi yritykselle prosessi-

tuotantomallin, joka yhtenäistää eri työmaiden toimintatapoja ja helpottaa työmaiden 

johtamista. (13, s. 1). 

 

Talotekniikka-alan yrityksille tehdyistä opinnäytetöistä mielenkiintoisimmat olivat Jani 

Blomin ARE Oy:lle tekemä insinöörityö, Ari Illikaisen Vantaan sähkötoimelle tekemä 

insinöörityö ja Timo Palonkosken Wise Group Finlandille tekemä YAMK-työ.  

 

Jani Blomin työstä saadaan kapea näkemys Are Oy:n käyttämään ARE Pro –

ohjelmaan ja tietysti siihen, miten ARE Oy:ssä nähdään linjasaneeraushankkeen kehit-

täminen. Are Pro on Are Oy:n web-pohjainen projektinhallintatyökalu.  

 

Työn ydin oli Putki-Sampo Oy:n toimintatapojen sulauttaminen Are Oy:öön yrityskau-

pan johdosta. Samalla pyrittiin parantamaan jo olemassa olevia toimintatapoja, poista-

maan turhia asiakirjapohjia ja löytämään uusia tapoja, joita etenkin asukastiedottami-

sen saralla löydettiin. (14, s. 1). 
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Ari Illikaisen opinnäytetyö keskittyi suunnittelutoimiston laatujärjestelmän kehittämi-

seen. Työ ei liittynyt suoranaisesti tässä työssä hakemaani tietoon, mutta Amplit Oy:llä 

on sähköosastolla oma työsuunnitteluorganisaatio ja halusin peilata toimintaamme toi-

sen suunnitteluorganisaation toimintaan ja mahdollisesti löytää kehitettävää. Työsuun-

nitteluorganisaatiollamme ei ole omaa laadunhallintajärjestelmää ja kysymys heräsikin, 

pitäisikö olla? Illikaisen työ jäi hieman kesken, kuten hän yhteenvedossaan kertookin. 

Illikaisen mukaan pohjan luomisen jälkeen laatujärjestelmän kehittäminen on helpom-

paa, jostakin on aloitettava ja kehittämistä tulee tapahtua jatkuvasti. (15, s. 1). 

 

Timo Palonkosken työ antoi erittäin hyvän läpileikkauksen putkiremontin hankesuunnit-

telusta. Työ kertoi kattavasti rakennushankkeiden tulevaisuudesta hankesuunnittelun 

esiselvitysten kautta koko linjasaneeraushankkeessa hankesuunnittelun kannalta huo-

mioon otettaviin seikkoihin. Työstä näkyi tekijän kokemus ja ammattitaito alallaan, put-

kiremontoinnin hankesuunnitteluun päästyään Palonkosken teksti oli kokemusperäistä, 

eikä viittauksia liitteisiin enää näkynyt. Työ avaa lukijalleen silmät hankesuunnittelun 

tärkeyteen, itselleni työstä on hyötyä etenkin TEKES- hankkeeseen liittyen. Työn luke-

misesta heräsi ajatus Amplit Oy:n linjasaneeraushankkeiden kehittämisestä, pitäisikö 

meidän pyrkiä tiiviimpään yhteistyöhön juuri hankesuunnittelua tekevien yritysten kans-

sa. (16, s. 1). 

 

Lähes kaikissa linjasaneeraushankkeita käsittelevissä opinnäytetöissä yhtenä tär-

keimmistä kehitettävistä asioista oli tiedottaminen. Osalla kilpailijoistamme on käytös-

sään jopa kohdekohtainen info tv- järjestelmä asukastiedottamista varten. Lähteinä 

opinnäytetyön tekijät olivat käyttäneet asukashaastatteluja, joten viesti tiedonkulun pa-

rantamistarpeesta on peräisin suoraan loppuasiakkaalta.  

 

Talotekniikkaprosesseissa käytettävää laadunhallintaa yhdistivät kaikissa opinnäyte-

töissä yritykselle tehdyt mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat sekä aikataulun hallintaan, han-

kintoihin ja tiedottamiseen yleisesti liittyvät ohjeistukset. Lyhyesti kirjallisuustutkimuk-

sen tuloksena voinkin todeta, ettei Amplit Oy:n toimintaan liittyvää selkeää parantamis-

tapaa löytynyt, vaan jokainen yritys toimii tavallaan ja talotekniikkayrityksen laadunhal-

lintajärjestelmää on kehitettävä yrityksen ehdoilla ja kokemuksien tuomien hyvien toi-

mintatapojen kautta. 
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 Talotekniikkaprosessin kuvaus ja kehittäminen 5

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää talotekniikkaprosessia eli toisin sanoen paran-

taa laadunhallintajärjestelmää ja antaa työn lukijalle ajatuksia kehittää omaa toimin-

taansa. Ajankäytön vuoksi joudun tässä vaiheessa leikkaamaan urakkalaskenta- ja 

tarjousprosessin työstäni pois ja keskittymään saadun urakan prosessin kehittämiseen. 

Tässä opinnäytetyössä lähdetään olettamuksesta, että lukijalla on kokemusta alalta ja 

hän tuntee yleisesti alaa koskevat määräykset, sopimusehdot ja toimintatavat. Työhön 

sisältyy jonkin verran yrityssalaisuuden piiriin lukeutuvaa aineistoa, jonka jätän liitteistä 

pois, mutta pyrin käsittelemään aiheen yleisellä tasolla.  

 

Pelin kertoo projektijohtamisen kehittämisestä prosessina seuraavasti: 

 

”Projektin johtamisjärjestelmien kehittämisestä prosessinomaisesti on hyviä ko-
kemuksia. Prosessinomaisella kehittämisellä tarkoitan sitä, että henkilökunta ote-
taan voimakkaasti mukaan kehittämistavoitteiden ja toimintamallien kehittämi-
seen. Huonoja kokemuksia on vastakkaisesta toimintamallista, jossa pieni tiimi 
tekee ohjeistot ja toimintamallit ja sitten ne jaetaan organisaatiossa. Näin aikaan-
saadut projektimallit jäävät hyllyyn pölyttymään eikä konkreettiseen toimintaan 
saada parannusta. 
 
On aikaansaatava mielenkiinto ja innostus uusien asioiden käyttöönottoon. Tämä 
onnistuu parhaiten kun kehittäminen jaksotetaan pidemmälle aikajänteelle, jossa 
on useita koulutus- tai informaatiotilaisuuksia koko henkilöstölle.” (3, s. 357.). 

 

Pelin kertoo myös yrityksen johdon tuesta kehittämistyössä, johdon on tuettava kehit-

tämistä ottamalla huomioon siihen käytettävä työaika ja muut kustannukset. Kehittämi-

seen on siis varattava aikaa, joka on selkeästi eroteltu muista työtehtävistä. Lisäksi 

tärkeinä asioina Pelin pitää projektitoiminnan kirjallisia ohjeita eli projektikäsikirjaa, pilot 

-projekteja uusista asioista ja jatkuvaa koulutusta. Amplit Oy:llä on liitteen 1 mukainen 

projektituotantoprosessin kuvaus, jonka pohjalle kehitystä voidaan lähteä tekemään.  

 

 Talotekniikka-urakan eteneminen 5.1

 

Urakkatarjouskilpailun voitettuaan ja urakan saatuaan yrityksessä käynnistetään ura-

kan toteutusvaihe ja talotekniikkaprosessi käynnistyy. Urakkaan valitaan vastuuhenki-

löt. Amplit Oy:n toimintamallin mukaisesti urakkaan valitaan koko talotekniikka-urakasta 

vastaava projektipäällikkö sekä sähkö- ja LVI-urakoista vastaavat projektipäälliköt. Tä-

hän mennessä urakoiden muoto ja henkilöstön kokemus on ajanut siihen, että koko-

naisuudesta vastaava projektipäällikkö on vastannut myös sähköurakoinnista.  
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Tätä toimintatapaa puoltaa myös se, että rakennusautomaation osuus ostetaan ulkoa 

ja koska se on toteutuksen kannalta lähempänä sähköurakointia kuin LVI-urakointia, on 

ollut luontevampaa käyttää kokonaisvastuussa olevana projektipäällikkönä sähköalan 

asiantuntijaa. 

 

Projektien ollessa hyvin hektisiä on kaikilla aikapula, niinpä projektipäällikölle jää suuri 

vastuu asioiden eteenpäin viemisestä parhaalla mahdollisella tavalla. Asioiden koor-

dinointi ja delegointi ovat avainasemassa, koska kenenkään aika ei riitä kaiken tekemi-

seen yksin. Yksi tehokkaimmista tavoista hoitaa em. asiat on palaverikäytäntö. Projekti 

aloitetaan sopimalla asioista, sovitaan kuka hoitaa ja mitä. Riittävät seurantavälit asioi-

den etenemisen varmistamiseksi ja jatkuva oma aktiivisuus ovat projektipäällikön hy-

veitä. 

 

 Urakan aloitus 5.2

 

Projektipäällikön yksi tärkeimpiä tehtäviä on kerätä itselleen riittävä tieto urakan koh-

teesta. Tämä tapahtuu tutustumalla syvällisesti tarjouslaskenta-aineistoon ja tekemällä 

yksityiskohtaiset muistiinpanot, varsinkin jos urakassa poiketaan normaalista käytän-

nöstä, esimerkiksi yleisistä sopimusehdoista YSE 98:sta. Yleisesti tärkeimmät urakka-

asiakirjat ovat sopimus, tarjous, työselitykset, urakkaohjelma ja urakkarajaliite. Urakka-

asiakirjojen pätevyysjärjestys on mainittu sopimuksessa. 

 

Sähkö- tai LVI-urakan projektipäällikön tulee tietää urakkaansa kuuluvat järjestelmät ja 

niiden urakkarajat, tämä tieto toimii paitsi toteutuksen myös hankintojen pohjana. Tie-

dot kerätään urakkalaskijan tekemän laskennan pohjalta, mutta oman käsityksen muo-

dostamista ei pidä unohtaa. Urakka-asiakirjoissa on yleensä aina tulkittavia asioita, 

joiden tulkinta on projektipäällikön tehtävä. Suunnitelmaristiriitojen tulkinta on yleinen 

neuvottelun aihe tilaajan valvojan kanssa, ja jotta asiaan saadaan urakkaa hyödyttävä 

päätös, on urakoitsijan osattava perustella tulkintansa oikein. Tässä asiassa on koke-

muksella suuri osuus myönteisen päätöksen saamisessa.  

 

Kokonaisvastuussa olevalle projektipäällikölle on tärkeää olla tietoinen kaikista tulkin-

noista, poikkeamista ja muista mahdollisista urakka-asiakirjojen ohi sovitusta asioista. 

Tämän vuoksi laadunhallintajärjestelmässä voisi olla yksi yhteinen TATE projektikat-

selmus, johon asiat kirjataan (liite 6).  
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TATE-urakan yrityksen sisäinen aloituspalaveri kannattaisi pitää kokonaisvaltaisesti 

sen jälkeen kun projektipäälliköt ovat tutustuneet kohteeseen. Aloituspalaverissa sovi-

taan sisäisistä TATE-seurantapalavereista ja käydään lävitse projektikatselmus. Aloi-

tuspalaverissa sovitaan myös suunnitelmista ja suunnitelmiin liittyvistä toimitettavista 

tiedoista, sekä yleisesti mahdollisista tilauksiin liittyvistä urakkarajoja koskevista han-

kinnoista (liite 7). 

 

Yleisesti projektin käynnistämisvaiheessa tärkeimpiä asioita ovat selkeät tavoitteiden 

määrittelyt, projektiryhmän jäsenten tehtävien määrittelyt, ryhmän yhteistyöilmapiirin-

luominen, projektinhallintamenettelyjen suunnittelu ja projektisuunnitelman laatimisen 

käynnistäminen (3, s. 74–78). Näistä Amplit Oy:n laadunhallintajärjestelmään peilattu-

na kehitettävää näen tavoitteiden määrittelyissä, tavoitteet on lähtökohtaisesti määritel-

ty budjetin kautta. Olisiko järkevää lähteä tavoittelemaan myös muuta kuin yksittäisen 

projektin mahdollisimman hyvää tuottoa? Erilaisten tavoitteiden kautta projektiryhmä 

voisi saada lisämotivaatiota ja parantaa yhteistyöilmapiiriä. Esimerkiksi erittäin hyvästä 

asiakaspalvelusta tai yhteistyöstä muiden projektiin osallistuvien urakoitsijoiden kanssa 

tulevat palautteet tulisi nostaa enemmän esille. Tällä hetkellä tällaiset asiat nousevat 

esille harvoin ja niiden arvostus on hyvin marginaalista. 

 

 Kohteen aikataulutus ja TATE-osa-alueiden riippuvuudet 5.3

 

Kohteen aikatauluun tulee aina kiinnittää erityistä huomiota sen ollessa tärkeimpiä pro-

jektia ohjaavia laadunhallinnan työkaluja. TATE-urakassa aikataulu kannattaa tehdä 

ajatelleen kokonaisuutta ja hieman toisin kuin erillisissä sähkö- tai LVI-urakoissa koh-

teen loppuunsaattaminen on syytä ottaa huomioon jo aikataulun laadinnan aloitukses-

sa. Sähkö- ja automaatiourakoiden ollessa kohteen viimeisimpinä valmistuvia urakoita, 

kannattaa niiden aikataulurungon laadinnan yhteydessä tehdä tarkastelu luovutuksesta 

taaksepäin. Tällä varmistetaan kokonaisurakan aikataulun pitäminen, esimerkiksi ko-

nehuoneiden valmistuminen ajoissa LVI töiden osalta sähkö- ja automaatioasennuksia 

varten. Aikataulutuksella on myös vaikutusta hankintojen etenemiseen, sähkö- ja au-

tomaatiourakoiden hankintoihin liittyvät suunnitelmat tarvitsevat mm. LVI-koneiden vir-

ta-arvot, joten LVI-urakan laitehankinnat on tehtävä mahdollisimman aikaisessa vai-

heessa. 
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Yleistynyt toimintatapa aikataulujen suhteen on, että tilaaja alistaa sivu-urakat raken-

nusurakan alle ja rakennusurakoitsija yhteen sovittaa yleisaikataulun. Yhteensovittami-

nen on joskus erittäinkin hankalaa, johtuen muun muassa rakennusurakoitsijan näke-

myksistä talotekniikan työmääristä. Rakennusajat ovat lyhentyneet ja omien työvaihei-

den työajoista saa taistella. Aikataulutuksen ohjeita Pelin käy lävitse kirjassaan Projek-

tihallinnan käsikirja. Kirja käsittelee muun muassa aikataulujen heikkouksia. Sivu-

urakoitsijan on syytä jättää hieman pelivaraa aikataulujensa janoihin niitä pääurakoitsi-

jalle esittäessään. Mikäli yleisaikataulu tehdään liian tarkaksi, siitä häviää häiriövara, 

tämä saattaa johtaa loppuvaiheen ryntäykseen. (4, s. 106–141). Käyn seuraavaksi lä-

vitse yleisesti käytössä olevia aikataulutuksen malleja. Pyrin esittämään niiden vah-

vuuksia ja heikkouksia, sekä antamaan lukijalle muutamia kehitys ajatuksia. 

 

Yleisimmin käytetty jana-aikataulu, kuvio 9, on luettavuudeltaan helpompi kuin paikka-

aikakaavio, kuvio 10. Suurin ongelma aikatauluttamisessa on saada tiukkoja, mutta 

pitäviä asennusaikoja. Tämä johtunee yleisestä varovaisuudesta, ei haluta joutua tiuk-

kaan välikäteen, mikäli ongelmia syntyy. Kokonaisvastuussa olevan projektipäällikön 

onkin pystyttävä luomaan asennusajoista oma käsityksensä, jotta todenmukaisen aika-

taulun tekeminen onnistuu. Olen lisännyt kuvitteelliseen aikatauluun muutamia urallani 

eteeni tulleita ongelmakohtia.  

 

Kokemus on osoittanut, että kohteista löytyy lähes aina jokin kone, joka pyörii väärin-

päin. Yleisesti tarkastus on sähköasentajan harteilla, mutta miksi? Koneiden toimitus 

kuuluu lähes poikkeuksetta LVI-urakoihin ja urakoitsijat tarvitsevat oikean pyörimis-

suunnan järjestelmiensä toimimiseen. Voisiko tarkastuksen suorittaa koneen toimitta-

nut urakoitsija sähköasentajan kanssa yhteistyössä? Eteeni on tullut joskus myös put-

kistoista pois jääneitä anturitaskuja, jolloin automaatioasentaja ei saa antureitaan pai-

koilleen eikä sähköasentaja kaapelointiaan perille, koska anturin paikka puuttuu. Aika-

taulussa on hyvä siis esittää tällainenkin pienehkö työvaihe, jotta se tulee ajoissa esille 

esimerkiksi urakoitsijapalaverissa aikatauluseurannan yhteydessä. Käyttöönottotyöt 

aikataulussa on esitetty automaatiourakoitsijalle, koska automaation ohjatessa laitteita 

on automaatio-asentaja avainasemassa. 
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 Jana-aikataulu kuvitteellisen konehuoneen toteutuksesta. Kuvio 9.
 

Paikka-aikakaavion käyttö on huomattavasti harvinaisempaa kuin jana-aikataulun, täs-

sä kaaviomuodossa on kuitenkin omat etunsa. Vinoviivojen seurannassa työvaiheiden 

myöhästymisten tuomat riskit tulevat selvemmin esille vaikutuksina niitä seuraaviin 

työvaiheisiin. Mikäli esimerkiksi putkiasennusten rakennusautomaatioon tehtävät asen-

nukset jäävät aikataulussa jälkeen, lähtee seurantaviiva kaatumaan.  

 

Ensimmäinen ristiriitatilanne tulee, kun automaatioantureiden asennuksia ei päästä 

tekemään aikataulussa, tästä seuraa jälleen seurantaviivan kaatuminen, joka toistuu 

sähköasennusten kone- ja automaatiokaapeloinneissa ja niin edelleen. Tällainen seu-

ranta osoittaa välittömästi kerrannaisvaikutukset kokonaisaikatauluun ja häiriöiden 

poistaminen ajoissa on helpompaa. 
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Vinoviiva-aikatauluksikin kutsuttu paikka-aikakaavio palvelee kuitenkin parhaiten ra-

kennusteknisiä töitä. Tämä johtuu pääasiassa taloteknisten töiden asennusaikojen ly-

hyydestä verrattuna rakennustöihin ja suhteessa työvaiheiden työmääriin. Taloteknis-

ten työvaiheiden työmäärien ollessa huomattavasti pienempiä kuin rakennusteknisten, 

esimerkiksi muuraustöiden, tulee paikka-aikakaavioon yleisaikataulussa liikaa seurat-

tavaa.  

 

 

 Paikka-aikakaavio kuvitteellisen konehuoneen toteutuksesta. Kuvio 10.
 

 

Jana-aikataulun lisänä aikatauluseurannassa onkin valvontavinjetti oiva tapa seurata 

työvaiheiden edistymistä talotekniikan osalta. Valvontavinjetti, viikko-aikataulu tai kol-

miviikkoisaikataulu tehdään kustakin taloteknisestä osa alueesta. Kuviossa 11 on esi-

tetty erään kohteen kolmiviikkoisaikataulu sähköurakan osalta. 
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 Valvontavinjetti Kuvio 11.
 

Vinjetin etuna on sen tekijän sitouttaminen yksityiskohtaiseen ja tarkkaan työvaihe-

suunnitteluun ja seurantaan. Vinjetin tulee pohjautua yleisaikatauluun, joka on koottu 

kunkin urakoitsijan yksityiskohtaisista työvaiheaikatauluista. 

 

 Suunnittelu  5.4

 

Työsuunnittelu on erittäin olennainen osa jokaisessa TATE -urakan osa-alueessa, mut-

ta käytännön sanelemana etenkin sähkö- ja automaatiourakoissa. Tämä johtuu nykyi-

sestä käytännöstä, jossa LVI-suunnittelun toteuttaa lähes poikkeuksetta tilaajan suun-

nittelija, poikkeuksena kokonaisvastuu-urakat. Amplit Oy:llä on omat resurssit hoitaa 

sähköurakoiden työsuunnittelu, mutta ei automaation työsuunnittelua. Sähköurakoihin 

kuuluvat myös useat telejärjestelmät, joiden työsuunnittelu pystytään myös hoitamaan 

paloilmoitinjärjestelmät mukaan lukien.   
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Talotekniikkaprosessin kehittämisen näkökulmasta Amplit Oy:lle on tehtävä rajaus 

olemassa olevan työsuunnittelun kehittämiseen. Oman näkemykseni mukaan LVI- 

osaston organisaatioita kannattaisi kuitenkin vahvistaa yhdellä vahvalla LVI-

suunnittelutaustan omaavalla henkilöllä, tämä jo senkin vuoksi, että pystyisimme pa-

remmin luomaan oman riippumattoman näkemyksemme TATE-projektin tarpeista ja 

mahdollisuuksista. 

 

Projektin kehittäminen lähtee ajatuksesta, miten tehdä urakka ja suunnittelu tehok-

kaammin ja kokonaistaloudellisesti edullisemmin? Koska talotekniikkajärjestelmät ovat 

hyvin monelta osin toisiinsa sidotut, joudutaan ratkaisujen toimivuutta tarkastelemaan 

usean eri järjestelmän suunnalta. Esimerkkinä huonesäätö, jossa rakennusautomaa-

tiojärjestelmä ohjaa huoneen valaistusta, lämpötilaa ja ilmastointia. Ratkaisu on hyvin 

nykyaikainen, energiatehokas ja helppokäyttöinen, mutta ei ongelmaton. Mikäli huo-

neeseen valitaan käyttölaite pelkän anturin sijaan, voi järjestelmän kokonaishyödylli-

syys osittua. Huoneen lämpötilaa säädetään paikallisesti ja säätö jätetään päälle, 

energiatehokkuus pienenee olennaisesti. Järjestelmän toimivuus ajatellusti ei sekään 

ole taattua. Tietyt komponentit ja niiden merkkien vaihdot hankintojen yhteydessä saat-

tavat aiheuttaa sen, etteivät toimilaitteet keskustelekaan moitteettomasti keskenään. 

Ohjauksia voi jäädä päälle, valoisuusanturit eivät ymmärrä automaation ohjausta, pa-

himmassa tapauksessa esimerkiksi sähkökatko saattaa kaataa tai nollata koko järjes-

telmän. Esimerkin tapauksessa vioilta ja ongelmilta voidaan hyvin usein välttyä pienellä 

työllä. Parhaan tiedon järjestelmien yhteensopivuudesta saa yleensä laitevalmistajilta. 

Mikäli tietoa ei löydy laitevalmistajalta, niin muiden urakoitsijoiden kokeneet projekti-

päälliköt saattavat omata asiasta tietoa. Tärkeintä on siis kysellä.   

 

Projektien nykytrendi on, että hankesuunnitteluvaiheen suunnitelmat ovat urakkalas-

kentakuvia, jotka jalostetaan työsuunnitelmiksi vasta, kun itse rakentaminen on jo 

käynnissä. Aikaa ei siis ole hukattavaksi, vaan urakan työsuunnittelun tulee käynnistyä 

projektipäällikön toimesta välittömästi urakan saadessaan. Hyvänä tapana kokonais-

vastuussa olevalle TATE-projektipäällikölle pitäisin urakan saannin jälkeistä välitöntä 

yhteispalaveria, jossa käydään läpi urakan eri talotekniset osa-alueet ja kirjataan ylös 

mahdolliset ideat toteutukseen ja sitä kautta myös suunnitteluun ja hankintoihin liittyen. 

Tämän jälkeen suunnittelijat jalostavat kukin osallaan suunnitelmia optimoiden osaa-

misalueensa järjestelmiä. Tehtyjen muutoksien yhteensovittamiseksi TATE-

projektipäällikkö kutsuu kokoon yhteisen suunnittelupalaverin, johon osallistuvat suun-

nittelijoiden lisäksi myös kaikki projektipäälliköt. 
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Suunnittelun näkökulmasta palaverikäytäntö on ylivertainen, mikäli tehdään muutoksia 

ja suunnittelu toteutetaan usean eri suunnittelijan voimin eri osoitteissa, ilman yhteistä 

fyysistä palaveria, osa olennaisista kysymyksistä jää mahdollisesti kysymättä ja ongel-

mia siirtyy rakentamiseen. Suunnittelupalaverin suunnitelmakatselmuspohjassa on 

esitetty muutamia eteen tulleita muutoksia, joilla on selkeä vaikutus toiseen urakan 

osa-alueeseen (liite 8). 

 

 Resursointi 5.5

 

Työmaan resursointi voi olla yhteydessä PlaNet-ohjelmalla tehtyihin aikatauluihin. Oh-

jelma laskee resurssitarpeen kun siihen on syötetty eri työvaiheisiin menevät tuntimää-

rät. Tuntimäärien arviointiin on erilaisia tapoja, voidaan käyttää urakkalaskennasta saa-

tuja tuntimääriä, arvioida tuntimäärät perustuen suunnitelmiin tai tehdä yhteisarvio koh-

teen työryhmän kanssa. Resursointi voidaan tehdä myös arvioimalla tiettyjen työvai-

heiden yleisiä kestoaikoja, esimerkiksi IV-konehuonetyöt, tai suoraan jakamalla urak-

kaan laskettu työaika urakan keston kanssa. Nämä resursointitavat ovat kuitenkin kovin 

ylimalkaisia, eivätkä palvele urakan edistymisen seurantaa, johon palaan kohdassa 

5.7.  

 

Usein työmaa käynnistyy jo ennen yleisaikataulun laadintaa, joten rakennusliikkeen 

aikataulun laadintaa ei kannata jäädä odottamaan, vaan oman aikataulun laadinta kan-

nattaa aloittaa samalla kohteen suunnitelmiin ja muihin laskentamateriaaleihin tutustu-

misen yhteydessä. Projektipäällikölle muodostuu urakasta kokonaiskuva ja urakan vaa-

tivuusaste kirkastuu vasta suunnitelma-asiakirjojen tarkastelun yhteydessä, tällöin aika-

tauluttamiseen ja resursointiin voi tulla urakkalaskennasta eriäviä näkemyksiä. Nämä 

näkemykset kannattaa käydä urakkalaskijan kanssa läpi, niissä voi piillä lisätyö, koska 

urakka-asiakirjoja voidaan tulkita eri tavoin.  

 

Kohteen asentajamäärän ollessa tiedossa on resursoinnista tehty vasta osa. Amplit 

Oy:ssä on käytössä miehityssuunnitelma, johon asentajat nimetään. Miehityssuunni-

telmassa otetaan huomioon loma-ajan häiriöt ja noin 10 %:n tuntilisäys urakkaan johtu-

en mahdollisista lisätöistä.  

Miehityssuunnitelma kertoo lopullisen arvion asentajaresurssitarpeesta. Koska asenta-

jamäärä vaikuttaa siihen kuinka tehokkaasti urakkaryhmä toimii, on miehityssuunnitel-

ma parhaimmillaankin vain paras arvio resurssitarpeesta.  
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Resurssitarve muuttuu aina aikataulun eläessä ja tärkeimpiä tehtäviä resursoinnissa on 

kuunnella urakkaryhmää ja muuttaa asentajamäärää ajoissa. Mikäli urakkaryhmän teho 

laskee, tai aikatauluun tulee urakkaryhmästä riippumaton poikkeama, on resurssitarve 

arvioitava aina uudelleen. Myös henkilökemiat asentajaryhmään päin on syytä ottaa 

huomioon, toisaalta työnantajan direktio-oikeutta (Työsopimuslaki 3: 1§)  tulee tarpeen 

vaatiessa käyttää.  

 

 Projektin talous ja hankinnat 5.6

 

Projektin aloittamisen yhteydessä laaditaan projektille tavoitteet. Koska yksi yrityksen 

päätehtävistä on tuottaa taloudellista hyötyä omistajilleen, on projektin budjetin laadinta 

tärkein tavoite. Yleensä jokainen TATE-urakan osa-alue laatii oman budjettinsa, lukuun 

ottamatta ulkoa hankittavia palveluita, esimerkiksi rakennusautomaatio, jonka kustan-

nukset sisältyvät joko LVI- tai sähköurakan budjettiin. Budjetti- ja kustannusseurannalla 

seurataan urakan taloutta, ostoja, lisä- ja muutostöiden tuomaa lisämyyntiä ja projektin 

laskutusta. TATE–projektipäällikkö joutuukin seuraamaan useampaa budjettia ja otta-

maan kantaa myös oman alansa ulkopuolisiin hankintoihin ja muutoksiin. Yhtenä esi-

merkkinä yhden TATE- osa-alueen lisätyöt, jotka vaikuttavat toisiin osa-alueisiin. Hyö-

dyt, haitat ja mahdollisuudet on pystyttävä hahmottamaan kokonaisuutena. Esimerkiksi 

LVI-urakan taajuusmuuttajien toimittajan, mallin tai tyypin vaihto voi tuoda kustannuksia 

LVI:n budjettiin, mutta sähköurakkaan tuotu hyöty pois jääneen lisämaadoituksen tai 

mahdollisten häiriötaajuus suodattimien osalta voi olla suurempi kuin LVI:n kustannus. 

Tällöin kokonaistaloudellinen hyöty tulee tarkastella koko yrityksen kannalta ja asia 

voidaan esittää budjeteissa kirjaamalla muutokset eri urakoille niin, että hyöty ei hei-

kennä toisen urakan budjettia. Muutoksien tulisi suurelta osin tulla esiin urakan suunnit-

teluvaiheessa. 
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  Kustannusohjauksen vaikutusmahdollisuudet. (5, s.162). Kuvio 12.
 

Pelin esittää kuviossaan (kuvio 12), kuinka kustannuksiin voidaan vaikuttaa projektin 

eri vaiheissa. Ikävä kyllä Amplit Oy:n urakat alkavat tällä hetkellä alustavan suunnitte-

lun jälkeen, jolloin kuvion mukaan noin puolet kustannusohjauksen vaikutuksista on 

käytetty. Toisaalta alkuvaiheessa investointipäätös tehdään hyvin yleisellä tasolla, esi-

merkiksi saneerataanko julkisivua vai ei. Suunnitteluvaiheessa tehtävät päätökset ovat 

paljon yksityiskohtaisempia ja vaativat alan asiantuntemusta. Kuviossa näkyy hyvin 

myös ostohetki, jolloin kustannusvalvonnan ja aikatauluvalvonnan merkitykset risteä-

vät. (5, s. 162.). 

 

Hankintamenettelyä yleisesti käsiteltäessä ei voi olla painottamatta liikaa hankintame-

nettelyn objektiivisuutta. Kuka ikinä tekeekin hankintoja, on henkilön pystyttävä teke-

mään hankinta perustuen seuraaviin asioihin: tuotteen tai palvelun urakka-asiakirjojen 

mukaisuus, kokonaishinta kaikkine järjestelmään liittyvine hankintoineen, toimitusaika 

verrattuna urakan aikatauluun, toimitusehdot, mahdolliset maksuerät, takuuehdot ja 

hyväksyttäminen tilaajalla. 
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TATE-urakassa eri osa-alueiden projektipäälliköiden tulee olla toisiinsa yhteydessä 

hankintojen osalta ennen hankinnan tekemistä. Hankinnoissa on tarkastettava yhdessä 

TATE-projektipäällikön kanssa hankittavan tuotteen tai palvelun kokonaistaloudelli-

suus, toimituksen sisältö, toimitusehdot ja toimitusaika. Kirjallinen tilaus voidaan tehdä 

tämän jälkeen. Suurissa tilauksissa kannattaa ostohinta jakaa toimituksen kanssa rin-

nan oleviin maksueriin. 

 

Projektien talousseuranta on havaittu Amplit Oy:ssä nykyisen kaltaisena riittäväksi ja 

seurannan kehittämistä keskitetään asiakirjapohjien pieniin päivityksiin. Yhtenä kehit-

tämisideana oli yhteisen TATE-budjetin laatiminen, mutta sen päivittämiseen ja seuran-

taan käytettävät resurssit eivät vastaa saavutettavaa hyötyä. Tärkeimmät asiat, jotka 

jokainen projektipäällikkö voi urakkansa talouden eteen tehdä, ovat tarkasti tehdyt ko-

konaiskustannuksiltaan edulliset hankintamenettelyt, lisä- ja muutostöiden riittävän 

tarkka ja oikea-aikainen käsittely, oikea-aikainen laskutus ja ristiriidoista sopiminen 

ajoissa. 

 

Jotta projektin kustannukset ovat tasapainoiset laskutuksen kanssa, eli Amplit Oy ei 

rahoita urakkaa, on laskutuksen oltava jatkuvaa eivätkä maksuerät saa kasaantua. 

Joissakin tapauksissa on järkevää neuvotella maksuerien laskutuksesta ennen kuin työ 

on valmis. Esimerkkinä on IV-koneiden asentaminen, jonka maksuerä vapautuu kun 

IV-koneet ovat asennettuina paikallaan. Tapauksessa, jossa tiedetään toimittajan lähet-

tävän laskun heti kun koneet ovat työmaalla ja asennuksen keston ollessa 1–4 työpäi-

vää, on järkevää neuvotella maksuerän kuittaus ajankohtaan jolloin IV-koneet saapuvat 

työmaalle. Laskun kierron pituus on yleisesti 14 päivää, jolloin maksetun laskun ja saa-

dun maksuerän välinen aika saadaan mahdollisimman lyhyeksi, joka taas näkyy yrityk-

sen kassassa. Toinen esimerkki voidaan löytää aikatauluviiveen esiintyessä. Mikäli 

viive ei ole omasta toiminnasta johtuvaa, on oikeutettua vaatia ainakin osaa sellaisista 

maksueristä, joiden hankinnoista on koitunut kustannuksia, mutta työtä ei olla aikatau-

luviiveen vuoksi päästy tekemään loppuun tai aloittamaan. 
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 Toteutukseen liittyvät palaverit ja työvaiheisiin liittyvä yhteistoiminta 5.7

 

Toteutuspalaverit liittyvät työvaiheeseen, jossa hankintoja on jo tehty ja urakat ovat 

täydessä käynnissä kaikilla osa-alueilla. Työn sujuvuudesta vastaavat projektipäälliköt 

ja kärkimiehet, TATE-urakassa vastaavan projektipäällikön tärkein tehtävä on valvoa 

sovittujen asioiden tapahtumista. Omalta osaltani olen kokenut hyväksi toimintatavaksi 

noin tunnin mittaisen viikkopalaverin pitämisen kärkimiesten ja projektipäälliköiden 

kanssa. Tällainen palaveri voi nopeasti ajateltuna kuulostaa aikasyöpöltä, mutta oikein 

toteutettuna palaverilla voidaan ohjata urakoita tehokkaasti ja mahdollisesti säästää 

kaikkien aikaa urakoiden myöhemmissä vaiheissa. 

 

Viikkopalaverin on tarkoitus olla vapaamuotoinen, sen tärkeimmät tehtävät ovat ongel-

makohtien esille tuonti ja niiden ratkaisuista sopiminen, työjärjestyksistä sopiminen, 

työhön käytettävän todellisen ajan läpikäynti, toisen TATE-osa-alueen tulevien töiden 

huomioon ottaminen ja yhteisestä raportoinnista sopiminen. Viikkopalaverin tärkein 

tehtävä on työmaan sujuvuuden varmistaminen. Tämän vuoksi ei ole järkevää, että se 

pidetään pakonomaisesti. Viikkopalaveri voi muuttua tarpeen mukaan vaikkapa kolmen 

viikon välein pidettäväksi palaveriksi (liite 9). 

 

Käyn seuraavaksi lävitse tarkemmin viikkopalaverin asioita. Palaverin pitämisen jäl-

keen voidaan usein huomata, että esimerkiksi urakoitsijapalaveriin riittää yksi edustaja, 

jolloin aikaa säästyy. Aikaa säästyy tietysti myös itse työvaiheissa, yhdessä voidaan 

ennustaa tulevia ongelmakohtia huomattavasti paremmin kuin erikseen arvailemalla. 

Työvaiheiden helpottamiseksi voidaan ideoida yhdessä tai tuoda omat ajatukset viikko-

palaverissa esiin. 

 

Tulevien ongelmakohtien ennustaminen on työn sujuvuuden varmistamiseksi tärkeää. 

Mitä aiemmin asioihin päästään puuttumaan, sitä helpommaksi itse asennustyö saa-

daan. Viikkopalaverin ohjaava teema tulisikin olla tähän liittyvää keskustelua. Kärki-

miehet ja projektipäälliköt valmistautuvat palaveriin kirjaamalla omat näkemyksensä 

ylös etukäteen, jolloin palaveri saadaan vedettyä lyhyempään aikaan. Työmaalla kär-

kimiesten välinen keskustelu on tärkeää saada avoimeksi, mahdolliset urakoiden väli-

set eturistiriidat, kuten työjärjestyksistä tulevat asennuksien vaikeutumiset yms. ovat 

aina ratkaistavissa sitä helpommin, mitä aiemmin ne otetaan esille.  
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Työjärjestyksistä ja työvaiheisiin käytetystä ajasta sopiminen urakoittain on yksi hel-

pommista tavoista saada TATE–urakka etenemään kokonaisuutena mahdollisimman 

pienillä ongelmilla. Kun jokainen tietää toisen TATE-osa-alueen todellisen aikatarpeen, 

voidaan työvaiheet sopia tarkemmin ja pidemmälle ajanjaksolle etukäteen. Tällöin tava-

rantilaukset ja työkalutarpeet saadaan ennakoitua paremmin ja työn sujuvuus turvattua 

(liite 10). 

 

Suunnitelmiin liittyvät epäselvyydet ja ristiriidat, jotka eivät ole tulleet työsuunnitteluvai-

heessa esille, kannattaa ottaa palaverissa esiin. Vaikka muutoksen vaikutus oman TA-

TE-osa-alueen työhön pieni, se saattaa aiheuttaa muutoksia toiseen osa-alueeseen. 

Muutoksen esille ottamisella saatetaan välttyä myöhemmiltä ongelmilta, tai muutos 

voidaan huomata kokonaisuudessa kannattamattomaksi. Suunnitelmaongelmat käy-

dään lävitse siis osa-alueittain, niiden selvittämisestä huolehtii kunkin osa-alueen pro-

jektipäällikkö, ellei muuta sovita. 

 

Hankintojen käsittely on osaltaan tärkeää, koska tarvikkeiden toimitusajat ja toimitusta-

vat eli haalaukset on suunniteltava etukäteen. Eri laitteiden tai laitteistojen nopea läpi-

käynti yhdessä voi nostaa esiin pieniä muutostarpeita, joita ei työsuunnitteluvaiheessa 

ole osattu ottaa huomioon. Jonkin isomman koneikon haalaus paikoilleen saattaa tuk-

kia esimerkiksi keskuksen haalausreitin ja vaikeuttaa näin kokonaisuutta. Tällaisessa 

tapauksessa voidaan joutua muuttamaan toimitusaikoja ja samalla myös toteutusaika-

taulua. Suunnitelmamuutosten ja muiden muutostöiden läpikäynti on yhtä lailla tärkeää. 

Muutoksien läpikäynti yhdessä voi osoittautua oletettua tärkeämmäksi kyseisen muu-

toksen vaikuttaessa toiseen talotekniseen osa-alueeseen. Muutoksissa piilee aina 

myös mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöjä, varsinkin jos pääsemme vaikutta-

maan hankintaan tai toteutustapaan.  

 

Yleinen raportointi ulospäin, rakennusliikkeelle, tilaajalle tms. on hyvä hoitaa kootusti. 

Tällaisella raportointitavalla vältytään päällekkäisyyksiltä eri TATE–osa-alueiden rapor-

teissa, sekä mahdollisilta ristiriidoilta kirjauksissa. Ongelmatilanteissa raportoinnin on 

hyvä kulkea kokonaisuudesta vastaavan TATE-projektipäällikön kautta. Kaikesta on 

kuitenkin sovittava yhteisesti etukäteen, jotta toimintatavat ovat selvillä, mikäli raportti 

kyseenalaistetaan tai kiistetään. 
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Kaiken kaikkiaan TATE-palaverissa on tärkeintä sopia siitä, ketkä hoitavat avoimeksi 

jääneitä asioita eteenpäin ja millä aikataululla. Jokaisessa palaverissa on tarkoitus seu-

rata asioiden edistymistä kumulatiivisesti, eli aiempaa kirjausta täydennetään. Mikäli 

ongelmiin ei saada ratkaisua TATE-palaverien välillä, on aiheen esiin tuominen esi-

merkiksi tekstin korostusvärillä tehokas tapa. Muutoksissa tärkeintä on TATE-

projektipäällikön kokonaisuuden hahmottaminen, riiteleminen ei ole todellinen vaihtoeh-

to, ratkaisut on haettava yhteistyössä. Yksi helpoimmista tavoista löytää hyvä ratkaisu 

asiaan on kustannusvertailu, mikä on edullisin vaihtoehto, eli pienin paha. Kuka tietää 

mihin tulevaisuus johtaa. Itse toivoisin pääsevämme tilanteeseen, jossa eri TATE-osa-

alueiden töitä voitaisiin yhtenäistää ja tehdä tehokkaammin ristiin. Esimerkkinä yleensä 

asennuksissa auttaminen. Sähköurakan hyllyasennuksia osaavat varmasti tehdä niin 

IV- kuin putkiasentajatkin, mikäli tarve niin vaatii ja resurssit ovat käytettävissä. 

 

 Lisä- ja muutostyöt 5.8

 

Rakennusalan yleiset sopimusehdot kertovat luvussa 6 suunnitelma ja hintamuutoksis-

ta pykälissä 44–50.  Muutostyöt on määritelty YSE 98 pykälässä 43 seuraavasti: 

 

”Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, ell-

eivät ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi.” (17, s. 

3). 

 

Urakoitsijan YSE -opas kertoo työn olevan lisätyö kun seuraavat ehdot täyttyvät: 

  
1. Työ ei sisälly alkuperäiseen urakkasopimuksen 

2. Työ ei muuta urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä, vaan 

se tehdään urakkasopimuksessa sovitun suorituksen lisänä. 

3. Työ ei kohdistu välittömästi urakkasopimuksessa sovittuun työhön. 

 

Toisin sanoen muutostöiden tekeminen on urakoitsijaa sitova velvoite, lisätöiden osalta 

sitovuutta ei ole (18, s. 103). 

 

Lisä- ja muutostöiden esittämisestä oikea-aikaisesti ja oikeanlaisina tarjouksina on 

olemassa korkeimman oikeuden päätös vuodelta 2008. Esitän tässä KKO:n päätökses-

tä tärkeimmät kohdat, jotka toimivat edelleen rakennusalalla malliesimerkkinä oikeasta 

toiminnasta lisä- ja muutostöiden suhteen.  
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Vaikka ennakkotapauksessa on kyse tavoite- ja kattohintaisesta urakasta YSE 83 ai-

kana, on se muuttanut rakennusalan käytäntöjä myös YSE 98 aikana, mukaan lukien 

kaikki urakkamuodot. 

 

KKO:2008:19, kohdassa 41 

 

Pelkkä urakoitsijan esittämä yleisluontoinen huomautus, jonka mukaan työ on li-
sä- tai muutostyötä, ei voi olla rakennuttajan harkinnan pohjaksi riittävä tieto, sillä 
rakennuttajan ei voida edellyttää hankkivan tietoa siitä, mitä kyseinen työ tulee 
maksamaan ja millaisia tavoite- ja kattohinnan lisäysvaatimuksia työstä on odo-
tettavissa. (19). 

 

Tärkein ajallinen määrite tulee KKO:n päätöksen kohdassa 44, jossa käsitellään lisä- ja 

muutostyötarjousten jättöaikaa. 

 

Edellä selostetuilla perusteilla Korkein oikeus katsoo, että YIT:n on tullut esittää 
Vilhonkadulle lisä- ja muutostyöhön perustuva yksilöity rahamääräinen vaatimus 
tavoite- ja kattohinnan korottamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun YIT:llä 
on ollut kyseistä työtä koskevat suunnitelmat tiedossaan niin tarkasti, että koke-
nut urakoitsija olisi pystynyt tekemään arvion lisä- tai muutostyön kustannuksista. 
Ottaen huomioon urakan alkuperäinen kokonaiskesto, noin yksi vuosi, sekä 
urakkaohjelman 2.52 kohdassa urakoitsijalle asetettujen, kustannusten seuran-
taa ja ennakointia koskevien velvoitteiden jaksottaminen kuukausittain sekä 
myös urakassa noudatetut maksuaikataulut, Korkein oikeus pitää kyseisenä koh-
tuullisena aikana noin yhtä kuukautta. (19, s. 42) 

 

Kohtuullinen aika tarjouksen jättämiselle on sidoksissa urakan kokonaiskestoon, tarjo-

uksen sisältöön, urakan urakkamuotoon ja sopimusasiakirjoihin. Joka tapauksessa on 

erittäin tärkeää pyrkiä tekemään lisä- ja muutostyötarjoukset viipymättä. Yleisesti käy-

tössä oleva aika muutossuunnitelmien saannista tarjouksen jättöön on kuukausi. Tarjo-

ukset voivat erityistapauksissa venyä pidemmiksikin, mutta tällöin on erittäin tärkeää 

sopia asiasta erikseen, jotta kumpikin osapuoli on käytännön muuttamisesta samaa 

mieltä. Sopimisesta kannattaa tehdä muistio, joka allekirjoitetaan. 

 

Lisätyötarjousten laatimisen yhteydessä on tarkasteltava niiden vaikutus aikatauluun ja 

kohteen resursointiin. PlaNet-aikataulu ohjelman käyttö tarkastelussa on osoittautunut 

nopeaksi tavaksi, vaihtoehtona käsin tehtävälle tarkastelulle. Tarkastelu tapahtuu syöt-

tämällä tarjouksesta saatava työtuntimäärä omalle lisätyörivilleen. Tarjouksessa tulee 

tarpeen mukaan esittää siihen liittyvä aikatauluvaade. 
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  Ote kuvitteellisesta aikataulusta ilman lisä- ja muutostöiden vaikutusta. Kuvio 13.
 

Kuviossa 13. on esitetty punaisella nuolella kohteeseen viikoittain tarvittava asentaja-

määrä. Ohjelma laskee asentajamäärän syötettyjen tuntien ja annetun työajan suhteel-

la. Asentajamäärä on kolme asentajaa viikoilla 5 ja 6, jonka jälkeen asentajia vähenne-

tään yhdellä. 

 

 

  Ote kuvitteellisesta aikataulusta kun lisä- ja muutostyöt on lisätty. Kuvio 14.
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Kun lisä- ja muutostöistä saadut tuntimäärät ja niiden toteutusaika ja ajankohta syöte-

tään PlaNet-ohjelmaan, nähdään vaikutus kohteen resursseissa. Kuviossa 14 punaisel-

la nuolella merkityt kohdat osoittavat lisätöiden ajankohdat ja muuttuneen kokonaisre-

surssitarpeen. Tässä esimerkissä kokonaisresurssitarve muuttui siten, että viikolle 5 

työmaalle otetut asentajat jatkavat töitään viikon 8 loppuun. Ilman tarkastelua näin pie-

nelle työmaalle olisi saattanut tulla loppukiire ja lisätöiden osuus voisi aiheuttaa koh-

teen viivästymisen. 

 

Lisä- ja muutostyön ollessa työnosuudeltaan suuri, on tarkastelu aikatauluun nähden 

tehtävä mahdollisimman nopeasti, jotta aikatauluvaikutus nähdään riittävän aikaisessa 

vaiheessa. Mikäli työmäärä kasvaa huomattavasti, eikä työtä voida toteuttaa kannatta-

vasti asentajamäärää kasvattamalla, on lähdettävä keskustelemaan kohteen urakka-

ajan pidentämisestä. Kannattavuus arvioidaan työtehon kannalta, mikäli asentajamäärä 

kasvaa huomattavasti, kokemuksen mukaisesti työteho laskee. PlaNetin kautta tehty 

tarkastelu on erittäin havainnollinen apuväline tilaajan kanssa käytäviin aikataulullisiin 

keskusteluihin. Toisaalta joskus lisä- tai muutostyö voi olla niin suuri, että siitä kannat-

taa tehdä kokonaan oma aikataulunsa. Tällöin voidaan ottaa esille myös mahdollinen 

työn erottaminen urakasta ja sen teettäminen omalla asentajaryhmällään. Tämä luo 

mahdollisuuden tehdä tarjouksen mukainen työ urakka-aikana omana pienempänä 

urakkana. 

 

Suurista lisä- ja muutostöistä, joiden töiden kesto on pitkä, kannattaa tehdä maksuerä-

taulukko, jotta ne rahoittaisivat itseään mahdollisimman hyvin. Maksuerien laskuttami-

sen seuraaminen on helpompaa, kun niistä tekee yhteenvetotaulukon, josta näkee las-

kuttamattomat ja laskutetut erät.  

 

Talouspalavereissa kuukausittain seurattavaan yhteenvetoraporttiin voisi lisätä lisä- ja 

muutostöiden revisiotaulukon (liite 11) antamaan läpinäkyvyyttä saatuihin ja tarjottuihin 

revisioihin. Näitä tarkastelemalla päästäisiin keskustelemaan laskentaan käytettävistä 

resursseista toimistolla aikaisemmassa vaiheessa. Revisiotaulukossa voisi ottaa kan-

taa myös revision suuruuteen ja laskentatyönmäärään arviopohjaisesti. 
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 Viimeistelyvaiheen työt 5.9

 

Urakan töiden valmistuessa alkaa työmaalla yleensä viimeistelyvaihe. Viimeistelyvaihe 

talotekniikan osalta tarkoittaa koneiden ja moottoreiden koekäyttöjä, koepaineistuksia, 

rakennusautomatiikan testauksia, mittauksia ja säätöjä, sekä muita järjestelmien käyt-

töönottoja. Ennen kuin edellä mainittuihin työvaiheisiin voidaan edetä, kannattaa kaikki 

suunnitella valmiiksi. Käyttöönottovaiheen töistä on järkevää tehdä oma aikataulunsa. 

Aikataulu rakennetaan vain jäljellä oleville työvaiheille sekä järjestelmien mittauksille ja 

tarkastuksille. 

 

Käyttöönottovaiheen aikataulun suunnittelu lähtee yleensä luovutuspäivämäärästä ja 

luovutukseen liittyvistä rakennuttajan sopimusasiakirjoihin määrittelemistä käyttöönot-

tovaiheen tarkastuksista ja toimintakokeista. Nämä voivat olla nimettyinä esimerkiksi 

rakennuttajan toimintakokeiksi, yhteiskäytöiksi tms. Seuraavalla sivulla kuviossa 15 on 

esimerkki HKR-Rakennuttajan yleisesti käyttämästä vastaanottomenettelyn lohkokaa-

viosta. Kaaviossa on kuvattu lyhyesti koko vastaanottomenettelyn käytäntö ja urakoitsi-

joiden vastuut. Liitteessä 4 on käsitelty tarkastukset ja vastaanotto HKR-Rakennuttajan 

urakkarajaliitteen mukaisesti. (18, s. 38). 

 

Aikataulun rakentamisessa lähdetään liikkeelle tilaajan määrittämistä velvoitteista. Liit-

teessä 5 on esitetty Malmin sairaalan luovutusvaiheen aikataulu, joka on tehty kuten 

vastaanottomenettelykaavio velvoittaa. Kohde on otettu tässä opinnäytetyössä esimer-

kiksi, koska se on riittävän yksityiskohtainen ja kuitenkin yksiselitteinen vastuualuei-

neen ja tehtävineen. 

 

Amplit Oy:n sisäinen luovutusvaiheen katselmus sisältää tällä hetkellä käynnin työ-

maalla ja lyhyen palaverin toimistolla käsittäen yhteenvedon kohteen yleisestä tilasta. 

Katselmusta voisi kehittää suuntaan, jossa projektipäällikkö esittelee tarkastussuunni-

telman toteutuman, suunnitelman loppudokumenttien luovuttamisesta tilaajalle, valmis-

tautumisen taloudelliseen loppuselvitykseen ja yhteenvedon kohteen taloudesta. 

Mahdollisista poikkeamista ja riitaisuuksista voitaisiin tehdä myös lyhyt yhteenveto, 

jossa kerrotaan syyt ja seuraukset mahdollisimman lyhyesti. 
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 Vastaanottomenettelykaavio, HKR-Rakennuttaja. Kuvio 15.
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Luovutukseen valmistautuminen 

 

Kohteen luovuttamiseen liittyy useita erittäin tärkeitä asioita, joiden hoitaminen YSE98 

mukaisesti on todella tärkeää. Ennen luovutustilaisuutta on vaateista tilaajaa ja muita 

urakoitsijoita kohtaan laadittava vaadeluettelo, jossa vaateet esitetään vähintään aihei-

na. Hyvänä tapana pitäisin sellaista vaadeluetteloa, joka on eritelty vaateittain ja vaa-

teet esitetty mielellään euromääräisinä. Tilaajalle ja mahdollisille muille urakoitsijoille 

tulee laatia kullekin oma luettelonsa vaateista. Mikäli projektipäällikkö on onnistunut 

solmimaan työmaalla hyvät suhteet yhteistyökumppaneihinsa, luovutustilaisuudessa 

vaateet kohdistuvat vain tilaajan maksamattomiin maksueriin ja mahdollisiin lisä- ja 

muutostöihin. Muiden urakoitsijoiden kanssa asiat kannattaa sopia ennen luovutustilai-

suutta.  Näistä saa helpoimmin laadittua vaadeluettelon käyttämällä tiliselvityslomaket-

ta. TATE-urakassa vaateiden ilmoittaminen kannattaa tehdä yhteisellä lomakkeella, 

johon vaateet kerätään kaikilta TATE-osa-alueilta. Mikäli urakka on onnistunut hyvin, 

voidaan luovutustilaisuudessa todeta taloudelliset asiat käsitellyiksi, jolloin taloudellista 

loppuselvitystä ei ole tarpeen pitää.  

 

Muita luovutukseen liittyviä hoidettavia asioita ovat loppudokumentaation luovuttami-

nen tilaajalle. Nykyään useassa kohteessa pidetään yllä sähköistä huoltokirjaa johon 

nämä dokumentit tallennetaan, yleensä tilaajan toimesta. Loppudokumentaatioon kuu-

luvat loppukuvien lisäksi mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat, käyttö- ja huolto-ohjeet ja 

mahdolliset takuutodistukset. Takuuajan vastuut ja takuutöiden hoitoon liittyvät yhteys-

henkilöt yhteystietoineen tulee ilmoittaa luovutustilaisuudessa tilaajalle, tähän käyte-

tään omaa takuutyöt lomaketta. 

 

Olennaista on tietysti varmistua myös itse urakan töiden luovutusvalmiudesta. Tämä 

tapahtuu helpoimmin mittausraporttien läpikäymisellä ja varmistamalla, että kaikista 

järjestelmistä on olemassa toimintakoe tai painekoepöytäkirja. Viranomaistarkastuksien 

tulee olla suoritettuna ja niistä tulee löytyä tarkastusraportit. TATE-urakassa kannattaa 

tehdä yhteenveto eri osa-alueiden tarkastuksista. 
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Taloudellinen loppuselvitys 

 

YSE98 edellyttää urakoitsijan toimittamaan vaatimuksistaan yksilöidyn lopputilityksen 

kahden viikon kuluessa siitä, kun tarkastuspöytäkirja on saatu. Loppuselvitys on pidet-

tävä YSE:n mukaan viimeistään kuukauden päästä, kun lopputilitys eli vaadeluettelo on 

annettu tilaajalle. Mikäli aiheet ovat riidanalaisia, niiden käsittelyä kannattaa harjoitella 

ja käydä asiat läpi johdon kanssa. 

 

 Urakan arviointi ja opit 5.10

 

Taloudellisen loppuselvityksen jälkeen, kun urakan taloudellinen osuus on saatu selvi-

tettyä, on aika käydä projekti kokonaisuudessaan lävitse. Laadunhallintajärjestelmäs-

tämme löytyy loppupalaveri lomake, jossa käydään projektin onnistumiset ja ongelmat 

kehitysideoineen läpi. Käytössä olevaan pohjaan lisäsin taloudellisen onnistumisen, 

vaikka se käsitellään erikseen talouspalavereissa. Loppupalaverissa (liite 12) annetaan 

palautteet kärkimiehille, projekti-insinööreille, projektipäälliköille ja tietysti myös TATE-

projektipäällikölle.  

 

Pelin listaa projektihallinnan käsikirjassaan (5) muutamia palkitsemistapoja, joista käy-

tetyimpiä ovat kiitokset ja tulospalkkiot. Asentajakunnalle voisi ottaa käyttöön myös 

päättäjäistilaisuudet ja palkallisen vapaan. Urakan päätös voi merkitä asentajakunnalle 

tiiviin yhteistyön päättymistä, kun asentajat siirtyvät uusiin projekteihinsa, näistä yhteis-

työmalleista pitäisi saada opitut käytännöt siirtymään eteenpäin. Vaikeutena tässä on 

erilaiset ihmissuhteet ja johtamistavat eri projektipäälliköiden, asentajien ja kärkimies-

ten kesken, tehokkaita ja tuottavia tapoja kun on monia. Päätöstilaisuudessa olisi kui-

tenkin erittäin tärkeää käsitellä asentajilta saatu palaute. Mielestäni asentajille tulisi 

jakaa palautelomakkeet ennen työmaalta pois siirtymistä. Positiivisen palautteen anta-

minen takaisinpäin on ajankäytöllisesti helpointa henkilökuntalehden kautta. Mahdolli-

sen negatiivisen palautteen antaminen tapahtuu aina kasvokkain. Asentajien siirtymi-

nen seuraaviin kohteisiin tapahtuu milteipä asentaja kerrallaan ja projektiin osallistunut-

ta asentajakuntaa on erittäin vaikea saada kerralla koolle. 
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 Päätelmät 6

 

Yritykselle, jonka liiketoiminta perustuu prosessimaisiin projekteihin, joilla on selkeä 

alku ja loppu, on laadunhallintajärjestelmän jatkuva kehittäminen erittäin tärkeää. Ym-

pärillämme tapahtuu jatkuvaa muutosta, selkeimpänä on viime vuosina tullut esille ai-

kataulujen muuttuminen, avoimempi keskustelu ja sovittelevampi asioiden käsittelyta-

pa. Seuraavan sukupolven projektipäälliköt, kärkimiehet ja asentajat vaativat enemmän 

kommunikointia ja ohjausta. He ovat tottuneet avoimeen tietojen jakamiseen ja osaavat 

vaatia sitä, vanhanaikainen tietojen panttaus jää alalta pois. Laadunhallintajärjestelmän 

tulee elää näiden vaatimusten mukana, kuten muunkin yrityksen. 

 

Linjasaneerauksien, kuten muunkin korjausrakentamisen määrä tulee nousemaan vuo-

si vuodelta. Ala tulee kehittymään taloteknisten ratkaisujen ja erilaisten projektimallien 

tullessa markkinoille. Kilpailukykyä voidaan kehittää kouluttautumalla ja jatkuvalla uu-

distumisella, uusien tehokkaampien toimintatapojen löytämisellä ja laadun jatkuvalla 

parantamisella. Asiakastyytyväisyyden merkitystä ei saa aliarvioida, asiakas koostuu 

lähes aina useasta tilaajan henkilöstä, joihin tulee tehdä positiivinen vaikutus, olipa itse 

asia kuinka vaikea tahansa. Henkilöstön koulutusta tulisi kehittää myös tähän, ei niin 

tekniseen suuntaan. 

 

Amplit Oy:llä on jo nyt käytössään tarkoituksenmukainen laadunhallintajärjestelmä. 

Työtä tehdessäni huomasin laadunhallintajärjestelmän käsikirjan puutteena, jonka ke-

hittämiseen paneudutaan tämän työn jälkeen. Talotekniikkaprosessin kehittämistä jat-

ketaan edelleen, tämän työn aikana aloitettiin kaksi pilot-hanketta, joissa prosessin 

kehittymistä seurataan.  Laadunhallintajärjestelmän osalta kehittämisen näkökulmaksi 

voisi ottaa enemmän asentajilta tulevan palautteen ja pyrkimyksen yhtenäisempään 

toimintaan eri projekteissa. 
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