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Abstract 
Functional flow of information and interaction make a construction project succeed, and 
trust creates a base for the cooperation between the project group that leads and plans the 
project. Information flow in small construction projects and especially in their project 
groups has been hardly researched at all. Social network analysis (SNA) is a rarely used tool 
to analyse small renovation projects. It shows the actual flow of information behind the 
official project roles. 
 
The goal of the study was to depict and define the information flow between a small reno-
vation project’s project group and its most influential background factors. A small project 
is defined to be under 2 M€. How the project group’s internal interaction, cooperation and 
trust affect the flow of information was also researched. The study aimed to find ways for 
improving the flow of information in small renovation projects. 
 
The study consists of first a literature study and case studies of three projects. Topics in the 
literature study were the following: the characteristics of small renovation projects affecting 
the projects’ information flow, definition of the project group, flow of information in con-
struction projects and the effect of cooperation and trust to the flow of information. The case 
projects’ flow of information was studied with surveys and based on this data the social 
network analyses were created with Gephi software. Based on the social network analyses 
and the interviews, the most central factors for the projects’ flow of information were de-
fined and ways for improving the flow of information were found.  
 
As a result of the study, the barriers of the flow of information in small renovation projects 
were defined. They divide into two groups. Firstly, the background factors, such as the con-
tract form, schedule, and the readiness of the design, can act indirectly as the biggest barrier 
for the flow of information. Secondly, the project group’s hierarchy, trust and suitable ways 
of communication define if the project has a functional flow of information. In a defined 
information flow hierarchy, the central actors, such as the project manager or the site fore-
man, filter off the unnecessary information. Trust between the group members decreases 
unnecessary information flow as they know without asking how the others will act. The 
project manager’s and the client’s example, functional communication practices and in-
creasing trust also promote the flow of information. 
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Tiivistelmä 
Tiedonkulku ja vuorovaikutus saavat rakennushankkeen onnistumaan, ja luottamus luo pe-
rustan hanketta johtavan ja suunnittelevan projektiryhmän yhteistyölle. Pienissä korjaus-
hankkeissa ja varsinkaan niiden projektiryhmissä tiedonkulkua ei ole juuri tutkittu. Sosiaa-
linen verkostoanalyysi on pienten korjaushankkeiden analysoinnissa harvinainen työkalu, 
jonka vahvuus on näyttää hankkeen todellinen tiedonkulku virallisten roolien takana. 
 
Työn tavoitteena oli kuvailla ja määritellä pienen eli kuluiltaan noin alle kahden miljoonan 
euron korjausrakennushankkeen projektiryhmän välinen tiedonkulku ja siihen eniten vai-
kuttavat taustatekijät. Lisäksi arvioitiin, kuinka projektiryhmän keskinäinen vuorovaikutus, 
yhteistyö ja luottamus vaikuttavat tiedonkulkuun. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla pien-
ten korjaushankkeiden tiedonkulkua voi parantaa. 
 
Tutkimuksessa tehtiin kirjallisuuskatsaus sekä tapaustutkimukset kolmesta hankkeesta. Kir-
jallisuuskatsauksen aiheita olivat pienten korjausrakennushankkeiden ominaispiirteet tie-
donkulun ja vuorovaikutuksen kannalta, projektiryhmän määrittely, tiedonkulku projek-
teissa sekä luottamuksen ja yhteistyön vaikutus tiedonkulkuun. Tapaustutkimuksissa esi-
merkkihankkeiden projektiryhmien tiedonkulkua selvitettiin kyselyillä ja datan perusteella 
hankkeista tehtiin Gephi-ohjelmistolla sosiaaliset verkostoanalyysit. Haastattelut pidettiin 
kunkin hankkeen projektipäällikölle sekä toiselle hankkeen tiedonkulun kannalta keskei-
selle hahmolle. Haastatteluiden ja verkostoanalyysien perusteella määriteltiin hankkeiden 
tiedonkululle keskeisimmät taustatekijät ja kartoitettiin keinoja tiedonkulun parantamiseksi.  
 
Tutkimuksen tuloksena määriteltiin pienten korjausrakennushankkeiden tiedonkulun esteet, 
jotka jakautuivat kahteen ryhmään. Ensinnäkin suurimman esteen tiedonkululle voivat muo-
dostaa hankkeiden taustatekijät, kuten hankkeen urakkamuoto, aikataulu ja suunnitelmien 
valmiusaste. Toiseksi projektiryhmän hierarkia, luottamus ja sopivat kommunikoinnin tavat 
määrittelevät, onnistuuko hankkeen tiedonkulku. Ennalta määritellyssä tiedonkulun hierar-
kiassa projektipäällikön ja työnjohtajan kaltaiset keskeiset hahmot suodattavat turhaa tietoa 
pois. Ryhmän jäsenten välinen luottamus taas vähentää tarvittavan kommunikaation mää-
rää, sillä luotetut henkilöt tietävät toistensa toimintatavat kysymättäkin. Tiedonkulkua voi 
edistää myös tilaajan ja rakennuttajakonsultin omalla esimerkillä, toimivilla vuorovaikutuk-
sen käytännöillä ja luottamuksen kasvattamisella. 
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Esipuhe 
 
Toimiva vuorovaikutus ja tiedonkulku sekä erilaisten toimijoiden välinen luottamus ovat 
rakentamiselle välttämättömiä. Toiveeni on, ettei niistä koskaan puhuttaisi hankkeelle yli-
määräisenä taakkana tai käsienheilutteluna. Rakennusala on sosiaalisen ja teknillisen liitto. 
 
Kiitän tästä diplomityöstäni työnantajaani Suurea, joka tarjosi minulle niin taloudellisesti 
kuin henkisestikin hyvät olosuhteet kirjoittamiselle. Kiitos etenkin ohjaajani Eero Kaarlehto 
ja esihenkilöni Juho Koskenkorva, jotka ymmärsivät diplomityön kirjoittamisen taakan. Kii-
tos myös erinomaisesta ohjauksesta Aalto-yliopiston valvojalleni Antti Peltokorvelle. Li-
säksi kiitos ystävilleni ja Niilolle. 
 
 
Helsingissä 14.7.2021 
Saara Kemppainen 
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Symbolit ja lyhenteet 
 

Lyhenteet 
 
SNA sosiaalinen verkostoanalyysi (Social Network Analysis) 
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1 Johdanto 
 
1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Rakennushankkeiden tehokas tiedonkulku vähentää hankkeiden virheitä, kestoa ja kustan-
nuksia, ja sen merkitys onnistuneelle hankkeelle on ylipäätään suuri (Eckert ym. 2001; Mo-
reau & Back 2000; Hicks 2007; Freire & Alarcón 2002; Oloufa ym. 2004; Winch 2009, s. 
378; Kania ym. 2020, s. 17; Gorse ym. 1999, s. 511; Kärkkäinen ym. 2019). Tiedonkulun 
ongelmia hankkeissa ei silti ratkota tarpeeksi (Kania ym. 2020, s. 9) eikä tiedonkulun tär-
keyttä joko nähdä tai siihen vaikuttavia tekijöitä ymmärretä. Käytännön työkalut ongelman 
ratkaisemiseen eivät myöskään ole käytössä varsinkaan pienissä hankkeissa tai korjaushank-
keissa. 
 
Jotta rakennushanke voi onnistua, on oikean tiedon oltava kullakin hankkeen toimijalla oi-
keaan aikaan. Tämä tieto kulkee suunnittelu- ja rakennusvaiheessa hankkeen toimijoiden 
vuorovaikutuksen kautta, joksi lasketaan kaikenlaiset viestit ihmisten välillä niin keskustel-
len kuin digitaalisestikin. Rakennushanketta suunnittelee ja johtaa ryhmä, joka kootaan ku-
takin hanketta varten, eivätkä toimijat siten yleensä tunne toisiaan entuudestaan, jolloin he 
eivät luota toisiinsa kuten yhteistyötä pidempään tehneet työntekijät (Chinowsky ym. 2008, 
s. 811; Dainty ym. 2006, s. 8; Naoum 2011, s. 117). Tällöin tiedonkulku häiriintyy ja hank-
keelle aiheutuu ongelmia. Tiedonkulun merkitystä nimenomaan hanketta johtavan ja suun-
nittelevan ryhmän kesken ei ole myöskään selvitetty yhtä paljon kuin tiedonkulkua työ-
maalla, vaikka toimiva tiedonkulku tämän ryhmän kesken johtaa sekä laadukkaisiin suunni-
telmiin että suunnittelutiedon mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön rakentamisessa. 
Vaikka tiedonkulun ja kommunikaation tärkeys ymmärrettäisiin teoriassa, oppeja sovelle-
taan käytäntöön hyvin vaihtelevasti ja henkilöstä riippuen (Dainty ym. 2006, s. 11). Lisäksi 
luottamuksen vaikutus projektiryhmän toimintaan on otettava huomioon, sillä sillä on suuri 
vaikutus kommunikaation laatuun.  
 
Tässä tutkimuksessa keskitytään korjaushankkeisiin, sillä niitä on suuri osa rakennushank-
keista ja niiden merkitys tulee ilmastonmuutoksen takia kasvamaan. Korjausrakentamisen 
osuus kaikista urakoista Suomessa on 44 prosenttia (SVT 2021) ja merkittävä osa Suomen 
rakennuskannasta on juuri nyt peruskorjausiässä (Hakaste 2009, s. 29). Sen lisäksi kiinteis-
tön korjaaminen on lähtökohtaisesti aina uudisrakentamista ympäristöystävällisempää (Säy-
näjoki ym. 2012, s. 7-9), minkä takia kiinnostus korjausrakentamista kohtaan kasvanee, kun 
rakentamisen hiilipäästöjen säätely tiukkenee (Ympäristöministeriö 2021). Siitä huolimatta 
koulutus, tutkimus ja kehitys painottuvat uudisrakentamiseen (Aalto ym. 2015), ja suurin 
osa tässä työssä käsitellystä aiemmasta tutkimuksesta joko käsitteli uudisrakentamista tai ei 
eritellyt, kummasta on kyse. Korjaushankkeiden erityislaatuisten ominaisuuksien takia siitä 
tulisi tehdä omaa tutkimustaan; esimerkiksi korjaushankkeiden lähtötiedot ovat vaikeammin 
saatavilla ja niitä täydennetään purkutöistä saatavalla tiedolla (Ratu S-1231 2012, s. 1-2; Ali 
ym. 2008, s. 390), mikä lisää kommunikaation ja tiedon sujuvan kulun merkitystä suunnit-
telussa. 
 
Samalla tavoin pienistä hankkeista, jotka tässä työssä on määritelty noin alle kahden miljoo-
nan euron hankkeiksi, ei ole erikseen juurikaan tutkimusta, vaikka hankkeista määrällisesti 
laskettuna merkittävä osa on pieniä (Vainio ym. 2002, s. 26-28; Murtomaa 1996, s. 389). 
Pienissä hankkeissa tehdään myös vähemmän investointeja tiedonkulun sujuvuuteen, koska 
niiden ei ajatella olevan tarpeellisia hankkeen kokoon nähden. Kuitenkin tiedonkulun 
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helpottamiseksi on olemassa jo useita keinoja, ja ymmärtämällä pienten hankkeiden omi-
naispiirteet voidaan määrittää, mitkä keinoista soveltuvat juuri näihin hankkeisiin. 
 
Sosiaalisia verkostoanalyyseja on enenevissä määrin tehty rakennusalalla (Lee ym. 2018; 
Chinowsky ym. 2008; Zheng ym. 2016; Pryke 2012), mutta Suomesta, korjausrakentami-
sesta tai pienistä hankkeista ei esimerkkejä löytynyt juurikaan. Sosiaalinen verkostoanalyysi 
on kuitenkin erinomainen työkalu myös rakennushankkeiden tiedonkulun tutkimukseen, 
varsinkin, kun tutkimuksia tehdään sen verran, että vertailutietoa kertyy meta-analyysia var-
ten. Sen vahvuus on näyttää hankkeiden todellinen tiedonkulku toimijoiden virallisten roo-
lien takana.  
 
1.2 Työn tavoitteet 
 

Työn päätavoitteena on ymmärtää ja mallintaa tiedonkulku pienen korjausrakennushanketta 
johtavan ja suunnittelevan projektiryhmän välillä, sekä selvittää, kuinka ryhmän tahot vuo-
rovaikuttavat keskenään, ja kuinka vuorovaikutus, keskinäinen luottamus ja muut hankkeen 
tekijät vaikuttavat tiedonkulkuun. Tavoitteena on antaa suosituksia ja keinoja, joilla pienen 
korjausrakennushankkeen tiedonkulkua voi parantaa. 
 
Tavoitteisiin pääsemiseksi pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Kuinka tieto virtaa pientä korjausrakennushanketta johtavan ja suunnittelevan ryh-
män kesken?  

2. Kuinka pientä korjausrakennushanketta johtavan ja suunnittelevan ryhmän vuorovai-
kutus, yhteistyö ja keskinäinen luottamus vaikuttavat hankkeen tiedonkulkuun? 

3. Millä keinoilla pienen korjausrakennushankkeen tiedonkulkua voi parantaa? 
 
Rakennusprojektissa syntyvän tiedon on virrattava toimijalta toiselle tai oikeisiin tietovaras-
toihin, jotta hankkeeseen liittyviä päätöksiä voidaan tehdä. Rakennushankkeen tieto voi kui-
tenkin olla puutteellista, epätarkkaa tai myöhässä. Tässä työssä selvitetään, mitkä tekijät es-
tävät toimivaa tiedonkulkua ja mitä tekijöitä muuttamalla ja mitä työkaluja käyttämällä tieto 
olisi puutteetonta, tarkkaa ja oikea-aikaista. Tieto liikkuu hankkeessa toimivien henkilöiden 
vuorovaikutuksen kautta, ja tämän työn keskeiset henkilöt ovat korjausrakennushanketta 
suunnitteleva ja johtava ryhmä. Ryhmään kuuluu yleensä esimerkiksi tilaajan edustajia, ra-
kennuttajakonsultteja, suunnittelijoita ja pää- ja aliurakoitsijoiden edustajia, ja hyvä tunto-
merkki ryhmään kuulumisesta on se, että henkilö osallistuu aktiivisesti työmaakokouksiin. 
Ryhmän välinen luottamus ja yhteistyö vaikuttavat hankkeen tiedonkulkuun, ja työssä tutki-
taan, mitkä tekijät saavat ryhmän luottamaan toisiinsa ja tekemään avointa yhteistyötä. Li-
säksi käsitellään sitä, mitkä pienten korjaushankkeiden ominaisuudet ja taustatekijät voivat 
toimia esteinä tiedonkululle. 
 
1.3 Työn rajaukset ja määritelmät 
 

Tämä tutkimus keskittyy tiedonkulkuun ja vuorovaikutukseen pienissä suomalaisissa kor-
jausrakennushankkeissa. Suurin osa rakennusalan tutkimuksesta keskittyy kuitenkin joko 
suuriin hankkeisiin tai uudishankkeisiin, tai ei erittele hankkeen tyyppiä. Siksi tässä diplo-
mityössä käytetään lähteenä paljon yleistä rakentamista koskevaa kirjallisuutta, mutta pyri-
tään analysoimaan, milloin käsiteltävä aihe on ominainen juuri pienille korjaushankkeille tai 
milloin pienet korjaushankkeet merkittävästi eroavat muista hankkeista aiheen suhteen. Li-
säksi työn tapaustutkimus on tehty nimenomaan pienistä korjaushankkeista. 
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Työ rajataan hanketta johtavan ja suunnittelevan projektiryhmän näkökulmaan vastapai-
noksi työmaiden tutkimukselle, joka on rakennusalan tutkimuksessa yleisempi näkökulma 
kuin projektiryhmään kuuluvien rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden. Näistä 
rakennuttajalla tarkoitetaan juridisesti tahoa, jonka “lukuun rakennustyö tehdään” ja joka 
“vastaanottaa työn tuloksen” (RT 10-11222 2016, s. 1-2), mutta termi sekoittuu kielenkäy-
tössä usein hankkeen tilaajaan, ja toisaalta nämä kaksi ovat usein sama taho. Tiedonkulun ja 
vuorovaikutuksen kontekstissa riittää ymmärtää, että rakennuttajalla viitataan hanketta joh-
tavaan ja päätökset toimeenpanevaan tahoon, jolle ominainen kokoonpano on esimerkiksi 
tilaajan kiinteistöpäällikkö sekä rakennuttajakonsultin projektipäällikkö ja projekti-insi-
nööri. Rakennuttajan ympärille koostuu suunnittelijoista, urakoitsijoiden edustajista ja mah-
dollisista muista tahoista verkosto eli projektiryhmä, jonka keskinäistä tiedonkulkua ja kom-
munikaatiota tässä työssä tutkitaan. Suunnittelijoihin kuuluvat yleensä ainakin arkkitehti 
sekä rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelija, urakoitsijoihin ainakin pää-, LVI- ja sähköura-
koitsija, ja muihin tahoihin esimerkiksi vuokralaisen edustaja tai valvojat. 
 
Rakennushankkeiden vaiheista tämä työ keskittyy yleis- ja toteutussuunnitteluun sekä ra-
kentamisvaiheeseen. Tämä siksi, että näiden vaiheiden aikana projektiryhmä pysyy pitkälti 
samana, ja tiedonkulkua ja vuorovaikutusta voi arvioida tämän ryhmän kesken. Vaikka so-
siaalinen verkostoanalyysi on tehty rakennusvaiheessa, ei työtä ole rajattu vain siihen, sillä 
siirtymä suunnittelusta rakentamiseen erittäin tärkeä tiedonkulun kannalta. Hankkeiden 
urakkamuoto on rajattu kiinteähintaiseen kokonaisurakkaan siksi, että se on eräs yleisim-
mistä korjausrakennushankkeiden urakkamuodoista (Leskinen 2016, s. 12) ja työssä tutkitut 
esimerkkihankkeet ovat myös kaikki kokonaisurakoita. Kokonaisurakassa urakoitsija ei ole 
mukana suunnitteluvaiheessa, mikä voi luoda railon tiedonkulkuun siirryttäessä rakennus-
vaiheeseen. Samanlainen urakkamuoto mahdollistaa myös esimerkkihankkeiden vertailun, 
kun urakoitsijan vastuun määrä on sama ja he liittyvät mukaan samassa kohti hanketta. Ko-
konaisurakat ovat useimmiten kiinteähintaisia, eli niistä maksetaan kiinteä etukäteen sovittu 
summa. 
 
Rakennushankkeeseen liittyvällä tiedolla tarkoitetaan kaikkea hankkeeseen liittyvää in-
formaatiota, kuten aikatauluun, rahoitukseen ja budjettiin, kohteen ominaisuuksiin, tilaajan 
tahtoon, viranomaismääräyksiin, suunnitteluratkaisuihin, hankkeen toimijoiden valintaan tai 
rakentamisen valvontaan liittyvää tietoa. Tieto voi olla hankkeen etenemisen kannalta tar-
peellista tai turhaa. Turhaa tietoa on esimerkiksi päällekkäinen tieto, väärä tieto tai hankkee-
seen liittymätön tieto, ja se voi siirtyä erilaisten vuorovaikutustapojen kautta. Tieto voi siir-
tyä myös epäsuorasti esimerkiksi projektipankin, suunnitelmien tai pöytäkirjojen kautta. Sa-
nalla tieto on kaksi englanninkielistä vastinetta, information ja knowledge, joista rakennus-
projektissa liikkuvasta tiedosta on käytetty tutkimuskirjallisuudessa enimmäkseen sanaa in-
formation. Tiedonkulusta puhutaan englanninkielisessä kirjallisuudessa sanoilla information 
flow tai flow of information, josta tässä työssä käytetään toisinaan myös suomennosta tiedon 
virta. 
 
Vuorovaikutuksella ja kommunikaatiolla tarkoitetaan millaista tahansa kaksisuuntaista 
viestin siirtymistä ihmisten tai muiden toimijoiden välillä (Dainty ym. 2006, s. 5-6), ja termit 
ovat jossain määrin päällekkäisiä varsinkin arkipuheessa. Kommunikaatio on kuitenkin 
enemmän viestin välittämistä esimerkiksi puheella, ja vuorovaikutus on laajempi termi kai-
kesta ihmisten välisestä toiminnasta ja ihmisten vaikutuksesta toisiinsa. Kommunikaation 
voi nähdä osana vuorovaikutusta, tai vuorovaikutuksen viestinviejänä. (Mäkipeska & Nie-
melä 2005, s. 24) 
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Korjausrakentamisella tarkoitetaan rakennusta muuttavia tai säilyttäviä toimenpiteitä, ku-
ten esimerkiksi käyttötarkoituksen muutoksen mahdollistavaa remonttia tai vaurioituneen 
julkisivun remonttia. Englanninkielisiä termejä korjausrakentamiselle ovat refurbishment ja 
renovation, joita molempia tutkimuskirjallisuus käyttää. Tämä työ keskittyy pieniin korjaus-
rakennushankkeisiin, mutta koska pienuudelle ei löytynyt tutkimuskirjallisuudesta yksiselit-
teistä määritelmää, lasketaan diplomityössä pieniksi hankkeiksi kaikki kuluiltaan alle kah-
den miljoonan euron hankkeet. Ratu-kortti Korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelu mää-
rittelee pienen korjauskohteen tarkoittavan “yhden tai muutaman asunnon korjausta tai pien-
ten liike- ja toimistotilojen korjausta”, ja että näissä kohteissa “työkohteita on vähän ja kor-
jaustöiden kesto on lyhyt” (Ratu S-1231 2012, s. 7). Tämän työn esimerkkihankkeet ovat 
tuon määritelmän mukaisia tai hieman suurempia. 
 
1.4 Tutkimusmenetelmät ja työn rakenne 
 

Tämä diplomityö on luonteeltaan kartoittavaa ja kuvailevaa tutkimusta (Hirsjärvi ym. 2009, 
s. 138-139). Sen tarkoitus on ymmärtää paremmin tiedonkulkua ja vuorovaikutusta ilmiönä 
pienten korjausrakennushankkeiden kontekstissa ja löytää siitä kiinnostavia ilmiöitä ja kes-
keisiä piirteitä. Vaikka tutkimuksen tavoitteena onkin antaa suosituksia tiedonkulun paran-
tamiseksi, on käsittelytapa silti yleinen, eikä varsinaista tiedonkulun mallia pyritä luomaan. 
Menetelmän kysely- ja haastattelututkimuksen tavoite on selvittää, kuinka esimerkkihank-
keiden tiedonkulku ja vuorovaikutus on toteutunut, mitä ongelmia hankkeissa on ollut ja 
kuinka ne on ratkaistu. Tietoa verrataan kirjallisuuskatsauksen tuloksiin ja analysoidaan 
mahdollisia eroja tulosten välillä. Haastattelututkimus tuo tutkimuskysymyksiin käytännön 
rakennushankkeiden kokemusperäisiä vastauksia. 
 
Työ jakautuu kahteen osaan, kirjallisuuskatsaukseen sekä tapaustutkimuksiin. Kirjallisuus-
katsauksessa määritellään aluksi rakennusprojektien tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kan-
nalta tärkeimmät ominaispiirteet, rakennusprojektia johtava ja suunnitteleva ryhmä sekä 
pienten korjausrakennushankkeiden yleisimmät ominaisuudet. Tämän jälkeen siirrytään tut-
kimaan tiedonkulkua ja määritellään, kuinka pienten korjaushankkeiden ominaispiirteet vai-
kuttavat siihen; kuinka ja millä keinoilla hanketta johtava ja suunnitteleva ryhmä vuorovai-
kuttaa; mitä ongelmia tiedonkulussa on ja mikä on johtamisen merkitys asiassa. Lisäksi ana-
lysoidaan luottamuksen suhdetta vuorovaikutukseen ja tiedonkulun onnistumiseen. Kirjalli-
suuskatsauksen lopussa summataan katsauksen tärkeimmät johtopäätökset. 
 
Diplomityön empiirinen osio on tapaustutkimus (Hirsjärvi ym. 2009, s. 134-135), jossa teh-
tiin sosiaalinen verkostoanalyysi (Social Network Analysis, SNA) kolmelle pienelle kor-
jausrakennushankkeelle. Verkostoanalyysin pohjaksi hankkeiden johtavalle ja suunnittele-
valle ryhmälle tehtiin kyselytutkimus, jossa mitattiin jäsenten kontakteja toisiinsa viimei-
simmän kuukauden sisällä ja pyydettiin listaamaan käytetyt kommunikaatiovälineet. Lisäksi 
selvitettiin, kuinka yhteistyö on toiminut ja ovatko jäsenet luottaneet toisiinsa. Analyysin 
syventämiseksi tehtiin joka hankkeessa kaksi haastattelua. Näiden tietojen avulla empiiri-
sessä osuudessa pyritään ymmärtämään, keiden välillä tieto hankkeissa kulki, missä ja miksi 
se pysähtyi tai takkuili, ja kuinka osapuolten vuorovaikutus vaikutti tiedon liikkumiseen. 
Tuloksia verrataan kirjallisuustutkimukseen ja yhdessä niistä kootaan suositukset pienen 
korjaushankkeen tiedonkulkua parantavista keinoista. Aineiston keräämisen ja analysoinnin 
menetelmät kuvataan tarkemmin luvussa 6.3. 
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Sosiaalista verkostoanalyysia on käytetty enenevissä määrin rakennushankkeiden tutkimuk-
sessa, minkä yksi tausta-ajatus on nähdä rakennushankkeet uudella tavalla. Chinowskyn 
(2008, s. 806-807) mukaan sosiaalisen verkostoanalyysin perusajatus on, että projekteja pi-
tää hallita sosiaalisena yhteistyönä, jotta saavutetaan perinteiset odotukset ylittäviä tuloksia. 
Silloin näkökulma siirtyy perinteisestä insinöörimäisestä tavasta nähdä projektit vain aika-
tauluina ja tehtäväverkostoina kohti näkemystä tiimistä, jonka tulee luottaa toisiinsa ja tehdä 
tehokasta yhteistyötä. Lisäksi verkostoanalyysi näyttää toimijoiden todellisen tiedonkulun ja 
suhteet organisaatiokaavion takana, jolloin täydennettynä haastatteluilla se luo paikkaansa 
pitävän ja sekä visuaalisen että numeraalisen kuvan hankkeen tiedonkulusta.  
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2 Pienet korjausrakennusprojektit 
 
2.1 Hankkeiden ominaispiirteet 
 

Kappaleet 2.1 ja 2.2 esittelevät pienten suomalaisten korjausrakennusprojektien pääpiirteet, 
kuten rakennuskohteet, hankkeiden vaiheet ja yleisimmät urakkamuodot. Luvuissa 2.3 ja 2.4 
taas syvennytään projektia johtavaan ja suunnittelevaan ryhmään sekä rakennuttajan rooliin, 
jotka ovat tutkimuksen aiheen kannalta olennaisinta korjausrakentamisen taustatietoa. 
 
Korjausrakentamista on kaikki jo olemassa oleviin rakennuksiin kohdistuva rakennustyö. 
Ympäristöministeriön julkaisun “Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 
2009-2017” mukaan (Hakaste 2009, s. 29) “suurimmat korjaustarpeet liittyvät tulevaisuu-
dessa rakennusten energiatalouden parantamiseen, kosteusvaurioiden ja niiden aiheuttamien 
terveyshaittojen korjaamiseen, putkistokorjauksiin, julkisivujen korjaamiseen (mukaan lu-
kien ikkunat ja parvekkeet) sekä rakennusten esteettömyyden parantamiseen”. Esimerkkinä 
Suomen rakennuskannan korjaustarpeesta ovat 1960- ja 70-luvuilla rakennetut kerrostalot, 
jotka muodostavat suurimman osa Suomen asuinkerrostalokannasta (Lindstedt ym. 2011, s. 
8), ja joiden peruskorjausikä on vuosikymmeninä 2010 ja 2020 eli tällä hetkellä (Hakaste 
2009, s. 29). Kokonaisuudessa rakennuskannasta noin puolet on asuinrakennuksia ja noin 
kolmasosa toimitiloja (Vainio ym. 2002, s. 50). 
 
Korjaushankkeista määrällisesti suurin osa on pieniä hankkeita (Murtomaa 1996, s. 389-
390). Esimerkiksi vuonna 2002 korjauskohteiden omistajista 38 % oli yksityishenkilöitä 
(Vainio ym. 2002, s. 26-27), jolloin näistä remonteista suurin osa on todennäköisesti pieniä. 
Myös kiinteistöosakeyhtiöiden, kuntien, valtion ja liikelaitosten omistamissa kohteissa teh-
dään aina myös pieniä remontteja, vaikka kiinteistö olisikin suuri (Vainio ym. 2002, s. 26-
27). Korjausrakentamisen arvosta vuonna 2000 puolet oli asuinkerrostalojen, omakotitalojen 
ja rivitalojen remontteja (Vainio ym. 2002, s. 28). Näistä suuri osa istuu alle kahden miljoo-
nan euron määritelmään pienestä hankkeesta. Koska samalla rahamäärällä toteutetaan use-
ampi pieni remontti kuin suuri, tilasto osoittaa, että korjausrakennushankkeita on määrälli-
sesti paljon. Huomionarvoista kuitenkin on, että rahamäärällisesti laskettuna merkittävä osa 
korjaushankkeista oli viime vuosituhannen puolella suuria ja erittäin suuria (Murtomaa 
1996, s. 389), mikä on asianlaita todennäköisesti yhä nykyäänkin. 
 
Yksi suurimmista ja eniten esiin tulleista korjaushankkeiden ominaispiirteistä on lähtötieto-
jen täydentyminen ja siten suunnitelmien päivittyminen vielä rakennusvaiheessa, sillä usein 
urakoitsija kilpailutetaan mahdollisimman valmiiden suunnitelmien perusteella, ja purkutyöt 
saadaan käyntiin, kun urakoitsija on valittu. Siksi suunnittelijoiden on oltava läsnä vielä ra-
kennusvaiheessakin ja päivittää suunnitelmia tarkentuneiden lähtötietojen perusteella. Esi-
merkiksi kaikkia kohteen rakenteita ja materiaaleja ei välttämättä tiedetä etukäteen, mikä 
vaikuttaa urakoitsijan tarjouslaskentaan. (Ratu S-1231 2012, s. 1-2; Ali ym. 2008, s. 390) 
 
Korjausrakentaminen on myös edellä mainituista syistä yllätyksellisempää kuin uudisraken-
taminen. Korjausrakentamisessa tehdään eritysesti vanhojen rakenteiden purku-, tuenta- ja 
vahvistustöitä, ja kohteen eri osien tai alueiden korjausasteet voivat vaihdella suurestikin. 
Korjausrakennushankkeet ovat myös usein pieniä hankkeita, sillä niissä korjataan usein vain 
osa kiinteistöstä, kuten yksittäinen toimitila, tai jokin järjestelmä, kuten vesi- ja viemärijär-
jestelmä (Lindstedt ym. 2011, s. 13). Toisaalta Ali ym. (2008, s. 392) painottavat korjaus-
hankkeiden lähtötiedon puutteellisuuden tekevän niistä monimutkaisempia, kun suunnittelua 
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on tarkennettava hankkeen edetessä ja esimerkiksi purkutöiden lisätessä ymmärrystä raken-
teista. Suhteessa uudisrakentamiseen korjaushankkeiden tuottavuutta heikentää ja hajontaa 
lisää työn pieni esivalmistusaste eli käsityön suuri osuus työmailla (Lindstedt ym. 2011, s. 
13). 
 
Korjattava kohde on usein käytössä, jolloin käyttäjää täytyy huomioida ja informoida eri 
tavoin kuin uudisrakennuksissa. Käyttäjien muutot täytyy suunnitella ja heille aiheutuva 
haitta minimoida, ja heille täytyy mahdollisesti järjestää tilapäistä asumista. Käyttäjien hai-
tan minimointiin kuuluu rakennusajan minimointi, jota edesauttavat matala korjausaste, no-
peasti asennettavat ja kuivuvat materiaalit sekä työn siirtäminen pois käyttäjien tiloista. 
(Ratu S-1231 2012, s. 1-2) Tämä johtaa kuitenkin usein paineisiin olla nopea laadun kustan-
nuksella, ja rakennuttaja joutuukin tasapainottelemaan käyttäjän palvelemisessa nopeuden 
ja hyvän rakennustyön jäljen välillä (Murtomaa 1996, s. 392).  
 
Tämä työ keskittyy rakennushankkeen yleis- ja toteutussuunnitteluun sekä rakennusvaihee-
seen, joissa hanketta johtava ja suunnitteleva ryhmä on suhteellisen yhtenäinen. Ali ym. 
(2008, s. 394-395) määrittelevät näiden vaiheiden tärkeimpien toimijoiden olevan tilaaja, 
suunnittelijat, muut asiantuntijainsinöörit ja urakoitsijat. Korjaushankkeen vaiheet eivät kui-
tenkaan ole yhtä yksiselitteisesti määriteltävissä kuin uudishankkeen. Kuten mainittua, suun-
nittelua tehdään vielä rakennusvaiheessa, kun suunnittelijat päivittävät suunnitelmiaan to-
dellisia rakenteita vastaavaksi (Ratu S-1231 2012, s. 8). Suunnittelun laajuutta on tämän ta-
kia vaikea ennustaa etukäteen, mikä vaatii hyvää yhteyttä suunnittelijoiden ja työmaan vä-
lillä (Murtomaan 1996, s. 386). 
 
Kestoltaan ja kuluiltaan pienemmissä hankkeissa ongelmatkin ovat suhteessa pienempiä. 
Tämä johtuu yksinkertaisesti pienemmästä määrästä sopimuksia, aliurakoitsijoita, alihank-
kijoita ja hankkeen hallintaan tarvittavia systeemejä, eli muuttuvia tekijöitä, jotka kaikki vai-
kuttavat toisiinsa. Kun tekijöitä on vähemmän, muutoksiakin on vähemmän, eikä muutosten 
ja muutoksista kulkevan tiedon hallintaan tarvita yhtä paljon työtä. (Xia ja Chan 2012, s. 19) 
Kappaleessa 2.3 käsitellään hankkeen suunnittelevaa ja päättävää ryhmää, jonka koko hei-
jastaa hankkeen kokoa. 
 
Rakennushankkeisiin on luotu jo monia yhteistyötä ja tiedonkulkua parantavia rakenteita. 
Tällaisia ovat esimerkiksi suunnittelun ja rakennuttamisen tehtäväluettelot sekä rakennus-
urakan yleiset sopimusehdot, jotka määrittelevät osapuolten velvollisuuksia ja rooleja sekä 
ylläpitävät hyvää rakennuttamis- ja urakointitapaa. Yhteistyötä selkeyttää, kun perusteita ei 
tarvitse keksiä tyhjästä, vaan kaikki ymmärtävät omansa ja toistensa osuuden hankkeessa. 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa myös kuvataan yhteistoiminnassa käytettävät 
muodot, kuten päivittäinen kanssakäyminen, kokoukset, katselmukset, neuvottelut, tarkas-
tukset ja näiden dokumentointi. (Kankainen & Junnonen 2001, s. 79-80) 
 
2.2 Urakkamuodot ja maksuperusteet 
 

Hankkeen urakkamuoto määrittää suunnittelun ja rakennustyön vastuiden jakautumisen ti-
laajan ja urakoitsijan kesken. Lisäksi samalla valitaan urakan maksuperuste. Urakkamuodot 
voi jakaa vastuun jakautumisen perusteella suunnittele ja rakenna -muotoihin (SR-urakka), 
pääurakkamuotoihin ja osaurakkamuotoihin (käytännössä projektinjohtourakka). Pääurak-
kamuodoissa urakoitsija kilpailutetaan suunnittelun jälkeen ja hänellä on vastuu hankin-
noista, työmaan johtamisesta ja rakentamisesta. (Kankainen & Junnonen 2001, s. 27-28) 
Pienissä korjaushankkeissa pääurakkamuotoihin kuuluva kokonaisurakka on yksi 
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yleisimmistä urakkamuodoista, ja esimerkiksi taloyhtiöiden korjaushankkeiden se on yleisin 
(Leskinen 2016, s. 12). Siinä pääurakoitsija tarjoaa urakkahinnan valmiiden suunnitelmien 
perusteella, rakentaa kohteen ja hankkii aliurakoitsijat (Kankainen & Junnonen 2001, s. 28). 
Tämä tutkimus on rajattu juuri kokonaisurakkaan ja esimerkkihankkeet ovat kaikki koko-
naisurakoita. Lisäksi kaikkien esimerkkihankkeiden maksuperuste on kiinteä hinta, jossa 
urakoitsija tarjoaa koko urakan tietyllä summalla. Usein myös joillekin lisä- ja muutostöille 
annetaan jo tarjouksessa yksilöhinnat. 
 
Kokonaisurakan lisäksi myös jaettua urakkaa ja suunnittelua sisältäviä urakkamuotoja käy-
tetään jonkin verran korjausrakentamisessa (Leskinen 2016, s. 12-13). Esimerkiksi asuin-
kerrostalojen putkiremonteista suurin osa toteutetaan kokonaisurakkana tai jaettuna urak-
kana (Paiho ym. 2009, s. 103). Korjausrakentamista varten on myös kehitetty omia urakka-
muotoja, kuten yhteistoimintaurakka, normaalihintaurakka ja yksikköaikaurakka, mutta ne 
eivät ole levinneet laajalle (Lindstedt ym. 2011, s. 22). Lisäksi korjausurakat voidaan toteut-
taa erikoisurakoitsijoiden “pääurakkana” eli tiettyyn rakennusosaan tai järjestelmään koh-
distuvana urakkana, kuten sähkötöiden tai ikkuna- ja ovitöiden urakat (Murtomaa 1996, s. 
390). 
 
2.3 Rakennusprojektia johtava ja suunnitteleva ryhmä 
 

Projektiryhmällä tarkoitetaan rakennushanketta johtavaa ja suunnittelevaa ryhmää, eikä esi-
merkiksi rakennustyömaan eri urakoitsijoiden työntekijöistä koostuvaa työryhmää. Kirjalli-
suustutkimuksessa on siksi otettu lukuun yleinen tutkimus niin ryhmistä yleensä kuin ryh-
mistä rakennusalan kontekstissakin, sekä tutkimus suunnittelu- ja johtotyötä tekevistä raken-
nusalan ryhmistä, mutta ei tutkimusta nimenomaan rakennustyömaalla työskentelevistä ryh-
mistä. 
 
Naoum (2011, s. 102) määrittelee ryhmän merkeiksi seuraavat: jäsenillä on merkittävästi 
keskinäistä kanssakäymistä, he tietävät olevansa osa ryhmää ja tunnistavat ryhmään kuulu-
mattomat jäsenet, ja ryhmän jäsenillä on määritellyt roolit. Rakennushanketta johtava ja 
suunnitteleva joukko ihmisiä täyttää hyvin tämän määritelmän, ja heillä on esimerkiksi hank-
keen vaiheesta riippuen yhteisiä suunnittelu- tai työmaakokouksia ja muuta säännöllistä 
kommunikaatiota hankkeesta. Ryhmästä voi myös käyttää nimitystä projektiryhmä. Ryhmää 
ei ole kuitenkaan määritelty aukottomasti, ja riippuu hankkeesta, keitä siihen lasketaan mu-
kaan.  
 
Pienen korjausrakennushankkeen kontekstissa ryhmään kuuluvat yleensä tilaajan edustajat, 
rakennuttajakonsultit, suunnittelijat ja pää- ja aliurakoitsijoiden edustajat, eli he, jotka osal-
listuvat aktiivisesti työmaakokouksiin. Kokonaisurakassa pää- ja aliurakoitsijat tulevat mu-
kaan vasta rakennusvaiheessa. Suunnittelijoihin lukeutuvat yleensä arkkitehti, rakennesuun-
nittelija, LVI-suunnittelija sekä sähkösuunnittelija, ja toisinaan myös sisustussuunnittelijan 
ja palokonsultin tapaisia erityisalojen suunnittelijoita. Toisinaan ryhmään voidaan määritellä 
kuuluvaksi vuokralaisen edustajia, alihankkijoita tai erillisiä valvojia, ja välillä esimerkiksi 
aliurakoitsijat eivät ole osapuolten kanssa tarpeeksi tekemisissä kuuluakseen ryhmään. Esi-
merkiksi Ali ym. (2008, s. 392) määrittelevät hankkeen suunnittelun avaintoimijoiksi suun-
nittelu- ja rakennusvaiheessa arkkitehdit, insinöörit, pääurakoitsijan, tilaajan, määrälaskijan 
(quantity surveyor) ja aliurakoitsijat. Tämän diplomityön kohteena olevaan ryhmään viita-
taan joko sanalla projektiryhmä tai selventävällä termillä rakennushanketta suunnitteleva ja 
johtava ryhmä.  
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Kuten edellisessä luvussa mainittiin, pienet projektit ovat korjausrakentamiselle tyypillisiä, 
jolloin myös projektiorganisaatio on pieni. Suunnittelijoita, tilaajan edustajia, rakennuttaja-
konsultteja ja urakoitsijoita on vähemmän, eivätkä kaikki osallistu työmaakokouksiin. Esi-
merkiksi tämän työn kolmessa esimerkkihankkeessa työmaakokouksiin osallistui n. 10-15 
henkeä siten, että aloituskokousten jälkeen osallistujamäärä putosi. Tällä on vaikutusta hank-
keiden tiedonkulkuun, mitä käsitellään enemmän luvuissa 3.3 ja 4.1. 
 
Johtavan ja suunnittelevan ryhmän lisäksi rakennushankkeissa työskentelee eri urakoitsijoita 
ja alihankkijoita, valvojia ja muita yhteistyökumppaneita, joihin ryhmä voi olla yhteydessä. 
Muita kontakteja ryhmälle ovat viranomaistahot kuten rakennuslupaviranomaiset, tilan käyt-
täjät, kuten vuokralaiset tai asukkaat, muut kiinteistön käyttäjät, kiinteistöosakeyhtiön edus-
tajat ja isännöitsijän edustajat. Vaikka kommunikaatio näihin ulkopuolisiin tahoihin onkin 
tärkeä osa rakennushankkeen tiedonkulkua, on se tässä diplomityössä rajattu pois selkeyden 
vuoksi. Esimerkiksi Pryke (2012, s. 71) toteaa, että sosiaalinen verkostoanalyysi perustuu 
selkeästi rajattuun tutkittavaan ryhmään.  
 
Kommunikaatio ja tiedonkulku ryhmän ulkopuolisten tahojen kanssa on kuitenkin tärkeä 
jatkotutkimuskohde etenkin pienissä rakennushankkeissa, jotta tiedonkulusta hankkeissa 
saadaan täydellisempi kuva. Esimerkiksi tärkeä ulkopuolinen taho korjausrakentamisessa on 
käyttäjä, kuten asukas tai liiketilaa vuokraava toimija. Asuinkerrostalojen remonteissa käyt-
täjän kokema haitta mitataan remontin pituudessa, ja moni asukas saattaa asua työmaa-alu-
eella, jolloin turvallisuuden ja tiedottamisen rooli on tärkeä. Myös logistiikan hallitseminen 
on olennaista, jotta rakennustyön kuljetukset ja säilytys eivät häiritse käyttäjien elämää 
(Lindstedt ym. 2011, s. 13-14) 
 
Rakennusalan johtavilla ja suunnittelevilla ryhmillä on erityispiirteitä, jotka haittaavat ryh-
män toimintaa. Ensinnäkin ryhmät ovat usein epäyhtenäisiä. Niiden jäsenet tulevat väistä-
mättä erilaisista koulutustaustoista, sillä rakennushankkeissa yhdistyy monen eri ammat-
tialan osaaminen. Naoumin (2011, s. 111-112) mukaan mitä erilaisemmat lähtökohdat tiimin 
jäsenillä on esimerkiksi iän, sosiaalisen statuksen tai taitojen suhteen, sitä epätodennäköi-
sempää on, että tiimi on yhtenäinen, mikä voi aiheuttaa työntekoon häiriöitä ja ristiriitoja. 
Alin ym. (2008, s. 392) mukaan esimerkiksi toimijoiden näkökulmat, odotukset hankkeesta, 
kieli ja työnkuva voivat vaihdella. Epäyhtenäisyydestä kertoo myös Chinowskyn ym. (2008, 
s. 811) huomio, jonka mukaan rakennushankkeelle on tyypillistä, että toimijoiden omat ta-
voitteet voivat olla jopa tärkeämpiä kuin hankkeen yhteinen päämäärä eli valmis ja toimiva 
rakennus. Tämä on kuitenkin epäoptimaalista, sillä yhteen hitsautuneet ja toimivat tiimit 
pystyvät parempiin suorituksiin kuin hajanaisemmat tiimit, joiden fokuksessa on lähinnä to-
teuttaa tiivistä ja ennalta määrättyä aikataulua. (Chinowsky ym. 2008, s. 811) 
 
Toinen erityispiirre on ryhmien lyhytikäisyys. Rakennushankkeille on tyypillistä, että työ-
ryhmä kasataan uudelleen kutakin hanketta varten, eli toimijoiden sosiaaliset kontaktit vaih-
tuvat projekteittain, mikä lisää hankkeiden epävakautta (Chinowsky ym. 2008, s. 811; 
Dainty ym. 2006, s. 8; Pryke 2012, s. 22). Pidempään töitä yhdessä tehneet ryhmät ovat 
yhtenäisempiä ja paremmin ryhmäytyneitä ja siksi tehokkaampia, mutta rakennusalan työ-
ryhmät joutuvat hajoamaan, kun ryhmäytymisprosessi on käyty ja ryhmä alkanut toimia te-
hokkaasti (Naoum 2011, s. 117). Chinowskyn ym. mukaan (2008, s. 804) rakennusalan työ-
ryhmiltä on perinteisesti vaadittu erityisesti tehokkuutta ja aikataulullista nopeutta, mutta 
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työryhmän toimivuuteen ja yhteistyöhön on kiinnitetty vähemmän huomiota, vaikka näillä 
seikoilla on suuri vaikutus projektin onnistumiseen. 
 
2.4 Rakennuttajan ja tilaajan roolit 
 

Tässä työssä tiedonkulkua käsitellään projektiryhmän näkökulmasta, jonka olennainen osa 
ovat rakennuttajan edustajat. Rakennuttaja terminä ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen 
ja tiedonkulun hallinta on olennainen osa rakennuttajan tehtäviä, joten asiaa avataan tässä 
kappaleessa tarkemmin.  
 
RT-kortin “Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet” (RT 10-11222 
2016, s. 1-2) mukaan rakennuttaja tarkoittaa “luonnollista tai juridista henkilöä, jonka lu-
kuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työntuloksen”. Kuitenkin tätä 
termiä käytetään yhteydestä riippuen sekä rakennushankkeeseen ryhtyvästä, tilaajasta että 
itse rakennuttajasta. RT-kortin mukaan “arkikielessä ja rakennusalan sopimusasiakirjoissa 
rakennushankkeeseen ryhtyvää kutsutaan rakennuttajaksi tai (rakennuskohteen) tilaajaksi”. 
Myös rakennuttajaa kutsutaan esimerkiksi työmaakontekstissa tilaajaksi, sillä “rakennuttaja 
on juridisesti myös tilaaja häneen suorassa sopimussuhteessa oleviin muihin rakennushank-
keen osapuoliin, esimerkiksi pääurakoitsijaan nähden”. Rakennuttaja on tarkkaan ottaen kui-
tenkin tilaaja vain sopijakumppaneille, joihin tämä on suorassa sopimussuhteessa. Esimer-
kiksi pääurakoitsija voi toimia tilaajana aliurakoitsijan työlle. (RT 10-11222 2016, s. 1-2)  
 
Yleensä rakennuttaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä ja tilaaja ovat kuitenkin käytännössä 
sama taho, josta puhutaan arkikielessä tilaajana (RT 10-11222 2016, s. 1-2). Suuressa osassa 
tämän työn lähteistä puhutaankin tilaajasta, mutta tämän informaation on tulkittu koskevan 
myös rakennuttajaa, ellei toisin ole selvästi lähteessä mainittu. Englanninkielisissä lähteissä 
tilaajasta ja rakennuttajasta käytetään sanoja developer, builder, client ja owner, eikä viit-
taussuhde suomenkielisiin sanoihin ole aina selkeä. Käännöspalvelun perusteella voidaan 
kuitenkin sanoa, että developer ja builder viittaavat rakennuttajaan ja client ja owner tilaa-
jaan. Tässä työssä käytetään enemmän yleisessä käytössä olevaa sanaa tilaaja, mutta sanan 
voi lähes jatkuvasti lukea synonyymiksi rakennuttajalle.  
 
Rakennuttaja ei yleensä ole henkilö vaan organisaatio, johon kuuluvat päättävä ja toimeen-
paneva taso. Päättävä taso, kuten ohjausryhmä tai yhtiön hallitus, johtaa rakentamista ja te-
kee korkeamman tason päätöksiä. Toimeenpanevaan tasoon kuuluu yleensä projektipääl-
likkö ja esimerkiksi projekti-insinööri. Päättävä taso on antanut osan päätösvallasta toimeen-
panevalle tasolle, joka huolehtii käytännön tehtävistä hankkeessa. Toisinaan tähän tehtävään 
on palkattu rakennuttajakonsultti, jonka vastuut hankkeesta voivat olla hyvinkin laajat, 
vaikkei tämä juridisessa mielessä olekaan rakennuttaja. (RT 10-11222 2016, s. 2) Kun tut-
kimuskirjallisuudessa on käytetty termiä projektinjohto, on sen tulkittu viittaavan juuri tähän 
rakennuttajan toimeenpanevaan tasoon, ellei termillä ole tarkoitettu nimenomaan työmaa-
johtoa.  
 
Rakennuttaja vastaa hankkeessa esimerkiksi seuraavista asioista: 

- tarvittavien suunnitelmien ja rahoituksen hankinta 
- toteutussopimusten solminta 
- rakennustöiden teettäminen ja vastaanottaminen 
- hankkeen organisointi 
- viranomaislupien hankinta 
- kustannussuunnitelman ja aikataulun laatiminen. (RT 10-11222 2016, s. 2) 
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Rakennuttaja on keskeinen osa hankkeiden tiedonkulkua, sillä rakennuttajan eräs olennainen 
tehtävä on muiden toimijoiden, kuten suunnittelijoiden, hankinta, heidän työnsä koordinointi 
sekä työn toimintaedellytysten luominen. Tähän kuuluu olennaisena osana suunnittelun oh-
jaus esimerkiksi suunnittelukokousten järjestämisen muodossa. (RT 10-11222 2016, s. 2) 
On kuitenkin huomattava, että vaikka suunnittelun ohjauksesta on tehty paljon tutkimusta 
myös tiedonkulun ja kommunikaation saralla, keskittyy tämä työ suunnittelijoiden suuntaan 
tapahtuvan tiedonkulun lisäksi kaikkeen muuhunkin rakennuttajan ympäristössä tapahtu-
vaan tiedonkulkuun, eli esimerkiksi myös rakennuttajaorganisaation keskinäiseen tai ura-
koitsijan suuntaan tapahtuvaan tiedonkulkuun. RT-kortin mukaan rakennushankkeen tiedon-
hallinta onkin osa koko rakennuttajan hankkeen laadunhallintaa (RT 10-11222 2016, s. 2). 
 
Rakennuttajan vastuut pätevät pääpiirteissään myös pienissä korjausrakennushankkeissa. 
Korjaushankkeissa tilaajaa edustaa usein isännöitsijä tai rakennuttajakonsultti (Hakaste 
2009, s. 26), sillä tilaajalla itsellään ei aina ole rakennuttamiseen vaadittavia taitoja. Tähän 
vaikuttaa, että merkittävä osa korjaushankkeista on myös kuluttajalähtöisiä (Hakaste 2009, 
s. 26; Vainio ym. 2002, s. 52). Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että rakennuttaja-sanan 
alle luetaan usein sekä itse tilaaja että tilaajalle vastuussa oleva tilaajan edustaja, kuten ra-
kennuttajakonsultti. Kuitenkin rakennuttajakonsultin tehtävä on suunnittelijoiden tapaan 
tuottaa arvoa tilaajalle, ja he ovat työstään tilaajalle vastuussa. Tällöin rakennuttajakonsultin 
työ on paljon enemmän samastettavissa suunnittelijoihin kuin tilaajaan. Kärnän ja Junnosen 
(2016, s. 165-166) mukaan tilaajan tyytyväisyydellä voidaan mitata onnistunutta projektia, 
ja tällöin on selvää, että rakennuttajakonsulttia ei voida nähdä osana tilaajaorganisaatiota, 
vaan yhtenä tilaajan tyytyväisyyttä palvelevista toimijoista. 
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3 Rakennusprojektin tiedonkulku 
 
3.1 Rakennushankkeen tiedon ja tiedonkulun luonne 
 

Rakennushankkeessa liikkuvaa tietoa on vaikea määritellä sen laajuuden vuoksi, sillä mikä 
tahansa hankkeen kuvailu on tietoa hankkeesta. Rakennushankkeen tietoa käsittelevä ISO 
12006-2 -standardi (SFS-EN ISO 12006-2:2020:en 2020) esittelee jaottelun rakennushank-
keen tiedolle, ja tämä jaottelu toimii perustana esimerkiksi tietomallien järjestelmissä. Mää-
ritelmän mukaan hankkeessa kulkeva tieto voi liittyä: 

a) rakentamisen resursseihin (construction resources; tietoa esimerkiksi pöytäkirjoista 
ja sopimuksista, materiaaleista ja työkaluista sekä hankkeen toimijoista) 

b) rakennusprosessiin (construction process; sisältää johtamistyön ja itse rakentamis-
prosessin, korjausvaiheen ja purkutyön tapahtumat) tai 

c) rakentamisen lopputulokseen (construction result; valmiin rakennuksen tiedot ja val-
miit suunnitelmat). 

 
Tutkimuskirjallisuudessa tulee usein esiin ajatus, jonka mukaan hankkeessa kulkevan tiedon 
loppusijoituspaikka ovat eri alojen suunnitelmat: hankkeesta kerätään lähtötietoja, kuten tie-
toja rakennuksesta tai tilaajan toiveista, niitä jalostetaan suunnittelijan ammattitaidolla ja 
lopputuote kootaan suunnitelmiin, joita käyttämällä työmaa rakentaa valmiin tuotteen. Kui-
tenkin hankkeissa on myös paljon tietoa, jonka tarkoituksena on vain tukea suunnittelua ja 
rakentamista, kuten vaikkapa tieto kokousten ajankohdasta tai toimijoiden yhteystiedot. 
Murtomaan (1996, s. 372) mukaan korjaushankkeessa oleellista tietoa ovat esimerkiksi ra-
kennuksen kunto, tiloille asetettavat tavoitteet, käytettävät korjaus- ja perusparannusmene-
telmät ja päätös korjausasteesta. Tässä työssä tiedon sisältöön ei syvennytä muuten kuin 
lean-menetelmän mukaisesti, eli arvioidaan sitä, onko tieto arvoa tuottavaa, oikea-aikaista, 
tarkkaa ja sisältääkö se kaksoiskappaleita tai epäolennaisuuksia. 
 
Tarpeellisen tiedon oikea-aikainen kulku on tärkeä osa toimivaa projektia (Eckert ym. 2001; 
Moreau & Back 2000; Hicks 2007; Freire & Alarcón 2002; Oloufa ym. 2004; Winch 2009, 
s. 378; Kania ym. 2020, s. 17; Gorse ym. 1999, s. 511; Kärkkäinen ym. 2019). Tiedon on 
projektissa päädyttävä oikeille henkilöille tai oikeaan tietovarastoon, kuten projektipankkiin 
tai tietylle suunnittelijalle, mahdollisimman nopeasti, jotta tiedon varassa voidaan tehdä uu-
sia päätöksiä ja toimia. Suuressa mittakaavassa projektin tiedonkulun voi nähdä niin, että 
suunnittelijat tuottavat tilaajan toiveisiin perustuvaa suunnittelutietoa, jota urakoitsijat käyt-
tävät työmaalla, ja projektinjohdon tehtävä on saada tämä prosessi toimimaan hyvin (Winch 
2009, s. 394). Kuten kappaleessa 2.1 kerrottiin, korjausrakennushankkeiden erityispiirteisiin 
kuuluu myös, että tieto liikkuu myös työmailta suunnittelijoille, kun purku- ja rakennustyöt 
täydentävät hankeen lähtötietoja. 
 
Jotta hankkeen toimijat voisivat välittää oikeaa tietoa eteenpäin, tulee heillä olla näkemys 
rakennushankkeen tilannekuvasta, jolla tarkoitetaan kokoelmaa ajantasaista tietoa työmaan 
ja koko hankkeen tilanteesta. Ajantasaisen tilannekuvan luomista vaikeuttaa esimerkiksi 
se, että todellisuudessa tehtävä työ eroaa suunnitellusta työn sisällöstä, eikä silloin tilanne-
kuvaa saada selville esimerkiksi ajantasaisista suunnitelmista tai hankekuvauksesta. Työ-
maan työntekijöillä on yleensä hyvä ymmärrys hankkeen tai työmaan tilanteesta, mutta 
heidän tietoaan ei hyödynnetä hankkeissa. (Kärkkäinen ym. 2019, s. 157-160) Jotta koko 
hankkeen tiedonkulkua voi ymmärtää, tulee siis tuntea suunnitelmien ja kuvausten lisäksi 
työmaan ajantasainen tilanne. 
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Projektin tiedonkulku on usein luonteeltaan kaoottista ja arvaamatonta, eikä kulje vain pro-
jektin virallisia reittejä pitkin (Eckert ym. 2001, s. 45). Tiedon virran luonnetta on yritetty 
kuvata esimerkiksi vertauskuvien avulla. Tribelsky ja Sacks (2010, s. 190-191) kritisoivat 
tiedonkululle eri tutkimuksissa esitettyjä virtausmekaniikan tai sähkövirran metaforia, sillä 
toisin kuin geneerinen nesteen tai sähkön virta, tiedon virta on usein katkeilevaa ja sen sisältö 
on vaihtuva. Tiedon virtaa on verrattu myös tuotantolinjalla tapahtuvaan tuotteen kokoami-
seen, jossa tietopaketit liikkuvat suunnittelijalta toiselle tuotteen osien tapaan (Koskela 
2006), mutta Tribelskyn ja Sacksin (2010, s. 191) mukaan tällöin unohdetaan projektitiedon 
iteroituva luonne: toisin kuin tuotantolinjalla, ei projektin tiedon, kuten suunnittelutiedon, 
lopullista muotoa aluksi voida ennustaa, vaan lopputuote määrittyy projektin edetessä. 
 
Sujuva tiedonkulku urakoitsijan, aliurakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja rakennuttajan välillä 
voi auttaa ratkaisemaan ongelmia luovasti ja helpottaa kaikkien työtä. Kanian ym. (2020, s. 
9) kyselytutkimuksen tuloksena oli, että minkä tahansa rakennusprojektin onnistuminen oli 
kiinni siitä, että oikea tieto oli oikeilla ihmisillä oikeaan aikaan. Tiedon (information) puute 
johtaa ymmärryksen (knowledge) puutteeseen, mikä aiheuttaa tarpeettomia ja ennustamatto-
mia ongelmia ja kuluja. Xien ym. (2000, s. 774) kyselytutkimuksen mukaan suurimmat on-
gelmat tiedonkulussa ovat tiedon epätarkkuus ja tiedon saaminen käyttöön liian myöhään.  
 
Tiedon voi ajatella kulkevan kommunikaation kautta, ja kommunikaatiota käsitelläänkin sy-
vemmin luvussa 3.6. Tilleyn (2005, s. 30) mukaan kommunikaatio on “kaksisuuntaista aja-
tusten, viestien tai tiedon välittämistä”, ja se voi tapahtua esimerkiksi puheen, merkkien, 
kirjoittamisen tai käytöksen kautta. Kommunikaation laatua mittaa se, kuinka tehokasta ja 
avointa se on. Tiedonkulun ja kommunikaation tärkeydestä kertoo myös Chanin ja Kuma-
raswamyn tutkimus (1997, s. 57-60), jossa selvitettiin rakennusprojektien osapuolten mie-
lestä suurimpia hankkeisiin viivästyksiä aiheuttavia tekijöitä. Osapuolia tutkimuksessa oli-
vat tilaaja (client), konsultit (consultants; sisältää suunnittelijat) sekä urakoitsija (contrac-
tor). Päätöksenteon hitaus oli kolmanneksi suurin viivästyksiä aiheuttava tekijä rakennus-
projekteissa, kun kaikkien osapuolten näkemykset laskettiin yhteen. Tilaajan näkökulmasta 
tätäkin tärkeämpää oli suunnittelijoiden ja urakoitsijan välinen kommunikaatio, ja urakoitsi-
jan näkökulmasta taas viivästykset suunnittelumateriaalin hyväksynnässä ja sen saamisessa 
työmaan käyttöön. On myös huomattavaa, että projektiin, tilaajaan, suunnitteluun ja urakoit-
sijaan liittyvät syyt nähtiin kaikki merkittävämmiksi viivästyksiä aiheuttaviksi tekijöiksi 
kuin materiaaliin, työhön tai laitteisiin liittyvät tekijät tai projektin ulkoiset tekijät. Tämä 
korostaa ihmisten kanssakäymisen merkitystä teknisiin seikkoihin nähden projektien tehok-
kuudessa. (Chan ja Kumaraswamy 1997, s. 57-60) 
 
3.2 Tiedonkulku lean-ajattelussa 
 

Perinteisessä johtamisessa ja suunnittelunohjauksessa määritellään ja johdetaan työtehtäviä 
ja toimintoja, mutta ihmisten johtaminen sekä tiedonkulun hallinta jäävät vähemmälle. Lean-
ajattelussa projektia ei nähdä vain toimintoihin pilkottuna kokonaisuutena, vaan tiedon, ih-
misten ja materiaalien virtana.  (Tilley 2005, s. 28-32; Freire & Alarcon 2002, s. 249) Siksi 
lean-ajattelu antaa paljon eväitä tiedonkulun ymmärtämiselle ja parantamiselle. Sen mukaan 
tiedon tulee kulkea saumattomasti tiedon loppukäyttäjälle eli tiedon tarvitsijalle, ja sen, 
kuinka tieto on järjestetty ja esitetty, tulee palvella tätä loppukäyttäjää mahdollisimman hy-
vin (Hicks 2007, s. 245). 
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Hicks määritti artikkelissaan Lean information management: Understanding and elimi-
nating waste (2007, s. 244-246) lean-tiedonhallinnan periaatteet seuraavasti: 

1) Tiedon on tuotava lisäarvoa asiakkaalle, eli sen tulee olla arvokasta työn kannalta. 
(Asiakkaaksi voi rakennushankkeessa tulkita monta tahoa, kuten tilaajan, kiinteistön 
omistajan tai tulevan asukkaan tai vuokralaisen.) (Value) 

2) Tiedonkulun eri askeleet ovat mahdollisimman yhtenäisiä ja automatisoituja, sekä 
tiedon tallettajat ymmärtävät myös sellaisen tiedon tallentamisen arvon, joka ei hyö-
dytä suoraan heitä itseään. (Value stream) 

3) Tieto virtaa mahdollisimman nopeasti tai jopa reaaliaikaisesti, eikä sisällä kaksois-
kappaleita, tuplatallentamista tai turhaa tietoa. (Flow) 

4) Tietoa pitää tuottaa vain asiakkaan tarpeisiin. (Pull) 
5) Tiedonhallinnan systeemiä on jatkuvasti tarkkailtava ja kehitettävä, ja sen käyttäjiä 

koulutettava. (Continuous improvement) 
 
Lean-ajattelua paljon käsitellyt Koskela (2006, s. 16-17) tutki tietoa suunnitteluprosessissa 
ja listaa neljä tilaa, joissa projektin tieto voi olla: muutoksessa (transformation), odotuksessa 
(waiting), liikkeessä (moving) tai tarkkailussa (inspection). Näistä muutos on Koskelan mu-
kaan ainoa arvoa tuottava tiedon tila, eli varsinainen suunnittelutyö, ja muiden osuutta pitää 
vähentää, sillä ne ovat hukkaa. Odotus merkitsee tiedon paikallaan pysymistä esimerkiksi 
jonkun sähköpostissa, liike tiedon kulkua paikasta toiseen kuten suunnitelmien siirtymistä 
työmaalle, ja tarkkailu tarkoittaa tiedon arvioimista, kuten pöytäkirjan puhtaaksikirjoitusta. 
Toisaalta myös muutoksessa oleva tieto voi olla hukkaa, mikäli se on virheiden korjausta tai 
muuta uudelleen tehtävää työtä. Yleisesti hukan määrä suunnittelussa on suuri (Koskela 
2006, s. 16-17) ja sitä tuottavat nimenomaan epätarkka ja puutteellinen tieto (Hicks 2007, s. 
247). Esimerkiksi Freire ja Alarcón (2002, s. 253) analysoivat neljää rakennusprojektia ja 
huomasivat, että vain 16 prosenttia suunnitteluvaiheen ajasta oli hankkeen arvoa lisäävää 
suunnitteluaikaa. Lean-ajattelussa hukka määritellään hyvin tiukasti, ja suunnittelua olisi 
käytännössä mahdoton tehdä lainkaan ilman odottamista tai tiedon tarkkailua, mutta on silti 
tärkeä määritellä nämä toiminnot hukaksi, sillä ne eivät suoraan tuota arvoa eli edistä suun-
nitelmia. 
 
Tiedon liikkumisesta johtuvaa hukkaa voidaan vähentää tiimin sujuvalla toiminnalla ja sillä, 
että vastuu jakautuu tasaisesti tiimin kesken, jolloin tietoa ei tarvitse turhaan kuljettaa hie-
rarkian tasolta toiselle, kuten esihenkilölle hyväksyttäväksi (Koskela 2006, s. 16-19). Tietoa 
taas joudutaan usein odottamaan siksi, että tieto toimitetaan seuraavalle tahoille liian suu-
rissa paketeissa, kuten kokonaisissa suunnitelmissa, mikä muodostaa tiedonkulkuun pullon-
kaulan (Koskela 2006, s. 16-19; Tribelsky ja Sacks 2010, s. 198-199). Jos suunnittelutyön 
jakaminen pienempiin osiin ei ole mahdollista, voi suunnittelijan tieto liikkua muille osa-
puolille myös runsaan epäformaalin keskustelun kautta. Toisaalta myös tilaajan päätöksiä 
joudutaan odottamaan, mitä voidaan yrittää helpottaa tuomalla tilaaja lähemmäs suunnitte-
luprosessia, jolloin keskustelua tilaajan toiveiden täyttymisestä voidaan käydä jatkuvasti. 
(Koskela 2006, s. 16-19) 
 
Moni rakennusalan metodi ja työkalu toimii lean-ajattelun mukaisilla periaatteilla, eikä lean-
ajattelua voi enää irrottaa rakennusalan normista erilliseksi ajattelutavaksi. Siksi lean-meto-
deja ja -työkaluja käsitellään läpi tämän diplomityön eikä erillisenä osionaan. 
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3.3 Tiedonkulku pienissä hankkeissa 
 

Korjausrakennushankkeista suurin osa on pieniä hankkeita (Murtomaa 1996, s. 389-390). 
Hankkeen koko vaikuttaa tiedonkulkuun esimerkiksi projektiryhmän koon ja hallittavuuden 
kannalta. Esimerkiksi tiedonkulun järjestelmän luomiseen panostetaan suhteessa vähemmän 
ja hankkeiden ajatellaan usein kulkevat omalla painollaan, kun taas monimutkaisten hank-
keiden hallintaan panostetaan enemmän ajallisesti ja rahallisesti. Pienissä hankkeissa myös 
projektia suunnittelevan ja johtava ryhmä on pienempi ja tämän työn esimerkkihankkeissa 
se on 13-14 henkeä. On kuitenkin huomattava, että ryhmän koko ei voi olla juuri tätä pie-
nempi, sillä tietyt roolit ovat pakollisia kaikissa hankkeissa. 
 
Kärnä ja Junnonen (2017, s. 163-164) huomasivat, että mitä pienempi projekti on, sitä tyy-
tymättömämpiä tilaaja ja rakennuttaja (client, manager and project consultant) ovat suun-
nittelijoiden työhön. Tutkijat analysoivat tämän johtuvan siitä, että suurissa projekteissa pro-
jektiorganisaatio on rakennettu ajatuksella, mutta pienissä projekteissa tilanne on toinen, ja 
esimerkiksi pääurakoitsijan ja suunnittelijan välinen kommunikaatio rajoittuu työmaako-
kouksiin, jolloin tieto ei kulje yhtä sujuvasti. Suunnittelijat eivät myöskään aina osallistu 
työmaakokouksiin. Pienissä projekteissa suunnittelijoilla on myös usein monta projektia 
yhtä aikaa, jolloin suunnittelijalla ei ole antaa suhteessa yhtä paljon huomiota yhdelle pro-
jektille ja he joutuvat priorisoimaan työtehtäviään monen hankkeen kesken. Pieniä projek-
teja myös suunnitellaan reaktiivisesti, kun taas suurissa projekteissa toiminta on proaktiivi-
sempaa, eli ongelmia ratkotaan jo ennen niiden toteutumista. 
 
Olennaista on huomata, että suurissa projekteissa tilaaja ja rakennuttaja ehtivät luoda suun-
nittelijoihin pitkän ja tiiviin ihmissuhteen jatkuvan ja intensiivisen yhteistyön kautta, mikä 
lisää tilaajan ja rakennuttajan tyytyväisyyttä suunnittelijan työhön. Pienissä hankkeissa aika 
tutustua toisiin on lyhyempi ja tapaamisia on harvemmin. Toisaalta Kärnä ja Junnonen 
(2017, s. 164) huomauttavat, että kokeneimmat suunnittelijat saavat pöydälleen usein suu-
remmat eli vaikeammat projektit, jolloin pienten projektien suunnittelijat ovat suhteessa ko-
kemattomampia, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti työn jälkeen, tilaajan toiveiden toteutta-
miseen ja kanssakäymiseen viranomaisten kanssa. Projektitiimin toiminnan ei toisaalta tar-
vitse olla yhtä tehokasta kuin suurissa hankkeissa, sillä ongelmat eivät ole suhteessa yhtä 
suuria. (Kärnä ja Junnonen 2017, s. 164)  
 
Pääurakoitsijan näkökulmasta suunnittelijat taas hoitavat pieniä hankkeita paremmin kuin 
suuria. Tämä voi kuitenkin johtua siitä, että pienten projektien suunnitelmat ovat suhteessa 
yksinkertaisempia ja yksityiskohtaisempia, eikä pienissä projekteissa tapahdu yhtä dramaat-
tisia suunnitelman muutoksia kuin suurissa. Myös urakkamuoto vaikuttaa, sillä esimerkiksi 
kokonaisurakassa ja jaetussa urakassa, jotka ovat pienille hankkeille ominaisia muotoja, 
suunnittelu tehdään lähes valmiiksi ennen urakoitsijan valitsemista. Toisaalta suunnittelu-
ryhmä on pienempi ja muodoltaan yksinkertainen, jolloin suunnitelmien muutokset on hel-
pompi toteuttaa. (Kärnä ja Junnonen 2017, s. 163-164) 
 
Toisaalta Kania ym. (2020, s. 9) korostivat tiedonhallinnan tärkeyttä juuri monitahoisissa 
projekteissa, mistä voi päätellä, että pienemmissä projekteissa tiedonhallinnan merkitys on 
suhteessa vähäisempi. Tämän tutkimuksen tuloksia arvioitaessa onkin hyvä ottaa mukaan 
pienten projektien suhteellisesti yksinkertaisempi luonne, mutta toisaalta se ei tarkoita, ett-
eikö tiedonhallinta olisi niissäkin tärkeää. 
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3.4 Tiedonkulku korjausrakennushankkeissa 
 

Koska korjausrakennushankkeista suurin osa on pieniä, pätevät kappaleessa 3.3 esitetyt ar-
gumentit pienten hankkeiden tiedonkulusta myös korjausrakentamiseen. Tässä luvussa kä-
sitellään korjausrakentamisen muiden ominaispiirteiden vaikutusta hankkeiden tiedonkul-
kuun. 
 
Yksi suurimmista ongelmia aiheuttavista seikoista on lähtötietojen puutteellisuus, sillä kuten 
kappaleessa 2.1 esitettiin, korjausrakentamisessa vanhoja suunnitelmia ei välttämättä ole 
saatavilla, ja osan lähtötiedoista saa selville vasta vanhoja rakenneosia purettaessa. Tauriai-
sen ym. (2016, s. 570) mukaan lähtötietojen huono saatavuus on yksi suurimmista suunnit-
teluprosessia häiritsevistä tekijöistä. Sujuva tiedonkulku voi kuitenkin helpottaa lähtötieto-
jen saamista käyttöön etenkin korjausrakentamisessa. Ali ym. (2008, s. 390-393) korostavat 
johtavan ja suunnittelevan ryhmän vahvaa läsnäoloa läpi korjausrakennusprojektin. (Tutkijat 
käyttävät termiä key design participants, johon lukeutuvat arkkitehdit, insinöörit, pääura-
koitsija, tilaaja ja muita oleellisia asiantuntijoita.) Kun osan lähtötiedoista saa selville vasta 
purkuvaiheessa, korostuu tilaajan, urakoitsijan ja muiden konsulttien osaaminen, ja Alin ym. 
mukaan ilman heidän asiantuntemustaan ja ymmärrystään projektista ei suunnitelmista 
saada tarpeeksi tarkkoja. Eri toimijoiden asiantuntemuksen ja ymmärryksen yhdistäminen 
vaatii kuitenkin sujuvaa tiedonkulkua, sillä yllätyksellisyys lisää projektissa tarvittavien pää-
tösten määrää. 
 
Toinen korjausrakentamisen erityispiirre on vuokralaisen tai asukkaan luomat aikataulupai-
neet, sillä kiinteistöt ovat usein käytössä ja nopea aikataulu on sekä tilaajan että käyttäjän 
etujen mukaista. Murtomaan (1996, s. 392) mukaan tästä aiheutuu kuitenkin liikaa aikatau-
lupaineita hankkeelle. Tiukka aikataulu voi sotkea projektiryhmän toimintaa, kun päätöksiä 
täytyy tehdä nopeasti esimerkiksi virallisten kokousten ulkopuolella. Lisäksi aikataulupai-
neet aiheuttavat helposti virheitä eli väärää tietoa, jonka paikkaamiseksi ryhmän tulisi kom-
munikoida enemmän. Kireässä aikataulussa tämä on vaikeaa, ja virheet voivat päätyä raken-
tamiseen asti. 
 
3.5 Urakkamuodon vaikutus tiedonkulkuun 
 

Urakkamuodon valinta vaikuttaa siihen, ketkä tekevät hankkeessa yhteistyötä. Pahimmillaan 
urakkamuodot voivat jopa toimia esteinä tiedon vapaalle kululle, kun tiedon avoin jakami-
nen ei välttämättä ole täysin sopimusten mukaista (Chinowsky ym. 2008, p. 811). Lind-
stedtin ym. (2011, s. 23-25) mukaan pääurakkamuodoissa, joihin tässä työssä tutkittava ko-
konaisurakka kuuluu, urakoitsija otetaan mukaan vasta rakentamisvaiheessa, jolloin suun-
nitteluvaiheessa yhteistyötä tekevät tilaaja mahdollisine rakennuttajakonsultteineen sekä 
suunnittelijat.  
 
Suunnitelmia yleensä muutetaan vielä rakennusvaiheessa vastaamaan purkutyössä päivitty-
neitä lähtötietoja, ja urakoitsijan ymmärrys työmaasta ja sujuva kommunikaatio tämän 
kanssa on olennaisessa osassa tämän tiedon kulkeutumisessa suunnitelmiin asti todenmukai-
sena. Kommunikaation, yhteistyön ja luottamuksen merkitystä tiedonkululle käsitellään 
myöhemmin tässä työssä, mutta pääperiaate on, että tiedonkulku on sitä parempaa, mitä vah-
vempi luottamus ja toimivampi kommunikaatio ryhmällä on. Siksi pääurakoitsijan ryhmään 
mukaan ottamisen jo suunnitteluvaiheessa pitäisi olla erityisen tärkeää, mutta nykyisissä 
suosituimmissa urakkamuodoissa se ei tapahdu. 
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Kokonaisurakka on siis yhteistyön näkökulmasta huono valinta urakkamuodoksi. Sen sijaan 
urakkamuodoissa, joissa urakoitsija otetaan jo aiemmassa vaiheessa mukaan suunnitteluun, 
urakoitsijan oma asiantuntemus saadaan käyttöön. Tämä lisää yhteisten tavoitteiden luo-
mista hankkeeseen ja kannustaa yhteiseen kehitystyöhön (Lindstedt ym. 2011, s. 23-25) ja 
helpottaa tiedonkulkua yleensä monimutkaisissa ja lähtötiedoiltaan vaihtelevissa korjaus-
hankkeissa (Ali ym. 2008, s. 392). Hankemuoto, jossa urakoitsija on suunnitteluvaiheessa 
mukana, ovat esimerkiksi projektinjohtourakka sekä suunnittele ja rakenna -urakka, mutta 
muita hankemuotoja kuin kokonaisurakkaa ei käsitellä työssä tämän tarkemmin. 
 
Kokonaisurakka on ongelmallinen valinta myös siitä näkökulmasta, että urakoitsijalla on 
korjausrakentamisessa enemmän merkitystä lähtötietojen hankintaan ja suunnitelmien 
muokkaamiseen kuin uudisrakentamisessa, sillä korjausrakentamisessa osa lähtötiedoista 
saadaan selville vasta purkutyön jälkeen (Ali ym. 2008, s. 392). Tällöin urakoitsijan toimin-
nalla on suurempi vaikutus suunnitteluun kuin uudisrakentamisessa, ja urakoitsijan suurempi 
ymmärrys hankkeesta ja sen suunnitelmista toisi synergiaetuja ja vähentäisi virheitä.  
 
Koska ryhmän tutustuminen ja yhtenäisyys vähentävät työnteon häiriöitä ja lisäävät yhteis-
ten tavoitteiden eteen ponnistelua (Naoum 2011, s. 111-112), olisi myös tärkeää, että urak-
kamuoto mahdollistaa mahdollisimman pitkän ja katkeamattoman yhteistyön projektiryh-
män välillä, joka rakennusalalla on muutenkin lyhytikäinen ja projekteittain vaihtuva (Chi-
nowsky ym. 2008, s. 811; Dainty ym. 2006, s. 8). Kokonaisurakassa urakoitsija ei ole läsnä 
suunnitteluvaiheessa, eikä hänestä muotoudu täten yhtä toimivaa tiimin osaa. Tutkimusta 
siitä, kuinka urakkamuoto vaikuttaa yhteistyöhön ja tiedonkulkuun korjausrakennushank-
keissa ei kuitenkaan juuri löytynyt. 
 
Yhteistyötä hankkeessa vaikeuttavat toimijoiden eroavat tavoitteet. Tilaaja tavoittelee kor-
keaa laatua ja rakennuksen toimivuutta, mahdollisimman lyhyttä rakentamisen läpimenoai-
kaa ja alhaisia kustannuksia. Urakoitsijan tavoitteena taas ovat voiton tekeminen, tilaajan 
tarpeiden tyydyttäminen ja uudet syntyvät yhteistyöt, työntekijöiden kehittäminen ja heidän 
tyytyväisyytensä takaaminen, työntekijöiden määrän optimointi sekä toiminnan jatkuvuus. 
(Lahdenperä & Koppinen 2001, s. 12-15) Yksinkertaistettuna voi sanoa, että tilaaja tahtoo 
korkeaa laatua vähällä rahalla, ja urakoitsija tahtoo täyttää tilaajan minimivaatimustason 
mahdollisimman pienillä resursseilla. Tämä tavoitteiden epätasapaino tuo hankkeeseen on-
gelmia. Suunnittelun ja toteutuksen sisältävät urakat pienentävät tätä kuilua, sillä tarjousvai-
heessa urakoitsijat kilpailevat myös suunnitteluratkaisuillaan eli laadulla, ja jos tilaajan vaa-
timustaso on kilpailutusvaiheessa selkeästi määritelty, on urakoitsijan minimiresursseillaan-
kin toteuttama taso riittävä tilaajalle. (Lindstedt 2011, s. 25-29) 
 
Mikäli kokonaisurakka silti valitaan urakkamuodoksi, täytyy rakennuttajan osata kiinnittää 
tarpeeksi huomiota urakoitsijan ryhmään mukaan ottamiseen ja siihen, että urakoitsija itse 
kokee olevansa osa tiimiä. Lisäksi on varmistettava, että päivittyneet lähtötiedot kulkeutuvat 
selkeinä urakoitsijoilta suunnittelijoille. Sen varmistamiseen, että kaikilla on hankkeessa yh-
teiset tavoitteet, täytyy nähdä ylimääräistä vaivaa, jotta tiedonkulku ja yhteistyö säilyvät su-
juvina. 
 
  



 

 
     

22 

3.6 Kommunikaatiotavat hankkeessa 
 

3.6.1 Yleistä kommunikaatiotavoista 
 

Kappaleessa 3.6 esitellään rakennushankkeiden tärkeimmät kommunikaatiotavat ja niiden 
käyttö pienissä korjaushankkeissa. Kommunikaatiolla tarkoitetaan tiedon välittämistä ihmis-
ten välisessä vuorovaikutuksessa esimerkiksi puheen tai kirjoituksen kautta. Kommunikaa-
tion merkitys hankkeille ei ole uusi asia, ja siksi hankkeissa on monipuolisesti erilaisia tapoja 
ja rakenteita, joilla tiedon sujuva kulku henkilöltä toiselle varmistetaan. Kullekin vastaanot-
tajalle on myös osattava valita oikea kommunikaation muoto, jota hän suosii ja jolla tieto 
kulkee hänelle parhaiten (Gorse ym. 1999, s. 517). Kommunikaatio tulkitaan tässä laajasti 
kaikiksi tavoiksi, joiden kautta tieto voi virrata. 
 
Kommunikaatiotavat voi jaotella esimerkiksi seuraavin tavoin: 

- Keskustelu tapahtuu välittömästi (esim. puhelut) tai viiveellä (esim. sähköpostit) 
- Kommunikaatio on digitaalista (esim. projektipankkiin kirjaaminen) tai “analogista” 

(esim. paperidokumentit) 
- Kommunikaatio on kahdenvälistä (esim. tekstiviestit) tai tapahtuu ryhmässä (esim. 

suunnittelukokoukset) 
- Kommunikaatio on virallista ja sen muistio laillisesti pätevä (esim. vastaanottotar-

kastus) tai epävirallista (esim. chat-keskustelu) 
- Kommunikaatio on suunniteltua (esim. työmaaohjelmaan kuuluvat työmaakokouk-

set) tai spontaania (esim. ongelman selvitys puhelimitse tai yllättävä työmaalla teh-
tävä tarkastus). 

 
Kommunikaation merkittävin muutos viimeisten vuosikymmenien aikana on varmasti ollut 
“analogisesta” digitaaliseksi, ja digityökaluja kehitetään edelleen myös kommunikaation ja 
tiedonkulun tarpeisiin. Moni ei-digitaalinen kommunikaatiotapa kuten vaikkapa puhelut tai 
kokoukset kasvokkain ovat varmasti tarpeellisia edelleen, mutta rakennusala on toisaalta ol-
lut hidas ottamaan tarpeellisia ja tuottaviakin digitaalisia työkaluja käyttöön. Esimerkiksi 
paperisista dokumenteista eroon pääseminen on ollut (den Otter & Emmitt 2007, s. 415) ja 
on edelleen hidas prosessi. 
 
3.6.2 Kokoukset, työpajat, katselmukset ja tarkastukset  
 

Yksi tärkeimmistä rakennushankkeiden kommunikaatiotavoista ovat suunnittelu- ja työmaa-
kokoukset. Jälkimmäisistä on jopa määrätty rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa, ja 
niitä järjestetään hankkeesta riippuen noin 2-4 kuukauden välein (Kankainen & Junnonen 
2001, s. 80-81) tai kerran kuussa, kuten tapaustutkimuksen esimerkkihankkeissa. Kokouk-
sissa on paikalla urakkamuodosta ja hankkeen vaiheesta riippuen yleensä rakennuttajaor-
ganisaation edustajia kuten tilaajan edustaja ja rakennuttajakonsultti, suunnittelijaryhmä 
sekä pääurakoitsijan edustaja, sekä muita tarvittavia asiantuntijoita tai edustajia. Usein ko-
kouksissa esimerkiksi käydään läpi kunkin toimijan tilanne ja suunnitelmat, lähtötietotar-
peet, aikataulu ja riskit. Kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka päätökset ovat virallista tie-
toa hankkeesta, johon voidaan palata myöhemmin esimerkiksi ristiriitatilanteessa ja joilla on 
juridista merkitystä. (Kankainen & Junnonen 2001, s. 80-81)  
 
Hankkeissa voidaan pitää myös epävirallisia kokouksia, ja niistä saatetaan myös tehdä muis-
tio. Jos muistiota ei tehdä, muistuttaa tilanne enemmän epävirallista keskustelua kuin varsi-
naista kokousta. Toisinaan kokousten sijaan tai lisäksi voidaan pitää myös työpajoja, joiden 
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tavoite on keskittyä ratkaisemaan tiettyä ongelmaa, oppia tietty työtapa tai edistää tiettyä 
hankkeen osa-aluetta. Esimerkiksi Last Planner System -metodiin kuuluu usein työpaja 
hankkeen aikataulutuksesta, ja jo yksi työpaja voi tehdä uuden hanketyökalun käyttöön-
otosta helpompaa ja tehokkaampaa (den Otter & Emmett 2007, s. 416). 
 
Kokousten lisäksi hankkeissa pidetään myös katselmuksia ja tarkastuksia. Suunnittelukat-
selmuksessa arvioidaan sitä, toimivatko sen astiset suunnitelmat tuotannon näkökulmasta ja 
onko suunnitelmissa kaikki tarvittavat tiedot. Katselmuksia pidetään myös valmiin rakenne-
osan tarkastamiseksi. Työmaalla tehdään myös tarkastuksia sekä sopimusosapuolten välillä 
että viranomaisten kanssa, ja niissä tarkastetaan rakentamisen jälki. Sekä katselmuksista että 
tarkastuksista pidetään virallista pöytäkirjaa. (Kankainen & Junnonen 2001, s. 81-83) Näi-
den tilaisuuksien merkitys tiedonkulun kannalta on, että niissä kokoonnutaan yhteen tarkas-
tamaan tehtyä työtä, toteamaan hyvä laatu ja paljastamaan ongelmia yhteistyön kautta. Voi-
daan ajatella, että kokouksissa ongelmia ratkaistaan proaktiivisesti etukäteen ja katselmuk-
sissa ja tarkastuksissa reaktiivisesti jälkikäteen. 
 
Kärnän ja Junnosen (2017, s. 165) mukaan säännöllisten ja muodollisten kokousten merkitys 
kommunikaatiokanavana on suuri, sillä ne auttavat suunnittelijoita ja urakoitsijaa ymmärtä-
mään suunnitteluprosessia, kehittämään paremmin rakennettavia suunnitteluratkaisuja sekä 
yleisesti ratkaisemaan ongelmia. Den Otter ja Emmit (2007, s. 415-416) huomauttavat, että 
kokousten huolellinen suunnittelu on projektinjohdolta elintärkeää, jotteivat kokoukset 
muutu ylipitkiksi ja turhauttaviksi informaatiotilaisuuksiksi vailla aitoa keskustelua osapuol-
ten välillä. Erityisen tärkeää suunnittelu ja johtaminen on toistuvissa videopalavereissa, 
joissa väärinymmärryksen riski on suuri. Kaikkien kokouksiin tai työpajoihin osallistujien 
tulee olla ennen kaikkea kokouksissa läsnä, mutta myös olla sitoutuneita ja motivoituneita 
tapaamiseen, jotta tapaamisista saadaan suurin mahdollinen hyöty irti. (Den Otter & Emmitt 
2007, s. 415-416) Toisin sanoen, kokoukset ilman selkeää tavoitetta tai sisältöä, joissa tar-
vittavat osallistujat eivät fyysisesti tai henkisesti ole läsnä, eivät edistä hanketta. Lisäksi ta-
paamisissa voidaan antaa aikaa hankkeen kommunikaation kehittämiselle ja sen ongelmien 
ratkomiselle puhumalla asiasta (Meng 2012, s. 196). 
 
On hyvä huomata, että rakennusala on ymmärtänyt tiedonkulun merkityksen hankkeille jo 
kauan, mistä syystä kokouksista, katselmuksista ja tarkastuksista on määrätty rakennusalan 
yleisissä sopimusehdoissa. Tiedonkulun optimointi ei siis ole uusi asia, mutta se ei tarkoita, 
etteikö sitä voisi edelleen parantaa. 
 
3.6.3 Sähköposti 
 

Sähköposti on yksi yleisimmistä rakennushankkeiden kommunikaatiotavoista, muttei kui-
tenkaan täysin optimaalinen siihen. Viestiin voi vastata omalla ajalla, mutta toisaalta vastaa-
minen voi venyä tai jopa unohtua, mikä aiheuttaa pullonkaulan esimerkiksi suunnittelupro-
sessiin (Tauriainen ym. 2016, s. 570). Lähettäjä ei myöskään tiedä, onko vastaanottaja vas-
taanottanut informaation vai ei, ja toisaalta lähettäjä voi ajatella, että tiedon käyttö on siirty-
nyt lukijan vastuulle. Kommunikaatio on siis yksisuuntaista. Sähköpostin hyvä puoli on, että 
keskustellusta asiasta jää jälki, minkä sähköpostia käytetään toisinaan esimerkiksi hyväksy-
mään hankkeen osia, kuten lisätöitä.  
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3.6.4 Kasvokkain ja puhelimessa keskustelu 
 

Kasvokkain tai puhelimella kommunikaatio tapahtuu molemminpuolisesti ja vailla viivettä. 
Keskustelun voi nähdä lyhyenä epävirallisena kokouksena, ja sen huono puoli onkin juuri 
muistiinpanojen puute, kun tehtyjä päätöksiä ja läpi käytyjä asioita ei voida myöhemmin 
todistaa. Keskustelun voi kuitenkin nähdä inhimillisimpänä ja luottamusta herättävimpänä 
kommunikaatiotapana. Tauriainen ym. (2016, s. 570) huomauttavat, että koska suunnittelijat 
työskentelevät eri toimistoissa, he eivät kohtaa usein kasvokkain, mikä voi aiheuttaa esimer-
kiksi ristiriitoja suunnitelmiin, kun eroavaisuuksia ei tarkastella tarpeeksi usein. 
 
3.6.5 Viestipalvelut 
 

Whatsappin, Slackin ja Teamsin kaltaiset viestipalvelut ovat yleistyneet myös rakennusalan 
tiedonvaihdossa, ja myös perinteiset tekstiviestit ovat yhä käytössä. Nämä kommunikaa-
tiotavat ovat usein sopivia nopeatempoiseen ja epäviralliseen tiedonkulkuun, ja niistä jää 
myös jälki, vaikka tätä metodia harvemmin käytetään virallisiin yhteyksiin kuten lisätöiden 
hyväksymiseen. Slackin ja Teamsin kaltaisissa palveluissa keskustelut voidaan ryhmitellä 
aiheittain ja viestejä voidaan lähettää koko ryhmälle. 
 
3.6.6 Projektipankit 
 

Projektipankkiin tallennetaan projektin virallinen tieto, kuten suunnitelmat, pöytäkirjat ja 
sopimukset. Pankki toimii toisaalta tiedon loppusijoituspaikkana ja toisaalta tiedonkulun 
alustana, sillä dokumentteja ladataan käyttöön myös sieltä. Esimerkiksi Buildercomin BEM-
palvelu tai Sokopro ovat projektipankkeja. Projektipankkeja pidetään usein luotettavina, 
mutta hitaina alustoina, minkä takia jotkut toimijat käyttävät mieluummin esimerkiksi säh-
köpostia tiedonsiirtoon, kuten esimerkiksi Tribelskyn ja Sacksin tutkimuksessa (2010, s. 
193) huomautettiin. Projektipankissa tapahtuva tiedonsiirto ei myöskään pidä sisällään juuri 
mitään epäformaalia tietoa. Esimerkiksi Tribelskyn ja Sacksin tutkimuksessa projektipank-
kien käytöstä tiedonkulun alustana (2010, s. 193) 90 % projektipankin tietotapahtumista liit-
tyi suunnitelmiin ja aikatauludokumentteihin, 8 % teknisiin asiakirjoihin ja 2 % kokouspöy-
täkirjoihin, ohjeistuksiin ja muihin dokumentteihin.  
 
3.7 Tiedonkulun hallinnan menetelmät rakennusalalla 
 

Erilaisia tiedonkulun hallinnan menetelmiä on kehitetty myös rakennusalan tarpeisiin ja nii-
den tarkoituksena on “huolehtia, että tarkka ja ajantasainen projektin tieto on oikeiden hen-
kilöiden saatavilla oikeaan aikaan”. Toisinaan niistä käytetään nimitystä Project Manage-
ment Information Systems (PMIS). (Winch 2009, s. 378) Menetelmät on tarkoitettu projek-
tien tiedonhallintaan, eli käytännössä rakennuttajan käyttöön. Osa niistä on teknisempiä ja 
osa sosiaalisempia, millaista jakoa myös Uusitalo ym. (2017) käyttävät lean-metodeista. 
 
Tiedonkulun hallinnan työkalut antavat yleiskuvan hankkeesta ja näyttävät, mitä tietoa hank-
keesta on saatavilla. Jos työkaluja ei ole, saa yleiskuvan puute aikaan virheitä (den Otter & 
Emmett 2007, s. 415-416) eikä projektin tiedosta saada ajantasaista tilannekuvaa (Kärkkäi-
nen ym. 2019, s. 157-160). Organisaatiossa tai hankkeessa liikkuvan tiedon tulee olla ajan-
tasaista, tarkkaa, ristiriidatonta ja vailla puutteita. Tämän takia tiedonkulun järjestelmiä tulee 
kehittää ja automatisoida, jotta päästäisiin eroon puutteellisesti, manuaalisesti tai eri sijain-
neissa eri tavoin päivittyvästä tiedosta, kuten useista saman dokumentin eri versioista. (Hicks 
ym. 2006, s. 285-286) Tiedonkulun hallinta tekee ylipäätään rakennusprojektista paremmin 
koordinoidun ja auttaa palvelemaan tilaajan toiveita (Dawood ym. 2002, s. 558-559). 
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Tiedonkulun hallinnan menetelmiä ei kuitenkaan käytetä tarpeeksi. Kania ym. (2020, s. 14-
15) huomasivat puolalaisia rakennushankkeita käsittelevässä tutkimuksessaan, että kirjalli-
suudessa esiintyi usein tarve optimoida hankkeiden tiedonkulkua jollain tavoin. Lisäksi 67 % 
heidän kyselytutkimukseensa vastanneista rakennusalan ammattilaisista kertoi, ettei heidän 
hankkeissaan ole käytetty metodeja tai ohjelmistoja, jotka kehittävät tiedonkulkua ja kom-
munikaatiota. Kyselytutkimuksessa selvisi, että noin 70 % ammattilaisista ilmaisi kiinnos-
tuksensa tiedonkulkua ja kommunikaatiota parantavaan IT-järjestelmään siten, että ammat-
tilaisen pidempi työkokemus korreloi suuremman kiinnostuksen kanssa. Tutkijat huomasi-
vat myös, että tällaisista tiedonkulkua hallinnoivista työkaluista oli rakennusalalla selvä 
puute. 
 
Useimmat lean-metodit tähtäävät myös tiedonkulun edistämiseen. Esimerkiksi Tauriainen 
ym. (2016, s. 572-573) suosittelevat lean-metodien käyttöä hankkeissa juuri siksi, että ne 
edistävät kommunikaatiota, yhteistyötä ja ryhmän hyvää toimintaa, mitkä puolestaan paran-
tavat tiedonkulkua. Esimerkiksi Last Planner System, Target Value Design ja Big Room 
ovat tällaisia metodeja, sillä ne kiinnittävät huomiota viikoittaisiin kokouksiin ja yhdistävät 
eri toimijoiden tavoitteita. 
 
Miksi jokainen yritys ei siis ole jo satsannut tiedonkulun hallintaan? Tietotekniikan kehittä-
minen rakennusalalla on hidasta esimerkiksi työn projektiluontoisuuden kannalta. Yrityksen 
ei kannata satsata uusiin järjestelmiin vain yhtä projektia varten, vaan samoja käytetään joka 
projektissa. Projektit kuitenkin vaihtelevat niin kooltaan kuin muodoltaan, joten käytettävät 
tiedonkulun ohjelmistot ja järjestelmät eivät ole välttämättä hankkeille optimaalisia. (Winch 
2009, s. 394) Lisäksi rakennusala on hyvin fragmentoitunut eli koostuu erittäin monista it-
senäisistä toimijoista, mikä näkyy myös rakennushankkeissa. Tästä syystä on vaikea kehittää 
koko alaa kattavia ja formalisoivia tiedonkulun työkaluja. (Dawood ym. 2002, s. 3) 
 
Menetelmiä täytyy kuitenkin käyttää kunnolla, mikäli niistä haluaa irti todellista hyötyä. Den 
Otter ja Emmitt (2007, s. 413-414) tutkivat projektin tiedonkulkua edistävän projektin oman 
internet-sivuston toimivuutta, mutta tutkimuksen tulokset jäivät vaillinaisiksi, sillä sekä 
johto että työntekijät käyttivät työkalua liian vähän ja puutteellisesti. (Tuloksia voinee laa-
jentaa koskemaan muitakin tiedonkulkua parantavia työkaluja, jotka muuttavat työntekijöi-
den tapaa käsitellä tietoa projektissa.) Vanhoja tiedonvaihdon keinoja käytettiin edelleen uu-
sien sijaan, ja nettisivulle lähinnä ladattiin tiedostoja arkistoon, vaikka sitä olisi voinut käyt-
tää myös keskustelualustana. Tämä sekä tutkijoiden aiheesta löytämä muu tutkimus osoittaa 
“IT-paradoksin”, jonka mukaan IT-työkalujen (ja tiedonkulkua parantavien työkalujen) 
käyttöönotto ei aina paranna tehokkuutta ja tiedonkulkua. Jotta uudet työkalut toimivat, joh-
don on koulutettava työntekijät työkalun käyttöön perinpohjaisesti, ja työnteon rakenteiden 
on tuettava työkalun käyttöönottoa. Lisäksi samalla toimijalla, kuten suunnittelijalla, voi olla 
yhtä aikaa useampi projekti ja pahimmillaan niissä kaikissa erilaiset työkalut. Työkalu voi 
olla myös varsinkin luovempaan ja vapaampaan työhön tottuneille liian ohjaileva, jos sitä ei 
voi käyttää joustavasti. 
 
Tiedostot ja kansiot tulee nimetä järjestelmällisesti ja yhtenäisesti läpi projektin. Tiedostojen 
etsimiseen käytettyä aikaa tulee vähentää selkeällä tiedon järjestämisen systeemillä. Tämä 
myös mahdollistaa sen, että kaikki osapuolet ovat yhtä perillä hankkeen tiedosta, eivätkä 
vain ne, jotka kunkin osaston hakusysteemin parhaiten tuntevat. (Hicks ym. 2006, s. 286-
287) 
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4 Projektiryhmän vuorovaikutus 
 
4.1 Projektiryhmän yhteistyö 
 

Luvuissa 2.3 ja 2.4 esiteltiin hanketta suunnitteleva ja johtava ryhmä, jota voidaan kutsua 
myös projektiryhmäksi. Tämän ryhmän välinen toimiva yhteistyö on avain sujuvaan tiedon-
kulkuun hankkeessa (Koskela 2006, s. 16-19). Sanalle yhteistyö on kaksi englanninnosta, 
collaboration ja cooperation, ja niiden määritelmät myös vaihtelevat hieman lähteittäin. En-
sin mainittu viittaa Tilleyn (2005, s. 30) mukaan ihmisten työskentelyyn yhdessä samassa 
projektissa, ja jälkimmäinen siihen, että työtä tehdään halukkaasti tähdäten yhteiseen maa-
liin. Pantchevan (2021) mukaan taas collaboration viittaa yhdessä työskentelyn yhteistä ta-
voitetta kohti ja cooperation taas työskentelyn yhdessä sellaisen oman tavoitteen saavutta-
miseksi, joka on osa kaikkien yhteistä tavoitetta. Ero on siis ihmissuhteessa työtä tekevien 
välillä. Molemmat yhteistyön muodot ovat mahdollisia kommunikaation kautta. Tilley 
(2005, s. 30) huomauttaa, että ilman luottamusta kiinnostus yhteistyöhön vähenee, mikäli 
toisen sitoutuminen hankkeeseen ei ole uskottavaa. 
 
Pienissä hankkeissa projektiryhmän koko on myös tietysti pieni ja esimerkiksi tämän työn 
esimerkkihankkeissa määrä on 13-14 henkeä, joista kaikki eivät aina ole läsnä esimerkiksi 
kokouksissa. Tämä on etu ryhmän yhteistyölle, sillä Naoumin (2011, s. 111) mukaan 10-12 
ihmistä suuremmilla tiimeillä on vaikeuksia toimia yhtenäisesti, kun kommunikaatio ja yh-
teistyö vaikeutuvat. Optimaalisimman tiimin koon on todettu olevan seitsemän ihmistä tai 
alle. Ryhmää ei tarvitsee tällöin pilkkoa hierarkiaan, vaan kaikki voivat vuorovaikuttaa kes-
kenään. (Naoum 2011, s. 111) Ryhmän osaamisella ja keskinäisellä yhteistyöllä on kuitenkin 
myös pienissä korjaushankkeissa erityisen tärkeä merkitys, sillä korjaushankkeet ovat yksi-
löllisiä ja lähtötietoja voi olla vaikea saada, ja ryhmän täytyy joustaa kesken suunnittelua ja 
rakentamista ilmaantuvien muutosten edessä (Murtomaa 1996, s. 374-375). 
 
Kuten kappaleessa 2.3 käytiin läpi, projektiryhmän pääpiirteisiin kuitenkin kuuluu, että se 
on luonteeltaan epäyhtenäinen, sillä toimijat tulevat eri taustoista ja heillä on eri motiivit, ja 
lyhytikäinen, sillä heidät kootaan uudelleen yhteen joka hanketta varten. Pienessä korjaus-
rakennushankkeessa lyhytikäisyys korostuu, kun hankkeet ovat kooltaan ja siten myös kes-
toltaan pienempiä. Nämä molemmat tekijät vähentävät ryhmän yhtenäisyyttä, mikä puoles-
taan huonontaa ryhmän suoritusta ja siten tiedonkulkua (Chinowsky ym. 2008, s. 811). Pie-
nissä korjaushankkeissa ryhmän yhteistyöhön tulisi siis kiinnittää jopa enemmän huomiota 
kuin muunlaisissa hankkeissa. 
 
Ryhmälle olisi hyväksi tutustua ja oppia toistensa työtavat, mutta siihen ei kiinnitetä hank-
keissa lainkaan niin paljon huomiota kuin tehokkuuteen ja nopeuteen (Chinowsky 2008, s. 
804). Koska rakennushankkeen ryhmät kootaan uudelleen hankkeittain, he ryhmäytyvät vä-
hemmän (Naoum 2011, s. 117). Ali ym. (2008, s. 391) huomauttivat, että hankkeen suunnit-
telijoiden näkökulmat, odotukset hankkeesta, kieli ja työnkuva vaihtelevat, ja nämä erot on 
selvitettävä ja ymmärrettävä virheiden välttämiseksi. On siis tärkeä selvittää, millä tavoilla 
projektiryhmä voisi ryhmäytyä ja oppia toistensa tavat tehdä töitä. 
 
Lindstedin (2011, s. 25-29) mukaan hankkeiden tavoitteita on yhtenäistettävä, jotta kaikki 
osapuolet (urakoitsija, suunnittelijat ja tilaaja) kokevat yhteistyön kehittämisestä ja parem-
masta tiimin toiminnasta olevan hyötyä myös itselleen. Esimerkiksi rahalliset kannustimet, 
kuten kannustavat maksuperusteet tai erilaiset palkkiot, on todettu toimiviksi. Lahdenperän 
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ja Koppisen (2003, s. 12-14) mukaan on mahdotonta kannustaa yhteistyöhön, kekseliäisyy-
teen ja yhteisiin tavoitteisiin, mikäli ratkaisujen tuomia hyötyjä ei jaeta kaikkien toimijoiden 
kesken. Toisaalta rahallisten kannustimien lisäksi tai sijaan voidaan yrittää tehdä ryhmä-
työstä itsestään mielekkäämpää, jolloin yhteiset tavoitteet halutaan saavuttaa työn itsensä 
takia. Valmis ja hyvin tehty projekti on kuitenkin todiste jokaisen sitä tehneen ammattitai-
dosta ja osaamisesta. 
 
Projektiryhmän jäsenillä tulee olla selkeät käsitykset omista rooleistaan ja siitä, miten tiedon 
on tarkoitus kulkea henkilöltä toiselle, jotta työ on sujuvaa ja tehokasta. Xien ym. (2000, s. 
775) mukaan tämä toteutuu rakennushankkeissa hyvin, ja tiedonkulun varsinaiset ongelmat 
ovat muualla. Rakennushankkeiden roolit ja vastuut ovatkin tarkkaan määritellyt, ja perusta 
projektin kululle ja tiedonkululle on lähtökohtaisesti kunnossa. 
 
4.2 Kommunikaatio ja vuorovaikutus 
 

Kommunikaatio on tiedon, kuten faktojen, tunteiden, arvojen tai mielipiteiden välittämistä 
joko yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden välillä. Se on sosiaalinen taito, joka on raken-
nusalan sosiaalisesta luonteesta johtuen tärkeä osa rakennushankkeita. (Dainty ym. 2006, s. 
4-6) Tiedonkulkua, vuorovaikutusta ja kommunikaatiota on vaikea erottaa toisistaan, sillä 
tieto kulkee hankkeessa kommunikaation kautta, mutta termejä voi kuitenkin lähestyä eri 
näkökulmista. Tiedonkulku on teknisempi käsite ja esimerkiksi lean-ajattelussa se rinnaste-
taan materiaalivirtoihin, mutta kommunikaatio on ihmisläheisempi käsite, ja esimerkiksi hy-
vän kommunikaation nähdään lisäävän paitsi hyviä tuloksia, myös työntekijöiden motivaa-
tiota ja esihenkilöiden ymmärrystä työntekijöitään kohtaan (Dainty ym. 2006, s. 6-7). Kom-
munikaatio taas toimii vuorovaikutuksen viestinviejänä, eli kommunikaatio sisältää viestin, 
mutta vuorovaikutus käsittää kaiken ihmisten välisen kanssakäymisen (Mäkipeska & Nie-
melä 2005, s. 24). Kanian ym. (2020, s. 17) mukaan tiedonkulusta rakennusalalla löytyy 
paljon tutkimusta, mutta kommunikaatiosta vähemmän, ja sekin suunnitteluvaiheesta. 
 
Toimiva vuorovaikutus ja kommunikaatio on ensisijaista hyvälle rakennusprojektille 
(Dainty ym. 2006, s. 6; Xie ym. 2000, s. 778) ja rakennusprojektin toimivalle tiedonkululle. 
Esimerkiksi Kanian ym. (2020, s. 11) puolalaisia rakennusprojekteja käsitelleeseen kysely-
tutkimukseen vastanneista rakennusalan ammattilaisista suurin osa ilmaisi toimivalla kom-
munikaatiolla olevan positiivinen vaikutus hankkeen valmistumisen aikatauluun, kustannuk-
siin sekä rakennustyön laatuun. Vastaajat valitsivat kommunikaation tärkeimmäksi tekijäksi 
hankkeen onnistumisessa, ohittaen esimerkiksi suunnittelun, rakennustyön onnistumisen, 
riskienhallinnan ja asiantuntevan rakennuttamisen. Kommunikaatio ja vuorovaikutus ovat 
rakennushankkeen ytimessä ja erittäin tärkeä osa kaikkien osapuolten työtä, ja esimerkiksi 
Kania ym. (2020, s. 10) tutkimukseen vastanneista rakennusalan ammattilaisista 70 % kom-
munikoi yli puolet työajastaan. Kiinnostava huomio on, että kommunikaation määrä lisään-
tyi työkokemuksen mukaan: työntekijät, joilla oli yli viisi vuotta työkokemusta, kommuni-
koivat selvästi enemmän kuin ne, joilla kokemusta oli alle viisi vuotta. Tämä kertoo, että 
ammattitaidon karttuessa vuorovaikutuksen merkitys kasvaa, ja toisaalta, että työtehtävien 
muuttuessa haasteellisemmiksi tulee kommunikaatiosta tärkeämpi osa työpäiviä. 
 
Ollakseen hyvää ja toimivaa tulee kommunikaatiossa kiinnittää huomiota seuraaviin Xien 
ym. (2000, s. 774) listaamiin kuuteen muuttujaan:  

- tarkkuus (accuracy) 
- täydellisyys (completeness) 
- oikea-aikaisuus (timeliness) 
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- ymmärtäminen (understanding) 
- esteet (barriers) ja 
- käytännöt (procedures).  

Kommunikaation on siis oltava tarkkaa, täydellistä eli puutteetonta, tapahtua oikeaan aikaan, 
ja osapuolten on tultava ymmärretyiksi. Lisäksi esteet kommunikaation tieltä tulee poistaa, 
ja yleiset käytännöt muokattava kommunikaatiota edistäviksi. Seuraavia huonoa kommuni-
kaatiota käsitteleviä tekstikappaleita voi hyvin peilata tähän listaan, sillä ne antavat esimerk-
kejä kunkin muuttujan huonosta toteutumisesta. 
 
Huono kommunikaatio on rakennushankkeissa yleistä (Xie ym. 2000, s. 778). Esimerkiksi 
Kanian ym. (2020, s. 10) haastattelututkimuksen vastaajista merkittävät 95 % kertoi, että 
aiempien projektien kommunikaatio olisi voinut toimia paremmin, ja Xien ym. (2000, s. 
773) tutkimuksessa 68 % kertoi kommunikaation aiheuttavan ongelmia hankkeissa, varsin-
kin työsuunnitelmia luotaessa. Huonosta kommunikaatiosta seuraa virheitä: työntekijät ym-
märtävät ohjeet väärin tai johto ymmärtää työntekijöiden tarpeet väärin, mistä voi seurata 
huonoa työn jälkeä ja virheitä sekä niistä aiheutuvia viivästyksiä ja lisäkuluja (Kanian ym. 
2020, s. 11; Dainty ym. 2006, s. 7). Toimimaton kommunikaatio hankkeessa johtaa siis käy-
tännössä epätarkkaan tai puutteelliseen tietoon tai tiedon saapumiseen liian myöhään (Xie 
ym. 2000, s. 778). Rakennusala on myös erityisen konservatiivinen ja siiloutunut, eli lähes 
joka asiantuntijalla on eri työpaikka ja eri näkökulma hankkeeseen, mutta siitä huolimatta 
alan luonteeseen kuuluu, että eri asiantuntijoiden on jatkuvasti kommunikoitava hankkeiden 
valmistumiseksi. Huono kommunikaatio aiheuttaa siten ongelmia koko alalle. (Dainty ym. 
2006, s. 7) 
 
Organisaation tai ryhmän sisäiset rakenteet ja tavat voivat vaikeuttaa vuorovaikutusta ja 
kommunikaatiota. Xien ym. (2000, s. 775) haastattelututkimuksen vastaajat listasivat raken-
nushankkeiden organisaatioiden isoimmiksi kommunikaation esteiksi organisaation raken-
teen tai ilmapiirin, henkilökohtaiset suhteet ja henkilöiden valta-asemien erot. Lisäksi mai-
nittiin saavutettavuuden ja yhteisten tavoitteiden puute ja tienestien epätasainen jakautumi-
nen. Suurimmat esteet saadun tiedon ymmärtämiselle taas olivat erilaiset organisaatiot ja 
kulttuurit, huonosti esitetyt tietovaatimukset, eri alat ja eri työtavat. Tekniset esteet ja kie-
lierot olivat näitä huomattavasti vähäisempiä syitä. Samassa tutkimuksessa haastateltavat 
kuitenkin kertoivat yleensä ymmärtävänsä muilta saatua tietoa tai heidän tietopyyntöjään 
yleensä hyvin. (Xie ym. 2000, s. 776) 
 
Tieto- ja kommunikaatiotyökalut voivat auttaa, mutta eivät ratkaise perimmäisiä ongelmia. 
Vaikka rakennusalan IT-ratkaisut ovat viime aikoina kehittyneet paljon, ovat Daintyn ym. 
mukaan (2006, s. 9) informaatioteknologian käyttöönottoa tärkeämpiä niiden sosiaalisten, 
rakenteellisten ja kulttuuristen rajoitteiden määrittäminen, jotka vaikeuttavat kommunikaa-
tioprosessia organisaatiossa. 
 
Epäformaali kommunikaatio, kuten kasvokkain keskustelu, voi ratkaista riitoja ja pitää yllä 
hyvää yhteistyötä. Mikäli jonkin tahon viestit ovat luonteeltaan jatkuvasti liian formaaleja, 
muuttuu muidenkin kommunikaatio formaalimmaksi ja epäystävällisemmäksi, mikä voi joh-
taa ongelmien ratkaisemisen sijaan sen selvittämiseen, kuka ongelmat on aiheuttanut. Kas-
vokkain kohtaaminen taas voi selvittää jo syntyneitä ongelmia tehokkaasti ja estää väärin-
ymmärryksiä ja omien tulkintojen tekemistä. Kasvojen ilmeiden lukeminen näyttää, mitä 
kommunikaation toinen osapuoli todella ajattelee, mutta kirjoitetusta viestistä niitä ei voi 
löytää. Kasvokkain asiat on myös helppo puida juurta jaksain, mikä tekstitse käydyssä 
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kommunikaatiossa voi käydä raskaaksi. (Gorse ym. 1999, s. 516) Siksi kasvokkain keskus-
telua on hyvä suosia etenkin aloituskokouksissa ja hankkeiden riitatilanteissa. 
 
Kommunikaation tehostaminen ei ole hankkeelle suuri kuluerä. Kanian ym. (2020, s. 14) 
tutkimuksessa 69 % vastaajista kertoi mielipiteekseen, että kommunikaation ja tiedonkulun 
tehostaminen tuottaa kustannuksia hankkeelle, kuten lisääntyneitä palkkakustannuksia, jotka 
syntyvät kokouksista, muusta yhteydenpidosta, sekä suuremmasta määrästä projektin doku-
mentaatiota kuten raportteja ja suunnitelmia. Tämä päti sekä pienten että suurten hankkeiden 
työntekijöille. (Pienen ja suuren hankkeen rajaksi määritettiin tutkimuksessa 50 miljoonaa 
puolan zlotya eli noin 10 miljoonaa euroa.) Kuitenkin hyvän kommunikaation tuomat säästöt 
olivat vastaajien mielestä suuremmat kuin sen kulut. Vastaajat huomauttivat myös, että näitä 
kuluja on vaikea määrittää tarkasti, eikä niitä usein oteta huomioon projektin kuluja budje-
toitaessa. (Kania ym. 2020, s. 14) Myös Mengin (2012, s. 196) haastattelemat rakennusalan 
eri ammattilaiset kertoivat toimivan kommunikaation vähentävän projektin kokonaiskuluja, 
kun virheet ja viivästykset vähenevät. Nämä tutkimukset eivät kuitenkaan suoraan koskeneet 
pieniä korjaushankkeita, joten tutkimus niistä saattaa tuottaa erilaisia tuloksia. 
 
Vastuu kommunikaation parantamisesta ei ole yksiselitteinen. Toisaalta on projektin johdon 
tehtävä varmistaa, ettei hankkeessa ole esteitä hyvälle kommunikaatiolle ja että hankkeen 
rakenteet antavat ryhmälle mahdollisuuden monipuoliseen ja joustavaan keskusteluun. Hy-
viä käytäntöjä tulee myös levittää ja antaa niistä käytännön esimerkkejä. Kuitenkin kommu-
nikaatio on myös jokaisen kommunikoijan vastuulla, eikä johto voi valvoa vaikkapa kah-
denkeskisten keskustelujen onnistumista niin kauan, kun kommunikaatio on asiallista. 
Dainty ym. (2006, s. 11) tiivistävät, että kukin toimija usein valitsee sellaisia kommunikaa-
tion parantamisen muotoja, jotka ovat ominaisia ja helppoja hänen asemalleen ja roolilleen 
hankkeessa. Johto voikin antaa hyviä esimerkkejä ja tavoitteita myös muiden kahdenväli-
selle keskustelulle ja auttaa tarvittaessa valitsemaan oikeat tavat ja välineet. 
 
4.3 Luottamuksen merkitys 
 

Luottamus tekee kommunikaatiosta helpompaa, toimivampaa ja varmempaa (Uusitalo ym. 
2019, s. 15). Ihmiset eivät ole tietoa eteenpäin välittäviä koneita, vaan heidän tunteensa ja 
ajatuksensa vaikuttavat tiedon tulkintaan, eli luotetun henkilön kanssa käyty tiedonvaihto on 
parempaa ja perinpohjaisempaa kuin muiden. Tiedonkulku myös kehittyy luottamuksen an-
siosta pelkästä informaation vaihtamisesta oikean tiedon ja ymmärryksen välittämiseen, 
mikä saa projektiryhmän ratkaisemaan projektien ongelmia syvemmällä tasolla ja suoriutu-
maan ylipäätään paremmin (Chinowsky ym. 2008, s. 807). Tästä antaa hyvän esimerkin 
edellisessä kappaleessa 4.2 mainittu tieto, että kasvokkain käyty keskustelu on hyvä tapa 
ongelmien ja riitojen ratkaisemiseen. Kappaleessa kerrottiin myös kommunikaation isoim-
miksi esteiksi rakennusalalla ilmapiiri, henkilökohtaiset suhteet ja valta-asemien erot, jotka 
kaikki kielivät siitä, että ihmisillä on oltava hyvä olla toistensa kanssa, jotta kommunikaatio 
on toimivaa. Luottamuksen peruskivi on rehellisyys, sillä luottamus vaatii, että toiselle väli-
tetty tieto on jatkuvasti totta (Khalfan ym. 2007, s. 386). 
 
Projektiryhmän välinen luottamuksen pitäisi olla tavoiteltavaa jokaisessa hankkeessa. Uusi-
talo ym. (2019, s. 2-3) listasivat aiemman tutkimuksen tuloksia luottamuksen vaikutuksista. 
Projektin jäsenten välinen luottamus: 

- saa informaation liikkumaan tehokkaammin (Wong ym. 2008) 
- vähentää jäsenten opportunismia (Zaheer ym. 1998) 
- parantaa tiimin hyvinvointia ja suoritusta (Wong ym. 2008; Cheung ym. 2013) 
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- luo pitkäaikaisia kumppanuuksia jäsenten välille (Dominic ym. 2013) ja 
- vähentää konflikteja ja tekee sosiaalisesta kanssakäymisestä helpompaa (Lindskold 

1978). 
Luottamuksen puute taas: 

- on merkittävä tekijä projektien epäonnistumisessa (Akintoye ja Main, 2007),  
- vähentää innovaatioita ja luottamusta päätöksentekoon (Boukendour ja Hughes 

2014) ja 
- aiheuttaa kumppanuuksien katkeamista (Chen ym. 2008). 

 
Kaikkien projektiryhmän osapuolten välisen luottamuksen ei tarvitse välttämättä olla sa-
malla tasolla. Lewicki ja Bunker (1996, s. 119-124) määrittelevät kolme luottamuksen tasoa 
työympäristössä. Ensimmäinen taso on laskelmointiin perustuva luottamus (calculus-ba-
sed), jossa osapuolet toimivat oikein, koska eivät tahdo vastaanottaa luottamuksen rikkou-
tumisesta johtuvia seurauksia. Henkilökohtaisesti osapuolet eivät kuitenkaan välttämättä 
tunne toisiaan kovin hyvin. Toinen taso on ymmärtämiseen perustuva luottamus (know-
ledge-based), joka perustuu toisen osapuolen tuntemiseen sen verran, että tämän käytös on 
ennustettavaa ja luotettavaa. Kolmas taso perustuu samastumiseen (identification-based), 
jossa luottamus perustuu toisen perinpohjaiseen tuntemiseen ja tämän tavoitteiden ja tarpei-
den ymmärtämiseen.  
 
Kaikkien ihmissuhteiden ei tarvitse töissä tai projektiryhmässä edetä kolmannelle tai toisel-
lekaan tasolle, mutta on tärkeä ymmärtää, mihin osapuolten välinen luottamus perustuu, ja 
kuinka paljon siltä voi odottaa. Khalfanin ym. (2007, s. 386) mukaan, mitä käytännöllisempi 
ja operatiivisempi asema toimijalla on, sitä nopeammin luottamuksen on rakennuttava. Toi-
saalta tällöin luottamus voi olla pinnallisempaa, kun taas esimerkiksi hankkeista strategisella 
tasolla päätöksiä tekeviin tahoihin, kuten projektipäälliköihin, on luottamuksen oltava syvää 
ja vahvaa. Koska rakennuttajan tai tilaajan asema ja tehtävä on erittäin strateginen (eli ra-
kennuttaja ja tilaaja määrittävät hankkeen isoja linjoja, ei vain pienempiä operatiivisia pää-
töksiä), on heidän voitava luottaa syvemmällä tasolla heille työtä tekeviin osapuoliin. Tilaa-
jalle syvempi luottamus on elintärkeää, sillä hänen on projektissa annettava omat tavoit-
teensa muiden toteutettavaksi, eikä hänellä välttämättä ole tietotaitoa arvioida itse työn on-
nistumista. (Khalfan ym. 2007, s. 386)  
 
Kiinnostava huomio Khalfanin ym. (2007, s. 386) tutkimuksessa oli, että jotta eri yrityksistä 
tulevat tiimin jäsenet voivat luottaa toisiinsa, on kussakin firmassa oltava myös hyvä keski-
näinen luottamus. Työntekijöistä on tunnuttava, että heitä kunnioitetaan ja heidän päätök-
siinsä luotetaan. Vasta tämän jälkeen he voivat luoda hyvän luottamukseen tiimiin oman 
yrityksensä ulkopuolella. Kääntäen voi sanoa, että mikäli yritys haluaa luoda hyvän yhtey-
den muihin organisaatioihin, on sen osattava ensin luottaa omiin työntekijöihinsä ja luotava 
hyvä ja rehellinen ilmapiiri työpaikalle. 
 
Khalfan ym. (2007, s. 387) listaavat viisi tärkeintä tapaa rakentaa luottamusta: 

1. Kokemus. Työtä tehdään samojen ihmisten kanssa pidemmän aikaa.  
2. Ongelmanratkaisu. Ongelmien jakaminen ja ratkaisu helpottaa kommunikaatiota, ja 

toisaalta toisiinsa luottava ryhmä osaa paremmin ratkaista ongelmia. 
3. Jaetut tavoitteet. Ryhmällä on yhteinen ymmärrys rooleistaan ja projektityön tavoit-

teista. Yhteisen tavoitteen ymmärtäminen myös tarkoittaa, että jäsenet ymmärtävät 
toistensa aseman ja tavoitteet sekä ymmärtävät, mitä haasteita muilla työssään on.  
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4. Vastavuoroisuus. Ryhmän jäsenet tukevat ja kannustavat luottamukseen perustuvaa 
käytöstä ja tekevät toisilleen myönnytyksiä vastavuoroisesti. 

5. Hyvä käytös. Kaikki käyttäytyvät reilusti ja ammattimaisesti toisiaan kohtaan. 
Uusitalo ym. (2019, s. 14) mainitsevat myös avoimuuden ja läpinäkyvyyden, joka oli heidän 
haastateltaviensa useiten mainitsema luottamuksen rakentaja. Toisaalta luottamus myös luo 
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Huono johtaminen taas voi johtaa avoimuuden puutteeseen. 
 
Luottamus ei siis synny hetkessä, vaan vaatii toistuvasti rehelliseksi todettuja tekoja, eikä 
luottamuksen rikkouduttua sitä ole kovin helppo korjata (Khalfan ym. 2007, s. 386). Eräs 
huomattava ongelma rakennushankkeissa onkin hankkeiden lyhytikäisyys ja projektiryhmän 
tiuha vaihtuminen, sillä luottamuksen rakentuminen vaatii aikaa ja sitä, että osapuolet oppi-
vat tuntemaan toisensa (Khalfan ym. 2007, s. 387; Uusitalo ym. 2019, 14). Varsinkin pie-
nissä hankkeissa suunnitteleva ja johtava ryhmä kuitenkin saattaa tehdä töitä yhdessä vain 
joitakin kuukausia, jonka jälkeen jäsenet voivat vaihtua kokonaan. Luottamus jää tällöin ta-
solle, jossa keskustellaan edessä olevista työtehtävistä, eikä oikeita ihmissuhteita tai syvem-
piä luottamuksen tasoa ehdi syntyä. (Khalfan ym. 2007, s. 387-389) Asian toinen puoli kui-
tenkin on, että pienissä hankkeissa projektiryhmän koko on pienempi, jolloin kaikkiin osa-
puoliin on helpompi tutustua ja luottamus voi rakentua nopeammin. Kun aikaa on rajallisesti, 
ei suurissa hankkeissa kaikkia osapuolia ehditä välttämättä edes tavata, mutta pienen hank-
keen osapuoliin ehtii tutustua paremmin. Tämä ei kuitenkaan poista hankkeiden lyhytikäi-
syyden aiheuttamia ongelmia luottamukselle. 
 
Suunnittelijoiden ja urakoitsijan valitseminen edellisten yhteisten onnistuneiden hankkeiden 
perusteella voi kuitenkin helpottaa luottamuksen syntyä uudessa hankkeessa alusta asti. Esi-
merkiksi kumppanuussopimukset (partnering) lisäävät projektiryhmän jatkuvaa kanssakäy-
mistä ja pitkän tähtäimen tavoitteita ja siten luottamusta. Toisaalta sopimuksia voi tehdä 
myös samojen, hyväksi havaittujen yritysten kanssa jatkuvasti ilman sopimusta jatkuvuu-
desta.  (Khalfan ym. 2007, s. 387-389) Siksi rakennuttajan tulisi miettiä, onko rahaperustei-
nen kilpailuttaminen aina paras tapa valita urakoitsijat ja suunnittelijat ja olisiko samojen 
toimijoiden käyttämisessä sellaisia synergiaetuja, joiden arvoa on vaikea laskea rahassa. Esi-
merkiksi ryhmän ei tarvitse käyttää tällöin juurikaan aikaa ryhmäytymiseen, joka on toisil-
leen vieraiden ryhmän jäsenten kesken aina väistämätöntä, ja ryhmä voi siirtyä suoraan yh-
teistyöhön. Jos aikataulukiireet pakottavat hyppäämään ryhmäytymisvaiheen yli, jää luotta-
mus syntymättä ja luottamuksen aikaansaamat edut saamatta. (Chinowsky ym. 2008, s. 811) 
 
Hankkeen talouspuoli vaikuttaa luottamukseen eri tavoin. Esimerkiksi tiimityön edistämi-
seen on pienissä projekteissa budjetoitu suhteessa vähemmän rahaa kuin suurissa hank-
keissa, joissa tiimityö jatkuu pidempään ja organisaatio on monimutkaisempi. Pienissä hank-
keissa riskit ovat toisaalta yleisesti pienempiä, jolloin luottamuksen voi antaa toiselle osa-
puolelle helpommin, kun toiminnassa ei ole yhtä paljon rahaa kiinni. Hankkeissa kelle ta-
hansa voi myös tulla kiusaus kasvattaa omaa voittoaan vastoin yhteisiä tavoitteita. Suunnit-
telijoiden ja urakoitsijoiden sopimusten tulee siksi olla reiluja kaikille osapuolille. Rahasta 
johtuva itsekäs käytös tekee hallaa pitkän tähtäimen yhteistyölle. (Khalfan ym. 2007, s. 389) 
 
Khalfanin ym. (2007, s. 388) haastateltavien mukaan tiedon tulee kulkea kaikkien ryhmän 
osapuolten välillä, eikä suodattua tiettyjen tahojen kautta. Esimerkiksi urakoitsijan tai suun-
nittelijoiden pitäisi voida olla myös suoraan yhteydessä tilaajaan, eikä esimerkiksi projek-
tinjohto saa astua tähän väliin, jotta tahot voivat jakaa tietonsa suoraan ja oman käsityksensä 
mukaisesti. Tällöin luottamus kasvaa kaikkien osapuolten välillä, kun osapuolet kokevat 
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tulleensa aidosti kuulluiksi. (Khalfan ym. 2007, s. 388) Tämä on mahdollista esimerkiksi 
työmaakokouksissa. Kuitenkin on hyvä miettiä keinoja, joilla tieto voisi kulkea useammin 
suoraan. Toisaalta tilaaja ei voi vastaanottaa kaikkea hankkeen tietoa, ja projektinjohdon 
rooli tilaajalle tulevan tiedon suodattajana on ristiriidassa Khalfanin ym. ajatuksen kanssa. 
 
Tässä tutkimuksessa on luvuissa 3.6 ja 4.2 puhuttu kommunikaatiosta ja hankkeen kommu-
nikaatiotavoista, ja epämuodollinen kommunikaatio on nähty tärkeänä osana hankkeita. Sillä 
on tärkeä rooli myös luottamuksen rakentajana. Uusitalo ym. (2019) tutkivat luottamuksen 
ja Lean Design Management -metodin (LDM) yhteyttä. Tutkimuksessa todettiin, että (1) 
epämuodolliset sosiaaliset tilanteet parantavat ryhmän keskinäistä toimeen tulemista ja ke-
hittävät jäsenten ymmärrystä toisiaan kohtaan, ja nämä piirteet myös lisäävät jäsenten välistä 
luottamusta. Sekä (2) verbaalinen että ei-verbaalinen kommunikaatio, niin muodollinen kuin 
epämuodollinenkin, lisäsivät ryhmän jäsenten keskinäistä luottamusta. Luottamusta lisäsi 
myös (3) jäsenten tavoitteiden, toiminnan motiivien, osaamisen ja arvojen läpinäkyvyys ja 
avoimuus. Uusitalo ym. (2019, s. 14-15) kutsuvat näitä yllä listattuja kolmea tekijää “luot-
tamuksen rakentajiksi” (trust builders), sillä juuri ne ovat luottamuksen rakentamisen perus-
kiviä Lean Design Management -metodissa.  
 
Vaikka toimiva kommunikaatio vaatii keskinäistä luottamusta, ei luottamus voi silti korvata 
kommunikaatiota. Siksi kommunikaatiota edistävät työkalut ja metodit ovat tärkeitä hank-
keissa silloinkin, kun osapuolet jo tuntevat toisensa ja ovat tehneet yhteistyötä (Meng 2012, 
s. 191). Luottamus myös täydellistää sopimuksia, sillä mikään osapuolten välinen sopimus 
ei voi kattaa kaikkia mahdollisia hankkeen skenaarioita, mutta luottamuksen avulla niitä ei 
tarvitsekaan huomioida sopimuksissa, vaan osapuolet voivat luottaa toistensa toiminnan ole-
van aina sopimuksen hengen mukaista (Pryke 2012, s. 42). 
 
4.4 Johtamisen merkitys tiedonkululle 
 

Ihmisten johtaminen ja sujuvan tiedonkulun varmistaminen ovat yhtä merkittävä osa suun-
nittelun ohjausta ja projektinjohtoa kuin hankkeen tehtävien johtaminen (Winch 2009, s. 
378; Tilley 2005, s. 28). Tämä puoli jää kuitenkin yleensä suunnittelun ohjauksessa vähälle 
huomiolle, mikä johtaa kaoottiseen toimintaan ilman yhteistä suuntaa (Tilley 2005, s. 28).  
Esimerkiksi Loven ym. (2008, s. 239-240) mukaan, jos projektinjohto ei ymmärrä tiedonku-
lun tärkeyttä, johtaa se helposti suunnittelussa turhaan saman työn tekemiseen useasti (re-
work).  
 
Projektinjohdolla, joka on osa rakennuttajaorganisaatiota ja johon kuuluvat esimerkiksi pro-
jektipäällikkö ja projekti-insinööri, on monia eri tehtäviä tiedonkulun hallinnassa. Suunnit-
telun ohjaus on merkittävä ja tutkimuskirjallisuudessa kaikkein eniten esille tuleva osa tie-
donkulun ohjausta. Siinä projektinjohdon tehtävä on toimittaa tarpeelliset lähtötiedot suun-
nitteluryhmän käyttöön, tarjota puitteet suunnittelijoiden yhteistyölle ja huolehtia tiedon tal-
lentamisesta. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi järjestämällä suunnittelukokouksia ja 
pitämällä kirjaa suunnittelun tehtävistä sekä tarjoamalla käyttöön projektipankin ja pitämällä 
sitä yllä. (RT 10-11284, 2017) Projektinjohdon tulee myös välittää ylätasolla tehdyt päätök-
set ja tilaajan toiveet selkeinä ja ajallaan muille ryhmän toimijoille. 
 
Projektinjohto johtaa myös kommunikaatiota ja sosiaalisia suhteita, ja johdon tulee varmis-
taa, että niille on yhteiset säännöt ryhmässä. Ryhmän roolien ja tehtävien määrittäminen on 
myös tärkeä johdon tehtävä, mutta rakennushankkeissa ne on yleensä tarkkaan määritelty jo 
ennen hankkeen alkamista. (den Otter & Emmitt 2007, s. 416) Muita projektinjohdon 
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tiedonkulullisia tehtäviä ovat tietojärjestelmien hallinta ja niiden eri käyttöliittymien yhteen-
sovittaminen. Johdon on myös huolehdittava, että tietojärjestelmiä käytetään mahdollisim-
man tehokkaasti ja turvallisesti, ja että dokumentaatio tallennetaan asianmukaisesti. (Winch 
2009, s. 394-396)  
 
Johtajien esimerkki uusien tiedonkulun työkalujen käyttöönottoon on tärkeä. Edistääkseen 
ryhmän tiedonkulkua ja sosiaalista kanssakäymistä johdon tulee ottaa käyttöön niitä edistä-
viä työkaluja ja metodeja sekä näyttää itse esimerkkiä niiden käytöstä ja valvoa käyttöönot-
toa (Uusitalo ym. 2019, s. 17; den Otter & Emmitt 2007, s. 416-417). Muuten käyttö voi 
jäädä vaillinaiseksi ja innottomaksi, eivätkä työkalut kiinnosta työntekijöitä. Lähestymista-
van tulee olla “alhaalta ylös” (bottom-up), eli työntekijöitä tulee tukea päivittäisessä työssään 
ja esitellä niitä käytännön tapoja, joilla työkalun käyttö todella helpottaa työtä. Myös kas-
vokkain työntekijöiden kanssa keskustelu esimerkiksi työpajoissa, kokouksissa ja pienem-
missä keskusteluissa saa työntekijät suhtautumaan työkaluihin paremmin.  “Ylhäältä alas” -
lähestymistavassa (top-down), jossa työkalu tuodaan työpaikalle ilman yhteistä keskustelua 
ja se otetaan käyttöön johdon määräämällä tavalla, työntekijät helposti käyttävät sitä vain 
osittain tai epäyhtenäisesti ryhmän sisällä. (den Otter & Emmitt 2007, s. 416-417) (Mainit-
takoon, että den Otter ja Emmitt (2007) tutkivat internet-sivuston käyttöä suunnittelutiimin 
kesken, mutta tulokset sopivat hyvin myös johtavan ja suunnittelevan ryhmän työhön. Inter-
net-sivustolle tehdystä tutkimuksesta voi hyvin vetää analogian myös esimerkiksi lean-me-
todin mukaisiin työkaluihin tai uusiin tiedonkulun tietotyökaluihin.)  
 
Toisaalta tiedonkulun edistäminen auttaa myös parantamaan itse suunnittelun ohjausta (Uu-
sitalo ym. 2019, s. 15). Tämä on loogista, sillä myös projektinjohdolla tulee olla ajantasaisin 
tieto käytettävissään, ja heidän tulee olla helppo kommunikoida muille toimijoille. Kania 
ym. (2020, s. 9) suorittivat kyselytutkimuksen, jonka vastaajat huomauttivat, että rakennus-
projektissa työskentelee merkittävä määrä ihmisiä, jolloin heidän saamisensa työskentele-
mään kohti yhteistä tavoitetta vaatii hyviä kommunikaatiotaitoja. Tiedonkulun ja kommuni-
kaation parantaminen auttaa siis myös projektinjohtoa. Parhaimmillaan tästä voi syntyä po-
sitiivinen kierre. 
 
Uusitalon ym. (2019, s. 3) mukaan lean-ajattelun mukainen suunnittelunohjaus (Lean De-
sign Management, LDM) auttaa ratkaisemaan suunnittelunohjauksen ongelmia toisaalta 
siksi, että se kehittää projektin tiedonkulkua sujuvammaksi, ja toisaalta siksi, että se lisää 
tiimin keskinäistä luottamusta. Lean-ajattelua voi edistää projektinjohdossa esimerkiksi 
käyttämällä sosiaalisia tai teknisiä tuotannon ohjausmenetelmiä, kuten sosiaalista Big Room 
-työskentelytapaa, teknistä Location-Based Design Management -tapaa, tai näiden molem-
pien yhdistelmää, Last Planner -systeemiä (LPS) (Seppänen ym. 2010). Näissä metodeissa 
keskitytään juuri yhteistyöhön ja siihen, että työryhmän jäsenet ratkaisevat ongelmia ja kes-
kustelevat keskenään.  
 
Koska huono kommunikaatio johtaa epäonnistumisiin hankkeissa, on tärkeää, että projek-
tinjohto itse on myös taitava kommunikoimaan ja että kommunikaatio on keskeinen osa pro-
jektinjohtajien työtä. He myös usein sijaitsevat hankkeessa kulkevat tiedon virran keskiössä 
ja kommunikoivat hyvin erityyppisten tahojen kuten tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsi-
joidenkin kanssa, joista osa on organisaatiorakenteessa johdon yläpuolella, osa alapuolella 
ja osa vertaisia. Projektinjohdon on myös osattava kommunikoida näkemyksensä ja toi-
veensa alaisilleen. (Dainty ym. 2006, s. 12-13) 
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Edellisessä, luottamusta käsitelleessä kappaleessa (4.3) myös peräänkuulutettiin johtamisen 
roolia luottamuksen rakentamisessa. Yrityksissä johtajien tehtävä on luoda yrityskulttuuria, 
jossa työntekijät voivat luottaa toisiinsa ja esihenkilöihinsä, ja ilmapiiri on hyvä. Toisaalta 
projektinjohdon tulee luoda rakennusprojektia johtavalle ja suunnittelevalle ryhmälle puit-
teet, joissa rehellinen kommunikaatio ja luottamuksen syntyminen on mahdollista, esimer-
kiksi pitämällä tarpeeksi suuren määrän kokouksia ja antamalla tiedonkulun välineitä ryh-
män käyttöön. Johdon tulee myös omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä luotettavasta toi-
minnasta. 
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5 Kirjallisuuskatsauksen johtopäätökset 
 
Tässä luvussa käsitellään kirjallisuuskatsauksen olennaisimmat löydöt ja peilataan niitä työn 
alussa asetettuihin tavoitteisiin ja tutkimuskysymyksiin. Kokonaisuudessaan katsaus vastasi 
niihin hyvin ja antoi kattavan kokonaiskuvan diplomityön aiheista, vaikka tutkimuskirjalli-
suus ei juurikaan käsitellyt pieniä korjaushankkeita erikseen. Diplomityön kolmas tavoite oli 
antaa suosituksia ja keinoja, joilla pienen korjausrakennushankkeen tiedonkulkua voi paran-
taa, ja tämä kappale vastaa osaltaan siihen tavoitteeseen. 
 
Työn ensimmäinen tavoite oli ymmärtää, kuinka tieto virtaa pientä korjausrakennushanketta 
johtavan ja suunnittelevan ryhmän kesken. Tätä varten määriteltiin rakennusprojektin omi-
naisuudet tiedonkulun kannalta sekä ryhmän jäsenet ja ryhmän asema rakennusprojektissa. 
Ominaisuudet jakautuvat projektin rakenteeseen liittyviin taustatekijöihin ja hankkeen joka-
päiväisiin käytännön toimiin. Tärkeä huomio on, että hankkeen taustatekijöiden on oltava 
kunnossa, jotta käytännön toimilla on vaikutusta. Yleisesti kirjallisuudessa nähtiin tiedon-
kulku äärimmäisen tärkeänä hankkeiden onnistumiselle ja päinvastoin tiedonkulun ongelmat 
hyvin haitallisina. 
 
Toinen tavoite käsitteli sitä, kuinka pientä korjausrakennushanketta johtavan ja suunnittele-
van ryhmän vuorovaikutus, yhteistyö ja keskinäinen luottamus vaikuttavat hankkeen tiedon-
kulkuun. Tätä tavoitetta varten määriteltiin keskeiset termit, sekä rakennushanketta johtavan 
ja suunnittelevan ryhmän ominaisuuksien vaikutus siihen, kuinka he tekevät yhteistyötä ja 
vuorovaikuttavat keskenään. Luottamus toimii pohjana hyvälle yhteistyölle, mutta luotta-
muksen ei tarvitse olla kaikkein syvintä henkilökohtaiseen yhteyteen perustuvaa. 
 
Olennaisimmat hankkeiden ja projektiryhmien ominaisuudet tiedonkulun, kommunikaation, 
yhteistyön ja luottamuksen kannalta sekä parannusehdotukset niille on listattu alla. 
 

1. Suurin osa korjaushankkeista on pieniä, jolloin projektiryhmäkin on pieni. Sen hyvä 
puoli on, että tiedonkulusta tulee helppoa hallita, ja lisäksi osapuolilla on mahdolli-
suus tutustua kaikkiin ryhmän jäseniin. Toisaalta luottamuksen rakentumiselle on 
vain vähän aikaa, sillä pienet hankkeet ovat myös lyhyempiä. Pienissä ja yksinker-
taisissa hankkeissa tiedonkulun hallintaa ei ole myöskään perinteisesti nähty kriitti-
senä. Siksi projektiryhmän kommunikaatioon, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. 

2. Korjaushankkeilla on usein kiire, sillä tilaajalla on intressi saada asukkaat tai vuok-
ralaiset valmiisiin tiloihin mahdollisimman nopeasti. Tämä säästää tilaajan kustan-
nuksia ja myös parantaa tyytyväisyyttä tilaajaan, mutta kiire estää luottamuksen ra-
kentumista ja perinpohjaista vuorovaikutusta, jolla virheitä voitaisiin välttää.  

3. Kokonaisurakassa, joka on korjausrakentamisen yleisin urakkamuoto, pääurakoitsija 
tulee hankkeeseen mukaan vasta rakennusvaiheessa. Korjaushankkeissa lähtötiedot 
täydentyvät kuitenkin kohdetta purkaessa, joten suunnittelijoiden on vielä rakennus-
vaiheessakin tehtävä tiivistä yhteistyötä urakoitsijan kanssa. Siksi on suositeltavaa, 
että urakoitsija olisi hankkeissa mukana jo aiemmin, jotta heidän tietotaitonsa saa-
daan käyttöön ja suhde suunnittelijoihin muodostuu hyväksi jo ensimmäisiä suunni-
telmia luotaessa. 

4. Rakennushankkeissa projektiryhmä kootaan yleensä uudelleen jokaista hanketta var-
ten. Kuitenkin samojen henkilöiden toimiminen useassa hankkeissa peräkkäin paran-
taisi tiedonkulkua, sillä pitkään yhdessä toimivat ryhmät ovat tehokkaampia. 
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Projekteihin kannattaakin valita jatkuvasti samoja toimijoita, jotta ryhmäytymiseen 
ei kulu aikaa ja tiedonkulku on hyvän luottamuksen tähden alusta asti tehokasta. 

5. Projektiryhmän keskeinen luottamus saa projektiryhmän ratkaisemaan ongelmia sy-
vemmällä tasolla ja suoriutumaan paremmin tehtävistään yhdessä. Luottamuksen tu-
lee olla pinnallista syvempää etenkin silloin, kun osapuolet tekevät työtä strategisella 
tasolla, kuten esimerkiksi projektipäällikkö ja tilaaja.  

6. Korjaushankkeissa rakennuttajakonsultteja käytetään melko yleisesti, sillä tilaajalla 
ei välttämättä ole tarvittavia taitoja hankkeen pyörittämiseen. Konsultin asema onkin 
projektiryhmässä tiedonkulun kannalta keskeinen, sillä hän on yhteydessä lähes kaik-
kiin muihin toimijoihin.  

7. Projektinjohdon on varmistettava, että kaikki ryhmässä tekevät töitä yhteisen tavoit-
teen eteen, sillä ryhmä tekee tällöin tehokkaammin töitä paremmilla tuloksilla. Tätä 
voi edistää joko rahallisilla kannustimilla tai tekemällä itse työstä mielekkäämpää 
esimerkiksi lisäämällä luottamusta ryhmässä. Luottamus helpottaa tiedonkulkua mo-
nin tavoin. Esimerkiksi sopimukset ja muut viralliset dokumentit voidaan laatia yk-
sinkertaisemmiksi, kun toisen osapuolen voidaan olettaa toimivan niiden hengen mu-
kaan ilman yksityiskohtaisia kirjauksia. 

8. Kasvokkain keskustelu tekee vuorovaikutuksesta helpompaa ja vähentää ongelmien 
syntyä etenkin vaikeissa sosiaalisissa tilanteissa, kuten aloituskokouksissa tai hank-
keen riitatilanteissa. Lisäksi epämuodolliset sosiaaliset tilanteet lisäävät luottamusta. 

9. Hankkeen tietoa ei saa kuljettaa liian suurissa paketeissa, sillä se muodostaa tiedon-
kulkuun pullonkaulan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi suunnittelutiedon, ohjeistusten 
tai tilaajan toiveiden saapumista muille ryhmän jäsenille vain viimeisteltyinä doku-
mentteina. Sen sijaan tietoa tulisi mahdollisuuksien mukaan levittää jo aiemmin, jotta 
se saadaan heti käyttöön, kuten voi tehdä yhteisissä kokouksissa tai epäformaalin 
kommunikaation kautta. 

 
Kirjallisuuskatsaus toimii pohjatyönä seuraavien kappaleiden empiiriselle tapaustutkimuk-
selle, jossa tehdään sosiaalinen verkostoanalyysi kolmen hankkeen projektiryhmille. Ana-
lyysin tuloksia peilataan kirjallisuuden antamaan tietoon ja koko työn tulokset johtopäätök-
set esitellään luvuissa 7 ja 8. Tapaustutkimus myös syventää kirjallisuuskatsauksessa tehtyjä 
johtopäätöksiä ja tuo niihin käytännön näkökulman.  
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6 Korjausrakennushankkeiden sosiaalinen verkostoana-
lyysi 

 
6.1 Empiirisen osion tavoitteet 
 

Kappaleissa 6 ja 7 siirrytään työn empiiriseen tapaustutkimusosuuteen, jossa tehdään sosi-
aalinen verkostoanalyysi (Social Network Analysis, SNA) kolmesta esimerkkihankkeesta. 
Tässä kappaleessa käydään läpi yleiset tutkimusosion tavoitteet ja seuraavassa kappaleessa 
6.2 käydään läpi verkostoanalyysin teoria ja sen soveltuvuus juuri tähän tutkimukseen. Kap-
paleessa 6.3 esitellään tiedon keräämisen ja analysoinnin tavat sekä perustellaan, miksi tie-
don kerääminen juuri kyselyiden ja haastatteluiden avulla on sopiva metodi tähän tutkimuk-
seen. Valitut esimerkkihankkeet esitellään kappaleessa 6.4. Luku 7 esittelee kunkin hank-
keen sosiaalisen verkostoanalyysin tulokset, vertailee saatuja tuloksia ja kokoaa tärkeimmät 
tulokset teemoittain yhteen. 
 
Empiirisen osion tavoite on syventää kirjallisuuskatsauksen antamaa tietoa ja tuoda siihen 
rakennusalan käytäntöjen näkökulma. Kirjallisuuskatsauksen aineistosta vain pieni osa kä-
sitteli varsinaisesti pieniä hankkeita tai korjaushankkeita. Siksi esimerkkihankkeiksi on va-
littu pieniä korjausrakennushankkeita, jotta nähdään, miltä osin teoria pätee juuri niihin. 
Melko suuri osa kirjallisuudesta oli myös ulkomaista, jolloin suomalaisten esimerkkihank-
keiden kautta nähdään, miltä osin teoria pätee Suomen rakennusalalla. Lisäksi on hedelmäl-
listä yhdistää projektiryhmäläisten omat ajatukset ja ymmärrys sekä alan hiljainen tieto tut-
kijoiden kirjoittamaan teoriaan, jotta diplomityössä annettavat suositukset tiedonkulun pa-
rantamiseksi olisivat toimivia ja käytännöllisiä.  
 
Tämän työn tutkimusmenetelmäksi valittiin tapaustutkimus, jossa tehtiin kyselytutkimus ja 
syventäviä haastatteluita. Niiden pohjalta luotiin sosiaalisen verkostoanalyysin kautta so-
siogrammeja eli karttoja ryhmien tiedonkulusta. Sosiaalinen verkostoanalyysi on vakiintu-
nut menetelmä nähdä ihmisten väliset suhteet numeroarvoin, mutta samalla se tuottaa visu-
aalisen kaavion, jonka kautta verkostoja voi tutkia (Chinowsky 2008, s. 806). Koska analyy-
sin data saadaan kyselyillä suoraan projektiryhmältä, kaaviossa on vain vähän kirjoittajan 
tulkintaa hankkeesta, jolloin se on mahdollisimman totuudenmukainen näkemys hankkeen 
osapuolten kokemuksista. Sosiaalinen verkostoanalyysi kertoo projektista sosiaalisuuden 
näkökulmasta, joka on hyvin eri näkökulma hankkeeseen kuin perinteinen hierarkiakaavion 
kertoma näkökulma. Siksi se antaa tietoa, jota hankkeen virallisista dokumenteista ei voida 
lukea. (Pryke 2012, s. 87) Sosiaalisen verkostoanalyysin teoriasta kerrotaan tarkemmin seu-
raavassa luvussa 6.2. 
 
6.2 Sosiaalisen verkostoanalyysin teoria 
 

Sosiaalinen verkostoanalyysi (Social Network Analysis, SNA) on työkalu, jolla voidaan ana-
lysoida ja arvioida ihmisten tai muiden tahojen välisiä yhteyksiä, ja hyvin usein sillä mallin-
netaan jonkin ryhmän sosiaalisia verkostoja. Se on vakiintunut kvantitatiivinen menetelmä, 
jonka kautta ihmisten välisiä suhteita voidaan arvioida numeroarvoin, ja se tarjoaa lisäksi 
vakiintuneen tavan mallintaa ja esittää ihmisten verkostot visuaalisesti (Chinowsky ym. 
2008 s. 805; Behrend & Erween 2009, s. 100-101). Sosiaalisen verkostoanalyysin käyttö on 
yleistynyt tällä vuosituhannella insinööritieteissä, kun insinöörialat ovat alkaneet huomioida 
enemmän luottamuksen ja yhteistyön vaikutusta hankkeisiin (Morton ym. 2006; Katsanis 
2006; Lee ym. 2018; Chinowsky & Taylor 2102). Sillä on viime aikoina tutkittu myös 
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rakennusalan verkostoja (Lee ym. 2018; Chinowsky ym. 2008; Zheng ym. 2016; Pryke 
2012), mistä syystä se nähtiin myös tässä tutkimuksessa testatuksi ja toimivaksi tavaksi ar-
vioida projektiryhmän välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota. Sillä voidaan nähdä hyvin 
kunkin sosiaalisen verkoston luonteenpiirteet (Pryke 2012, s. 82).  
 
Sosiaalisella verkostoanalyysilla on paljon käyttötarkoituksia, ja tässä tutkimuksessa sitä 
käytettiin nimenomaan määrittelemään tiedonkulkua toimijoiden välillä mittaamalla projek-
tiryhmän jäsenten välistä kommunikaatiota. Verkostoanalyysin avulla tutkitut sosiaaliset 
verkostot ennustavat Behrendin ja Erween (2009, s. 111) mukaan tiedonkulkua projektissa 
jopa paremmin kuin projektin muodolliset rakenteet. Perinteisemmistä verkostomalleista 
poiketen analyysi esittää ihmisten väliset suhteet vailla niiden työrooliin liittyvää hierarkiaa. 
Sosiaalisesta verkostoanalyysista käy esimerkiksi ilmi, mikäli henkilö, jonka työrooli tai so-
pimukseen perustuva rooli ei ole projektissa keskeinen, onkin todellisuudessa projektissa 
tiedonkulun kannalta tärkeä hahmo. (Pryke 2012, s. 32)  
 
Sosiaalisen verkostoanalyysin tuottama verkostokaavio eli sosiogrammi koostuu kahdesta 
rakennuspalasta eli solmuista (nodes) ja siteistä (edges). (Sanoille on vaihtelevia englannin-
kielisiä nimityksiä ja suomennoksia.) Esimerkkikuvissa 1 ja 2 solmuja ovat kirjaimilla mer-
kityt ympyrät ja siteitä niiden väliset viivat. Solmut voivat edustaa esimerkiksi organisaatiota 
tai tiimejä, mutta tässä tutkimuksessa niillä tarkoitetaan yksittäisiä ihmisiä, joita kutsutaan 
myös toimijoiksi. Siteet edustavat suhteita solmujen välillä, kuten kommunikaatiota tai val-
tasuhteita. Jos siteillä olisi suunta (kuva 2), kuten esihenkilön valtasuhde alaiseen, niitä kut-
suttaisiin kaariksi (arc), mutta kun kuvataan pelkkää ihmisten välistä kommunikaatiota ja 
tiedonkulkua, ei suuntaominaisuutta tarvita (kuva 1). (Lee ym. 2018, s. 3; Pryke 2012, s. 84-
86) 
 

 
Kuvat 1 ja 2 Suuntaamaton ja suunnattu esimerkkisosiogrammi. 
 
Kyselyssä kommunikaatiosta samalle kommunikaatiosuhteelle saadaan aina kaksi arvoa. 
Esimerkiksi kuvassa 1 henkilö A on arvioinut kommunikaation määrää B:n kanssa ja B kom-
munikaation määrää A:n kanssa, jolloin samalle kommunikaatiolle on annettu kaksi arvoa. 
Kun tutkimus tehdään suuntaamattomana, eli kommunikaation “suuntaa” A:lta B:lle tai toi-
sinpäin ei oteta huomioon, lasketaan A:n ja B:n antamat luvut yksinkertaisesti yhteen siteen 
paksuuden määrittämiseksi. Kommunikaatiolla sinänsä ei ole suuntaa, mikäli ei tutkita 
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esimerkiksi käskyjä ja valtasuhteita. Joskus A:n ja B:n lukemat voivat erota toisistaan, mutta 
se ei ole varsinaisesti ongelma, kun datan lähteenä ovat ihmisten omat muistikuvat. Toisi-
naan eri ihmisten muistot tapahtuneesta voivat erota paljonkin, tai kyselyyn vastaaja on vaik-
kapa tehnyt ajatusvirheen vastatessaan. 
 
Tässä analyysissa siteillä on arvo (weight), eli ne ovat eri paksuisia riippuen siitä, kuinka 
suuri painoarvo niille on annettu. Kyselytutkimuksessa vastaajat antoivat painoarvon itse, 
eli kertoivat, kuinka paljon he olivat kommunikoineet kyseisen henkilön kanssa. Tärkeä 
termi sosiaalisessa verkostoanalyysissa on polku (path), joka viittaa reittiin yhdeltä solmulta 
toiselle. Suora tai lyhin polku on se reitti, jota pitkin solmulta toiselle pääsee mahdollisim-
man nopeasti, eli läpi mahdollisimman pienen määrän muita solmuja. Myös polkujen leveys 
vaikuttaa tiedonkulun nopeuteen, eli leveämpää polkua pitkin kulku on helpompaa. Tämän 
huomioon ottamiseksi graafeista analysoidaan sivupisteytys, joka esitellään myöhemmin 
taulukossa 2. 
 
Sosiaalisesta verkostoanalyysista voi analysoida hyvin erilaisia ominaisuuksia, ja tähän työ-
hön valitut on lueteltu taulukoissa 1 ja 2. Valinta on tehty sen perusteella, mitä ominaisuuksia 
rakennusalan ryhmiä käsittelevä tutkimuskirjallisuus on yleisesti käyttänyt ryhmän tutkimi-
seen ja mitkä ominaisuudet antoivat hedelmällisintä tietoa tiedonkulusta ja vuorovaikutuk-
sesta hankkeissa. Ominaisuudet jakautuvat koko verkoston rakenteen ominaisuuksiin (tau-
lukko 1) ja yksittäisten solmujen ominaisuuksiin (taulukko 2). Taulukoissa on kerrottu myös 
ominaisuuksien englanninkieliset nimet, sillä useimmat lähteet ovat englanninkielisiä. Suo-
mennokset ovat sellaisia, jotka esiintyvät suomenkielisessä kirjallisuudessa aiheesta. Ana-
lyysin tulokset esitellään kappaleessa 7. 
 
Taulukko 1 Sosiaalisen verkoston ominaisuuksia. 
Verkostojen ominaisuuksia 

Verkoston koko Merkitys ja huomioita 

Solmujen määrä Yksittäisten solmujen eli henki-
löiden määrä verkostossa. 

- 

Verkoston läpi-
mitta (network 
diameter) 

Pisin suora polku kahden yksit-
täisen solmun välillä.  

Verkoston läpimitta ja keskimääräinen 
polun pituus kertovat, kuinka helposti 
tieto virtaa toimijalta toiselle, eli kuinka 
monelle “pysäkille” tieto pysähtyy. Kun 
nämä luvut ovat suuria, on hankkeessa to-
dennäköisesti tietokatkoksia ja vääristy-
nyttä kommunikaatiota.1 
 
 
 
 
 
  

Keskimääräinen 
polun pituus 
(average path 
length) 

Kaikkien verkoston suorien pol-
kujen pituuksien keskiarvo. 

 
1 Castillo ym. 2018, s. 4 
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Muut verkoston ominaisuudet Merkitys ja huomioita 

Tiheys (density 
/ degree) 

Verkoston siteiden kokonais-
määrä suhteessa siteiden teoreet-
tiseen maksimimäärään verkos-
tossa, jossa jokainen solmu olisi 
yhteydessä toiseen.2 

Tiheyttä mitataan numerolla nollasta yh-
teen ja se kertoo ryhmän hajanaisuudesta 
tai yhtenäisyydestä. Tätä varten tutkitta-
vien verkostojen pitää olla suunnilleen 
samankokoisia. Esimerkiksi, jos luku on 
lähellä yhtä, ryhmän jäsenet kommuni-
koivat useimpien muiden kanssa. Lu-
vusta ei kuitenkaan voi suoraan tulkita 
ryhmän yhtenäisyyttä, vaan ryhmän toi-
mintatapaa ja hierarkiaa pitää tarkastella 
samalla.3 

Siteiden vah-
vuus (tie 
strength) 

Vahva side, joka on merkitty 
verkostoon paksulla viivalla, 
kertoo suuresta kommunikaation 
määrästä toimijoiden välillä. 
Heikot siteet taas kertovat vähäi-
sestä kommunikaation määrästä.  

Lukemat siteiden vahvuudelle on saatu 
kyselyistä. Verkostoa tulkitessa tulee 
osata tarkastella myös tyhjiä kohtia, eli 
siteen puuttumista solmujen väliltä. Täl-
löin toimijat eivät ole kommunikoineet 
lainkaan. 

Keskittyneisyys 
(centrality) 

Keskittyneessä verkostossa vain 
joillakin solmuilla on suuri 
määrä suhteita muihin.4 

Esimerkiksi verkosto, jossa suurin osa 
tiedosta kulkee projektipäällikön kautta, 
on hyvin keskittynyt.5 

 
Taulukko 2 SNA-verkoston solmujen ominaisuuksia. 
Solmujen ominaisuudet 

Ominaisuus Merkitys ja huomioita 

Läheisyysaste 
(closeness cent-
rality) 

Kun solmusta on pieni matka 
suureen osaan muita solmuja, 
sen läheisyysaste on suuri, eli se 
sijaitsee hyvin lähellä muita sol-
muja.6 

Suuri läheisyysaste tarkoittaa, että toi-
mija saa muut toimijat ja heidän tietonsa 
käsiinsä nopeasti. Usein keskijohdolla on 
suuri läheisyysaste, sillä se välittää tietoa 
ylimmän johdon ja työntekijöiden vä-
lillä.7 

 
2 Pryke 2012, s. 88-89 
3 Pryke 2012, s. 72 ja 88-90 
4 Chinowsky 2008; s. 805 
5 Chinowsky 2008; s. 805 
6 McCulloh ym. 2013, s. 49 
7 McCulloh ym. 2013, s. 31 ja 49 
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Keskeisyysaste 
(degree central-
ity; in-degree 
and out-degree 
centrality) 

Solmusta lähtevien tai tulevien 
siteiden määrä. Toisinaan tämä 
luku lasketaan suhteessa solmun 
siteiden mahdolliseen maksimi-
määrään.8 Aste voidaan laskea 
myös arvotettuna, eli siteiden 
arvo (paksuus) otetaan huomi-
oon. 

Paljon lähteviä siteitä tarkoittaa, että 
solmu jakaa tietoa, ja paljon saapuvia si-
teitä tarkoittaa, että solmu vastaanottaa 
tietoa. Suuri luku kertoo solmun hallitse-
vuudesta ja mahdollisesta vallasta.9 

Välillisyysluku 
(betweenness 
centrality) 

Kuinka usein solmu sijaitsee 
kahden muun solmun välissä.10 

Kun välillisyysluku on suuri, solmun 
läpi virtaa paljon tietoa ja solmulla on 
suuri kontrolli tähän tietoon.11 Kun välil-
lisyysluku on pieni, on toimijalla huono 
käsitys projektin informaatiosta. Etenkin 
keskeisten hahmojen, kuten projektipääl-
likön tai arkkitehdin, kohdalla tämä on 
merkittävä seikka.12 Välillisyysluku voi 
kuitenkin toisinaan vain indikoida, että 
solmu on kahden klusterin reunoilla, 
eikä sinänsä itse niin tärkeä.13 

Ominaisvektori-
keskeisyys (ei-
genvector cent-
rality) 

Mittaa solmun epäsuoraa vaikut-
tavuutta, eli sitä, kuinka paljon 
solmu on keskeisten solmujen 
vieressä (solmujen, joista lähtee 
paljon siteitä).14 

Toimija on lähellä merkittävimpiä hank-
keen toimijoita, kun ominaisvektorikes-
keisyys on suuri. Se antaa mittarin sel-
laisten toimijoiden tärkeyteen, jotka ei-
vät ole kaikkein keskeisimpiä tekijöitä 
projektissa.15 Lisäksi se mittaa solmun 
tärkeyttä suhteessa koko verkostoon, 
eikä vain viereisiin solmuihin.16 

Sivupisteytys 
(PageRank) 

Sivupisteytys on ominaisvektori-
keskeisyyden muoto, joka ottaa 
huomioon siteiden paksuuden ja 
suunnan.17 

Sivupisteytys kertoo ominaisvektorikes-
keisyyttä paremmin siitä, ketkä hank-
keissa kommunikoivat paitsi useimpien 
kanssa, myös eniten.18 Tässä tutkimuk-
sessa sivupisteytys ei laske mukaan 
suuntaa, mutta siteiden paksuuden kyllä. 

 
 

 
8 Pryke 2012, s. 89-90 
9 Pryke 2012, s. 89-90 
10 Pryke 2012, s. 90 
11 Pryke 2012, s. 90 
12 Chinowsky 2008, s. 809 
13 Disney, 2020 
14 McCulloh ym. 2013, s. 30-31 
15 McCulloh ym. 2013, s. 30-31 
16 Disney, 2020 
17 Disney, 2020 
18 Disney, 2020 
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Suuri etäisyys solmujen välillä tarkoittaa, että tieto kulkee monen muun henkilön läpi, 
mikä merkitsee usein virheitä kommunikaatiossa ja viivästyksiä. Lisäksi se merkitsee, että 
osapuolet eivät tee yhteistyötä. (Pryke 2012 s. 90) Jos keskeisiä solmuja on paljon, kom-
munikaatio on jakautunut tasaisesti, mutta niiden vähäinen määrä kertoo kommunikaation 
ja toiminnan keskittymisestä tietyille toimijoille (Chinowsky 2008).  
 
Sosiaalisessa verkostoanalyysissa voidaan tunnistaa erilaisia rooleja projektiryhmästä. Roo-
lit voidaan jakaa seuraavasti: 

- Ryhmän jäsen (group member): Neutraali ryhmän osa. 
- Yhteyshenkilö (group linker, liaison): Toimii tiedon välittäjänä erilaisten tahojen vä-

lillä, kuten työnjohtaja työntekijöiden ja projektinjohdon välillä. 
- Erakko (isolate): Henkilö, joka toimii itsekseen ja esimerkiksi vain vastaanottaa tie-

toa. 
- Tähti (star): Henkilö, joka on tiedonkulun keskiössä, kuten projektipäällikkö. (Mead 

2001, s. 33) 
Nämä roolit eivät välttämättä vastaa projektin virallisia rooleja, ja siksi verkostoanalyysin 
tärkeä tehtävä onkin määrittää projektin tiedonkululliset roolit ja verrata niitä perinteisiin 
rooleihin. Tällöin nähdään, vastaako projektin tiedonkulku alun perin määriteltyä projek-
tiorganisaatiota. 
 
6.3 Tiedon kerääminen ja analyysi 
 

Empiirinen tutkimus käynnistyi tutustumalla hankkeiden pääpiirteisiin keskustelemalla pro-
jektipäälliköiden kanssa alustavasti ja lukemalla hankkeiden taustadokumentteja, joihin lu-
keutuivat yhteystietoluettelo, hankesuunnitelma ja urakkaohjelma. Sen jälkeen määriteltiin 
hankkeiden projektiryhmät. Ryhmän jäsenet olivat suunnilleen ne, jotka osallistuivat työ-
maakokouksiin, ja valinta tehtiin yhteistyössä hankkeen projektipäällikön kanssa. Projekti-
ryhmien valinnasta kerrotaan tarkemmin kappaleessa 6.4. 
 
Tutkimuksessa lähetettiin valittujen hankkeiden projektiryhmälle kysely (Liite 1). Siinä kar-
toitettiin vastaajien roolia hankkeessa, heidän hankkeessaan eniten käyttämiään kommuni-
kaatiovälineitä sekä heidän sosiaalista kanssakäymistään muiden ryhmän jäsenten kanssa 
numeroarvoin. Lisäksi pyydettiin antamaan numeroarvosana hankkeen projektiryhmän yh-
teistyöstä, kommunikaation laadusta ja keskinäisestä luottamuksesta, sekä annettiin avoin 
vastaustila vapaille huomioille kyselyn aiheista. Sosiaalista verkostoanalyysia varten jokai-
sen kyselyyn valitun toivottiin vastaavan, ja koska vain yhdestä hankkeesta yksi henkilö jätti 
vastaamatta, oli vastausprosentti yhteensä 98 %. 
 
Kyselyn tarkoituksena oli saada numeerista dataa projektiryhmän jäsenten omasta näkökul-
masta projektin tiedonkulkuun ja ryhmän toimintaan. Kyselyssä jäseniä pyydettiin analysoi-
maan hanketta yhden kuukauden verran taaksepäin, jotta muistot olisivat tarpeeksi tuoreita 
ja paikkaansa pitäviä. Kysymysten numeroarvojen sanalliset selitykset pohjaavat Likert-as-
teikkoon (täysin eri mieltä - jokseenkin eri mieltä - ei samaa eikä eri mieltä - jokseenkin 
samaa mieltä - täysin samaa mieltä). 
 
Vaikka kyselystä saadaankin kvantitatiivista dataa, on se kuitenkin subjektiivista tietoa, sillä 
kukin kyselyyn vastannut voi antaa vain oman näkökulmansa ja muisteltu tieto voi olla myös 
epätarkkaa tai väärää. Toinen vaihtoehto kyselyn rinnalle olisi ollut keskittyä tiedonkulun ja 
kommunikaation työkaluista saatavaan tietoon, ja esimerkiksi Tribelsky ja Sacks (2010) te-
kivät näin mitatessaan suunnittelutiimin projektipankin käyttöä suoraan projektipankin 
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lokista. Tällöin tieto on kvantitatiivisesti tarkkaa, mutta toisaalta se menettää sen näkökul-
man, että paljon kommunikaatiota tapahtuu epävirallisesti ja muilla kommunikaatiokana-
villa. Esimerkiksi luottamuksen rakentumista ei voi lukea sähköposteista, kokouspöytäkir-
joista tai projektipankista, vaan ihmisten on itse kerrottava kokemuksensa siitä. 
 
Kyselytutkimuksen jälkeen luotiin Gephi-ohjelmistolla sosiaalisesta verkostoanalyysista tu-
lokseksi saatavat sosiogrammit eli kuvaajat ryhmän verkostosta. Analyysin pohjadata koos-
tui kysymyksen 6 vastauksista, joissa vastaajat kertoivat, kuinka paljon olivat kommunikoi-
neet viimeisen kuukauden aikana kunkin muun projektiryhmän jäsenen kanssa projektin asi-
oista. Asteikkoa skaalattiin analyysia varten painokertoimilla, jotta Gephiin syötettävät nu-
meroarvot vastaisivat todellista kommunikaation määrää. “Ei ollenkaan” -vastauksia ei käy-
tetty analyysissa. Vastausvaihtoehdot ja painokertoimet on esitetty taulukossa 3. Visuali-
sointiin Gephissä käytettiin ohjelmistoliitännäistä Force Atlas 2. 
 
Taulukko 3 Gephiin syötetyn datan vastausvaihtoehdot ja painokertoimet. 
Numeroarvo Sanallinen selostus Painokerroin 

0 Ei ollenkaan - 

1 Kerran tai kahdesti kuussa 1.0 

2 Useamman kerran kuussa 2.0 

3 Kerran tai kahdesti viikossa 4.0 

4 Useamman kerran viikossa 10.0 

5 Päivittäin 20.0 
 
Haastateltaviksi etsittiin hankkeista henkilöt, joiden rooli oli tiedonkulun kannalta keskei-
nen. Vertailtavuuden lisäämiseksi kaikissa hankkeissa toinen haastateltava oli projektipääl-
likkö, ja toiseksi valittiin henkilö, joka oli sosiogrammin perusteella keskeinen hahmo. Haas-
tatteluissa esiteltiin jo kyselyiden pohjalta luodut sosiogrammit ja pureuduttiin tarkemmin 
hankkeen tiedonkulkuun ja sosiaalisiin suhteisiin niiden avulla. Sosiogrammeja oltiin val-
miit täydentämään haastatteluista saaduilla tiedoilla, mutta haastateltavat pitivät karttoja tar-
peeksi osuvina sellaisinaan. Haastateltavien roolit on lueteltu kappaleen 6.4 taulukossa 4. 
 
Tutkimuksessa on myös joitain riskejä ja ongelmia, jotka on hyvä ottaa huomioon. Koska 
sosiaalinen verkostoanalyysi tehtiin yhdelle kuukaudelle, riippuu sen tulos paljon siitä, ol-
tiinko rakennusvaiheessa alussa, keskellä vai lopussa, sillä ryhmän toiminta vaihtelee paljon 
yhdenkin vaiheen sisällä. Lisäksi toimijat käyttävät hyvin eri määrän aikaansa hankkeeseen 
riippuen sen koosta, sillä projektiryhmä on kuitenkin erikokoisissa pienissä hankkeissa suh-
teellisen samankokoinen. Siksi ei voida suoraan vertailla sosiogrammien tiheyttä, vaan 
enemmänkin niiden muotoa. Eräs tulkinnassa huomionarvoinen asia on, jos toimijoilla oli 
muitakin yhteisiä hankkeita, sillä silloin heidän on vaikea erottaa vain yhden hankkeen kom-
munikaatiotaan kokonaisuudesta. 
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6.4 Tutkittavat hankkeet 
 

Sosiaalinen verkostoanalyysi tehtiin kolmelle korjausrakennushankkeelle, joiden ominai-
suudet käydään tässä luvussa läpi, ja ne on myös koottu taulukkoon 4. Hankkeiksi valittiin 
pääkaupunkiseudulla tehtäviä pieniä korjausrakennushankkeita eli tämän työn määritelmän 
mukaisesti niiden budjetti on noin kaksi miljoonaa euroa tai alle. Näin hankkeiden puitteet 
ja projektiryhmän koko ovat suunnilleen samanlaiset. Kaikkien hankkeiden urakkamuoto oli 
kiinteähintainen kokonaisurakka, jotta sopimustekniset asiat eivät vaikuttaisi urakoitsijoiden 
läsnäoloon. Kokonaisurakassa urakoitsija tulee mukaan projektiin vasta suunnitelmien val-
mistuttua.  
 
Hankkeiden pääpiirteet on esitetty taulukossa 4. Kaikki hankkeet olivat kyselyiden ja haas-
tatteluiden toteutushetkellä rakennusvaiheessa. Hanke C eroaa muista siten, että siinä suun-
nittelijat eivät osallistuneet työmaakokouksiin, vaan heitä kutsuttiin tarpeen mukaan ratkai-
semaan ongelmia. Lisäksi hankkeet eroavat siten, että korjausten laajuudeltaan yksinkertai-
sin on hanke C ja monimutkaisin hanke B. Kaikki ovat kuitenkin toimistotilojen korjaus- tai 
muutoshankkeita, eivätkä esimerkiksi linjasaneerauksia. 
 
Taulukko 4 Hankkeiden yleispiirteet. 
 

Hanke A Hanke B Hanke C 

Hankkeen koko 0,4 M € 2 M € 1,2 M € 

Aloitusaika 1/2021 12/2019 10/2020 

Hankkeen vaihe Rakennusvaihe, puo-
livälissä 

Rakennusvaihe, lop-
puvaiheessa 

Rakennusvaihe, alku-
vaiheessa 

Sijainti Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu 

Kohteen koko N. 300 m² N. 1 300 m² N. 1 100 m² 

Urakkamuoto Kiinteähintainen ko-
konaisurakka 

Kiinteähintainen ko-
konaisurakka 

Kiinteähintainen ko-
konaisurakka 

Projektiryhmän koko 14 henkeä 14 henkeä 13 henkeä 

Korjaustyön tavoite Toimistotilojen yhdis-
täminen ja kunnostus 
toimistotilaksi 

Erilaisten tilojen yh-
distys ja kunnostus 
toimistotilaksi 

Liiketilan muutos toi-
misto- ja asiakaspal-
velukäyttöön 

Muuta huomioitavaa Arvokiinteistö Arvokiinteistö, vaikea 
korjauskohde 

Helppo korjauskohde 

 
Taulukoissa 5-7 esitellään projektiryhmien kokoonpanot. Projektiryhmissä on 13 tai 14 jä-
sentä, mutta lukujen samankaltaisuus on osin sattumaa, sillä ryhmät koostuvat erilaisista 
rooleista. Kaikissa hankkeissa ovat edustettuna rakennuttajaorganisaatio (4 / 4 / 3 kappa-
letta), suunnittelijat (5 / 6 / 6) ja pääurakoitsijan edustajat (2 / 2 / 3). Hankkeessa C kuiten-
kaan mukaan ei luettu aliurakoitsijoiden edustajia (hankkeessa A 3 ja hankkeessa B 2 kap-
paletta), sillä he eivät käytännössä osallistuneet työmaakokouksiin. Lisäksi hankkeessa C oli 
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mukana vuokralaisen edustaja. Hanke C siis painottuu kokoonpanoltaan enemmän tilaajaan 
päin kuin urakoitsijoihin päin. Toisaalta suunnittelijat eivät olleet hankkeen C rakennusvai-
heessa yhtä aktiivisesti mukana kuin muiden hankkeiden suunnittelijat omissaan. Muuten 
kaikki ryhmät olivat kokoonpanoltaan melko samanlaisia. Kahdella hankkeella on sama ti-
laaja ja tilaajan edustaja. Tilaajan edustajat eivät toimineet rakennusalalla, minkä takia jo-
kainen tilaaja oli palkannut rakennuttajakonsultin johtamaan hankkeita ammattitaitoisesti. 
 
Kaikki projektiryhmät ovat suunnilleen samankokoisia, vaikka projektien koko vaihtelee vä-
lillä 0,4-2 miljoonaa euroa eli viisinkertaisesti. Haastatteluissa projektipäälliköt kuitenkin 
kommentoivat, että ryhmän kokoa ei voisi merkittävästi pienentää, sillä kaikkia osapuolia 
tarvitaan pienessäkin hankkeessa. Esimerkiksi tilaajan edustaja, rakennuttajakonsultti, ark-
kitehti, LVI- ja sähkösuunnittelijat sekä urakoitsijoiden edustajat ovat kaikki tahoja, joiden 
tehtäviä eivät muut voi hoitaa. Kaikki projektipäälliköt näkivät myös rakennesuunnittelijan 
tärkeänä, vaikkakin työmäärältään vähäisempänä toimijana, ja hankkeessa C käytettiin myös 
palo- ja akustiikkasuunnittelijaa tilaajan vaatimusten täyttämiseksi. (Akustiikkasuunnittelija 
ei vastannut kyselyyn). On kuitenkin tärkeä huomata, että pienemmässä hankkeessa suun-
nittelijat käyttävät pienemmän osan työajastaan hankkeeseen, jolloin kommunikaatiota ryh-
män kesken on kokonaisuudessaan vähemmän. 
 
Taulukko 5 Hankkeen A roolien määrittely. Haastatellut tahot on merkitty lihavoidulla teks-
tillä. 
Hanke A (14 henkeä) 

Kattokäsite Roolit ja lukumäärä Määrä yht. 

Tilaajan edustajat / ra-
kennuttajaorganisaatio 

- Projektipäällikkö (tilaaja) (1) 
- Tilaajan asiantuntija (1) 
- Projektipäällikkö (rakennuttajakonsultti) (1) 
- Projekti-insinööri (rakennuttajakonsultti) (1) 

4 

Suunnittelijat - Pääsuunnittelija, arkkitehti (1) 
- Arkkitehti (1) 
- Rakennesuunnittelija (1) 
- LVIA-suunnittelija (1) 
- Sähkösuunnittelija (1) 

5 

Urakoitsijoiden edustajat - Pääurakoitsijan sopimusvastaava (1) 
- Pääurakoitsijan päivittäinen työnjohtaja (1) 
- IV-urakoitsijan edustaja (1) 
- KV-urakoitsijan edustaja (1)  
- Sähköurakoitsijan edustaja (1) 

5 
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Taulukko 6 Hankkeen B roolien määrittely. Haastatellut tahot on merkitty lihavoidulla teks-
tillä. 
Hanke B (14 henkeä) 

Kattokäsite Roolit ja lukumäärä Määrä yht. 

Tilaajan edustajat / ra-
kennuttajaorganisaatio 

- Projektipäällikkö (tilaaja) (1) 
- Asiakkuuspäällikkö (tilaaja) (1) 
- Projektipäällikkö (rakennuttajakonsultti) (1) 
- Rakennuttajainsinööri (rakennuttajakonsultti) (1) 

4 

Suunnittelijat ja muut 
asiantuntijat 

- Pääsuunnittelija, arkkitehti (1) 
- Rakennesuunnittelija (1) 
- LVI-suunnittelija (1) 
- Sähkösuunnittelija (1) 
- LVI-asiantuntija (1) 
- Sähkötöiden asiantuntija (1) 

6 

Urakoitsijoiden edustajat - Pääurakoitsijan sopimusvastaava (1) 
- Pääurakoitsijan vastaava työnjohtaja (1) 
- LVI-urakoitsijan edustaja (1)  
- Sähköurakoitsijan edustaja (1) 

4 

 
Taulukko 7 Hankkeen C roolien määrittely. Haastatellut tahot on merkitty lihavoidulla teks-
tillä. 
Hanke C (13 henkeä)  

Kattokäsite Roolit ja lukumäärä Määrä yht. 

Tilaajan edustajat / ra-
kennuttajaorganisaatio 

- Kiinteistöpäällikkö (tilaaja) (1) 
- Projektipäällikkö (rakennuttajakonsultti) (1) 
- Rakennuttajainsinööri (rakennuttajakonsultti) (1) 

3 

Suunnittelijat - Pääsuunnittelija, arkkitehti (1) 
- Arkkitehti (1) 
- Rakennesuunnittelija (1) 
- LVI-suunnittelija (1) 
- Sähkösuunnittelija (1) 
- Palosuunnittelija (1) 

6 

Urakoitsijoiden edustajat - Pääurakoitsijan työpäällikkö (1) 
- Pääurakoitsijan vastaava työnjohtaja (1) 
- Työnjohtoharjoittelija (1) 

3 

Muut - Vuokralaisen edustaja (1) 1 
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Kuten kappaleessa 2.3 kerrottiin, hankkeiden projektiryhmät kootaan usein joka projektia 
varten uudestaan. Kaikissa esimerkkihankkeissa osa ryhmästä on kuitenkin tuntenut jo en-
tuudestaan. Joka hankkeessa rakennuttajakonsultti ja suuri osa suunnittelijoista oli tilaajan 
ennenkin samassa kiinteistössä käyttämiä, ja heidät valittiin hankkeisiin paitsi luottamuksen, 
myös kiinteistöjen tuntemuksen takia. Urakoitsijat olivat enimmäkseen tuntemattomia 
muille toimijoille, mutta pääurakoitsijat olivat valinneet luotettuja ja tuttuja aliurakoitsijoita. 
Tuttujen toimijoiden suuri määrä voi olla osin sattumaa, sillä kaikki esimerkkihankkeet ovat 
kiinteistöissä, joissa on jo aiemmin remontoitu. Kuitenkin se kertoo myös korjausrakenta-
misen käytännöstä, jossa tilaaja mielellään käyttää tuttuja toimijoita, ja toisaalta siitä, että 
kiinteistön tuntemuksesta on käytännön hyötyä hankkeissa. 
 
Haastateltavat toimijat on merkitty taulukoihin 5-7 lihavoidulla tekstillä. Ensimmäisiksi 
haastateltaviksi valittiin joka hankkeesta projektipäällikkö sekä vertailtavuuden vuoksi että 
heidän tiedonkulkunsa kannalta erittäin keskeisen asemansa takia. Toisiksi haastateltaviksi 
valittiin henkilöt, jotka sosiaalisen verkostoanalyysin tulosten perusteella ovat hankkeissa 
keskeisiä, mutta edustavat kuitenkin eri roolia kuin rakennuttajakonsultin projektipäällikkö. 
Haastattelumahdollisuuksia rajasi toisaalta myös toimijoiden kiireisyys. 
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7 Tulokset 
 
7.1 Hankkeen A tulokset 
 

Kuvassa 3 on sosiaalisen verkostoanalyysin tuloksena saatu hankkeen A sosiogrammi ja tau-
lukossa 8 koottuna hankkeen tärkeimmät tiedot sekä analyysin yleisiä tuloksia. Sosiogram-
missa solmun koko on sitä suurempi, mitä enemmän siitä lähtee siteitä eli kommunikaatiota 
muihin toimijoihin. Siteen paksuus taas on suhteessa kommunikaation määrään, jolle toimi-
jat antoivat kyselyssä numeroarvot. Lista toimijoista on kuvan alla. Toimijoiden keskeisyyttä 
kuvaavat kuvaajat, joista käy ilmi toimijoiden siteiden määrä, läheisyysaste, välillisyysluku 
ja ominaisvektorikeskeisyys, on esitelty kuvissa 4-8. 
 

 

 
Kuva 3 Hankkeen A sosiaalisen verkostoanalyysin sosiogrammi sekä merkkien selitykset. 
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Taulukko 8 Hankkeen A tärkeimmät tiedot koottuna. 
Hankkeen koko 0,4 M € 

Kohteen koko N. 300 m² 

Hankkeen vaihe Rakennusvaihe, puolivälissä 

Haastatellut Projektipäällikkö (rakennuttajakonsultti), päivittäinen työn-
johtaja (pääurakoitsija) 

Projektiryhmän kokoonpano 
(14 henkeä) 

Rakennuttajaorganisaatio: 4 
Suunnittelijat: 5 
Pääurakoitsijan edustajat: 2 
Aliurakoitsijoiden edustajat: 3 

Verkoston läpimitta 2 

Verkoston tiheys 0,64 

 
Projektiryhmän suurin osa, pois lukien tilaajan projektipäällikkö, urakoitsijat ja arkkitehdit, 
on tehnyt töitä aiemmin yhdessä, mikä näkyy ryhmän hyvänä kommunikaationa. Lisäksi 
kaikki urakoitsijat ovat tehneet aiemmin yhteistyötä keskenään. Kyselyiden ja haastattelujen 
perusteella tämä on vaikuttanut positiivisesti ryhmän tiedonkulkuun. Asian huomasi erään 
vastaajan mukaan erityisesti silloin, kun arkkitehti tuli uutena mukaan hankkeeseen, jolloin 
kommunikaatio lisääntyikin, sillä asioita piti käydä tarkemmin läpi. Projektipäällikkö kui-
tenkin huomautti haastattelussa, että ennestään tunteminen auttaa tiedonkulkua ja koko han-
ketta vain jonkin verran, eikä hankkeen onnistuminen ole siitä kiinni. 
 
Verkosto on melko yhtenäinen, sillä useimmat toimijat kommunikoivat keskenään ja sen 
tiheys on 0,64. Keskeisiä hahmoja on useampi, mutta heidän lisäkseen tieto kulkee myös 
muiden toimijoiden kesken. Haastatellut projektipäällikkö ja päivittäinen työnjohtaja kertoi-
vat graafin vastaavan omaa kokemustaan projektista, jonka mukaan kaikki toimijat pystyivät 
halutessaan olemaan toisiinsa yhteydessä, mutta suurin osa tiedosta kulki heidän kauttaan. 
Projektipäällikkö kuvaili hankkeen menneen yleisesti hyvin ja kiireettä, mutta työnjohtaja 
taas kuvaili hanketta haastavaksi. 
 
Sekä sosiogrammista että kuvista 4-8 nähdään, että rakennuttajakonsultin projektipäällikkö 
ja pääurakoitsijan työnjohtaja ovat hankkeessa keskeisiä hahmoja eli tähtiä, mistä syystä 
heidät valittiin haastateltaviksi. Jossain määrin myös rakennuttajakonsultin projekti-insi-
nööri on keskeinen. Heistä lähtee eniten siteitä ja heidän läheisyysasteensa ovat joukon kor-
keimpia, mikä tarkoittaa, että heillä on runsas määrä yhteyksiä ja he saavat muut toimijat 
nopeasti kiinni. Heidän ominaisvektorikeskeisyytensä on myös korkea, eli he sijaitsevat lä-
hellä tärkeimpiä toimijoita, eli käytännössä toisiaan, mikä toisaalta tarkoittaa, että keskei-
simmät hahmot muodostavat oman ryhmänsä keskelle kuvaajaa. Tämä on linjassa roolien 
virallisen määritelmän kanssa, eli näiden toimijoiden tuleekin olla keskeisiä ja tietoa liikut-
tavia hahmoja. Myös haastattelut tukivat tätä ajatusta. 
 
Kiinnostavan tiedon antaa kuitenkin välillisyysluku, joka kuvaa sitä, kuinka usein solmu si-
jaitsee kahden muun solmun välillä. Pääurakoitsijan luku on ehdottomasti korkein, mutta 
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ennen rakennuttajakonsultin projektipäällikköä tulevat niin projekti-insinööri, LVIA-suun-
nittelija kuin pääurakoitsijan sopimusvastaavakin. Se viittaa siihen, että näillä tahoilla on 
yllättävän hyvä käsitys projektin tiedonkulusta, sillä heidän lävitseen kulkee suuri määrä 
tietoa (Pryke 2012, s. 90). Nämä tahot ovat projektiryhmän välittäjiä. Rakennuttajakonsultin 
projektipäällikön suhteen tämä tarkoittaa, ettei hän välttämättä ole sillä tavalla tiedonkulun 
keskiössä kuin hänen asemansa antaa ymmärtää (Chinowsky 2008, s. 809), ja että projekti-
insinööri toimii yllättävän usein välikätenä hänen sijastaan. Projektipäällikkö ei kuitenkaan 
osannut kommentoida syitä asialle, ja haastatteluissa projektipäällikön asema nähtiin vah-
vana. 
 
Suunnittelijat muodostavat sosiogrammin alalaitaan löyhän klikin, mikä onkin odotettu tu-
los. Kaikkien keskeisyyttä mittaavien lukujen valossa heistä kuitenkin LVIA-suunnittelija 
on kaikkein keskeisin ja hänen lävitseen kulkee suurin määrä tietoa. Toisaalta on huomioi-
tava, että arkkitehteja on kaksi, jolloin arkkitehtisuunnitteluun liittyvä tiedonkulku on hajau-
tunut sosiogrammissa kahtia. Lisäksi tilaaja on ollut hankkeen arkkitehtisuunnittelussa ak-
tiivinen osa, jolloin arkkitehti ei ole perinteiseen tapaan suunnittelun keskipiste. Hanke ei 
kuitenkaan ole erityisen LVIA-keskeinen. Asiaa voi selittää se, että LVIA-alan urakoitsijoita 
on kaksi (LV ja IV), ja toisaalta korjausrakentamisessa talotekniikan rooli suunnittelussa on 
suhteessa suurempi kuin uudisrakentamisessa.  
 
Tilaajan edustajat sijaitsevat jossain määrin graafin reunoilla erakkomaisessa asemassa. 
Tämä tarkoittaa, että he käyttävät rakennuttajakonsulttia onnistuneesti toiveidensa käytän-
nön toteuttamiseen. Myös aliurakoitsijat ovat odotetusti sosiogrammin reunoilla, mikä mer-
kitsee heidän asemansa olevan enemmän tiedon vastaanottajan ja jopa erakon asema. 
 

 
Kuva 4. Hankkeen A toimijoiden siteiden määrä. 
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Kuva 5. Hankkeen A toimijoiden läheisyysasteet (closeness centrality). 
 

 
Kuva 6. Hankkeen A toimijoiden ominaisvektorikeskeisyydet (eigenvector centrality). 
 

 
Kuva 7. Hankkeen A toimijoiden sivupisteytys (PageRank). 
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Kuva 8. Hankkeen A toimijoiden välillisyysarvot (betweenness centrality). 
 
Kuvassa 9 näkyvät kyselyiden vastaukset hankkeen tiedonkulusta, yhteistyöstä ja luottamuk-
sesta. Yleisesti tulokset olivat positiivisia ja kaikkien kysymysten keskiarvo on yli 4. Hank-
keen projektiryhmässä suuri osa suunnittelijoista sekä tilaajan ja rakennuttajakonsultin edus-
tajista olivat tehneet tilaajan muissa hankkeissa yhteistyötä aiemmin. Tämä selittänee osin 
sitä, että luottamus oli lähes aina hyvää tai jopa erittäin hyvää, sillä luottamus ei synny het-
kessä, vaan vaatii jatkuvaa yhteistyötä. Tiedonkulku ei saanut aivan niin hyviä arvioita kuin 
luottamus ja yhteistyö, mikä voi tulkita niin, että tiedonkulun ongelmat eivät johtuneet pro-
jektiryhmän yhteistyöstä eivätkä rapauttaneet ryhmän yhteishenkeä. Erot tuloksissa eivät 
kuitenkaan ole kovin suuria.  
 
Tuloksia vetää hieman alakanttiin yhden aliurakoitsijan kaikkiin kolmeen kysymykseen an-
tama tulos “Erittäin huonosti”. Hän oli riidoissa pääurakoitsijan kanssa ja poistui hankkeesta 
pian kyselyn jälkeen. Vaikka tämä muokkaa kuvan 9 tuloksia, ei asia vaikuta sosiaaliseen 
verkostoanalyysiin juurikaan, sillä toimija ei ollut hankkeen tiedonkulun kannalta lainkaan 
keskeinen, vaan erakkona sosiogrammin laidalla. 
 

 
Kuva 9 Hankeen A vastaukset kysymyksiin tiedonkulusta, yhteistyöstä ja luottamuksesta. 
Keskiarvot vastauksille ovat 4,1; 4 ja 4,1 (n=14). 
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7.2 Hankkeen B tulokset 
 

Kuvassa 10 on sosiaalisen verkostoanalyysin tuloksena saatu hankkeen B sosiogrammi ja 
taulukossa 9 koottuna hankkeen tärkeimmät tiedot sekä analyysin yleisiä tuloksia. Lista toi-
mijoista on kuvan alla. LVI- ja sähköasiantuntijat toimivat hankkeessa valvojina ja osin ti-
laajan edustajina. Toimijoiden keskeisyyttä kuvaavat kuvaajat, joista käy ilmi toimijoiden 
siteiden määrä, läheisyysaste, ominaisvektorikeskeisyys, sivupisteytys ja välillisyysarvot, 
näkyvät kuvissa 11-15. 
 

 

 
Kuva 10 Hankkeen B SNA-sosiogrammi sekä merkkien selitykset. 
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Taulukko 9 Hankkeen B tärkeimmät tiedot koottuna. 
Hankkeen koko 2 M € 

Kohteen koko N. 1300 m² 

Haastatellut Projektipäällikkö (rakennuttajakonsultti), pääurakoitsijan työnjoh-
taja 

Projektiryhmän ko-
koonpano (14 henkeä) 

Rakennuttajaorganisaatio: 4 
Suunnittelijat ja suunnittelualojen asiantuntijat: 6 
Pääurakoitsijan edustajat: 2 
Aliurakoitsijoiden edustajat: 2 

Verkoston läpimitta 2 

Verkoston tiheys 0,78 
 
Urakoitsijaa lukuun ottamatta suuri osa projektiryhmän jäsenistä tunsi toisensa, ja tämä 
ryhmä oli tehnyt töitä aiemmin samassa kiinteistössä. Työmaakokouksia oli noin kerran 
kuussa, kunnes määrä väheni hankkeen edetessä. Lisäksi esimerkiksi talotekniikan suunnit-
telijoita ei enää myöhemmässä vaiheessa käytetty, eivätkä suunnittelijat osallistuneet vas-
taanottoihin.  
 
Sosiogrammi ja tiheysluku 0,78 näyttävät, että graafi on hyvin yhtenäinen ja kommunikaa-
tiota tapahtuu paljon ristiin. Rakennuttajainsinööri on projektipäällikköäkin keskeisempi, ja 
asia oli projektipäällikön mukaan sovittukin näin. Molempia toimijoita voi kuvata tähdeksi, 
kuten myös pääurakoitsijan työnjohtajaa. 
 
Suunnittelijat eivät muodostaneet klustereita, sillä rakentamisessa oltiin jo loppuvaiheessa 
ja asioita käytiin läpi lähinnä urakoitsijoiden tai valvojien kanssa. Aiemmin hankkeessa 
suunnittelijat tosin tekivät tiivistä yhteistyötä. Haastatellut pitivät suunnittelijoiden haja-
naista sijaintia todenmukaisena, ja työnjohtajan mukaan se kielii pääsuunnittelijan vähäi-
sestä hallinnasta ja vastuun siirtämisestä tilaajalle.  
 
Suunnittelijoista arkkitehti on odotetusti keskeisin ja rakennesuunnittelija odotetusti pienem-
mässä roolissa, kuten korjausrakentamisessa on yleistä. Rakennuttajakonsultin mukaan ark-
kitehti olisi kuitenkin voinut olla keskeisemmässä roolissa, mutta hän ei ottanut sitä itselleen 
ja esimerkiksi ollut aktiivinen esittämään ideoita tilaajalle, vaikka pääsuunnittelijan tulisi 
vastata suunnitelmien yhteensovittamisesta ja täten huolehtia myös suunnitelmien paikkan-
sapitävyydestä. Arkkitehdin ja pääurakoitsijan kommunikaatio olisi varsinkin hankkeen ra-
kennusvaiheessa tärkeää. Tästä nähdään, kuinka sosiogrammi näyttää hankkeiden tosiasial-
lisen tilan roolien takana. Sitä se ei kuitenkaan näytä, olisiko joltakulta keskeiseltä hahmolta 
odotettu vieläkin suurempaa toimijuutta. 
 
LVI- ja sähkösuunnittelijan rooleja kuitenkin pienensi LVI- ja sähköasiantuntijan käyttö, 
sillä tällä kertaa suunnittelijat eivät itse esimerkiksi valvoneet työtä. LVI-asiantuntijan rooli 
oli tuloksissa yllättävän suuri, ja työnjohtajan mukaan tämä ei kuvaa hänen rooliaan koko 
hankkeessa. Projektipäällikön mukaan LVI-puoli oli hankkeessa kuitenkin vahvasti esillä 
juuri kyselyn aikaan, sillä korjaushankkeessa oli tehty suuri LVI-uusintatyö, mikä saattaa 
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selittää LVI-asiantuntijan tärkeyden kasvua. On tärkeä huomata, että ilman haastatteluja 
pelkkä sosiogrammi olisi antanut hankkeesta siis hieman virheellisen tuloksen. 
 
Pääurakoitsijan edustajat muodostivat oman klikkinsä ja aliurakoitsijat sijoittuivat heidän 
lähelleen odotetusti. Kiinnostavaa on, että talotekniikan alojen eri toimijat muodostivat omia 
klustereitaan, kuten LVI-urakoitsija, -suunnittelija ja -asiantuntija. Tämä tarkoittaa, että he 
käsittelivät aktiivisesti oman alansa ongelmia yhdessä eivätkä vain projektipäällikön kautta. 
 
Haastattelujen perusteella hankkeessa oli haasteita ja erimielisyyksiä etenkin pääurakoitsijan 
ja rakennuttajakonsulttien välillä. Ristiriitojen lähtökohtana oli suuri määrä purkutyön jäl-
keen täsmentyneitä lähtötietoja, joiden perusteella ei urakoitsijan mukaan päivitetty suunni-
telmia tarpeeksi, joten töitä tehtiin vanhentuneilla suunnitelmilla. Lisäksi uudet lähtötiedot 
aiheuttivat lisätöitä, joiden tekemiseen ei urakoitsijan mukaan annettu tarpeeksi lisäaikaa. 
Rakennuttajakonsultti näkee asian niin, että urakoitsija ei ole pysynyt itse asettamissaan ai-
katauluissa tai toimittanut tarvittavia dokumentteja ajoissa. Urakoitsija kommentoi tämän 
johtuneen mainituista aikataulupaineista. Tieto oli siis kulkenut, mutta ei oikea-aikaisesti. 
 
 

 
Kuva 11 Hankkeen B toimijoiden siteiden määrä. 
 

 
Kuva 12 Hankkeen B toimijoiden läheisyysasteet (closeness centrality). 
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Kuva 13 Hankkeen B toimijoiden ominaisvektorikeskeisyydet (eigenvector centrality). 
 

 
Kuva 14 Hankkeen B toimijoiden sivupisteytys (PageRank). 
 

 
Kuva 15 Hankkeen B toimijoiden välillisyysarvot (betweenness centrality). 
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Alla olevasta kuvasta 16 näkyvät hankkeen vastaukset kysymyksiin tiedonkulusta, yhteis-
työstä ja luottamuksesta. Keskiarvot ovat välillä 3,6-3,9, eli jonkun verran kyselyn vastaus-
vaihtoehtojen keskiarvoa 3 korkeammat. Kyselyyn vastanneet kertoivat kommunikaation ja 
luottamuksen pelaavan joidenkin toimijoiden kanssa, mutta toisiin luottamus vähenee esi-
merkiksi siksi, etteivät he vastaa kysymyksiin. Kiinnostavaa on, että vaikka tiedonkulussa ei 
annettu yhtään vastausta 5, saivat kuitenkin sekä yhteistyö että luottamus näitä arvosanoja. 
Se kertoo, että tiedonkulun ongelmat eivät estä erinomaisen luottamuksen syntyä. 
 

 
Kuva 16 Hankkeen B vastaukset kysymyksiin tiedonkulusta, yhteistyöstä ja luottamuksesta. 
Keskiarvot ovat 3,6; 3,9 ja 3,9 (n=14). 
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7.3 Hankkeen C tulokset 
 

Kuvassa 17 on sosiaalisen verkostoanalyysin tuloksena saatu hankkeen C sosiogrammi ja 
taulukossa 10 koottuna hankkeen tärkeimmät tiedot sekä analyysin yleisiä tuloksia. Lista 
toimijoista on kuvan alla. Toimijoiden keskeisyyttä kuvaavat kuvaajat, joista käy ilmi toi-
mijoiden siteiden määrä, läheisyysaste, ominaisvektorikeskeisyys, sivupisteytys ja välilli-
syysarvot, näkyvät kuvissa 18-22. 
 

 
 

 
Kuva 17 Hankkeen C SNA-sosiogrammi ja merkkien selitykset. 
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Taulukko 10 Hankkeen C tärkeimmät tiedot koottuna. 
Hankkeen koko 1,2 M € 

Kohteen koko N. 1100 m² 

Haastatellut Projektipäällikkö (rakennuttajakonsultti), tilaajan kiinteistöpääl-
likkö 

Projektiryhmän ko-
koonpano (13 henkeä) 

Rakennuttajaorganisaatio: 3 
Suunnittelijat ja suunnittelualojen asiantuntijat: 6 
Pääurakoitsijan edustajat: 3 
Vuokralaisen edustaja: 1 

Verkoston läpimitta 2 

Verkoston tiheys 0,59 

 
Ryhmä tunsi toisensa osittain etukäteen. Urakoitsijat olivat muille toimijoille uusia, mutta 
suunnittelijat olivat tilaajalle ja toisilleen jossain määrin tuttuja, sillä samat suunnittelijat 
ovat tehneet kiinteistöön aiemmin töitä. Suunnittelukokouksia pidettiin 2-3 viikon välein ja 
työmaakokouksia noin 3 viikon välein. Kyselyn aikaikkunassa projektiryhmä oli tehnyt yli-
päätään melko vähän töitä, joten tulokset voivat siksi liioitella sitä, ketkä ovat kommunikoi-
neet kaikkein eniten. 
 
Suunnittelijat muodostavat löyhän klikin, mutta heillä ei enää rakennusvaiheessa ollut kovin 
paljon töitä hankkeessa. Hanke ei ole erityisen LVI-painotteinen, mutta juuri kyselyn aikana 
tehtiin joitain LVI-tekniikan muutoksia, mikä näkyy sosiogrammissa ja graafeissa LVI-
suunnittelijan aktiivisuutena. Sosiogrammissa ei ole mukana aliurakoitsijoita, sillä he eivät 
osallistuneet työmaakokouksiin vaan toimivat pääurakoitsijan alaisena. Projektipäällikön 
mukaan saman alan tekijät, kuten sähköurakoitsija ja -suunnittelija, eivät keskustele keske-
nään kuin teknisistä asioista, ja kaikki suunnitteluun tai projektiin muuten liittyvä kulkee 
projektipäällikön kautta. 
 
Tuloksissa tilaajan kiinteistöpäällikkö näyttäytyy keskeisenä hahmona, mutta haastattelujen 
perusteella asia selittyy yhteisillä kokouksilla ja esimerkiksi turvallisuuteen liittyvillä no-
peilla huomioilla. Asiaa voi selittää myös se, että arkkitehti, rakennesuunnittelija ja kiinteis-
töpäällikkö ovat toimineet samassa kiinteistössä pidempään. Kiinteistöpäällikkö selvästi ei 
ohjaa töitä, vaan muutokset kulkevat enimmäkseen projektipäällikön kautta. 
 
Hanke oli yleisesti mennyt erittäin hyvin. Projektipäällikön mukaan syitä tälle ovat esimer-
kiksi se, että hankesuunnitelma oli yksityiskohtainen, suunnittelulle oli kunnolla aikaa ja 
urakoitsijoilla oli kilpailutusvaiheessa hyvin aikaa laskea urakka. Tämä viittaa siihen, että 
aikataulu ei ollut erityisen kireä. Uusitalo ym. (2019, s. 4-5) huomauttavatkin, että luotta-
muksen merkitys korostuu monimutkaisissa ja aikataulultaan kireissä hankkeissa, mistä voi 
päätellä, että riittävän realistinen aikataulu luo hyvät puitteet myös sellaisille hankkeille, 
joissa luottamusta ei ole ehditty niin pitkälle rakentaa. Toisessa puolessa hanketta purku-
töistä saatuja tietoja ehdittiin käyttää hyväksi suunnitelmissa jo ennen rakentamista, joten 
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urakoitsija ei kohdannut juurikaan yllätyksiä. Korjaustyöt olivat myös yksinkertaisia, raken-
nuslupaa ei tarvittu ja kohde ei ollut kovin vanha.  
 

 
Kuva 18 Hankkeen C toimijoiden siteiden määrä. 
 

 
Kuva 19 Hankkeen C toimijoiden läheisyysasteet (closeness centrality). 
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Kuva 20 Hankkeen C toimijoiden ominaisvektorikeskeisyydet (eigenvector centrality). 
 

 
Kuva 21 Hankkeen C toimijoiden sivupisteytys (PageRank). 
 

 
Kuva 22 Hankkeen C toimijoiden välillisyysarvot (betweenness centrality). 
 
Hankkeen vastaukset kysymyksiin tiedonkulusta, yhteistyöstä ja luottamuksesta ovat ku-
vassa 23. Vastausten keskiarvot ovat 4 tai yli eli tulokset ovat erittäin hyvät. Projektipäälli-
kön mukaan yhteistyö on toiminut hyvin eikä valitettavaa juuri ole ollut, ihmiset ovat olleet 
töissään aktiivisia ja kokouksissa on saatu tehokkaasti päätöksiä aikaan. Myös kyselyssä tie-
donkulkua, materiaalien saatavuutta ja valmistelua enimmäkseen kehuttiin, ja ainoat nega-
tiiviset kommentit liittyivät pienen hankkeen luontaisesti vähäiseen tiedotukseen sekä va-
paamuotoisempien palaverien tarpeeseen.  
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Kuva 23 Hankkeen C vastaukset kysymyksiin tiedonkulusta, yhteistyöstä ja luottamuksesta. 
Vastausten keskiarvot ovat 4; 4,1 ja 4,2 (n=13). 
 
7.4 Projektiryhmien ominaisuudet 
 

Kappaleissa 7.4-7.9 vertaillaan tuloksia eri näkökulmista ja kootaan kyselyistä, haastatte-
luista ja sosiaalisista verkostoanalyyseistä saatua tietoa. Tämä kappale 7.4 vertailee projek-
tiryhmien yleisiä ominaisuuksia, tiedonkulun käytäntöjä ja ryhmien toimintaa hankkeissa. 
Taulukossa 11 on näkyvillä hankkeiden sosiaalisen verkostoanalyysin tuloksia vertailussa 
taustatiedoksi. 
 
Taulukko 11 Hankkeiden tulokset vertailussa. 
Ominaisuus Hanke A Hanke B Hanke C 

Solmujen eli ryhmän jäsenten määrä 14 14 13 

Verkoston läpimitta (network diameter) 2 2 2 

Keskimääräinen polun pituus (average path 
length) 

1,4 1,2 1,4 

Tiheys (density) 0,64 0,78 0,59 

Keskimääräinen solmusta lähtevien siteiden 
määrä (average degree) 

8,3 10,1 7,1 

 
Taulukon 11 kolmesta ensimmäisestä rivistä huomataan, että ryhmien koko on melko sa-
manlainen, vaikka hankkeet ovat erikokoisia. Tämä selittyy projektipäälliköiden mukaan 
sillä, että riippumatta hankkeen koosta kaikilla toimijoilla on oma roolinsa hankkeessa, mitä 
perustelevat myös laki ja rakennuslupa. Toimijat myös investoivat hankkeisiin eri määrän 
aikaansa, mikä on nähtävissä sosiogrammien siteiden paksuudessa. Hankkeita onkin siksi 
varottava vertailemasta toisiinsa suoraan. Pienessä hankkeessa suunnittelijalla saattaa olla 
useita muita hankkeita samaan aikaan, mutta isommassa hankkeessa hän saattaa keskustella 
useiden projektiryhmäläisten kanssa päivittäin. 
 
Hankkeiden tiheys ja solmusta lähtevien siteiden määrä vaihtelee, ja vaikkeivat muutokset 
ole dramaattisia, on hanke B selvästi tihein ja verkostoitunein, mikä kertoo suuresta määrästä 
vuorovaikutusta kaikkien välillä. Olisi houkuttelevaa tulkita, että tämä kertoisi hyvää 
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hankkeen tiedonkulusta ja onnistumisesta. Haastatteluista kävi kuitenkin ilmi, että tämä 
hanke oli esimerkkihankkeista kaikkein riitaisin. Riidat ovat siis lisänneet kommunikaatiota, 
kun toimijoiden on täytynyt selvitellä asioita, puhdistaa välejään ja käsitellä muuttuvia läh-
tötietoja. Tämä voi kertoa siitä, että hankkeen hierarkia ei ollut kunnossa, mitä käsitellään 
enemmän luvussa 7.6. Onkin tärkeä muistaa, ettei tiheys ja laaja kommunikaatio vielä kerro 
hankkeesta positiivista, vaan ryhmän toimintatapa ja hierarkia pitää ottaa huomioon koko-
naiskuvan näkemiseksi (Pryke 2012, s. 72 ja 88-90). Tiheä sosiogrammi voi siis tarkoittaa, 
että hankkeessa kulkee turhaa tietoa. 
 
Kaikissa hankkeissa suuri osa ryhmästä oli työskennellyt keskenään aiemmin. Suunnittelijat 
olivat toisilleen jossain määrin tuttuja ennestään ja tilaajapuoli suosi tuttuja suunnittelijoita. 
Lisäksi kaikilla urakoitsijoilla oli luotetut aliurakoitsijansa. Tämän kerrottiin helpottavan 
hankkeita, mille löytyy sekä teknisiä että sosiaalisia syitä. Teknisiä syitä olivat aiempien 
kiinteistön suunnitelmien helppo saatavuus, hankkeen historiatiedon kertyminen ja metatie-
don, kuten yhteystietojen ja tilaajan käytäntöjen, tunteminen. Sosiaalisiin syihin kuuluivat 
muiden, ja varsinkin tilaajan, tapojen ja toiveiden tunteminen sekä korkeampi motivaatio 
tehdä töitä hyvin, jotta tilanne olisi sosiaalisesti miellyttävä. Kaikkein isoin hanketta helpot-
tava tekijä oli kuitenkin tuttuuden tuoma ryhmän keskinäinen luottamus, josta kerrotaan 
erikseen lisää kappaleessa 7.8. 
 
7.5 Kommunikaation tavat ja välineet 
 

Kaikissa kyselyissä ylivoimaisesti suosituimmaksi kommunikaatiotavaksi nousi sähköposti 
ja heti sen jälkeen puhelinsoitot. Lisäksi vastauksista voi tulkita, että kaikki ryhmät ovat 
siirtyneet etäkokousaikaan koronapandemian vuoksi, vaikka työmaalla käytiinkin myös fyy-
sisesti. Etäkokouksiin siirtyminen oli myös aiheuttanut huolta ja kasvokkain tapaamista pi-
dettiin hyvänä ainakin hankkeiden alkuvaiheessa. Lisäksi työmaakäyntien raportoitiin vä-
hentyneen. Kuitenkaan etäkokouksiin siirtymisellä ei lopulta ollut suurta vaikutusta hank-
keiden onnistumiseen. 
 
Projektipäälliköt muistuttivat, että säännölliset kokoukset ja aktiivinen yhteydenpito tekevät 
ryhmän yhteistyön ja luottamuksen mahdolliseksi. Kokousten pitää kuitenkin olla sekä tar-
peellisia että hyvin suunniteltuja ja johdettuja. Projektipäälliköt näkivät kuitenkin erilaiset 
kokoukset tarpeellisina: kun A:ssa ja B:ssä suunnittelijat osallistuivat työmaakokouksiin ja 
niissä myös hoidettiin suunnitteluasioita, ei C:n työmaakokouksissa ollut suunnittelijoita 
paikalla, kuten sosiogrammistakin nähdään. Suunnittelijat osallistuivat rakennusvaiheeseen 
vain tarvittaessa, jolloin kunkin tilanteen asianomaisille järjestettiin omia kokouksiaan no-
pealla aikataululla. C:n projektipäällikkö näki suunnittelijoiden läsnäolon työmaakokouk-
sissa jopa tiedonkulun esteenä, sillä silloin kokouksissa käsiteltäisiin jatkuvasti asioita, jotka 
eivät ole monelle läsnäolijalle relevantteja, kuten suunnittelukysymykset urakoitsijoille. A:n 
projektipäällikkö taas näki kokousten vahvistavan linkkiä urakoitsijoiden ja suunnittelijoi-
den välillä. Kaikissa hankkeissa nähtiin silti tärkeänä, että suunnittelijat osallistuvat hank-
keeseen tarpeen mukaan ja nopealla aikataululla vielä rakennusvaiheessakin. 
 
Kaikesta empiirisestä datasta on noussut esiin ajatus, että kommunikaatiotavoilla tai kokous-
ten järjestämisen yksityiskohdilla ei ole yhtä paljon vaikutusta tiedonkulkuun kuin hankkeen 
taustatekijöillä, kuten urakkamuodolla ja aikataulutuksella. Hyvin järjestetyt kokoukset, Big 
Room -tilaisuudet tai kasvokkain tapaaminen ovat tärkeäitä, mutta jos hankkeella on kiire 
tai toimijoilla on erimielisyyttä urakan vastuista, eivät hyvät kommunikaatiotavat pelasta 
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tiedonkulkua. Näiden taustatekijöiden vaikutuksesta tiedonkulkuun kerrotaan enemmän lu-
vussa 7.7. 
 
7.6 Ryhmän hierarkia 
 

Eräs empiirisestä aineistosta ja sosiaalisesta verkostoanalyysista esiin noussut tiedonkulkuun 
suuresti vaikuttava tekijä on ryhmien hierarkia. Kirjallisuuskatsauksessa oli näkyvissä aja-
tus, jonka mukaan ryhmän yhtenäisyys ja tiedon kulkeminen vapaasti kaikkien välillä on 
hyvä asia (Khalfan ym. 2007, s. 388), ja tämä tuntuu myös intuitiiviselta. Kuitenkin kaikki 
haastateltavat nostivat esille, että järkevästi sovittu ryhmän sisäinen hierarkia sujuvoittaa 
tiedonkulkua ja vähentää turhan tiedon liikkumista sekä rikkinäinen puhelin -ilmiöstä johtu-
via kiistoja. 
 
Kappaleessa 3.2 esiteltiin Hicksin (2007, s. 244-246) lean-tiedonhallinnan periaatteet, jotka 
ovat: 

- tiedon tuottama lisäarvo asiakkaalle 
- tiedonkulun yhtenäisyys ja automaattisuus 
- tiedon nopea virta vailla kaksoiskappaleita ja turhaa tietoa 
- tiedon tuottaminen vain asiakkaan tarpeisiin sekä 
- jatkuva systeemin kehittäminen. 

 
Hierarkia palvelee juuri näitä tarkoituksia. Kun jokaisella on tiedonkulussa paikkansa ja tieto 
kulkee sovitusti tiettyjen toimijoiden kautta, on tiedonkulku mahdollisimman selkeää ja au-
tomaattista. Hankkeissa on tiedonkulun vartijoita eli tiedonkulun tähtiä, jotka suodattavat 
kaksoiskappaleet ja turhan tiedon pois. Heistä etenkin rakennuttajakonsultti varmistaa, että 
tietoa tuotetaan vain asiakkaan eli tilaajan tarpeisiin. Tämän systeemin toimiessa tieto tuo 
asiakkaalle aina lisäarvoa. Huomionarvoista on, että toisinaan kirjallisuuskatsauksessa täl-
laisista hahmoista käytettiin negatiivista nimitystä pullonkaula, mutta tosiasiassa tieto ei ju-
mitu heihin, vaan nimenomaan suodattuu paremmaksi. 
 
Tiedonkulun hierarkia ja tilaajan toiveiden liikkuminen muille toimijoille on hahmoteltu ku-
vaan 24, joka on luotu sosiogrammien ja empiirisen aineiston perusteella. Kuva on hyvin 
yksinkertaistettu ja se näyttää ainoastaan tärkeimmät tiedonkulun väylät, jotka pätevät var-
sinkin päätöksentekoon liittyvissä asioissa. Tärkein hahmo tiedonkulun kannalta on raken-
nuttajakonsultin projektipäällikkö, ja tärkein syy palkata hankkeeseen rakennuttajakonsultti 
onkin saada henkilö (tai henkilöt) tiedonkulun keskiöön. Projektipäällikön rooli on pitää 
huolta tilaajan eduista, eli kaikesta kustannuksiin, laatuun ja aikatauluun liittyvästä. Kaiken 
tällaisen tiedon tulee siksi kulkea rakennuttajakonsultin kautta, jotta päätöksiä ei tule tehtyä 
tilaajan toiveiden ohi. Tilaajalla ei myöskään välttämättä ole tarvittavia taitoja projektin pyö-
rittämiseen, jolloin hän ei ole optimaalinen henkilö tiedonkulun keskiöön. 
 
Rakennuttajakonsultti taas ohjaa tiedon suunnittelijoille ja pääurakoitsijalle. Suunnittelijat ja 
pääurakoitsija keskustelevat keskenään rakentamisen teknisistä asioista, mutta suurisuuntai-
semmat suunnittelupäätökset kulkevat rakennuttajakonsulttien kautta. Suunnittelua tietysti 
johtaa ja yhteensovittaa pääsuunnittelija, ja hänet voisi lisätä rakennuttajakonsultin ja mui-
den suunnittelijoiden väliin linkiksi, mutta missään tämän työn esimerkkihankkeista hän ei 
ollut tällaisessa asemassa. (Onkin kiinnostava kysymys ja samalla jatkotutkimusaihe, että 
mikä on pääsuunnittelijan rooli pienissä korjaushankkeissa ja miksi se näyttää jäävän paljon 
vähäisemmäksi kuin roolikuvauksesta voisi päätellä.) Tiedonkulun hierarkian loppupäässä 
aliurakoitsijoiden tieto kulkee pääurakoitsijan kautta, eivätkä he keskustele suunnittelijoiden 
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kanssa kuin teknisistä asioista. Tämä ei tarkoita, että tekniset ratkaisut olisivat vähäpätöisiä, 
vaan että rakennuttajakonsultin tai pääurakoitsijan ohi ei kulje kuin pieniä päätöksiä. 
 
 

 
Kuva 24 Tärkeimmän tiedonkulun hierarkia hankkeissa. 
 
Jokainen projektipäällikkö soveltaa hankkeiden hierarkiaa tietysti haluamallaan tavalla, ja 
osassa hankkeita olikin toisia enemmän kanssakäymistä esimerkiksi suunnittelijoiden ja ura-
koitsijan tai jopa pääurakoitsijan ja tilaajan välillä, mikä voi tuoda projektiin uusia näkökul-
mia. Kuitenkin tärkeimmät linkit toimijoiden välillä, eli rakennuttajakonsultti ja pääurakoit-
sija, toimivat tiedon suodattimina ja tekevät tiedonkulusta sujuvaa, yhtenäistä ja oikea-ai-
kaista, eli lean-ajattelun mukaista. Tämä systeemi myös varmistaa, ettei hankkeessa tehdä 
päätöksiä ohi tilaajan toiveiden. Esimerkiksi suunnittelijat voivat kyllä keskustella lisätyön 
teknisestä toteutuksesta, mutta eivät koskaan hyväksyä lisätyötä. 
 
Kuitenkin haastateltavat näkivät tärkeäksi myös muun kuin suunnitelmiin ja päätöksiin liit-
tyvän ydintiedon, jota voi kutsua hankkeen metatiedoksi. Sellaista tietoa liikkuu esimerkiksi 
ihmisiin tutustuessa, toisten toimintatapoja ja käytäntöjä opeteltaessa sekä hankkeen käytän-
nön asioita selvitettäessä. Metatieto rakentaa yhteishenkeä ja saa ymmärtämään, miksi hank-
keessa toimitaan tietyllä tavalla. Sen pitää kuitenkin olla roolien ja valtuuksien mukaista. 
 
Sosiogrammin tiheys nousee hierarkiaa käsiteltäessä suureen rooliin. Luku ei saisi olla liian 
pieni, sillä tällöin kommunikaatiota ei tapahdu tarpeeksi, mutta toisaalta ei liian suuri, sillä 
se tarkoittaa ylimääräistä kommunikaatiota ja mahdollisia riitoja. Tärkeä jatkotutkimusaihe 
olisikin määrittää, mikä tiheysluku olisi optimaalinen pienille korjaushankkeille. Esimer-
kiksi hankkeen B sosiogrammi on kaikista yhtenäisin ja tihein, mutta hanke on kaikkein 
riitaisin, mikä tarkoittaa, että yhtenäinen graafi ei suoraan tarkoita onnistunutta tiedonkul-
kua, vaan hajanaisempi ja vähemmän keskittynyt graafi voi olla merkki toimivasta hierarki-
asta ja tiedonkulusta. Tämän työn esimerkkihankkeiden tiheysluvut ovat 0,64; 0,78 ja 0,59, 
ja koska hankkeet A ja C toimivat paremmin, voi pienten korjaushankkeiden sosiogrammin 
optimaaliselle tiheydelle antaa alustavaksi luvuksi 0,55-0,65. Tämä vaatii kuitenkin tuekseen 
dataa lukuisista muistakin hankkeista. Lisäksi tiedon sisältöön tulisi paneutua tarkemmin. 
Esimerkiksi kaikkea metatiedon liikkumista, kuten toimijoiden tutustumista, tuskin voidaan 
karsia ilman, että luottamuksen kehittyminen kärsii. 
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Sosiogrammi vaatii siis taakseen tulkinnan hankkeen hierarkiasta ja empiiristä tietoa siitä, 
pitävätkö toimijat projektia onnistuneena. Vaikka hanke, jossa kaikki voivat puhua keske-
nään, voi helposti kuulostaa avoimelta ja toimivalta, olivat haastattelijat pääosin selkeän 
hankehierarkian kannalla. Esimerkiksi hankkeen B työnjohtajan mukaan juuri hierarkian ja 
järjestyksen puute aiheutti suurimmat ongelmat tiedonkulkuun. Pääsuunnittelija ei hänen 
mukaansa johtanut suunnittelua tarpeeksi vahvasti, jolloin suunnitelmista tuli puutteellisia 
ja niitä ei yhteensovitettu tarpeeksi. Työnjohtajan mukaan ideaalitilanne olisi, että kaikki 
tieto kulkisi vain yhden toimijan kautta, jolloin jollakulla olisi aina ajantasainen tieto hallus-
saan, eikä tietoa tarvitse haeskella monelta eri toimijalta. Tämä tukee ajatusta, jossa hierar-
kian tähtitoimijat, kuten työnjohtajat ja projektipäälliköt, sekä ideaalitilanteessa pääsuunnit-
telijat, toimivat tiedonkulun suodattimina ja turhan tiedon kulku pidetään hankkeissa mini-
missä. Lisäksi tulisi selkeästi määritellä muiden toimijoiden roolit. Esimerkiksi tiedonkulun 
laidalla olevilla henkilöillä tulee olla pääsy tarkastelemaan hankkeen tietoa ja saada viesti, 
kun uutta tietoa on tarjolla esimerkiksi projektipankin kautta. 
 
7.7 Urakkamuoto 
 

Urakkamuoto, aikataulu ja suunnitelmien valmiusaste (kappaleet 7.7 ja 7.8) mainittiin ta-
paustutkimuksessa sellaisina erittäin merkittävinä hankkeen taustatekijöinä, jotka hidastavat 
ja vaikeuttavat tiedonkulkua. Tätä mieltä olivat käytännössä kaikki haastateltavat ja myös 
kyselyissä vapaita vastauksia antaneet. Mikäli nämä peruspilarit eivät ole kunnossa, eivät 
pienemmät keinot, kuten kokoustavat tai projektipäällikön esimerkki, juuri auta tiedonkul-
kua. Ongelmat hankkeen taustatekijöissä myös rapauttavat luottamusta ja tekevät yhteis-
työstä vaikeaa. 
 
Kaikkien esimerkkihankkeiden urakkamuoto oli kiinteähintainen kokonaisurakka, jossa 
suunnitteluvaiheen jälkeen tilaaja kilpailuttaa urakoitsijat ja valitsee heistä yhden perustuen 
urakoitsijoiden antamaan kiinteään kokonaishintaan. Kirjallisuuskatsauksen perusteella 
tämä ei ole tiedonkulun kannalta paras urakkamuoto, sillä se heikentää urakoitsijan ja suun-
nittelijoiden välistä yhteyttä. Lisäksi suunnitelmia usein päivitetään purkutyön jälkeen, jos-
kus radikaalistikin, jolloin urakoitsija ja suunnittelijat joutuvat joka tapauksessa keskustele-
maan toteutuksesta rakennusvaiheessa. Kirjallisuuden mukaan urakoitsijan olisi hyvä olla 
keskustelemassa hankkeen ratkaisuista jo ennen tätä, jotta kokonaisuus olisi eheä. Tällöin 
urakkamuodon kannattaisi olla esimerkiksi projektinjohtourakka tai jokin urakkamuotojen 
hybridi. 
 
Empiirisessä aineistossa kävi ilmi, että tämä on sinänsä totta, mikäli tiedonkulun toimivuus 
olisi suurin peruste urakkamuodon valitsemiselle. Kokonaisurakan valitsemiseen on tilaa-
jalla kuitenkin monia muitakin perusteita, jotka on lueteltu alla: 

- Vastuu urakkarajoista ja hankinnoista siirtyy urakoitsijalle. 
- Tilaaja saa edullisimman hinnan kilpailuttamalla ja saa tietää varman hinnan ennen 

urakan alkua. Mikäli urakoitsija on mukana alusta asti, hän voi saada tarpeetonta etua 
olemalla mukana hankkeessa jo ennen urakan hinnan määrittämistä. 

- Rahallinen riski toteuttaa hanke sovitulla hinnalla siirtyy urakoitsijalle. 
- Tilaajalle on helpompaa raportoida hankkeesta, kun osa raportoinnista siirtyy ura-

koitsijalle. 
- Projektinjohtourakkaan kykeneviä urakoitsijoita on vähemmän tarjolla. 
- Kun tilaaja ja mahdollinen vuokralainen tietävät selkeästi mitä korjaustoimilta ha-

luavat, riittää tavallinen kokonaisurakka urakkamuodoksi hyvin. Muut urakkamuo-
dot ovat tällöin tarpeettoman monimutkaisia. 
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Haastateltavien mukaan urakoitsijan läsnäolo kuitenkin auttaisi suunnittelussa, ja esimer-
kiksi tietotarpeita tai täsmennyksiä, jotka nyt tulevat vastaan suunnittelun jälkeen kohdetta 
purkaessa, voitaisiin viedä suunnitelmiin jo suunnitteluvaiheessa. He myös huomauttivat, 
että alan kulttuuri on siltä osin vääristynyt, että huijaamista ajatellaan tapahtuvan mahdolli-
suuden tullen, mikä ohjaa tilaajaa valitsemaan kokonaisurakan. Haastatteluista voi tulkita, 
että huijaamista epäiltiin tapahtuvan varsinkin tilaajan ja urakoitsijan välillä. Lisäksi koko-
naisurakkaa kannattaa välttää silloin, kun suunnittelijaorganisaatiosta ei löydy hankkeeseen 
tarvittavaa osaamista, mitä urakoitsijan erikoisosaaminen voi kompensoida. Esimerkiksi 
urakoitsijan hintatieto materiaaleista ja rakennustavoista sekä haastavien rakenteiden raken-
tamisratkaisut ovat tällaista osaamista.  
 
Urakoitsijoiden edustajat pitivät kokonaisurakkaa selkeänä ja totuttuna urakkamuotona eten-
kin uudemmissa ja yksinkertaisissa rakennuksissa, joissa muuttujia ei ole paljon. Lisäksi 
selkeät ja valmiit suunnitelmat ja hankekuvaus sekä inhimillinen aikataulu helpottavat urak-
kaan lähtöä. Tällöin avoimia asioita ei juuri ole ja tiedonkulku vaikuttaa hankkeessa selke-
ältä. Kuitenkin he näkivät riskin varsinkin silloin, kun tilaajaa ei tunneta ja hanke on suuri 
tai monimutkainen, jolloin he itsekin puolsivat aikaista mukana oloa. Silloin urakoitsijan 
mukana olo esimerkiksi arkkitehtisuunnitelmien perusteella olisi perusteltua. 
 
Projektipäälliköiltä kysyttiin, suosisivatko he tuttua ja luotettavaa, mutta hieman kalliimpaa, 
urakoitsijaa halvemman ja tuntemattoman yli. Konsensus oli, että näin voi tehdä, kun ky-
seessä ovat pienet kustannuserot tai tilattava työ on hyvin pieni, mutta isommassa mittakaa-
vassa kysymys on hypoteettinen. Parantuneen tiedonkulun taloudellinen hyöty ei ole niin 
merkittävä, että sen perusteella kannattaisi valita urakkamuoto. 
 
7.8 Aikataulu ja suunnitelmien valmiusaste 
 

Suunnitelmien hyvä valmiusaste ja niiden muokkaaminen purkutyön jälkeen täsmentyvillä 
lähtötiedoilla on erittäin tärkeä taustatekijä hankkeen toimivassa tiedonkulussa ja kommuni-
kaatiossa, mistä varoittavana esimerkkinä toimi hanke B. Siinä rakennuttajalla ja pääurakoit-
sijalla oli erimielisyyttä siitä, olivatko suunnitelmat kelvollisia rakentamista varten, reagoi-
tiinko purun jälkeen päivittyneisiin lähtötietoihin tarpeeksi ja lisättiinkö ne suunnitelmiin 
kunnolla. Ongelmia yhteistyössä tuli myös siitä, nähtiinkö uusista lähtötiedoista aiheutunei-
den lisätöiden olevan hyväksyttävä syy aikataulun venymiselle ja siten kommunikaation vai-
keuksille. Rakennuttajakonsultti ilmaisi tyytymättömyytensä urakoitsijan kommunikaatioon 
ja tiedonkulkuun, mutta pääurakoitsija toi vahvasti esiin sen, että suunnitelmien päivittä-
mättä jättäminen oli syypää näihin ongelmiin. 
 
Ongelmien keskiössä siis oli se, johtuvatko kommunikaation ongelmat itse urakoitsijasta vai 
siitä, ettei urakoitsijalla ollut aikaa panostaa mihinkään muuhun kuin itse rakennustyöhön. 
Haastateltujen urakoitsijoiden ja projektipäälliköiden mukaan aikataulupaineita luovat aina-
kin vuokralaisen sisäänmuuton kiireinen ja usein yllätyksellinen aikataulu, yllättävät ongel-
mat suunnitteluvaiheessa tai yleisesti liian tiuhaan ahdettu urakka-aikataulu. Lisäksi se, ettei 
suunnittelijoille ole allokoitu tarpeeksi aikaa rakentamisen aikaiseen suunnitteluun, aiheut-
taa aikataulupaineita suoraan urakoitsijalle. Hanke C oli hyvä esimerkki projektista, jonka 
aikataulu oli järkevä, vuokrasopimus alkoi tarpeeksi myöhään ja suunnittelulle ja urakan 
laskennalle oli paljon aikaa, jolloin hanke toimi hyvin ja osapuolet olivat tyytyväisiä. 
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Toinen perustavanlaatuinen ongelma, joka aiheutti aikataulupaineita, olivat puutteelliset 
suunnitelmat ja dokumentit. Hankkeen C urakoitsija peräänkuulutti riittävää tuntien allo-
kointia suunnitteluun, jotta epäselvyydet eivät jää urakoitsijan selvitettäväksi. Jo suunnitte-
lun hankinnassa on siis myönnettävä riittävä määrä tunteja suunnitteluun, sillä tavalla, että 
niitä riittää vielä rakennusvaiheellekin. Lisäksi hankekuvauksen tulisi olla tarkka ja selkeä, 
ja mikäli muutoksia tulee, ne pitäisi kirjata selkeästi ylös. 
 
7.9 Yhteistyö ja luottamus 
 

Kuten yllä todettiin, projektien taustatekijöillä on suuri vaikutus ryhmän yhteistyöhön ja 
luottamukseen, mitkä taas mahdollistavat toimivan tiedonkulun hankkeessa. Yksi työnjoh-
taja kommentoi, että taustatekijöiden ongelmat herättävät kysymyksen, viilataanko urakoit-
sijaa tahallaan linssiin. Kaikki työhön vastanneet painottivat luottamuksen erittäin suurta 
merkitystä rakennusalalla. Erään työnjohtajan mukaan koko ala perustuu luottamukseen, 
eikä projekteja voisi ilman sitä tehdä.  
 
Haastateltujen ja kyselyyn vastanneiden näkemys luottamuksesta ja yhteistyöstä oli saman-
kaltainen kuin luvussa 4.3 esiin tullut teoria luottamuksen tasoista (Lewicki & Bunker 1996, 
s. 119-124). Sen mukaan luottamuksen voi jakaa sen syvyyden mukaan laskelmointiin, ym-
märtämiseen ja samastumiseen perustuvaan luottamukseen, joiden ero on siinä, kuinka hyvin 
henkilöt tuntevat toisensa ja heidän tarpeensa ja tavoitteensa. Vastausten perusteella jo en-
simmäisen tason eli laskelmointiin perustuva luottamus riittää hankkeen perustaksi, eikä 
ryhmäläisten tarvitse tuntea toisiaan ennen hankkeen alkua, jotta hanke voisi toimia hyvin.  
 
Syvempi luottamus ja tunteminen kuitenkin tekevät yhteistyöstä helpompaa ja tiedonkulusta 
tehokkaampaa heti alusta asti. Tällainen luottamus ansaitaan yhteisten projektien ja onnistu-
misten kautta. Toisaalta yhteistyö tarkoittaa, että projektissa kannattaa tehdä hyvää työtä, 
sillä töitä tehdään jatkossakin yhdessä. Syvemmän luottamuksen kerrottiin myös mahdollis-
tavan seuraavia: toisten tapojen ja käytöksen tunteminen, oikeiden kysymysten kysyminen, 
proaktiivisuus sekä asioiden hoitaminen ilman että asiasta erikseen mainitaan. Eräs vastaaja 
tiivisti asian niin, että toisiinsa luottavat henkilöt ”lukevat toistensa ajatuksia”. 
 
Projektipäällikkö hankkeesta A kommentoi osuvasti, että yhteistyö ja luottamus kompensoi-
vat tiedonkulkua. Tämä tarkoittaa, että kun rakennuttajakonsultti tuntee suunnittelijat ja ura-
koitsijan, hän voi olettaa heidän hoitavan asiat tietyllä tavalla, eikä tiedonkulkua tarvitse 
mikromanageroida. Ryhmäläisten toimintaa ja ajatuksia osataan siis ennustaa ja omaa toi-
mintaa voidaan muokata niiden mukaan, jolloin osa kommunikaatiosta jää pois tarpeetto-
mana. Sama mekanismi toimii tilaajan luottaessa projektipäällikköön, jolloin tilaajan ei tar-
vitse olla tietoinen kaikista rakennuttajakonsultin päätöksistä. Tämä on vastausten perus-
teella tärkeää etenkin rakennuttajakonsulttia ja suunnittelijoita valittaessa ja sillä on myös 
suhteessa suurempi vaikutus toimijoiden hintaan, sillä pienempi määrä kommunikaatiota 
tarkoittaa vähempiä työtunteja. Lisäksi urakoitsija valitsee luotettavat aliurakoitsijat sa-
moista syistä. 
 
Taustatekijöiden, kuten aikataulun ja suunnittelun toimivuuden, lisäksi luottamus syntyy re-
hellisyydestä ja toisten aidosta kuuntelusta. Erään hankkeista työnjohtaja piti erittäin tär-
keänä sitä, että urakoitsijaa kuunnellaan hankkeessa ja että ongelmat todella käydään läpi 
yhdessä. Luottamus oli karissut hankkeessa esimerkiksi siksi, että joitain tiloja oli rakennettu 
kiireellä, mutta niitä ei valmistumisen jälkeen ollut otettu kuitenkaan pitkään aikaan käyt-
töön. Tällöin urakoitsija ei voi uskoa, että tilaaja ja konsultti ovat asettuneet häneen 
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asemaansa ja kunnioittaneet häntä. Hankkeen tähdillä, kuten projektipäälliköllä ja työnjoh-
tajalla, on tässä mahdollisuus luoda luottamusta tekemällä ilmapiiristä rehellinen ja kannus-
tava, eli sellainen, jossa ryhmän jäsenet haluavat tehdä hyvää työtä ja onnistua myös koko 
tiimin ja itse projektin puolesta. 
 
Kappaleessa 7.6 käsitelty hierarkia on myös tärkeä luottamuksen peruspilari, sillä se mah-
dollistaa oikean tiedon tasaisen jakautumisen koko ryhmälle. Mikäli eri toimijoilla on eri 
tiedot, ei tietoon tai sen kertojiin voi enää luottaa. Selkeä hierarkia tekee myös palautteen 
antamisesta ja keskustelusta helpompaa, kun on selvää, kuka on vastuussa mistäkin ongel-
masta. Toisaalta luottamus mahdollistaa myös hierarkian rikkomisen, jolloin esimerkiksi 
sähköurakoitsija voi olla sähkösuunnittelijaan suoraan yhteydessä ja heidän voi olettaa toi-
mivan tilaajan toiveiden mukaisesti.  
 
Hankkeiden A-C kyselyiden tulokset tiedonkulusta, yhteistyöstä ja luottamuksesta ovat alla 
kuvassa 25. Yllättävää on, että vaikka haastatteluissa erot hankkeiden välillä kuulostivat suu-
rilta, eivät vastaukset numeroarvollisesti eroa toisistaan kovin paljon, vaikka hankkeet A ja 
C ovatkin saaneet hanketta B paremmat arvosanat. Tämä voi johtua siitä, että toimijoita on 
hyvin paljon, ja vaikka ongelmia olisi ollut työnjohdon ja tilaajan välillä, voivat esimerkiksi 
suunnittelijat tulla molempien kanssa toimeen hyvin. Lisäksi hanke C oli jo loppuvaiheessa 
ja sen ongelmia oli saatu jonkun verran ratkottua. 
 

 
Kuva 25 Hankkeiden tiedonkululle, yhteistyölle ja luottamukselle kyselyissä annettujen ar-
vosanojen keskiarvot.  
 
7.10  Korjausrakentaminen ja pienet hankkeet 
 

Koska kaikki esimerkkihankkeet olivat pieniä korjaushankkeita, kertovat kaikki luvun 7 
asiat nimenomaan pienimittakaavaisesta korjausrakentamisesta. Tässä kappaleessa kuiten-
kin vielä tiivistetään, kuinka korjaushankkeiden ja pienten hankkeiden ominaisuudet vaikut-
tavat tiedonkulkuun ja vuorovaikutukseen tapaustutkimuksen perusteella. 
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Korjausrakentamisessa työmaalla käsiteltävien asioiden määrä on suurempi ja lähtötiedot 
ovat ennen purkutöitä vajaat, mikä oli eräs eniten mainittuja korjausrakentamisen ominai-
suuksia tiedonkulun kannalta. Uusia asioita voi tulla nopeastikin vastaan ja niihin täytyy olla 
valmis reagoimaan ja suunnitelmia päivittämään. Lisäksi tilaajat voivat olla rakennusalan 
ulkopuolisia, jolloin konsultin toiminta ja tiedon suodatus on yhä tärkeämpää. Moni korjaus-
projekti on myös toimistojen korjausta, joilla on usein kiireellinen aikataulu vuokralaisen 
takia. 
 
Korjausrakentamisessa hyvän arkkitehdin ja pääsuunnittelijan nähtiin haastatteluissa olevan 
hyvin tärkeä osa ryhmää. Hankkeissa A-C arkkitehdit eivät olleet lainkaan niin keskeisessä 
osassa kuin olisi voinut olettaa, mikä oli aiheuttanut ongelmia ainakin hankkeessa B. (Hank-
keeseen A osallistuivat tosin sekä arkkitehti että pääsuunnittelija ja myös sisustuksen taso-
kuvauksia tekevä tilaajan edustaja, jolloin keskeisyys jakautui heille kaikille.) Pääsuunnitte-
lija vastaa suunnitelmien yhteensovituksesta, mikä on erittäin tärkeä taustatekijä hankkeen 
tiedonkulun onnistumisen kannalta (kappale 7.8).  
 
Pienet hankkeet taas ovat organisaatioltaan yksinkertaisempia ja niissä on vähemmän muut-
tujia, jolloin niiden tiedonkulkua on helpompi hallita. Kuitenkin näissäkin hankkeissa tulee 
yhteistyön olla toimivaa ja tiedonkulun systeemien hyvin mietityt, sillä tarvittavan tiedon 
tulee olla nopeasti saatavilla. Siksi sopiva hierarkian määrä on tarpeen myös pienissä hank-
keissa, sillä erityisesti niissä kaikkien on käytettävä aikansa tehokkaasti. Konsulttikustan-
nusten osuus pienissä hankkeissa on myös suhteessa suurempi, jolloin hierarkian merkitys 
kasvaa.  



 

 
     

71 

8 Pohdinta ja johtopäätökset 
 
8.1 Pohdinta 
 

Kuten tutkimuskirjallisuudessa todettiin, sosiaalinen verkostoanalyysi näyttää hankkeen to-
dellisen tiedonkulun organisaatiokaavion alla. Se kertoo, ketkä oikeasti kommunikoivat kes-
kenään ja ketkä ovat tiedonkulun keskiössä. Kuitenkin metodin käytössä on hyvin tärkeää 
ymmärtää hanketta ja sen taustatekijöitä, kuten urakkamuotoa, toimijoiden vastuita, raken-
nuttajaorganisaatiota, hankkeen monimutkaisuutta ja korjaustyön luonnetta. Tällöin virheet 
sosiogrammin tulkinnassa voidaan minimoida ja nähdään, miksi tieto kulkee graafien näyt-
tämään tapaan. 
 
Yksi tärkeimmistä uusista löydöksistä oli projektiryhmän hierarkian tärkeys. Tieto kulkee 
hankkeissa parhaiten edeltä määriteltyjä reittejä pitkin ja yleensä tähtitoimijoiden, kuten pro-
jektipäällikön ja työnjohtajan, suodattamana. Jos sosiaalinen verkostoanalyysi näyttää ver-
koston olevan tiheä ja toimijoiden kommunikoivan paljon ristiin, se voi tarkoittaa hankkeen 
olevan riitaisa ja sisältävän paljon turhaa kommunikaatiota. Tieto ei silloin kulje tehokkainta 
valtaväylää pitkin, vaan epämääräisillä sivupoluilla, kuten riitoja selvitellessä ja tietoa mo-
nesta lähteestä etsiessä. Hierarkiasta poikkeaminen on positiivista vain siinä tapauksessa, 
että siitä on etukäteen sovittu tai toimijoiden luotetaan toimivan tilaajan ja hankkeen etujen 
mukaisesti. 
 
Edelliseen liittyen, sosiaalisen verkostoanalyysin antama verkoston tiheysluku nousi mer-
kittäväksi muuttujaksi yllättävillä tavoilla. Liian matala tiheysluku tarkoittaa toki puutteel-
lista kommunikaatiota, mutta myös liian korkea lukema voi tarkoittaa, että hanke on riitaisa 
ja tieto ei kulje tehokkaimpia reittejä pitkin. Hyvin toimineiden hankkeiden A ja C tiheyslu-
vut olivat 0,59 ja 0,64, mitä tietoa voi käyttää vertailukohtana pienille korjaushankkeille nii-
den rakennusvaiheessa. Optimaalisesta pienen korjausrakennushankkeen tiheysluvusta tar-
vitaan kuitenkin vielä jatkotutkimusta. 
 
Ylipäätään hankkeen taustatekijät, kuten urakkamuoto, aikataulu, riittävät resurssit hank-
keen kokoon ja monimutkaisuuteen nähden sekä suunnitelmien valmiusaste nousivat tapaus-
tutkimuksessa yllättävän suureen rooliin, kun tiedonkulun toimivuutta mitattiin. Mikäli 
nämä tekijät eivät ole kunnossa – eli hankkeella on esimerkiksi vääränlainen urakkamuoto, 
epärealistisen kireä aikataulu, liian vähän suunnittelutunteja käytössä tai suunnitelmat ovat 
puutteellisia rakennusvaiheessa – ei tiedonkulkua juuri voi pelastaa kokouskäytännöillä tai 
projektipäällikön hyvällä esimerkillä. Tämä johtuu siitä, että tiedonkulku ei ole hankkeeseen 
päälleliimattu tekijä tai epäolennaista “käsienheiluttelua”, vaan hanke syvältä ytimeltään on 
tiedonkulkua. Siksi huonosti rakennettu hanke näkyy huonona tiedonkulkuna.  
 
Tilaajapuoli ei näe yhteen hitsautuneen tiimin arvoa tarpeeksi. Yhteen hitsautuneet ja toimi-
vat tiimit pystyvät parempiin suorituksiin kuin hajanaisemmat tiimit, joiden intresseissä ei 
ole niinkään yhteinen projekti kuin oman työnsä suorittaminen. Koska ryhmän jäsenten taus-
tat ovat hyvin erilaiset ja ryhmän jäsenet, varsinkin pääurakoitsija, on koottu joka hanketta 
varten uudestaan, tulisi ryhmän jatkuvuuteen panostaa erityisen paljon. Tapaustutkimuksen 
mukaan käytännössä urakoitsijat jäävät muusta ryhmästä ulkopuoliseksi, vaikka pääurakoit-
sijan työnjohtaja oli joka hankkeessa tiedonkulun tähti. Tilaajien tulisi harkita, voisivatko he 
laajentaa tapaansa valita tuttuja rakennuttajakonsultteja ja suunnittelijoita myös urakoitsijoi-
hin, vaikka hanke olisikin yksinkertainen. Yhteen hitsautuneet tiimit ovat monella alalla 
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menestyksen perusta, joten rakennusalan tulisi keskittyä ratkaisemaan, kuinka tiimejä voisi 
yhtenäistää niin, että ratkaisut olisivat tilaajille myös rahallisesti kannattavia. 
 
Ryhmän välinen luottamus nähtiin erittäin tärkeänä osana hanketta, kuten kirjallisuustietokin 
kertoi. Tapaustutkimuksen mukaan luottamuksen merkitys korostuu etenkin projektiryhmää 
koottaessa: tilaaja valikoi suunnittelijat ja rakennuttajakonsultit usein luottamuksen perus-
teella, kuten myös urakoitsija aliurakoitsijat. Tälle oleellinen syy oli luottamuksen aiheut-
tama “ajatusten luku” eli toimijoiden syvempi ymmärrys toistensa toimintatavoista ja täten 
turhan kommunikaation ja varmistelun katoaminen. Tämän nähtiin olevan myös taloudelli-
sesti hyödyllistä.  
 
Pääurakoitsijaa valittaessa hinta kuitenkin painottui luottamusta enemmän, sillä kokonais-
urakka ja kiinteä hinta myös siirtävät monia vastuita tilaajalta urakoitsijoille. Hintakilpailulla 
on siis tilaajalle enemmän merkitystä kuin luottamuksella, vaikka sekin nähtiin tärkeäksi, 
eikä epäluotettavia urakoitsijoita välttämättä haluttu lainkaan hintakilpailuun mukaan. Kir-
jallisuus puolsi selvästi sellaisten urakkamuotojen käyttöä, joissa urakoitsija osallistuu hank-
keeseen jo suunnitteluvaiheessa, sillä lähtötiedot täydentyvät korjausrakentamisessa vielä 
rakennusvaiheessakin. Silti tilaajat ja rakennuttajakonsultit suosivat kokonaisurakkaa urak-
kamuotona edellä mainituista syistä, vaikka muiden urakkamuotojen nähtiinkin mahdolli-
sesti lisäävän luottamusta urakoitsijaan. Tosin urakkamuodon valinta riippui paljon hank-
keen luonteesta, ja monimutkaisemmissa tai suuremmissa hankkeissa urakkamuoto nähtiin 
mahdollisesti huonompana vaihtoehtona kokonaisuuden kannalta – silloin siis luottamuksen 
ja tiedonkulun merkitys nousi myös rahallisesti tilaajan mielestä tarpeeksi merkittäväksi 
hankkeelle. 
 
Pääsuunnittelijan pieni rooli korjausrakennushankkeen projektiryhmän tiedonkulussa on yl-
lätys, joka ei tullut kirjallisuuskatsauksessa esille. Vaikka pääsuunnittelijan vastuisiin kuu-
luu suunnittelun yhteensovittaminen, minkä kuvittelisi kertovan keskeisestä roolista tiedon-
kulussa, ei pääsuunnittelija ollut yhdessäkään tapausesimerkissä tarpeeksi tai lainkaan kes-
keinen. Joitain syitä tälle löytyi, kuten että tilaajalla oli vahva rooli sisustussuunnittelussa tai 
hanke oli jo rakentamisen loppuvaiheessa, mutta tulos oli silti yllättävä ja vaatii jatkotutki-
musta.  
 
 
8.2 Suositukset pienten korjaushankkeiden tiedonkulun paranta-

miseksi 
 

Tässä luvussa listataan suositukset pienten korjaushankkeiden tiedonkulun parantamiseksi. 
Lista on koottu sekä kirjallisuuskatsauksen että empiirisen aineiston pohjalta, ja siinä mai-
nitaan vain suurimmat hankkeen tiedonkulkua ja vuorovaikutusta parantavat tekijät. Suosi-
tukset eivät ole tärkeysjärjestyksessä. 
 

1. Sopiva urakkamuoto. Kokonaisurakka on oiva valinta silloin, kun kohde on pieni, 
yksinkertainen ja melko uusi, hankekuvaus on selkeä ja rakennustyöt eivät erityisen 
vaikeita. Kuitenkin muissa tapauksissa on syytä miettiä, riittääkö kokonaisurakan 
yksinkertainen malli, vai olisiko urakoitsijan läsnäolo suunnitteluvaiheessa tiedon-
kulun ja koko hankkeen kannalta kannattavaa. 
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2. Tarpeeksi realistinen aikataulu. Suunnittelijoilla täytyy olla tarpeeksi aikaa niin 
suunnittelu- kuin rakennusvaiheessakin, urakalle on oltava järkevä toteuttamisaika-
taulu, eivätkä vuokralaisen aikataulut saa uhata edellä mainittuja. 

 
3. Selkeä projektiryhmän hierarkia. Tiedon on kuljettava selkeitä reittejä pitkin ja kes-

keiset toimijat, kuten pääurakoitsijan työnjohtaja ja rakennuttajakonsultin projekti-
päällikkö, toimivat turhan tiedon suodattimina ja varmistavat, että kaikilla on käy-
tössään oikea tieto ja tilaajan vaatimukset tulevat täytetyiksi. 

 
4. Kattavat ja valmiit suunnitelmat pääsuunnittelijan johdolla. Tämä koskee niin suun-

nitteluvaiheessa tuotettavia urakoitsijan laskenta-aineistonakin käytettäviä suunnitel-
mia kuin rakennusvaiheessa purkutöiden tuomia päivityksiäkin. Kattavien suunnitel-
mien edellytys on, että suunnittelulle on annettu tarpeeksi resursseja. 

 
5. Hankkeen tietoa ei saa kuljettaa liian suurissa paketeissa. Esimerkiksi suunnittelutie-

don tai tilaajan toiveiden ei pitäisi saapua muille toimijoille vain lopullisina doku-
mentteina, vaan tietoa tulisi mahdollisuuksien mukaan jakaa osapuolille jo aiemmin 
yhteisissä kokouksissa tai epäformaalin kommunikaation kautta. Tällöin tieto saa-
daan heti kaikkien käyttöön. Tiedon valmiusaste tulee kuitenkin dokumentoida ja 
viestiä selkeästi, jotta päätöksiä ei tehdä vahingossa keskeneräisen tiedon pohjalta. 

 
6. Samojen toimijoiden valitseminen hankkeisiin useasti. Kun projektiryhmän jäsenet 

tuntevat toisensa, heidän ei tarvitse hukata aikaa ja kommunikaatiota tutustumiseen 
tai toisten työtapojen opettelemiseen, jolloin myös työtunteja kertyy vähemmän. Sil-
loin myös sopimusten kaltaiset dokumentit voi kirjoittaa yksinkertaisemmiksi, kun 
osapuolten voi odottaa noudattavan niiden henkeä. 

 
7. Projektiryhmän keskeisen luottamuksen vaaliminen. Edellä mainitut kohdat muodos-

tavat perustan luottamukselle, mutta niiden lisäksi luottamusta voi kehittää järjestä-
mällä hyvät kokouskäytännöt, tapaamalla ryhmää tarpeeksi sekä projektipäällikön 
omalla esimerkillä. Ryhmän on hyvä tavata kasvokkain varsinkin aloituskokouksissa 
ja hankkeen riitatilanteissa vuorovaikutuksen helpottamiseksi. 

 
8. Tiedonkulun merkityksen ymmärtäminen. Tiedonkulku ei ole hankkeen osanen, 

vaan rakennushankkeet ovat syvältä ytimeltään tiedonkulkua. Kun olennainen ja 
paikkaansa pitävä tieto liikkuu oikea-aikaisesti oikeille tahoille ilman turhaa tietoa, 
pääsee varsinainen rakentaminen käyntiin. Siksi kaikki yllä mainitut askeleet täytyy 
ottaa, mikäli hankkeen halutaan onnistuvan. 

 
8.3 Tutkimuksen luotettavuudesta 
 

Tässä kappaleessa käydään läpi joitain tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja 
sitä, mitä tulevissa sosiaalisissa verkostoanalyyseissä kannattaa ottaa huomioon. Kirjalli-
suuskatsauksessa käytettiin paljon ulkomaista lähdekirjallisuutta, sillä tutkimusta aiheista ei 
ollut Suomesta kovin paljon saatavilla. Varsinkin pieniä korjaushankkeita koskevaa tutki-
musta oli Suomesta minimaalisesti ja muistakin maista hyvin vähän. Tämä voi vaikuttaa 
siihen, kuinka hyvin tutkimuksessa onnistuttiin tunnistamaan pienten korjaushankkeiden   
erityispiirteet. 
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Tutkimuksessa käsiteltiin korjaushankkeita yleisesti, mutta kaikki tapaustutkimuksen hank-
keet olivat toimistosaneerauksia. Tämä voi vääristää hieman työn tuottamaa ymmärrystä 
korjausrakentamisesta, sillä korjaushankkeisiin kuuluvat myös niin linjasaneeraukset kuin 
historiallisten kohteiden entisöintityötkin. Kun tapaustutkimuksen tuloksia käytetään analy-
soimaan muita korjaushankkeita, kannattaa hankkeiden erityispiirteet huomioida ja tietoa 
soveltaa niiden perusteella. 
 
Sosiaalinen verkostoanalyysi on hyvä työkalu, mutta sillä on joitain heikkouksia. Ensinnäkin 
se antaa tulokseksi vain tietyn hetken aikaikkunan. Kyselyssä vastaajia pyydettiin muistele-
maan kommunikaatiotaan kuukausi taaksepäin, joten tulokset kuvaavat nyt vain sitä kuu-
kautta, eivätkä koko hanketta. Kuitenkin kyselyn vapaissa vastauksissa ja haastatteluissa 
vastaajat tapasivat miettiä koko hanketta, jolloin yhden kuukauden erottaminen siitä oli han-
kalaa. Vaikka sosiaalisen verkostoanalyysin tulkinnassa yritettiinkin pitää erillään hankkeen 
viimeisen kuukauden tapahtumat ja koko hanke, voivat ne silti mennä jonkin verran päällek-
käin.  
 
Kun tietoa kerätään ihmisten muisteista, voi data olla epävarmaa, sillä kuukaudenkin taakse 
voi olla vaikea muistaa ja muistikuvat värittyvät. Siksi on tärkeää, että sosiaalisen verkosto-
analyysin lisäksi tehdään riittävästi haastatteluja, jotta tieto voidaan varmentaa. Tässä tutki-
muksessa haastatteluja tehtiin kaksi per hanke, mutta suurempi määrä olisi antanut vielä var-
memmat tulokset. Verkostoanalyysi voi myös näyttää sellaisia yhteyksiä, jotka eivät todel-
lisuudessa kuvaa hanketta kunnolla. Silloinkin haastattelut ovat avainasemassa todellisen ti-
lanteen selvittämiseksi. 
 
Vaikka kaikki analyysit toteutettiin rakennusvaiheessa, pitäisi hankkeiden olla vielä tarkem-
min samassa vaiheessa, kuten rakentamisen keskikohdassa, jotta tietoa voisi vertailla parem-
min. Nyt hankkeiden rakennusvaiheet olivat alku-, keski- ja loppuvaiheissa, jolloin projek-
tiryhmien kanssakäynti on hyvin erilaista. Tämäkin tieto on tietysti tärkeää ja sen päälle voi 
rakentaa tulevia tutkimuksia. Ylipäätään olisi hyvä, että pienistä korjaushankkeista tehtäisiin 
paljon uusia sosiaalisia verkostoanalyyseja, jotta niiden erityispiirteitä voitaisiin analysoida 
paremmin. 
 
8.4 Jatkotutkimusaiheet 
 

Kirjallisuustutkimuksessa löytyi hyvin vähän tutkimusta pienten hankkeiden, korjaushank-
keiden ja vielä tarkemmin pienten korjaushankkeiden tiedonkulusta ja vuorovaikutuksesta. 
Sosiaalisia verkostoanalyyseja ei ollut juurikaan tehty tällaisille hankkeille, eikä niitä ollut 
tehty Suomessa. Jotta sosiaalisen verkostoanalyysin hyödyt saadaan kunnolla käyttöön, tu-
lisi siitä tehdä enemmän ja tarkempaa tutkimusta rakennusalalla, ja itse analyyseja pitäisi 
suorittaa paljon, jotta niistä voitaisiin tehdä kokoavaa tutkimusta. Tutkimuksessa voisi mää-
ritellä, mitkä ovat tiedonkulun ongelmat juuri tietynlaisissa hankkeissa, kuten korjausraken-
tamisessa, pienissä hankkeissa tai vaikkapa linjasaneerauksissa. Siten alan toimijat voisivat 
saada tarkempaa teoriatietoa käyttöönsä. 
 
Eräs tärkeä jatkotutkimuksen kohde on muiden urakkamuotojen kuin kokonaisurakan vai-
kutus korjausrakennushankkeen tiedonkulkuun ja vuorovaikutukseen. Ali ym. (2008, s. 390-
392) suosittelevat tiedonkulun parantamiseksi urakkamuotoja, joissa urakoitsijat ovat mah-
dollisimman laajasti mukana projektissa alusta asti. Koska tässä tutkimuksessa käsiteltiin 
vain kokonaisurakkaa, ei muiden urakkamuotojen erityispiirteitä otettu erityisesti huomioon. 
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Korjausrakentamisessa tulisi tutkia, millä urakkamuodolla kokonaisurakan hyvät puolet voi-
daan yhdistää malliin, jossa tiedonkulku kantaa läpi projektin. 
 
Tässä työssä tiedonkulkua tutkittiin projektiryhmän kesken, sillä esimerkiksi Pryken (2012, 
s. 71) mukaan sosiaalinen verkostoanalyysi tulee tehdä selvästi rajatulle ryhmälle. Kuitenkin 
kommunikaatio ryhmän ulkopuolisten tahojen kanssa ja tiedonkulku ryhmän rajojen yli on 
tärkeä jatkotutkimuskohde varsinkin pienissä rakennushankkeissa. Tällöin tiedonkulusta 
hankkeissa saadaan täydellisempi kuva ja ymmärretään, kuinka tärkeitä projektiryhmän ul-
kopuoliset toimijat ovat hankkeen tiedonkululle. 
 
Sosiaaliseen verkostoanalyysiin liittyen olisi tärkeää tutkia enemmän tiheysluvun merkitystä 
analyyseissa. Hierarkiaa käsiteltäessä luku nousee suureen rooliin, sillä se ei saisi olla liian 
pieni, jolloin kommunikaatiota ei tapahdu tarpeeksi, eikä silti liian suuri, sillä ylimääräinen 
kommunikaatio tarkoittaa usein asioiden selvittelyä tai muuta hukkaa. Jos tiheysluvulle voi-
taisiin määrittää optimaalinen alue, voisi sosiaalisia verkostoanalyyseja käyttää entistä te-
hokkaammin tiedonkulun tutkimiseen ja myös hankkeiden tiedonkulun optimointiin. Ana-
lyysi voitaisiin jopa tehdä rakentamisen alkuvaiheessa ja tuloksia voisi käyttää hankkeen 
parantamiseen, kun se on vielä käynnissä. Lisäksi olisi hyvä selvittää, mikä on epävirallisen 
tiedon optimaalinen osuus hankkeissa: on tärkeää, että osapuolet tutustuvat ja oppivat luot-
tamaan toisiinsa, mutta liika hankkeeseen liittymätön kommunikaatio on hukkaa. 
 
Ylipäätään sosiaalisesta verkostoanalyysista voisi hioa työkalun joko käynnissä olevien 
hankkeiden tai esimerkiksi saman tilaajan hankkeiden arviointiin. Jos analyysejä olisi suuri 
määrä, voitaisiin määrittää reunaehtoja, joiden sisällä hankkeen tiedonkulku on optimaali-
nen. Mikäli reunaehdot ylittyisivät, tulisi hankkeen tiedonkulun ongelmia alkaa selvittää 
heti. Toisaalta tilaaja, jolla on paljon hankkeita, voisi saada arvokasta tietoa omista hank-
keistaan ja ymmärtää paremmin niiden ongelmakohtia. Numeroarvot tekevät muuten hieman 
epämääräisesti tulkittavan puheen tiedonkulusta ja vuorovaikutuksesta tarkemmaksi ja myös 
insinööreille helpommin lähestyttäväksi. 
 
Viimeinen ajatus jatkotutkimusaiheeksi koskee pääsuunnittelijan roolia. Missään esimerk-
kihankkeessa pääsuunnittelija ei kohonnut tiedonkulun keskiöön, vaikka sille olikin toisi-
naan selittäviä tekijöitä. Olisi kiinnostavaa tutkia, mikä on pääsuunnittelijan rooli juuri pie-
nissä korjausrakennushankkeissa, sillä roolikuvauksesta voisi päätellä, että hän olisi hyvin-
kin keskeinen toimija ja näkyisi siinä roolissa sosiogrammeissa. Tiedonkulku saattaisi toimia 
paremmin, jos pääsuunnittelija nousisi tiedonkulun tähdeksi, mutta voi hyvin myös olla 
syitä, joiden takia hänen roolinsa ei kannata olla pienissä korjaushankkeissa kovin suuri. 
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9 Yhteenveto 
 
Tässä tutkimuksessa käsiteltiin tiedonkulkua ja vuorovaikutusta pienten korjausrakennus-
hankkeiden projektiryhmässä kirjallisuustutkimuksen ja tapaustutkimuksen kautta. Projek-
tiryhmään katsottiin kuuluvaksi suurin piirtein työmaakokouksiin osallistuvat henkilöt, jotka 
suunnittelevat ja johtavat hanketta. Pienen hankkeen rajaksi määriteltiin 2 miljoonaa euroa, 
mutta määritelmä on liukuva. Kaikki hankkeet olivat kiinteähintaisen kokonaisurakan kor-
jaushankkeita. 
 
Pienille, kiinteän kokonaisurakan korjaushankkeille ominaista on, että projektiryhmä on 
pieni, eikä sen tiedonkulun eteen tehdä yhtä paljon metatöitä kuin suuremmissa, vaikeammin 
hallittavissa hankkeissa. Kokonaisuus on toisaalta pienempi ja helpompi hallita. Projekti-
ryhmä kootaan usein kutakin hanketta varten uudestaan, mikä haittaa tiedonkulkua. Toi-
saalta tapaustutkimuksen hankkeissa suuri osa toimijoista tunsi toisensa edellisistä projek-
teista. Pienten korjaushankkeiden urakkamuoto on yleensä kiinteähintainen kokonaisurakka, 
jossa urakoitsija ei osallistu suunnitteluvaiheeseen, mikä aiheuttaa tietokatkoksen osapuol-
ten ja hankkeen vaiheiden välille. Korjaushankkeissa lähtötiedot myös täydentyvät purku-
töiden jälkeen, joten suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyö on erityisen tärkeää hank-
keen onnistumiseksi. Korjaushankkeilla on myös usein kiire, koska asukkaat tai vuokralaiset 
kannattaa tilaajan näkökulmasta saada valmiiseen tilaan mahdollisimman nopeasti niin ra-
han kuin tyytyväisyydenkin takia. 
 
Tapaustutkimuksessa käytetty sosiaalinen verkostoanalyysi on myös rakennusalalla hyvä 
tapa nähdä hankkeen todellinen tiedonkulku organisaatiokaavion alla. Tutkimuksen tulok-
sena kolmesta esimerkkihankkeesta tehtiin sosiogrammit, joista tiedonkulkua voi tulkita 
sekä numeraalisesti että visuaalisesti. Sosiogrammien ja muun verkostoanalyysin dataa sy-
vennettiin ja päivitettiin haastatteluilla, jotka olivat elintärkeitä hankkeen kokonaiskuvan 
ymmärtämiseksi.  
 
Hankkeen tiedonkulkua ei tule nähdä hankkeen irtonaisena osana, vaan tiedonkulku kuuluu 
hankkeen ytimeen, ja rakennushankkeen voikin nähdä prosessina, jossa tietoa kuljetetaan 
oikeisiin paikkoihin, kunnes sen perusteella rakennetaan fyysinen tuote. Siksi tiedonkulkuun 
vaikuttavat olennaisesti hankkeen taustatekijät, kuten sopiva urakkamuoto, riittävän realis-
tinen aikataulu sekä riittävät suunnittelun resurssit ja tästä seuraava suunnitelmien tarpeeksi 
korkea valmiusaste. Esimerkiksi kokonaisurakka voi sopia yksinkertaisiin ja pienimuotoisiin 
hankkeisiin, mutta usein tilaajan tulisi silti harkita tiedonkulun kannalta parempia urakka-
muotoja.  
 
Toinen tiedonkulkua määrittävä tekijä on projektiryhmän sosiaaliset suhteet eli projektiryh-
män tiedonkulun hierarkia ja ryhmän keskeinen luottamus. Hierarkia tarkoittaa, että tiedon 
tulee kulkea ennalta määrättyjä reittejä pitkin niin, että tiedonkulun keskipisteessä olevat 
toimijat, kuten työnjohtaja ja projektipäällikkö, suodattavat tietoa oikeille henkilöille. Liika 
vapaa tiedonkulku voi tarkoittaa lean-ajattelun vastaisesti ristiriitoja ja päällekkäistä tai tur-
haa tietoa. Luottamus taas vähentää turhan tiedon syntymistä ryhmässä, kun toimijat tietävät 
kysymättäkin, kuinka muut toimivat. 
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