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TIIVISTELMÄ

Rakentamisen toteutusprosessi osoittaa, että se ei tue installaatio- ja

rakennustekniikan yhteensovittamista eikä anna mahdollisuutta kehittää niiden

integraatiota.  Tieto installaatiotekniikan integroimiseen vaikuttavista tekijöistä on

epätarkkaa, sitä ei ole systemaattisesti kartoitettu eikä esitetty tiedeyhteisölle.

Perusinstallaatiotekniikka, joka on osa installaatiotekniikkaa, on käsitteenä

tuntematon.  Integraatiokehitykseen vaikuttaa tekijöitä ja tahoja, joiden vaikutuksen

suuruus ja suunta selvitettiin tällä tutkimuksella.

Kokemuksen ja suoritetun kirjallisuuskatsauksen perusteella nähtiin

tutkimusongelma:  Miten edistetään installaatio- ja rakennusteknologian

koherenssilla perusinstallaatioteknisten järjestelmien integrointia?  Sen

ratkaisemiseksi asetettiin tutkimustavoite:  Tavoitteena on rakentaa malli

perusinstallaatiotekniikan integroidusta asennusmoduulijärjestelmästä.  Sen

saavuttamiseksi selvitetään retrospektiivistä kirjallisuuskatsausta hyödyntäen

rakennuksen perusinstallaatiotekniikassa tapahtunutta kehitystä sekä tunnistetaan

ja nimetään ne tahot ja tekijät, jotka vaikuttavat rakennuksen

perusinstallaatiotekniikkajärjestelmien kehittämiseen.  Lisäksi  analysoidaan

tunnistettujen tekijöiden  vaikutus järjestelmäkehitykseen sekä tehdään päätelmiä

integroitavien järjestelmien teollista kehittämistä varten.  Tutkimus rajoittuu

perusinstallaatiotekniikkaan, johon määritellään se osuus installaatiotekniikkaa, joka

rajoittuu rakennuksen pysty- ja vaakasuuntaisten installaatiojärjestelmien teknisiin

verkkoihin ja reititysratkaisuihin keskusten ja toimitilojen välillä.

Tutkimusongelman selvittämiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi valittiin

tutkimusmenetelmäksi kvalitatiivinen teemahaastattelu.  Tutkimuksen

analysoimiseksi käytettiin seuraavia kvalitatiivisia analyysitapoja: luokittelu,

kategoriointi, teemoittelu ja yhteyksien tarkastelu.  Tutkimuksen arviointi kohdistui

tutkimusmenetelmään ja tutkimustuloksiin.
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Tämä tutkimus antaa perusinstallaatiotekniikan viitekehyksessä toimiville tahoille

kokonaisvaltaisen näkemyksen siitä merkityksestä, mikä vaikutus tunnistetuilla ja

nimetyillä edistävillä ja estävillä tekijöillä ja tahoilla on perusinstallaatiotekniikan

integroimiseen ja teolliseen valmistukseen. Ne priorisoitiin ja niiden vaikuttavuus

selvitettiin kehitetyn vaikuttavuusindikaattorin avulla. Kolme edistävintä tahoa ovat

kiinteistön omistaja/tilaaja, järjestelmätoimittaja sekä käyttäjät.  Kolme edistävintä

tekijää ovat elinkaarikysymykset, tilojen käyttäjien ja omistajien lisäarvon

kasvattaminen sekä toimialojen välinen yhteistyö ja verkostoituminen.  Kolme

estävintä tahoa ovat pääurakoitsija, ammattiliitot ja aliurakoitsija. Kolme estävintä

tekijää ovat ammattirajat, asenteet ja normit.  

Tutkimuksen mukaan esteet poistetaan yhteistyössä kehitettävillä

perusinstallaatiotekniikan moduuleilla, kauppatavan muutoksilla, taloudellisten

säästöjen osoittamisella, erilaisilla tukimuodoilla (vertaa

energiansäästöinvestointituki), koulutuksella, ammattirajojen ja asenteiden

muuttamisella.

Tutkimuksen tuloksena kehittyi malli integroidusta, teollisesti tuotettavasta

perusinstallaatiotekniikan asennusmoduulijärjestelmästä. Tutkimuksen tulosten

perusteella installaatio- ja rakennustekniikan koherenssista päästään

perusinstallaatiotekniikan integroimiseen mallin konkretisoimisella, yhtenäistämällä

ja yhteen sovittamalla rakennuksen perusinstallaatiotekniikan järjestelmät ja

reititykset.  Tässä työssä on oltava mukana kaikki perusinstallaatiotekniikan

viitekehyksessä toimivat tahot niin vaatimusvirrasta kuin materiaalivirrasta.

Jatkotutkimussuosituksia saatiin yhdeksän.

Tutkimus on silta rakennusteknologian ja taloteknologian välille Suomessa.  Tämän

vuoksi tutkimus on tieteelliselle yhteisölle uusi tärkeä päänavaus.
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ABSTRACT 

Practice indicates that the building process neither supports harmonisation of basic

installation technology and construction technology, nor provides the opportunity to

promote the integration of basic installation technology.  This study showed that the

information about the factors and actors affecting this have not been surveyed

scientifically.

Basic installation technology, which is a part of the installation technology, is

unknown as the concept.  There are factors and actors, which affect integration

development. The size and direction of the effect were clarified on this study.

After the experience and the performed literature review a clear research problem

was seen:   “How to promote the coherence of installation technology systems

through co-operation between installation technology and building technology?” To

solve this problem, this thesis had the following aim:  “The aim is to build up the

model of the integrated modular installation system of the basic installation

technology.  To reach it utilising the retrospective literature review the development

which has taken place in the basic installation technology of the building is clarified

and those quarters and factors which affect the developing of the system of the

basic installation technology of a building are identified and named.   At the same

time the impact of these identified factors on system development will be analysed

and conclusions drawn for the industrial development of integrated systems.

The thesis covers technical network solutions and routing systems for the vertical

and horizontal installation systems of residential and office buildings.

A qualitative theme interview was chosen to clarify the research problem and

achieve the objective.  The following qualitative analytical methods were used at

this point: classification, categorisation, theme setting and examination of

connections.  The evaluation of the material involved collection of research material,

analysis of the method and results.



8

This study gives a comprehensive view to the quarters which function in the frame

of reference of the basic installation technology on that significance what kind of

effect do the promoting and preventing factors and quarters, that have been

identified and named, have for the integration and for the industrial manufacturing of

the basic installation technology.

They were prioritised and their influence was clarified with the help of the developed

influence indicator. The three most promoting quarters are the owner/user of the

real estate, a system supplier and users. The three most promoting factors were

questions of the life cycle, the expanding of the surplus value of the users and

owners of premises and co-operation and networking between the branches. The

three most preventing quarters were a main contractor, trade unions and

subcontractor. The three most preventing factors were the occupational boundaries,

attitudes and norms. 

According to the study, the obstacles are removed with the methods as: with

modules of the basic installation technology which are developed in the co-

operation of branch parties, with the changes in the trade practice, with showing of

economic savings, with different support forms (compare to the energy saving

investment support in Finland), with education, changing of occupational

boundaries and attitudes.

The model of modular installation technology system was developed as the result of

this research.  According to the results of the research, it is possible to get from the

coherence of installation- and  building technology to the integration of basic

installation technology with the recommendations, which are used in the further

development work. The most important recommendation is the modelling, unifying

and combining of the systems and routings of the basic installation technology of a

building.  The result must be standardised as model solutions, modules and

systems for the industrial product development.  Furthermore, the norms of routing

systems are obtained to modernise buildings.  9 recommendations were made for

further development work. This is the first Finnish thesis on basic installation

technology. This research forms a public bridge promoting the mutual coherence of

installation technology and building technology in Finland.  This research is an

important bridgehead for the scientific community.
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ESIPUHE

Olen osallistunut rakennuksen installaatiotekniikan kehittämiseen viimeiset 27

vuotta, tuotekehittelijänä, tutkijana, virkamiehenä, yritysjohtajana sekä kansallisten

ja  kansainvälisten tuotekehitysprojektien ideoijana, rakentajana ja johtajana.

Toimintakauden aikana installaatiotekniikan määrä, laatu ja käsitteet ovat

muuttuneet.  On syntynyt käsite - talotekniikka. 

Tänä päivänä, kun rakennusprojektien toteutusajat lyhenevät, on syytä esittää

kysymyksiä: ”Miksi omistajan ja käyttäjän ääni ei kuulu  eikä näy rakentamisen

prosesseissa?  Miksi hyvät ideat kariutuvat?  Miksi vain investointikustannukset

halutaan pieniksi ja tästä aiheutuvat suuret käyttökustannukset sysätään

omistajille? Kuka hyötyy tämän päivän pirstaleisesta rakentamistavasta?  Miksi

talotekniikan korjauksen tai ajanmukaistamisen vuoksi joudutaan kalliilla tavalla

repimään rakenteita? Miksi perusinstallaatiotekniikat sijoitetaan rakennuksiin

edelleenkin epäsystemaattisesti? Miten niitä voitaisiin mahdollisesti yhdistää ja

kenen toimesta tämä tapahtuisi?  Miksi teollisen rakentamisen periaatteet ovat niin

vähän vaikuttaneet käytännön valtavirrassa installaatiotekniikoiden teolliseen

kehittämiseen?  Miksi hyvät ideat kariutuvat?”. 

Perusmotivaatio väitöskirjan tekemiseksi syntyi jo välittömästi lisensiaattityöni

jälkeen.  Käytännön työelämä vei kuitenkin tuolloin mukanaan.  Keskustellessani

professori Liisa Halosen kanssa aivan muusta asiasta, hän ehdotti väitöskirjan

tekemistä.  Mietittyäni asiaa hetken, vastasin olevani valmis tähän urakkaan. Tällöin

en tiennyt mihin ryhdyin ja mitä ponnisteluja se tulisi vaatimaan.  Sisälläni pyörivät

hämmennyksen, toivon ja voiman tunteet.  Erityisesti voimaa tulin tarvitsemaan

taistelussani mitä kummallisimpia esteitä vastaan.  Nyt väitöskirja on kuitenkin

valmiina ja saanut painatusluvan.  

Esitän kiitokseni työni valvojille ja ohjaajille professori, tekniikan tohtori Liisa

Haloselle ja dosentti, tekniikan tohtori Markku Virtaselle, heidän motivointikyvystään,

kärsivällisyydestään, tahdostaan edistää työtäni, avustaan ja rakentavista

neuvoistaan.  Erityiskiitoksen saa Tekesin pääjohtaja, tekniikan tohtori Veli-Pekka
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Saarnivaara ennakkoluulottomasta ja kannustavasta asenteesta ja tuesta työni

edistämiseksi.  Kiitoksen saavat myös kaikki ne alan vaikuttajat, joita haastattelin

työni aikana.  Heidän asiantuntemuksensa ja positiivinen suhtautumisensa

mahdollisti työni lopputuloksen kirkastumisen.  Lisäksi tahdon kiittää kaikkia alan

ammattilaisia, joiden kanssa minulla on ollut ilo työskennellä erilaisissa kansallisissa

ja kansainvälisissä projekteissa.  Olen näissä yhteyksissä saanut käsityksen niistä

mahdollisuuksista, joita hyödyntämällä alan ongelmia on mahdollista ratkaista

prosessiliiketoiminnan viitekehyksessä.

Suuren kiitoksen ja arvon annan Technology Agency Oy:n henkilökunnalle yo

merkonomi Hannele Dalinille, arkkitehti Carl Sirenille ja tekniikan ylioppilas Valtteri

Rantalalle heidän työstään ja kannustuksestaan tämän työn tekemiseksi.  

Lopuksi tahdon kiittää professori Sirkka Hirsjärveä ja tutkimusprofessori Asko

Sarjaa heidän kannustavasta kritiikistään väitöskirjani tarkastajina.

Helsinki, 20.10.2003

Eino Rantala
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MÄÄRITELMÄT

Asennusmoduuli
Sisältää reititysmoduulin sekä järjestelmämoduulin (Rantala E.)

Esiymmärrys Ymmärrys, joka on muodostunut ennen tutkimusta (Rantala E.).

Installaatiotekniikka
Tekniset laitteet kuuluvat talotekniikkaan ja tarkoittavat tässä

tehtävälähtöisiä kaapelointi-, putkisto-, kanava-, tiedonsiirto- ja

tietoliikenneverkkoja sekä reitityksiä ja tilavarauksia niitä varten.

Komponentit, moduulit ja järjestelmät muodostavat verkkoja, jotka

on mahdollista yhtenäistää ja yhdistää (Rantala E.).

Integraatiotason tuote
Teollisesti tuotettu, eri installaatiojärjestelmistä yhteen sovitettu,

moduulimitoitettu tuote.  Se voi olla avoin eli yleisesti hyväksytty tai

suljettu eli yrityskohtainen. (Rantala E.).

Integroiva yhteensovitus 
Useita teknisiä järjestelmiä sisältävien moduulien suora

valmistaminen (Sarja A. 1989).

Järjestelmämoduuli
Perusinstallaatiotekniikkaa integroiva moduuli (Rantala E.).

Järjestelmätason tuote
Komponenteista ja moduuleista rakennettu kokonaisuus, joka jo

tuottaa järjestelmällä tarkoitetun palvelun kuten lämmön, puhtaan

veden, viemäröintipalvelut, terveellisen sisäilman tai tarvittavan

sähköenergian (Rantala E.).

Kehitystaso Sisältää tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen (Rantala E.).

Kehitysvirta Rakennusprosessin tahoja, jotka osallistuvat omaehtoisesti

rakennusprosessin tutkimukseen ja kehittämiseen ja hakevat niistä

kilpailukykyä (Rantala E.).

Komponenttitason tuote 

Erillisten installaatiojärjestelmien yksittäisiä osia kuten venttiili,

hana, pumppu, puhallin tai kytkin (Rantala E.).  
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Käyttötekniikka 
Tekniikoita, toimenpiteitä, menetelmiä ja prosesseja, joiden avulla

talotekniikka tuottaa tiloissa tapahtuville toiminnoille hallitut

olosuhteet ja tekniikan antamat perusmahdollisuudet (Rantala E.).

Mallihypoteesi Työhypoteesi asennusmoduulista.

Materiaalivirta Perusinstallaatiotekniikkaan liittyvien komponenttien, moduulien ja

järjestelmien kulku valmistajalta asennuspaikalle (Rantala E.).

Moduulitason tuote
  Komponenteista yhdistetty tai systemaattisesti mitoitettu tuote

kuten patterit liittimineen, putket, kanavat ja niiden osat liittimineen

sekä keskukset automaatteineen (Rantala E.).

Muuntojoustavuus -% tarkoittaa rakennustekniikan ja perusinstallaatiotekniikan

välistä keskinäistä muutosmahdollisuutta.

Perusinstallaatiotekniikka 
Installaatiotekniikasta se osuus, joka rajoittuu rakennuksen pysty-

ja vaakasuuntaisten perusinstallaatiojärjestelmien teknisiin

verkkoihin ja reitityksiin keskusten ja toimitilojen välillä (Rantala E.).

Perusinstallaatiotekniikoiden integrointi 
Tarvittavaa perusinstallaatiotekniikkaa voidaan yhdistää ja

teollisesti tuottaa yhteiseen pysty- tai vaakareititystilaan.

Toteutusmuoto voi olla komponentti, moduuli tai järjestelmä, joiden

yhteinen nimitys on järjestelmämoduuli.  Ne voivat mahdollisesti

olla yhdistettyjä tai ainakin yhteneväisesti yhteensopivia avoimessa

järjestelmässä (Rantala E.).

Reititys  Perusinstallaatiotekniikan asentamisväylä (Rantala E.).

Reititysmoduuli
Teollisesti valmistettu reititystuote.  Se voi olla itsenäinen tai osa

rakennetta.

Reliabiliteetti Luotettavuus, mittauksen riippumattomuus satunnaisvirheistä,

testin luotettavuus tai sen tulosten toistettavuus (Valpola V. 1997)

Reliaabeli luotettava, pysyvä (Valpola V. 1997)



13

Retrospektiivinen
Aikaisempien kokemusten, tutkimusten ja selvitysten katsaus,

jonka tarkoituksena on kehityksen ja nykytilan esittäminen (Valpola

V., 1997 perusteella Rantala E. soveltanut).

Talotekniikka Kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden,

järjestelmien ja laitteiden kokonaisuus, määritelmätaso 1 (Kuoksa

T., et al. 2001).

Tekijät Toimenpiteet, joilla vaikutus saadaan aikaan (Rantala E.).

Tahot Osapuolet, joiden työn tai toiminnan tuloksena tekijät syntyvät ja

tapahtuvat (Rantala E.).

Vaatimusvirta Vaikuttavien tahojen yhteistyö, jolla synnytetään

perusinstallaatiotekniikan spesifikaatiot ja jolla vaikutetaan

materiaalivirran liikkeeseen (Rantala E.).  

Vaikuttavuusindikaattori 
Luku, jonka suuruus ja etumerkki (+ tai - eli edistävä tai estävä)

määrää vaikuttavan tekijän tai tahon voimakkuuden ja sijainnin

järjestysasteikolla.   Sen avulla vaikuttavimmat tekijät ja tahot

voidaan karkeasti erotella (Rantala E.).

Valtavirta Rakennusprosessin tahoja, joiden toimintatapa on perinteinen ja

niitä säilyttävä (Rantala E.).  

Validi Pätevä, oikea päätelmä (Valpola V. 1997)

Validiteetti Todenmukaisuus, pätevyys, mittauksen kohdistuminen siihen mitä

halutaan mitata(Valpola V. 1997)

Yhtenäistävä yhteensovitus
Sen varmistaminen, että teknisten osajärjestelmien

mittajärjestelmä, liitokset sekä toiminnalliset ja tekniset

ominaisuudet ovat keskenään yhteensopivia ja että ne

mahdollistavat kaikkien järjestelmien yksinkertaisen ja selkeän

asennuksen, huollon, muuntelun, vaihtamisen, purkamisen sekä

kierrätyksen (Sarja A. 1989).
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1 JOHDANTO 

Viimeisten 15 vuoden aikana on installaatiotekniikoiden integroitumista

rakennuksessa jouduttu monesti miettimään.  Tänä aikana installaatiotekniikan

osuus, määrä, laatu ja käsitteet ovat muuttuneet.  Miten ne liittyvät rakennukseen?

Miten ne sijoitetaan rakennukseen?  Miksi käyttövaiheen kustannuksia ei huomioida

rakentamisen vaiheessa?  Miksi tuleviin vaatimuksiin ei varauduta?  Miksi

rakenteisiin integroidaan eri eliniän omaavia installaatiotekniikoita?  Miksi

rakennuksen omistajien ja käyttäjien vaatimukset eivät toteudu rakentamisprosessin

aikana?  Miten tilanne saataisiin muuttumaan elinkaariedulliseksi?  Miksi

perusinstallaatiotekniikoiden teknisiä tilavaatimuksia ei opeteta

tiedekorkeakouluissa rakentamisen eri osapuolille?

Tehokkuusvaatimukset lyhentävät rakennusprojektien toteutusaikoja niin

uudisrakentamisessa kuin ajanmukaistamis- ja korjausrakentamistoiminnassa.

Rakennuksen käyttäjien vaatimukset ovat muuttaneet omistajuuden käsitettä.

Rakennus on käyttötarkoituksen mukainen väline niin omistajilleen kuin

käyttäjilleen.  Rakennuksen elinkaarenaikaisia ominaisuuksia vaaditaan yhä

enenevässä määrin huomioitavaksi.  Silti tehdään vielä runsaasti virheitä

perusinstallaatiojärjestelmien sijoittamisen suhteen.  Jostain syystä niitä ei

huomioida ennen kuin viime tipassa, jolloin useasti joudutaan hätäratkaisuihin.

Miksi rakentamista ei voi tehdä systemaattisesti?  Miksi hyvät ideat kariutuvat?

Onko tilaaja vain maksumies, joka saa mitä annetaan?  Yksinkertaistettuna

rakentaminen näyttää seuraavanlaiselta: ”Tilaaja tilaa omien vaatimustensa

mukaisen rakennuksen.  Suunnittelija suunnittelee siitä sellaisen, minkä kuvittelee

tilaajan tahtovan niillä tuotteilla ja järjestelmillä, jotka suunnittelija itse tuntee.

Urakoitsijat kilpailuttavat kaiken siten, että saavat itse mahdollisimman suuren

katteen.  Samainen voitontavoittelu jatkuu kaikissa tilaajarajapinnoissa.  Urakan

saamiseksi ääritapauksissa joudutaan tukeutumaan jopa halpatuontiin ja

harmaaseen työvoimaan.  Kokonaisuus katoaa, investointikustannukset saadaan

pieniksi, käyttökustannukset nousevat ja elinkaarenajan toiminnan kustannukset

kasvavat.”  Kuka hyötyy tämän päivän pirstaleisesta rakentamistavasta?  Miksi
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taloteknisten järjestelmien ajanmukaistaminen vaatii useasti ylivoimaisia ja kalliita

ponnisteluja?  Miksi perusinstallaatiotekniikalle ei ole varattu ja suunniteltu

systemaattisia reitityksiä ja tiloja, vaikka tiedetään niiden tärkeys? Rakennusten

perusinstallaatiotekniikka on kehittynyt viimeisten 15 vuoden aikana

komponenteista, moduuleiksi ja järjestelmätason tuotteiksi.  Järjestelmätason

tuotteita on pyritty integroimaan.  Kuva 1 esittää karkeasti tutkijan esiymmärrystä

rakennuksen perusinstallaatiotekniikan integroimisen tasoista sekä niihin

vaikuttavista tekijöistä ja tahoista.  Näitä tekijöitä ja tahoja tutkimalla voidaan

mahdollisesti löytää uusia ratkaisuja perusinstallaatioiden kehittämiseksi.  Tämä

edistää osaltaan teollista rakentamista.  Kuvassa esitetyllä järjestelmätasolla tuote

ei ole tänä päivänä teollinen eikä integraatiotason tuotetta ole saavutettu teollisesti

kuin osittain.

Kuva 1.  Tutkijan esiymmärrys rakennuksen perusinstallaatiotekniikan integroimisen tasoista
sekä niihin vaikuttavia tekijöistä ja tahoista.
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2. TUTKIMUSONGELMA  

Tutkijan kokemuksesta ja kirjallisuuskatsauksesta ilmenee, että rakennuksen

perusinstallaatiotekninen integroitumiskehitys on jäänyt jälkeen teollistuvassa

rakentamisprosessissa.  Perusinstallaatioteknisten verkkojen järjestelmätason

tuotteet eivät vastaa tämän päivän teollisen rakentamisen vaatimustasoa.

Rakennustekniikan ja perusinstallaatiotekniikan välisestä raja-alueesta on

keskusteltu, mutta sen konkretisoimiseksi ei ole tehty riittävästi.  Raja-alueesta

muodostuu hämärä alue, joka aiheuttaa ongelmia rakentamisen prosessissa.  

Tutkimusongelmaksi nousee:  Miten installaatio- ja rakennustekniikan koherenssilla

edistetään perusinstallaatioteknisten järjestelmien integrointia?

Tutkimuksen työhypoteesiksi muodostuu:

Rakentamisen prosessi pelisääntöineen 

ei tue perusinstallaatiojärjestelmien

• teollistamista ja integrointia,

• teknisiä tuoteperheitä,

• joustavia elinkaarenaikaisia toimintoja,

• purkamista, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä,

eikä saa eri tahoja (omistajat, käyttäjät, suunnittelijat, urakoitsijat, tuoteteollisuus,

tuoteosatoimittajat, alihankkijat jne.) kiinnostumaan, 

• elinkaarenaikaisten toimintakustannusten huomioonottamisesta,

• käyttökustannusten alentamisesta (vaihdettavuus ja muunneltavuus, käyttö ja

kunnossapito, korjaustoiminta ja ajanmukaistaminen),

• uusien liiketoimintojen kehittämisestä.

Tästä syntyy tutkimuksen teesi:  Rakentamisen prosessissa on tahoja ja tekijöitä,

jotka estävät perusinstallaatiotekniikan järjestelmäteknistä kehitystä, integrointia ja

käyttöönottoa.
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3. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET, RAJAUS JA
TUTKIMUSASETELMA   

3.1 Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimusongelmasta, työhypoteesista ja teesistä hahmottuu väitöskirjan tavoitteeksi

rakentaa malli perusinstallaatiotekniikan integroidusta

asennusmoduulijärjestelmästä.  Sen saavuttamiseksi selvitetään retrospektiivistä

kirjallisuuskatsausta hyödyntäen rakennuksen perusinstallaatiotekniikassa

tapahtunutta kehitystä sekä tunnistetaan ja nimetään ne tahot ja tekijät, jotka

vaikuttavat rakennuksen perusinstallaatiotekniikkajärjestelmien kehittämiseen.

Lisäksi analysoidaan tunnistettujen tahojen ja tekijöiden vaikutus

järjestelmäkehitykseen sekä tehdään päätelmiä integroituvien järjestelmien

tutkimuksen suuntaamista ja teollista kehittämistä varten. 

3.2 Tutkimuksen rajaus

Tutkimuksessa keskitytään liike- ja asuinkerrostalojen pysty- ja vaakasuuntaisten

perusinstallaatiojärjestelmien teknisiin verkkoihin ja reititysratkaisuihin keskusten ja

tilojen välillä.  Tässä tutkimuksessa ei käsitellä toimisto- eikä asuintilojen

K uva 2:  Tutkim uksen  ensim m äinen rajaus:  L iike- ja  asuinkerrostalo jen
perusinstallaatiotekniset pysty- ja  vaakaverkostot sekä re ititykset ja  tilavaraukset.

Reititykset ja tilavarauksetPerusinsta llaatio tekniset
verkko jä rjestelm ät
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jä rjeste lm ä
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V aakainstallaatio -
jä rjeste lm ä t

Liittym ä jä rjeste lm ät
tilo ih in

Liittym ät
 keskuksiin
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installaatiotekniikoita. Tarkastelujakso on 15 vuotta eli vuodet 1987 - 2002.    Kuva

kaksi (2) esittää kaavamaisesti tutkimukseen rajattua aluetta eli rakennuksen

perusinstallaatiotekniikan tekniset verkkojärjestelmät sekä reititykset ja tilavaraukset

(ensimmäinen rajaus).

 

Talotekniikka koostuu perusinstallaatioteknologioista, installaatioteknologioista,

käyttöteknologioista ja  niiden mahdollistamista prosesseista.  Sillä tuotetaan tilojen

hallitut olosuhteet.  Kuva 3 rajaa (toinen rajaus) lisäksi käyttöteknologiat ja prosessit

tarkastelusta.  Reititykset ovat perusinstallaatioverkkojen asentamisväyliä.

Kuva 3:  Tutkimuksen toinen rajaus: Tutkimukseen eivät kuulu käyttöteknologiat eivätkä prosessit.
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3.3 Tutkimusasetelma ja –menetelmä

Tutkimusasetelma ilmenee kuvasta 4.   Kuvasta nähdään tutkimuksen eteneminen.

Se lähtee liikkeelle tutkijan kokemuksista perusinstallaatiotekniikan viitekehyksessä.

Kokemuksesta muodostunutta näkemystä kirkastettiin kirjallisuuskatsauksen avulla.

Sen tuloksena muodostuu esiymmärrys perusinstallaatiotekniikan integroidusta

asennusmoduulijärjestelmästä sekä sen kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä ja

tahoista.  Kokemuksen ja kirjallisuuskatsauksen perusteella nähdään

tutkimusongelma, muodostetaan työhypoteesi ja teesi sekä tutkimuksen tavoite ja

tehtävät.  Tutkimusongelman selvittämiseksi valitaan tutkimusmenetelmäksi

kvalitatiivinen teema-haastattelu, koska tavoitteena on selvittää käsityksiä,

kokemuksia, havaintoja ja näkemyksiä tutkittavasta ongelmasta.

Teemahaastattelun tuloksena saadaan yhteenvetoraportti, joka analysoidaan

teorialähtöisellä sisällönanalyysimenetelmällä.  Tästä saadaan tutkimustulokset.

Tutkimusmenetelmä ja - tulokset arvioidaan.  Kokemuksen, kirjallisuuskatsauksen

ja tutkimustulosten perusteella rakennetaan malli perusinstallaatiotekniikan

integroidulle asennusmoduulijärjestelmälle.  Tästä voidaan vetää johtopäätökset ja

suositukset,  joilla voidaan vaikuttaa perusinstallaatiotekniikan kehittämiseen –

tutkimuksen ympyrä sulkeutuu. 
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3.4 Kontribuutio

Rakennettu malli vaikuttaa teolliseen talonrakentamiseen, urakkamenettelyyn,

rakennustekniikan ja perusinstallaatiotekniikan yhteensovittamiseen,

perusinstallaatiotekniikan  asennusjärjestelmien teolliseen tuotekehitykseen,

yritysten verkostoitumiseen, alan tutkimukseen sekä alan koulutukseen.

Tämä tutkimus on perusinstallaatiotekniikan alalta ensimmäinen suomalainen

väitöskirja. Se antaa perusinstallaatiotekniikan viitekehyksessä toimiville tahoille

kokonaisvaltaisen näkemyksen siitä merkityksestä, mikä vaikutus tunnistetuilla ja

nimetyillä edistävillä ja estävillä tekijöillä ja tahoilla on perusinstallaatiotekniikan

integroimiseen ja teolliseen valmistukseen.  Tutkimus on julkinen silta

rakennusteknologian ja taloteknologian välille Suomessa. 
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4 KIRJALLISUUSKATSAUS

4.1 Kirjallisuuskatsaus

Tutkijan kokemuksen muodostamaa esiymmärrystä syvennetään

kirjallisuuskatsauksella.  Kirjallisuuskatsaus luo tälle tutkimukselle teoreettisen

perustan. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus osoittaa, että  tutkimuksen aiheesta

löytyy hyvin vähän  kansallisia tai kansainvälisiä väitöskirjatasoisia tieteellisiä

julkaisuja.  Tämän vuoksi käytetään lähdemateriaalina ns. harmaata kirjallisuutta.

Sitä edustavat symposium-kirjat, tutkimuslaitosraportit,  Tekesin

teknologiaohjelmien raportit ja julkaisut, viranomaisten ohjekirjat, teollisuuden

tutkimus- ja tuotekehitysprojektien raportit sekä alan asiantuntijoiden

julkaisemattomat raportit.  Tällainen  lähdemateriaalin valinta perustuu

systematisoidun kirjallisuuskatsauksen tekniikkaan (Metsämuuronen 2000).  Edellä

mainittu harmaa kirjallisuus ei täytä aina metodologisia vaatimuksia.  Siitä valitaan

niitä tutkimuksia ja harmaita lähteitä, joissa otetaan kantaa installaatiotekniikoiden

integroitumiseen, installaatiojärjestelmiin teollisen rakentamisen osana sekä

rakennustekniikan ja installaatiotekniikan koherenssiin.

Ulkomaista kirjallisuutta käydään läpi niiltä osin kuin se sopii tämän tutkimuksen

kontekstiin.  Perusinstallaatiotekniikan komponenttitason tuotteet ovat Euroopassa

hyvin samanlaista eri maissa.  Moduuli- ja järjestelmätason tuotteet vaihtelevat ja

integraatiotason tuotteissa ollaan jo hyvin eri vaiheissa johtuen erilaisista

rakentamisen kulttuureista.  Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa keskitytään

suomalaiseen ilmiöön.  Sen laajentaminen Eurooppalaiselle tasolle on toisen

tutkimuksen asia.

Kirjallisuuskatsaus on jaettu ja nimetty kolmeen kauteen; erillisjärjestelmien kausi –

1991, teollinen rakentaminen nousee 1992 – 1996 ja rakennusklusteri herää 1997 –

2002.  Jaottelu on tehty sen mukaan miten perusinstallaatiotekniikoiden ja

rakennustekniikan koherenssi näkyy valtavirrassa.  Jaottelu paljastaa myös

kehitysvirran ja valtavirran välisen eron, jonka eri tekijät ja tahot saavat aikaan.
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4.2 Erillisjärjestelmien kausi,  – 1991 

Asuntohallituksen perusparantamisen suunnitteluohjeissa LVIS – järjestelmien

perusinstallaatiotekniikoiden sijoittelusta otetaan kantaa ainoastaan

putkistoasennuksiin ”Putkiasennuksissa tulisi yleensä käyttää pinta-asennuksia tai

kotelointeja”.  Sähkönjakelun ja viestintäjärjestelmän parantaminen voidaan

suorittaa uusimalla järjestelmä kokonaan tai osittain sekä täydentämällä sitä

tarvittaessa, olemassa olevaan tilanteeseen nähden. (Asuntohallitus 1988.)

Asuntohallitus huomioi perusparantamisen tarpeen, mutta ohjeissa ei oteta

riittävästi kantaa tulevaisuuteen.  Niissä ei myöskään oteta kantaa reitityksiin.

Pitemmälle kehittyessään sähköasennusjärjestelmästä tulee vapaasti kenen

tahansa asennettava (Rantala 1/1989).  Pistoliitintekniikan kehittyminen

mahdollistaa tämän käsityksen.  Käyttöönotto kuitenkin kangerteli.  Vasta nyt 12

vuoden  jälkeen voidaan sanoa, että pistoliitinasennussarjalla on tilakohtaista

merkitystä, ei vielä perusinstallaatiotekniikan pysty- eikä

vaakainstallaatiojärjestelmissä.

Asennusteknisesti LVI:n suhde sisäasennusjärjestelmään (sähkö) on hyvin

läheinen.  Nykyinen erillinen ja usein myös eriaikainen asennustapa johtaa toistuviin

tilankäyttökonflikteihin, joiden seuraukset muun muassa huollon ja myöhempien

lisäasennusten kannalta ovat usein hyvin haitalliset.  Sähkö- ja LVI- asennukset

voisivat olla rakennuselementin osina.  Perusteluna käytettiin toiminnallisuutta,

ominaisuuksia,  modulointia, joustavuutta, asennusystävällisyyttä ja nopeutta

rakennuksella. (Rantala 3/1989.)  Asia ei kuitenkaan toteutunut silloin, mutta oli

oleva monessa mukana sen jälkeen. 

Sähköasennusjärjestelmäkehityksen nähtiin kehittyvän 90-luvun alussa

huonekohtaisesta virtakiskojärjestelmästä kiinteistökohtaiseen

virtakiskojärjestelmään.  Tuotekehityksen kärkiyrityksille ja kärkikehittäjille käy

useasti siten, että niiden prototyyppiasteelle kehittämiä tuotteita ja moduuleja tai

järjestelmiä ei oteta käyttöön, koska markkinat eivät ole kypsiä – imuvaikutus

puuttuu.  Siihen on monia vaikuttavia tekijöitä ja tahoja.  

Partekin esiselvityksessä (Rantala, Luukonlahti 1/1991) käydään läpi riskejä,

vaikuttavia tekijöitä ja tahoja, jotka saattavat hankaloittaa siirrettävien,

sähköistettyjen rakenne-elementtien  markkinoille tuloa.  Selvityksen mukaan
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markkinoinnillinen riski on asiakaskunnan ajattelumaailmaan liittyvä urautuminen.

Suunnittelijat, rakentajat, rakennuttajat, käyttäjät ja viranomaiset ovat kaikki tahoja,

joilla on sanansa sanottavana.  Uusien järjestelmien käytöstä on saatava

kokonaishyötyä.  Jokin osa-alue saattaa joutua hetkellisesti kärsimään, mutta

hyötyä saavat voivat painostaa muita uutuustuotteen käyttöön.  Uudistusvastarinta

on kova myös sähköjärjestelmiä koskevan kehityksen alueella.  Vastustava taho on

eri kuin rakenneteknisellä puolella.  Tämä on luonnollista, mutta toivottavaakin.

Kaikki negatiivinen ei kasaannu yksille harteille.  Tulevaisuuden järjestelmillä

sähköasennustyö pyritään siirtämään tehtaaseen, pois rakennuspaikalta.  Tämä

muutos tulee kokemaan suurta vastarintaa, joka vastaavissa tapauksissa

aikaisemmin on ilmentynyt päällekkäisenä työn hinnoitteluna.  Laskusuhdanne

tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden täysin uudenlaisten järjestelmien markkinointiin.

(Rantala, Luukonlahti 1/1991.)

Seuraava askel sähköasennusjärjestelmien kehittämisessä on niiden selkeä

integroiminen rakenteisiin sekä niiden muotoilu yhdessä

rakennuselementtivalmistajien kanssa.  Näkyvissä on muoviputkistotekniikan

kehittyminen suuntaan, joka integroi esimerkiksi ilmastointi- ja sähköputkistot.

(Rantala 2/1991.)

Rantalan ja Luukonlahden (1/1991) mukaan nähtävissä on selkeitä kehityssuuntia

• sähkötekniikan, lämpö- ja ilmastointitekniikan sekä mahdollisesti

viemäritekniikan mekaaninen yhdentyminen moduulimitoitetussa rakenne-

elementissä,

• sähkötekniikan integroituminen kalusteisiin ja rakennuskomponentteihin kuten

siirrettäviin väliseiniin.

Tässä otetaan kantaa perusinstallaatiotekniikoiden integroitumiseen rakenne-

elementeissä sekä moduulimitoitukseen.  Moduulimitoitettu rakennuselementti

saattaa merkitä reititysjärjestelmän moduulia. Teollisuus ei kuitenkaan jatkanut sen

tuotekehitystä, koska mukana olevien yritysten komponenttien toimitusten

logistiikkaketju ei tuntenut käsitettä integroitu järjestelmä.  

Uusien sähköasennusjärjestelmien (USAJ)  kehittämisessä ja markkinoille

saattamisessa on useita koko toimialalle kuuluvia asioita kuten (Rantala 3/1992)

• vaikuttaminen urakkahinnoittelujärjestelmän muuttamiseksi,
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• vaikuttaminen materiaaliteknologian kehittämiseen ympäristöystävällisempään

suuntaan (kierrätys),

• integroidummat ratkaisut materiaalien säätämiseksi. 

Suositukset jäivät kytemään.  Huomattiin, että teknisen järjestelmän tulee olla

kokonaisuus.  Vaillinaista järjestelmää on mahdoton markkinoida.  Markkinaimu

tulee synnyttää koko vaikuttajaketjussa eli vaatimusvirrassa samanaikaisesti.

Vaikka tarpeen määrittää kiinteistön omistaja ja viimekädessä käyttäjä, on eri

suunnittelutahoilla ja rakennuttajallakin suuri vaikutus tehtäviin valintoihin.  Tämän

vuoksi myyntityö on ulotettava kaikille vaikuttajaryhmille.  Suunnittelijoille tarvitaan

valmiit suunnitteluohjeet ja kustannusrakenne sekä laskentaperusteet

urakkalaskelmien suorittamiseksi.

USAJ:n kehittäminen tyrehtyi NOKIA Kaapeli Oy:n toiminnan lakkauttamiseen.

Markkinoilla ei ollut riittävästi imuvaikutusta.

Tuurin (1991) tavoitteena on laatia luettelo niistä tahoista, joiden epäillään

asettuvan hankaloittamaan USAJ:n tavoitteita ja jotka saattavat estää tai pyrkivät

estämään uusien moduulimitoitettujen sähköasennustarvikkeiden ja tuotteiden

markkinoille pääsyä.  Tavoitteena on myös selvittää, mitkä ovat odotettavissa

olevat muutosvastarinnat ja mitkä tahot sitä tulevat harjoittamaan.  Oleellista on

tietää mitä pitäisi tehdä, jotta kehitettäviltä tuotteilta voitaisiin purkaa kaupan

esteet.  Uhkista pahin tulee työntekijä- ja urakoitsijaliitoista (ei toimialakohtaista)

päin.  Pääasiassa kaikki myöntävät, ettei kehitystä voi eikä pidä jarruttaa,

joustavuus on hyvä asia jne., mutta kehitys ei saa vaikuttaa urakan hintaan

laskevasti.  Toinen uhka on urakoinnin lupamenettely eli kuka saa urakoida ja

missä urakan rajat kulkevat.  Kolmas uhka on järjestelmäurakan hinnoittelu, josta

ennustetaan, että siitä on taitettava peistä monta kertaa.

Tuurin (1991) selvityksen mukaan sähköasentajien keskuudessa esiintyy jonkin

verran pelkoja ja ennakkoluuloja, mutta ne liittyvät poikkeuksetta oman työn

luonteeseen ja toimeentuloon.  Uuden sähköasennusjärjestelmän kehittäjät

kokevat haasteeksi asentajien motivoimisen muutoksiin ja uusiin työmenetelmiin.

Asennusteknisiä tai komponenttikohtaisia ennakkoluuloja ei asentajilla esiinny. 
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Urakoitsijoita pelottaa komponenttien lukumäärä ja mahdollinen

yhteensopimattomuus.  Tuurin selvityksestä ilmenee, että koulutus, kokeilu tai

panostus ei kiinnosta sellaista urakoitsijaa, joka vain tekee tulosta.  Standardit on

syytä ottaa huomioon heti alussa samoin kuin häiriökysymykset.  Tuotteiden

elinikä on varmistettava, jotta osat sopivat yhteen vielä viiden vuoden päästä.

Vaikutukset sähköalaan ennustetaan monitahoisiksi.  Urakkarajat hämärtyvät,

perinteet romuttuvat ja urakoitsijoiden laaja-alaistumisen tarve korostuu.

Koulutuksen merkitys toimialan kehittämiseksi muodostuu yhä tärkeämmäksi ja

työmaalla tapahtuva asennusaika lyhenee.  Kaiken kaikkiaan tuotteisiin liittyvä työ

vähenee.  Mikä nostaa kansallista kilpailukykyä.  Varuste- ja palvelutason

kohoaminen korvaa suureksi osaksi menetetyn työn.  Asentajista tulee enemmän

myyjiä ja oman työnsä ohjaajia.  Edellytykset itseohjautuville urakkaryhmille

kasvavat.  Näillä on mahdollisuuksia myös viennissä. 

Toimisto- ja asuinrakennusten tuotekehitys (TAT) – tutkimusprojektin tarkoituksena

on tuottaa rakennusjärjestelmä.  TAT –rakennusjärjestelmän tarkoituksena on

varmistaa rakennuksen kaikkien eri osajärjestelmien rakennusosien

yhteensopivuus (Sarja et al. raportit 1,2,3 ja 4, 1989, Sarja S. & Hannus M. 1995).

Se on kehitetty asuin- ja toimistorakennusten suunnittelua ja tuotantoa varten sekä

antaa ideoita tuotekehitykselle.  Erityisesti onteloidut ja muotoillut rakenteet ovat

tarpeen teknisten osajärjestelmien yhteensovitusta varten (Sarja et al. Raportti 2,

1989).

TAT –järjestelmässä on huomioitu perusinstallaatiotekniikka teknisissä

osajärjestelmissä (pysty-yhteysmoduulit) sekä niiden yhteensovittamisessa (siirrot

rakenteissa sekä laitteet ja siirrot portaikossa).  Projektin tuloksena on runsaasti

kehitystarpeita, joista osa liittyy perusinstallaatiotekniikkaan kuten vuotohavaittavat

ja vaihdettavat putket, rakenneonteloihin rakennettavat järjestelmät, laiteseinät,

märkätilamoduulit, kiinnitys-, liitos- ja haaroitustekniikka sekä yhteysmoduulit.

Sähköjärjestelmää on käsitelty TAT –järjestelmässä pääasiassa muihin teknisiin

osajärjestelmiin, ensisijassa rakennusjärjestelmään, sovittamisen kannalta (Sarja et

al. Raportti 2,  1989). Teknisten järjestelmien yhteensovitukset ovat keskeinen tekijä

rakentamisen hallittavuuden ja taloudellisuuden kannalta.  Yhteensovituksen

joustavuus ja muunneltavuus ovat välttämättömiä tilasuunnittelun, rakennuksen
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käytön, käytön aikaisen huollon ja muuntelun sekä korjauksen kannalta.

Optimaalisen lopputuloksen saavuttaminen ei ole mahdollista tarkastelemalla ja

valitsemalla eri teknisiä osajärjestelmiä toisistaan riippumattomina. (Sarja et al.

Raportti 2 1989)

Teknisten järjestelmien yhteensovitus voi olla integroiva tai yhtenäistävä.

Yhteensovituksen pääsääntönä on yksinkertaisuus ja selkeys.  Teknisten

osajärjestelmien yhteensovitukset keskitetään vaakasiirtoja lukuun ottamatta

teknisiin tiloihin ja moduuleihin, joita ovat pysty-yhteystilat (portaikot),

osarakennuksia yhdistävät liitosmoduulit, märkätilat ja märkämoduulit.  Näissä

yhteensovitukset toteutetaan teknisten komponenttien asennustilojen avulla,

reititysjärjestelminä, laiteseininä, laitekattoina ja laitelattioina, joihin mahdollisesti on

tehtaalla asennettu installoinnit liityntöineen. 

Järjestelmäkortistossa (Sarja et al. Raportti 3, 1989) esitetyt installaatiotekniset

yhteensovitusratkaisut ovat:

• lämmitys rakenteissa,

• siirrot rakenteissa,

• laitteet ja siirrot portaikoissa,

• laitteet ja siirrot osarakennusten liitosmoduulissa,

• tekniset moduulit,

• julkisivun laite- ja siirtomoduulit,

• erilliset laite- ja siirtomoduulit.

TAT – rakennusjärjestelmässä kehitettiin komponenttirakentamisen mitoituksen

määräytymisperiaatteet ja suositukset sekä mittatarkkuusluokat.

Perusmoduulimittana käytetään M = 100mm. Mittatarkkuusluokka riippuu

hierarkiatasosta.  Tällä tavoin voidaan löytää rakennustekniikan ja

perusinstallaatiotekniikan koherenssi.  TAT –rakennusjärjestelmän käyttö keskittyy

pääosin suunnitteluprosessin alkupuoliskoon eli suunnitteluprosessin vaiheisiin;

tarveanalyysi, ehdotussuunnittelu, luonnossuunnittelu ja tuotesuunnittelu.  Tällä

projektilla luotiin pohja suunnitteluosapuolten yhteiselle käsitteistölle,

mittajärjestelmälle, teknisten järjestelmien ratkaisuperiaatteille,

komponenttityyppivalikoimalle, suunnitteluohjeita ja mallisuunnitelmia.    Sarja (1989
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raportit 1-4) korostaa arkkitehtuuri- ja tekniikkasuunnittelijoiden välisen yhteistyön

välttämättömyyttä laadun ja taloudellisuuden saavuttamisen kannalta.

Perusinstallaatiotekniikan ja rakennustekniikan koherenssin kannalta TAT –

rakennusjärjestelmää voidaan käyttää 

- teknisten osajärjestelmien yhteensovitusten suunnittelussa

yhteensovitusvalikkojen avulla,

-  komponenttityyppien määrittelyssä komponenttikortteja käyttämällä sekä

- tilajärjestelmähierarkiassa.

Perusinstallaatioiden kehittämisessä voidaan hyödyntää seuraavia TAT –

järjestelmän järjestelmäkortteja;

- huoltoluukuilla varustettuja onteloituja porraskuilun seiniä,

- hissikuilun seinä,

- hormi- ja kanavakomponentti,

- laiteseinät,

- toimistorakennusten asennuslattia,

- toimistorakennusten alaslaskukatto,

-  siirtokomponenteista

- kanava

- lämmönsiirtoverkko

- talousvesiputki

- viemäriputki

Järjestelmäkorttien (Sarja et al. Raportti 3, 1989) mukaan osajärjestelmien

yhteensovituksessa lämmitys, ilmastointi sekä sähkö- ja teletekniikka sekä

jätehuoltojärjestelmät voidaan installoida rakenteisiin.  Liitostekniikat mainitaan

kehittämiskohteina.  Siirrot laatoissa sekä installaatiot porrashuoneen ja

huoneistojen välisessä seinässä sekä installaatiot hissikuilun seinissä tai

laitekomeroissa ovat osajärjestelmien yhteensovittamisen esimerkkejä.

TAT –asuinkerrostalon perusinstallaatiot sijoitetaan liikennetilojen yhteyteen.

Lyhyempi rakennusaika sekä toiminnan muutosten aiheuttamat saneeraustarpeet

asettavat tavoitteet asuin- ja toimistorakentamisen teknisten osajärjestelmien

yhteensovitukselle.   Peruslähtökohtana joustavuudelle on ”hajautuksen” käyttö.

Hajautuksessa rakennus jaetaan useaan pystyvyöhykkeeseen. TAT –
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rakennusjärjestelmä suosittelee integrointia vain vaaka-asennuksissa silloin, kun

laatastoa käytetään ilmanjakokanavistona tai sähköasennuksissa.  Kantaviin

pystyrakenteisiin integrointia ei suositella lainkaan.    

Kestoiältään erilaisia järjestelmiä ei tule kytkeä yhteen tai toistensa osaksi.

Esimerkiksi huolto-, muuntelu tai uusimistarpeiltaan lyhytikäisiä teknisiä

osajärjestelmiä ei ole mielekästä integroida pysyvien rakennejärjestelmien kiinteäksi

osaksi.  Esimerkiksi runkomoduulien kestoikä on vähintään 100 vuotta kun taas

perusinstallaatioiden kestoikä vaihtelee 15 – 30 vuotta.    Integroitua tekniikkaa on

yritetty kehittää eri maissa 60-luvulta lähtien, mutta kovin laajalle se ei ole levinnyt.

Edellytyksenä integroinnin käytölle voidaan luetella seuraavia tekijöitä:(Suikka

1989)

- ratkaisu säästää joko materiaalia tai työtä

- ratkaisu nopeuttaa rakentamista

- ratkaisu johtaa laadullisesti parempaan lopputulokseen

- ratkaisu vaatii vähemmän tilaa

- ratkaisu takaa tekniikan riittävän muunteluvapauden ja huollettavuuden.

Suikka (1989) antaa runsaasti suosituksia installaatiotekniikoiden

yhteensopivuudesta.  Nykyiset järjestelmäkohtaiset urakkarajat eivät anna

mahdollisuutta merkittävään rationaaliseen esivalmistukseen.

TAT –asuinrakennuksen toteutuneessa koekohteessa (Westendinportti) installaatiot

vedettiin hajautetusti porrashuoneeseen. (Kajava 1989, Suikka 1989)

TAT –projektille asetettuja tavoitteita sekä kehitettyjen järjestelmien käyttöönottoon

liittyviä edistäviä ja rajoittavia tekijöitä kartoitettiin haastattelemalla

toimistorakennusten valintaan osallistuvia keskeisiä sidosryhmiä.  Haastateltavien

mainitsemia perusinstallaatiotekniikkaan liittyviä tärkeimpiä valintaan vaikuttavia

tekijöitä olivat

- runkojärjestelmien antama joustavuus,

- installaatioiden asentamisen helppous ja esteettisyys sekä joustavuus ja

tekninen toimivuus,

- taloudellisuus,

- yhteensopivuus,

- muunneltavuus,
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- tilankäytön vapaus,

- teollinen esivalmistus,

Rajoittavia tekijöitä ei tutkimus kuitenkaan listannut.

 

TAT – rakennusjärjestelmä on kehitys- ja muunnoskelpoinen, mutta sen edessä on

tekijöitä ja tahoja, jotka vaikuttavat sen käyttöönottoon.  Se on kehitetty

betonimateriaalia silmälläpitäen, mutta on laajennettavissa soveltaen teräs- ja

puurakentamiseen.  TAT –rakennusjärjestelmä ei ota kantaa systemaattisiin pysty-

ja vaakainstallaatiojärjestelmien reitityksiin, vaan näkee niiden totuttamisen

kohdekohtaisena.  Systemaattinen suunnitelma järjestelmän valtavirtaan

siirtämiseksi puuttuu.  Tämä näkyy pitkälle tulevaisuuteen.   

Erillisjärjestelmien kaudelta nousee esille tekijöitä ja tahoja, jotka toisaalta edistävät

ja toisaalta estävät perusinstallaatiotekniikkajärjestelmien kehittymistä.  Näitä

esitetään taulukossa 1.
Taulukko 1.   Perusinstallaatiotekniikkajärjestelmien edistäviä ja estäviä tekijöitä ja tahoja
erillisjärjestelmien kaudella.
Edistävät tahot
• teollisuus (Rantala, Luukonlahti 1/1991)
• viranomaiset (Asuntohallitus 1988)
• tutkimus (Sarja, 1989)

Estävät tahot
• urakoitsijat (Tuuri 1991)
• työntekijä- ja urakoitsijaliitot (Tuuri 1991)

Edistävät tekijät
• integroituminen rakenteisiin (Rantala

2/1991)
• tilankäytön konfliktit asennuspaikalla

(Rantala 3/1989)
• lamakausi (Rantala, Luukonlahti 1/1991)
• kokonaishyöty (Tuuri 1991)
• rakennusprosessin hallittavuus ja nopeus

(Sarja 1989)
• työn tuottavuus (Sarja 1989)
• täydennettävyys, muunneltavuus,

joustavuus, häiriöttömyys (Suikka 1989)
• kustannussäästöt (Sarja 1989)
• rakennusajan lyhentäminen
• laatuvirheiden väheneminen (Sarja 1989)
• rakennusoikeuden määrittäminen siten,

etteivät laitetekniikan vaatimat tilat vie
rakennusoikeutta (Sarja 1989)

• koulutus (Sarja 1989)
• Teknisten järjestelmien integroiva

yhteensovitus (Sarja 1989)
• Teknisten järjestelmien yhtenäistävä

yhteensovitus (Sarja 1989)

Estävät tekijät
• urakkahinnan lasku (Tuuri 1991)
• tekniikoiden yhteensopimattomuus (Tuuri

1991)
• pelot ja ennakkoluulot toimeentulosta (Tuuri

1991)
• ammattirajat lupamenettelyineen (Tuuri

1991)
• markkinaimu puuttui (Rantala 3 / 1992)
• liian paljon muutoksia liian lyhyessä aikaa

perinteisellä alalla, jossa on voimakkaat
piintyneet ammattitavat (Tuuri 1991)

• asenteet (Suikka 1989)
• urakkarajat (Suikka 1989)
• rakennusoikeuden määrittely (Sarja 1989)
• työehtosopimukset (Sarja 1989)
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Yhteenvetona voidaan todeta, että rakennuksen perusinstallaatioverkot rakennettiin

valtavirrassa 1980–luvulle saakka komponenteista.  Ne sijoitettiin rakennukseen

satunnaisesti, ilman systematiikkaa ja toisistaan riippumatta.  Ne olivat

ammattimiesten työtä ja tämän vuoksi rajattuja.  Niitä hallitsivat alan urakoitsijat ja

ammattimiehet.  Kuvaan 5 on hahmoteltu periaatteellinen malli erillisjärjestelmien 

kauden perusinstallaatioverkoista valtavirrassa toteutettuna.  Kuvassa esiintyvät

katkonaiset pystyviivat symbolisoivat sitä, että kaikki järjestelmät ovat erillisiä,

toisistaan riippumattomia ja ne asennetaan eri ammattiryhmien toimesta sopivaksi

katsottuihin paikkoihin.  Pientä näkemystä mahdollisesta integroitumisesta oli

näkyvissä. 

Kehitysvirrassa Sarja (1989 raportit 1-3) ottaa ensi kertaa kantaa teknisiin

järjestelmiin (perusinstallaatiotekniikoihin) ja niiden huomioimiseen rakentamisessa.

Sarjan (1989) tutkimuksessa teknisten osajärjestelmien yhteensovitukset tapahtuvat

esimerkiksi portaikkokohtaisella hajautusperiaatteella. TAT –rakennusjärjestelmän

Kuva 5.  Periaatteellinen malli erillisjärjestelmien kauden
perusinstallaatiojärjestelmistä valtavirrassa toteutettuna.  Kuvassa järjestelmät on
esitetty symbolisena poikkileikkauksena.  Katkonainen pystyviiva eri järjestelmien
välillä symboloi järjestelmien erillisyyttä.  Kehitysvirta esitti teknisten
osajärjestelmien yhteensovittamisen periaatteet sekä reititysmalleja.

Sähkö-, turva - ja
tietoliikennetekniikka-
järjestelmät

Vesijohto-
järjestelmäViemäri-

järjestelmä

Lämpöjohto-
järjestelmä

Ilmastointi-
järjestelmä

Kanavia Putkistoja
Kaapeleita ja johtoja

virtakiskoja
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lähtökohta perusinstallaatiotekniikalle on rakennustekniikan antamat

mahdollisuudet. Tutkimuksesta ilmenee lisäksi, että nykyinen rakennusoikeuden

laskentaperuste ei suosi  perusinstallaatiotekniikoiden teollista rakentamista.

Asiakaslähtöinen teollinen rakentamistapa koko rakennusalan kattavana

toimintajärjestelmänä on kehitysvisio, johon pääseminen edellyttää

asennemuutosta rakennusalan organisaatioilta. Perusinstallaatiotekniikoiden

reititykset olivat enemmän rakennustekniikan komponentteja kuin systemaattisia

tilavarauksia.

Sähköisen talotekniikan järjestelmien voimakkaasti lisääntyessä myös niihin liittyvät

perusinstallaatioverkkojen määrät kasvoivat.  Rakentamisen nopeusvaatimukset

kasvoivat.  Laadun piti parantua.  Perusinstallaatiotekniikoihin ryhdyttiin

kiinnittämään huomiota.

4.3 Teollinen rakentaminen nousee, 1992 – 1996

Kallio (et al. 1992) suosittelee, että

• käynnistetään kiireellisesti tutkimus, jossa selvitetään, miten kaavoitus- ja muu

byrokratia estää rakentamisen tuottavuuden parantamista ja kustannusten

alentamista,

• uudistetaan työmarkkinajärjestöjen välistä sopimuskäytäntöä siten, että

yrityksille ja niiden työntekijöille jää nykyistä paremmat mahdollisuudet sopia

yrityskohtaisesti tuottavuuden parantamista edistävistä asioista.

Kallio (et al. 1992) ottaa kantaa viranomaistyöskentelyyn sekä

työmarkkinajärjestöjen mekanismeihin.

Rakennuksen eri järjestelmien osia voidaan integroida samaan moduuliin, mikä

vähentää työmaalla asennettavien rakennusosien ja materiaalien määrää,

esimerkiksi LVISTJ –laitemoduuleja.  LVI –töiden kustannusten odotetaan

pienenevän noin neljänneksen yksinkertaistettujen, moduloitujen, integroitujen ja

pitkälle taloratkaisukohtaisesti tuotettujen järjestelmäratkaisujen avulla.  (Sarja, et al.

1994)

Linna kehitti joustavan vaakainstallaatiojärjestelmän, jota kutsuttiin  asennuslattiaksi

(Linna 1994 patentti).
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Perusinstallaatiotekniikoiden (LVIS) integroimista lähdetään valtavirrassa

kehittämään ensimmäistä kertaa MOBIT – tuotekehitysprojektissa (Rantala, E.

1995-1998).  Tämä oli ensimmäinen kerta, kun liittotasolta (LVI –Keskusliitto)

lähdettiin tukemaan integroimiseen tähtäävää kehitystyötä.  MOBIT – projektin

yhteys tähän väitöskirjaan on oleellinen.  Sen vuoksi sitä referoidaan hieman

tarkemmin.

MOBIT - projektin päätavoitteena on tutkia perusteet, kehittää järjestelmämalli ja

malliratkaisuja sekä tuotteet eurooppalaiselle, korjausrakentamiseen suunnatulle

talotekniikan asennusjärjestelmälle.  Projektissa keskitytään lämmitys-, ilmastointi-,

vesi- sekä sähkö- ja teletekniikan asennusjärjestelmiin.  Kuva 6 esittää

esiymmärrystä MOBIT - projektin tavoitteista.  Kuvassa harmaa

pystyreititysjärjestelmä sijoittuu rakennuksen ulkoseinälle ja vaakareititysjärjestelmä

kerrosten väliin.

Kuva 6:  MOBIT-projektin esiymmärrys perusinstallaatiojärjestelmien
reitityksistä.  Harmaa pystyreititys on rakennuksen ulkopuolella ja
vaakareititys kerrosten välissä.
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K u va  7 :  M O B IT  tu lo ksen a  saa tiin  o s itta is ia  p ysty - ja  vaaka in s ta llaa tio jä rjes te lm ien  m o d u le ja
sekä  re ititys järjes te lm äm alli.
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P ys ty - ja  vaakare it itys jä rje s te lm ä m alli

MOBIT projektin päätavoite edellyttää monia asioita, jotka suoraan voidaan

yhdistää perusinstallaatiotekniikan tämän päivän kehittämiseen ja ongelmien

välttämiseen.

Näitä ovat 

• laaja-alainen taloteknisen kokonaisuuden hyväksyminen ja yhteinen toiminta

markkinoilla,

• pitkämielisyys sekä henkinen ja taloudellinen kestävyys,

• voimavarojen yhdistäminen,

• tuotekokonaisuuksien ja -konseptien synnyttäminen teknisen erikoisala-ajattelun

sijasta,

• kokonaisvastuu taloteknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta suhteessa

asiakkaaseen, rakennustekniikkaan ja loppukäyttäjään,

• alan osaamisen systematisointi, yhteisesti velvoittavan laatujärjestelmän avulla,

• elinkaariajattelun tuominen talotekniikan alalle  (talotekniikan elinkaaritarkastelut,

talotekniikan käsikirja 1 julkaistiin vuonna 2001),

• systematiikan ja tietomassan luominen talotekniikan kaikilla tasoilla siten, että ne

voidaan yhdistää luonnolliseksi osaksi suunnittelun ja rakentamisen

menettelytapoja.

Kuva 7 esittää MOBIT - projektin tuloksia.
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Kuvien 6 ja 7 välissä oli 3,5 vuotta kehitystyötä.  Oleellista näiden kahden kuvan

välillä on, että perusinstallaatiotekniikalle kehitettiin mallin ja suunnitelmien lisäksi

kaksi tuoteryhmää, sähköisen talotekniikan nousumoduuli ja LVI - nousumoduuli.

Pysty- ja vaakareititysjärjestelmämalli saatiin aikaan.  Lopputulosten käyttöönoton

kannalta ongelmaksi muodostui, että LVI - nousumoduulia kehitti pieni,

innovatiivinen yritys, jonka tuotteilla ei ollut tarpeeksi markkinaimua, kun taas

sähköisen talotekniikan nousumoduulia kehitti suuri yritys, joka hyllytti tuotteen

odottamaan markkinaimua.

Projektin aikana tiedostettiin, että useat institutionaaliset tekijät haittaavat

järjestelmä- ja integraatiokehitystä.  Yhteinen tahto niiden voittamiseksi puuttui.

Tällöin ne jäivät koskemattomiksi ja estivät jatkokehitystä. 

MOBIT oli  kokonaisuus, jossa pyrittiin varmistamaan kehitystyön poikkitieteellisyys

ja mahdollisuus tarkastella rakennuksen installaatiotekniikan integroitumista

monelta sektorilta.

Bebeschin (et al. 1998) arvion mukaan MOBIT - projektin monessa kohdassa

puuttui selvä asiakaslähtöisyys.  On selvää, että MOBIT täytti selvän aukon ja

motivoi partnereita panostamaan lisää T&K - toimiin, jotka muuten olisivat kaikella

todennäköisyydellä jääneet tekemättä tai joiden tulokset olisivat jääneet

riittämättömiksi.

MOBIT:ssa  tuli esiin vielä selvä laatuero eri toimialojen välisessä yhteistyössä ja

yhteistyökyvyssä.  Ilman, että tässä voitaisiin jotain tarkkoja syitä nimetä, on

sähköalan firmoille muodostunut rutinoitunut työskentelytapa, kun kyseessä on

käsite ”yhteinen tuotekehittely”, kun taas LVI–alan firmoille tämä käsite tuottaa

selvästi ongelmia.  Tämä voi johtua myös aiemmista yhteistyökokemuksista.

(Bebesch et al. 1998)

MOBIT evaluointi osoittaa, että sähköala on valmiimpi yhteistyöhön kuin LVI -ala.

Tämä johtuu siitä, että sähköalalla on pitkään jouduttu työskentelemään yhteisten

vaatimusten, standardien ja normien alaisena.  Bebeschin (et al. 1998) mukaan on

kuitenkin erittäin hyvä, että tällainen projekti saatiin aikaan, sillä se avasi solmua,

joka on muotoutunut eri ammattikuntien välille.  Samanlaista solmunavaajaa

kaivataan tulevaisuudessakin.  Siinä on oltava mukana asiakkaat, omistajat ja
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käyttäjät, viranomaiset, rakentajat, rakennustuoteteollisuus sekä vähintään

talotekniikan perusinstallaatiotekniikan järjestelmävalmistajat.

Teknologia 2000 raportin mukaan ”Talotekniikka on ymmärrettävä osana

rakennusteollisuutta” (Tekes 1996).  Vielä tällöin asia oli siis hieman epäselvä.

Rakennustehtävissä toimivien insinöörien ja rakennuttaja/pääsuunnittelijatehtävissä

toimivien arkkitehtien koulutus on teknisten järjestelmien osalta lähes olematonta,

vaikka rakennuttajan/pääsuunnittelijan pitäisi koordinoida koko rakennuksen

suunnittelua.  Samoin asiakaskunnalla harvoin on näihin järjestelmiin minkäänlaista

osaamista -  osaaminen on asiantuntijoiden hallinnassa.  (Anttila 1996.) 

Teollisen rakentamisen nousukausi sisälsi LVI- ja sähköinstallaatiojärjestelmien

integroivaa ja yhtenäistävää yhteensovittamista reititysmallien tasolla.  Näitä malleja

tuottivat suunnittelijat ja tutkijat.  Monet niistä oli pitkälle taloratkaisukohtaisesti

tuotettuja pilottiratkaisuja, joiden tulokset eivät yleistyneet valtavirtaan.

Pilottiratkaisut olivat suljettuja, yritys- tai yritysryhmäkohtaisia eikä niiden tulokset

yleistyneet. Betoniteollisuus näytti ottavan pisintä kehitysaskelta.  Suurin osa

edellytyksistä kariutui ammattirajoihin, ymmärtämättömyyteen tavoitteista ja toisten

projektiosapuolten tarpeista, yhteistyökyvyttömyyteen, liiketoimintarajoihin,

toimituslogistiikkaan ja siihen, että kokonaisuudella ei ollut isäntää. Kuvassa 8 on

hahmoteltu teollisen rakentamisen nousukauden aikana tapahtunutta valtavirran

kehitystä perusinstallaatiotekniikoissa.  Kuvaan 5 verrattuna kehitysvirrassa oli

jatkettu mallien kehittämistä, mutta valtavirta toteutti installaatioita samalla tavalla

kuin aikaisemmin, erillisinä ja ilman reitityksiä.  Lämpö- ja vesijärjestelmissä sekä

sähköisen talotekniikan järjestelmissä oli kehitetty yhdistettyjä nousumoduuleja.  Ne

eivät kuitenkaan menneet käyttöön.  Kuvan 8 katkopystyviivat osoittavat eri

järjestelmien kehitysrajat - koherenssi puuttui eikä järjestelmiä vielä yhteensovitettu

valtavirrassa rakennustekniikan kanssa.
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Tällä kaudella nousi esille useita lisätekijöitä ja tahoja, jotka toisaalta edistävät ja

toisaalta estävät perusinstallaatiojärjestelmien kehittymistä.  Taulukossa 2 on

esitetty niitä tahoja ja tekijöitä, jotka nousevat tällä kaudella esille harmaasta

kirjallisuudesta.  Taulukkoon 1 verrattuna vaatimusvirrassa olevat edistävät tahot

ovat nousseet esille.  Tämä tarkoittaa sitä, että edistävien tekijöiden kirjo kasvoi.

Estävissä tahoissa ei varsinaisesti ilmennyt uusia vastustajia enemmänkin

päinvastoin.  Estävänä tekijänä huomion ansaitsee ”pienten yritysten

voimattomuus”, koska se kertoo siitä, että yritysten on tehtävä yhteistyötä riittävän

laajasti, jotta uutuudet menevät markkinoille.

Kuva 8.  Periaatteellinen malli teollisen rakentamisen nousukauden aikana tapahtunut
kehitys perusinstallaatiojärjestelmissä kuvaan 5 verrattuna.  Kehitysvirta tuotti malleja
teollisista järjestelmistä.  Valtavirta toteutti perinteisesti - toteutustapa ei muuttunut.

Sähkö-, turva- ja
tietoliikennetekniikka-
järjestelmät

Vesijohto-
järjestelmä

Viemäri-
järjestelmä

Lämpöjohto-
järjestelmä

Ilmastointi-
järjestelmä

Kanavia Yhdistettyjä putkistomoduleja
Yhdistettyjä kaapeleita, johtoja

 virtakiskoja
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Taulukko 2.   Perusinstallaatiotekniikkajärjestelmien integroimisen edistäviä ja estäviä tekijöitä ja
tahoja teollisen rakentamisen nousukaudella.
Edistävät tahot
• Tekes (Saarnivaara, et al 1992)
• LVI – keskusliitto (Rantala 1995 –

1998)
• Omistaja (Bebesch et al. 1998)
• Loppukäyttäjä (Bebesch et al. 1998)
• Asiakas (Bebesch et al. 1998)
• Suunnittelija (Rantala et al. 1995 –

1998)
• Viranomaiset (Saarnivaara et al.

1992)
• Rakentajat (Bebesch et al. 1998)
• Rakennustuoteteollisuus (Bebesch

et al. 1998)
• Perusinstallaatiotekniikan

järjestelmävalmistajat. (Bebesch et
al. 1998)

Edistävät tekijät
• Rakentamisen hallittavuus ja taloudellisuus (Linna

1994)
• Elinkaariajattelu (Rantala 1995 – 1998)
• Rakentamisen tuottavuuden parantaminen ja

kustannusten alentaminen (Kallio et al. 1992)
• Tilajärjestelyjen joustovaatimukset (linna 1994)
• Reititysjärjestelmät (Rantala 1995 – 1998)
• Työmaalla asennettavien rakennusosien ja

materiaalien määrää (Sarja, et al. 1994)
• Vapautuvat EU markkinat (Sarja et al. 1994)
• Uudet liiketoimintatavat (Bebesch et al. 1998)
• Poikkitieteellisyys (Rantala 1995 – 1998)

Estävät tahot
• viranomaiset (Kallio et al. 1992)
• työmarkkinajärjestöt (Kallio et al.

1992)
• urakoitsijat (Rantala 1995 – 1998)
• tukkukauppias (Rantala 1995 –

1998)

Estävät tekijät
• markkinaimun puuttuminen (Rantala 1995 – 1998)
• rakennusoikeuden laskentaperuste (Saarnivaara

et al 1992)
• kaavoitus- ja muu byrokratia (Kallio et al. 1992)
• standardit ja normit (Kallio et al. 1992)
• työehtosopimuskäytäntö (Kallio et al. 1992)
• pienten yritysten voimattomuus (Rantala 1995 –

1998)
• suurten yritysten tuotekehitys (Rantala 1995 –

1998)
• isännättömyys teollisuusyritysten välisessä 

tuotekehitysprojektissa (Rantala 1995 – 1998)
• ammatillisen ympäristön muuttaminen (Rantala

1995 – 1998)
• toimialojen välisen yhteistyön ja verkostoitumisen

puuttuminen (Rantala 1995 – 1998)
• ammattirajat (Bebesch et al. 1998)
• koulutus (Anttila 1996)
• liiketoimintarajat (Bebesch et al. 1998)
• toimituslogistiikka (Bebesch et al. 1998)

4.4 Rakennusklusteri herää, 1997 – 2002 

Yhtenä järjestelmäkehitystyön ongelmana on, että rakentamisen prosessi

pelisääntöineen ei tue rakentamisen teollistamista eikä anna eri osapuolille

(suunnittelijat, urakoitsijat, materiaaliteollisuus, alihankkijat) riittävää kiinnostusta

elinikäkustannusten huomioonottamiseen, ympäristövaikutusten vähentämiseen,

kustannusten alentamiseen ja tuottavuuden kehittämiseen.  (Tekes 1996.)
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Talotekniikkajärjestelmien reitityksiä kokonaisuutena käsittelevä ja systemaattinen

tutkimus- ja kehitystyö on ollut erittäin vähäistä. Kehittyvät talotekniikkajärjestelmät

edellyttävät kehittyneitä reitityksiä ja tiloja, joihin talotekniset järjestelmät

installoidaan.  Reittien tulisi olla koko talotekniikan näkökulmasta suunniteltuja ja

toimivia ratkaisuja, joissa on huomioitu niin tekniset, taloudelliset kuin esteettisetkin

vaatimukset.  Reititysjärjestelmän kehittämisen avulla voidaan kehittää

rakentamisen prosessia sekä parantaa rakennuksen järjestelmien muunneltavuutta,

ylläpidettävyyttä, huolto- ja kunnossapitoa sekä moduulirakenteista

esivalmistusastetta.  Reititysjärjestelmän kehittämiseen tarvitaan oma

systematiikka, järjestelmä- ja tuotekonsepteja sekä malliratkaisuja ja yhteistyötä eri

ammattialojen välillä. (Tuhkanen 1999.)

Mikäli reititysjärjestelmä tulee ymmärtää talotekniikkajärjestelmän erilliseksi osa-

alueeksi ja talotekniikka on ymmärrettävä osana rakennusteollisuutta, niin tämän

mukaan reititysjärjestelmästä kantaa vastuun rakennusteollisuus (Tekes 1996).

Tämä ei kuitenkaan ole yksiselitteistä.  Toimivaksi tämän tekee rakennustekniikan

ja installaatiotekniikan koherenssi.  Koherenssi syntyy vain yhdessä tekemällä.

Elinkaariajattelun toteuttamisessa on paljon haasteita; perinteiset asenteet ja

toiminnan sirpaleisuus ovat tärkeimpiä esteitä (Kuoksa et al.. 2000). Kuvassa 9

esitetään kustannusvertailu konventionaalisen ja esivalmistetun

sähköinstallaatiojärjestelmän välillä (Roche et al. 2000).  Vertailu suoritettiin The

Icon Building, Stevenage:ssa pilot – kohteessa.  Kuvasta nähdään esivalmistetun

johdotusjärjestelmän edullisuus konventionaaliseen johdotusjärjestelmään

verrattuna.  Vaikka tämä tapaus on huoneistotason järjestelmä, voi sen vertailua

käyttää analogisesti perusinstallaatiotekniikan teollistamista edistävänä tekijänä.
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Analyysi avoimen ja teollisen rakentamisen nykytilasta maailmassa antaa laajan

kuvan kehitysvirrassa tapahtuneesta tutkimustoiminnasta (Sarja 1998).

Kehitysvirrassa ollaan edistetty ja hyödynnetty teollista rakentamis- ja mitoitustapaa.

Niiden periaatteet ovat samanlaisia kuin hollantilaisessa Open Building

järjestelmässä ja suomalaisessa TAT – rakennusjärjestelmässä. 

Probuild – kehittyvä rakentamisprosessi – teknologiaohjelman yhtenä osiona on

avoin rakentaminen.  Avointa rakentamista lähestytään rakentamisen puolelta ja

arkkitehtuurisesta näkökulmasta.  Ohjelmapäällikön haastattelussa ilmeni, että

perusinstallaatiotekniikan reititykset ja tilavaraukset jäivät ”hämäräksi” alueeksi.

Niillä alueilla ei ollut myöskään yhtään teollista tuoteosavalmistajaa (Tekes 1997-

2001). 

Vaikka LVIST -järjestelmät ovat kehittyneet, ei selvää erottelua koko rakennusta

palveleviin järjestelmän osiin ja yksittäistä asuntoa palveleviin osiin ole vielä

muodostunut (Tarpio T. ja Tiuri U., 2001).

Kuva 9.  Perinteisen sähköjohdotusjärjestelmän ja esivalmistettujen johdinsarjojen
välinen kustannusvertailu.  - Icon Building (Roche 2000).
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Kiinteistö- ja rakennusklusterin Visio 2010 kiinnittää huomiota muutokseen, jossa on

koko rakennusklusteri mukana.  Sen mukaan talotekniikan merkitys kasvaa

rakennusten teknisessä toiminnassa sekä rakentamisen ja ylläpidon

kustannuksissa.  Tämä antaa kehitysmahdollisuuden perusinstallaatiotekniikan ja

reititysjärjestelmien kehittämiselle.

Tilojen toiminnallisuus ja laatu ovat ylivoimatekijöitä.  Perusinstallaatiotekniikka

vaikuttaa tilojen toiminnallisuuteen ja sitä kautta laatuun. (RAKLI et al.  2001.)  Visio

2010 tähtää koko rakennusklusterin kehittämiseen ja klusterin haasteita ovat

korjaus- ja muutosrakentamisen kehittäminen, muuntojoustavuuden parantaminen

ja asumiseen liittyvien palvelujen kehittäminen.  Olennaista on, että tarpeeksi suuri

kriittinen massa alan eri toimijoita saadaan strategiseen yhteistyöhön.  Tämä pätee

myös rakennusklusterin osa-alueissa kuten perusinstallaatiotekniikoissa.  On

pyrittävä luomaan toimintatapoja ja ratkaisuja, joiden avulla Visio 2010 tavoitteet

voidaan toteuttaa rakentamisen osalta ja synnyttää lisäarvoa kiinteistön käyttäjille ja

omistajille.

On pyrittävä löytämään uusia lähestymistapoja kehitystyöhön, jotta alan vääristynyt

kulttuuri ja pinttyneet asenteet saadaan murretuksi, kehitystä ja erityisesti tulosten

hyödyntämistä jarruttavina tekijöinä (Vesa 2001).

Talotekniikan Innovaatioselvitys (Kuoksa et al. 2001) kuvaa tulevaa kehitystyötä

seuraavasti;

• reitityksissä tulee huomioida erityisesti tilojen muuntojoustavuus ja

energiatehokkuuden toteuttaminen,

• ajan- ja tarpeenmukaistamisessa varataan selkeät talotekniikkakuilut

huoltotiloineen tai irrotettavat peitelevyt jakelureittien kunnossapitoa varten

niiden elinkaaren ajaksi eli laaditaan reititysten tilavaraussuositukset huomioiden

myös EU-markkinat ja kuvataan muuntojoustavuus konkreettisesti,

• vesi- ja viemärijärjestelmät ja märkätilat tulee toimittaa kokonaispalveluna,

• järjestelmäkehitys on haaste alan toimijoille, mutta myös suuri potentiaali

verkostoitumiseen ja kilpailuedun saavuttamiseen,

• taloteknisten verkkojen reititys ja tilat keskuslaitteille kannattaa lisäksi yleensä

ratkaista kokonaisuutena.
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Tuotemallitietoa siirretään talotekniikan suunnitteluohjelmiin.  LVIS -suunnittelussa

suunnitellaan reititykset, putkistot, kanavat ja johtoreitit sekä määritellään läpiviennit

rakenteisiin.  Perusinstallaatioiden ja runkorakenteiden yhteensopivuus tarkistetaan

3-D–mallissa törmäystarkastelulla. (Kuoksa et al. 2001)

Suunnittelijoilla ei ole palkkioiden pienuudesta johtuen mahdollisuutta kehittää

suunnitelmia, vaan tyydytään ensimmäisiin versioihin ja vastuuta vyörytetään

tuotannolle.  Suunnittelijoiden yhteistyö ei ole riittävää, erityisesti talotekniikan ja

muun suunnittelun integrointi on kehittymätöntä. (Vesa 2001.)

 Tämä voidaan ymmärtää karkeasti siten, että

• tutkijat ovat yleensä tiedekorkeakoulun käyneitä,

• teollisuuden tuotekehittelijät ammattikorkeakouluista, 

• toteuttajat ammatillisista oppilaitoksista.

Lisäksi jokaisella asteella koulutus on linjakohtaista (Sähkötekniikan linja, LVI –

tekniikan linja,  Rakennustekniikan linja, Arkkitehdit).  Ei siis ole mikään ihme, että

eri osapuolet puhuvat eri kieltä.  Tämä aiheuttaa väärinymmärryksiä.

Rakentamisen prosessi ei siis anna riittävää innostusta suunnittelijoille kehittää

omia palvelujaan eikä elinkaariedullisuutta toistaiseksi oteta huomioon.

Valtion asuntorahaston (ARA) hintavalvonnassa 25.01.2002 suositellaan

laatutekijöiksi esteettömyyttä, joustavuutta, muunneltavuutta, käytettävyyttä ja

kestävyyttä parantavat ratkaisut (ARA 2002).  Perusinstallaatiotekniikan osalta tämä

tarkoittaa muunneltavia järjestelmiä sekä muuttuvien asumistarpeiden

huomioimista.  Näihin laatutekijöihin voidaan vastata tällä hetkellä olemassa olevilla

tuotteilla, mutta niitä varten ei ole teollisia ratkaisuja.  Tieto tällaisesta

laatujärjestelmästä menee ensimmäisenä rakennuttajille, täältä se menee

rakentajille, sieltä urakoitsijoille ja sieltä mahdollisesti valmistajille.  Informaation tie

on pitkä ja ymmärtäminen vaikeaa.

Kauppalehdessä 28.01.2002 olleessa kirjoituksessa kerrotaan Tekesin Sensus

teknologiaohjelmasta.  Kirjoituksessa koordinaattorin edustaja haluaa herätellä

rakennus- ja talotekniikka-alalle lisää kumppanuusajattelua yksitotisen

riippumattomuuden rinnalle:  ”Meille on ollut yllätys, että monet kotimaiset toimittajat

eivät ole halunneet sitoutua tuotemerkkiin, vaan ovat pelänneet leimautumista Are
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Sensus –toimittajaksi.  Pelko on turhaa, esimerkkinä Scania, Volvo ja Ericsson,

joissa osatoimittajat voivat olla toimittajina myös kilpailijoille.” (Kauppalehti 2002).

Rakennusteollisuuden (2002) strategisten kehitystavoitteiden mukaan

rakentamisessa käytettäviä tuotteita, rakennusosia sekä talo- ja tietoteknisiä

järjestelmiä tuotteistetaan ja kehitetään rakennusyritysten, tuoteteollisuuden ja

alihankkijoista osatoimittajiksi muuttuvien strategisten kumppanien yhteistyönä.

Kehitettävät rakennustuotteet ja –tuotejärjestelmät ovat teknisesti, taloudellisesti ja

ekologisesti perusteltuja ratkaisuja, jotka soveltuvat teolliseen rakentamiseen.

Samaisen raportin mukaan tekniset järjestelmät tulevat eriytymään

runkorakenteista, jolloin päästään muunneltavuuteen.  Sillä vastataan erilaisten

käyttäjien vaihteleviin tarpeisiin.  Muunneltavuus vaikuttaa rakenne- ja

järjestelmäteknisiin ratkaisuihin kuten reitityksiin ja perusinstallaatioteknisiin

järjestelmiin.  Tuoteteollisuus ottaa lisävastuuta myös teolliseen rakentamiseen

sopivien tuotejärjestelmien asennuksesta ja yhteensopivuudesta muiden

valmistajien tuotteisiin.  Korjaushanke on toteutettava nopeasti ja mahdollisimman

häiriöttä, mikä vaatii pitkälle esivalmistettuja tuotteita ja hyvin suunniteltuja

prosesseja.  Talotekniikan teknisten järjestelmien määrä kasvaa.  Tuoteteollisuus

kehittää paitsi komponentteja myös kokonaisia tuotejärjestelmiä, joiden

toimitukseen liittyy kokoonpano-, asennus- ja muuta palvelua.  Avoimen

rakentamisen periaate avaa uusia mahdollisuuksia rakennustuotteiden valmistajille

toteuttaa paremman asennettavuuden, muunneltavuuden ja pidemmän elinkaaren

omaavia talotekniikka-asennusjärjestelmiä. (Rakennusteollisuus 2002.)

Rakennusklusterin heräämiskausi muutti asiakkuuden käsitettä ja sisältöä.  RAKLI

nousi kiinteistöomistajien ja asiakkuuden näkyväksi keulaksi.  Kiinteistö- ja

rakennusklusterin Visio 2010 loi strategiaa myös talotekniikan kehittämiselle (RAKLI

et al. 2001).  Rakennusteollisuuden strategia (Rakennusteollisuus 2002)  avasi

avoimen rakentamisen periaatteet installaatiojärjestelmille. Tällä kaudella useat

tahot ryhtyivät vaikuttamaan perusinstallaatiotekniikan kehittämiseen. CUBE –

teknologiaohjelma aloitettiin.  Taulukon 3 mukaan teollisuus ryhtyi edistämään

perusinstallaatiotekniikan kehittämistä eri muodoissa kuten järjestöjensä kautta.

Edistävien tekijöiden joukkoon tuli voimakkaasti tilojen toiminnallisuus ja



48

käyttövaiheen kustannukset.  Estävistä tahoista nousi esille komponenttitoimittajat

riippumattomuusvaatimuksineen.  Estävät tekijät ovat samoja kuin aikaisemmin.

Ne saivat vain erilaisia ilmaisumuotoja kuten toiminnan sirpaleisuus, yhteistyön

puute ja yhteisen kielen puuttuminen.

Taulukko 3.  Perusinstallaatiotekniikkajärjestelmien integroitumisen edistäviä ja estäviä tekijöitä ja
tahoja rakennusklusterin heräämiskaudella.
Edistävät tahot
• Rakennusteollisuus (Tekes 1996)
• Suomen kiinteistö- ja

rakennuttajaliitto (RAKLI)
• Kiinteistö- ja rakennusklusteri

(RAKLI et al. 2001)
• Asuntorahasto (ARA 2002)
• Järjestelmätutkijat (ARA 2002)
• Järjestelmävalmistaja (ARA

2002)
• CUBE teknologiaohjelma (Tekes

2002)

Edistävät tekijät
• Reititykset ja tilavaraukset (Tuhkanen 1999)
• Rakennuksen järjestelmien muunneltavuus ja

ylläpidettävyysvaatimus (Tuhkanen 1999)
• Moduulirakenteinen esivalmistus (Tuhkanen 1999)
• Järjestelmä- ja tuotekonseptit sekä malliratkaisut

(Tuhkanen 1999)
• Esivalmistettujen järjestelmien kustannustehokkuus

(Roche et al. 2000) 
• Huolto- ja kunnossapito (Rakennusteollisuus 2002)
• Korjaus- ja muutosrakentamisen kehittäminen

(Rakennusteollisuus 2002)
• Korjaushankkeen häiriöttömyys (Rakennusteollisuus

2002)
• Kokonaisvaltainen järjestelmäosaaminen (Kuoksa et al.

2002)
• Kokonaispalvelu (Kuoksa et al. 2000)
• Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kumppanuusperiaate

(Rakennusteollisuus 2002)
• Toimialan strateginen yhteistyö (Rakennusteollisuus

2002)
• Rakentamisen ja ylläpidon kustannukset (RAKLI et al.

2001)
• Tilojen toiminnallisuus ja laatu (RAKLI et al. 2001)
• Lisäarvo kiinteistön käyttäjille ja omistajille (RAKLI et al.

2001) 
• Avoin rakentaminen (Tekes 1997 –2001)
• Asumiseen liittyvien palvelujen kehittäminen (ARA

2002)
Estävät tahot
• Komponenttitoimittajat

(Kauppalehti 2002) 
• Koulutustoimi (Rantala)

Estävät tekijät
• perinteiset asenteet (Kuoksa et al. 2000)
• toiminnan sirpaleisuus (Kuoksa et al. 2000)
• yhteistyö eri ammattialojen välillä (Rakennusteollisuus

2002)
• rakentamisen vääristynyt kulttuuri (Vesa 2001)
• talotekniikan ja muun suunnittelun yhteistyön puute

(Vesa 2001)
• toimittajan riippumattomuusvaatimus (Kauppalehti

2002)
• koulutuksen linjajako (Rantala)
• yhteisen kielen puuttuminen (Anttila 1996)
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Rakennusklusterin heräämiskaudella kehittyi malli perusinstallaatiojärjestelmän

reititysjärjestelmistä. Kuvassa 10 rastitettu reunus kuvaa reititysjärjestelmää, johon

perusinstallaatiojärjestelmän moduulit pitäisi asentaa. 

Perusinstallaatiotekniikan tekninen kehittyminen oli kuitenkin pysähdyksissä.  Itse

tekniset erillisjärjestelmät eivät kehittyneet, mutta niiden komponentteja ja

moduuleja pyrittiin kehittämään.  Näitä kehitystuloksia saatiin nähdä erityisesti Mobit

-projektin lopussa.  Ne eivät kuitenkaan siirtyneet valtavirran käytettäväksi, vaan

jäivät prototyyppiasteelle. Rakennustekniikan ja perusinstallaatiotekniikan tahojen

välistä yhteistyötä ei syntynyt.  Punainen pystyviiva eri perusinstallaatioteknisten

järjestelmien välillä kuvaa järjestelmien välistä erillisyyttä.  Rakennustekniikan ja

perusinstallaatiotekniikan välinen koherenssi ilmeni muutamissa

koerakennuskohteissa esimerkkinä valtavirralle. Kuvaan 8 verrattuna LVI -

järjestelmät kehittyivät erillään.  Tosin niitä pyrittiin integroimaan myös rakenteisiin.

Kuva 10.  Rakennusklusterin heräämiskaudella kehittynyt näkemys reititysjärjestelmän
vaikutuksesta integroituun,  teollisesti tuotettuun perusinstallaatiotekniikan
asennusmoduulijärjestelmään.  Kuvassa on järjestelmän poikkileikkaus.  Katkopystyviiva eri
moduulien välillä kuvaa niiden erillisyyttä.  Valtavirrassa esiintyi osittaista koherenssia
rakennustekniikan kanssa.

Sähkö - ja
tietoliikennetekniikka-
moduuli

Vesijohto-
moduuli

Viemäri-
moduuliLämpöjohto-

moduuli

Ilmastointi-
moduuli

Kanavat Putket
Kaapelit, johdot

virtakiskot

Rastitettu reunus kuvaa 
mallinnettua  reititysjärjestelmää,
 johon
 perusinstallaatiojärjestelmän 
ratkaisuja voitaisiin asentaa.
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4.5 Kirjallisuuskatsauksen synteesi, vaikuttavat tahot ja mallihypoteesi

Kirjallisuuskatsauksen avulla tutkijan kokemusperäinen esiymmärrys muodostui

ymmärrykseksi, jonka mukaan rakentamisen prosessi sisältää tekijöitä ja tahoja,

jotka vaikuttavat perusinstallaatiotekniikan integroitumiseen.  Taulukoista 1 - 3

ilmenee, että mitä lähemmäksi tätä päivää ollaan tultu sitä useampi taho on mainittu

edistävänä ja loppuasiakkaan näkemykset ovat tulleet esille tekijäpuolella.   Samoin

esille nousseiden tekijöiden runsaus on lisääntynyt.  Taulukoita hyödynnetään

tutkimusaineiston hankinnassa kuten liitteen 1 taulukossa 2. 

Taulukko 4 on yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta ja taulukoista 1 – 3.  Siinä

ilmenee  aakkosjärjestyksessä tunnistettuja ja nimettyjä

perusinstallaatiotekniikkajärjestelmien integroitumisen edistäviä ja estäviä tekijöitä ja

tahoja.  Näiden tekijöiden ja tahojen vaikutusta järjestelmäkehitykseen ei voitu

analysoida eikä niitä voitu priorisoida.

Tieto on siis epätarkkaa ja siksi asiaa on tutkittava tarkemmin.  Taulukossa 4

ilmenee myös ne kirjallisuusviitteet, joista edistävät/estävät tekijät ja tahot ovat

lähtöisin. 

Taulukko 4.  Kirjallisuuskatsauksesta esille nousseita perusinstallaatiotekniikkajärjestelmien integroitumisen edistäviä ja estäviä
tekijöitä ja tahoja aakkosjärjestyksessä.

Edistävät tahot
Asuntorahasto (ARA 2002)
Järjestelmävalmistajat (ARA 2002,
Bebesch et al. 1998)
Kiinteistö- ja rakennusklusteri (RAKLI et
al. 2001)
Käyttäjät (Bebesch et al. 1998)
LVI – keskusliitto (Rantala 1995 – 1998)
Omistaja (Bebesch et al. 1998)
Rakennustuoteteollisuus (Bebesch et al.
1998)
Rakentaja (Bebesch et al. 1998)
Suunnittelija (Rantala et al. 1995 – 1998)
Tekes (Saarnivaara, et al 1992)
Teollisuus (Rantala. Luukonlahti 1/1991)
Tutkijat (VTT, TTKK)
Viranomaiset (Asuntohallitus 1988)

Edistävät tekijät
Avoin rakentaminen (Tekes 1997 – 2001)
Asumiseen liittyvien palvelujen kehittäminen (ARA 2002)
Elinkaariajattelu (Rantala 1995 – 1998)
Esivalmistettujen järjestelmien kustannustehokkuus (Rouhe 2000)
Huolto- ja kunnossapito (Rakennusteollisuus 2002)
Integroituminen rakenteisiin (Rantala 2/1991)
Järjestelmä- ja tuotekonseptit sekä malliratkaisut (Tuhkanen 1999)
Kokonaishyöty (Tuuri 1991)
Kokonaispalvelu (Kuoksa et al. 2000)
Kokonaisvaltainen järjestelmäosaaminen (Kuoksa et al. 2000)
Korjaushankkeen häiriöttömyys (Rakennusteollisuus 2002)
Korjaus- ja muutosrakentamisen kehittäminen (Rakennusteollisuus 2002)
Koulutus (Sarja 1989)
Laatuvirheiden väheneminen (Sarja 1989)
Lamakausi (Rantala, Luukonlahti 1/1991)
Lisäarvo kiinteistön käyttäjille ja omistajille (RAKLI et al. 2001)
Moduulirakenteinen esivalmistus (Tuhkanen 1999)
Poikkitieteellisyys (Rantala 1995 – 1998)
Rakennuksen järjestelmien muunneltavuus ja ylläpidettävyysvaatimus
(Tuhkanen 1999)
Rakennusoikeuden määrittäminen siten, etteivät laitetekniikan vaatimat tilat vie
rakennusoikeutta (Sarja 1989)
Rakentamisen ja ylläpidon kustannukset (RAKLI et al. 2001) jatkuu… 
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Rakentamisen hallittavuus ja taloudellisuus (Linna 1994)
Rakentamisen tuottavuuden parantaminen ja kustannusten alentaminen (Kallio
et al. 1992) 
Reititysjärjestelmät (Rantala 1995 – 1998)
Teknisten järjestelmien integroiva yhteensovitus (Sarja1989)
Teknisten järjestelmien yhtenäistävä yhteensovitus (Sarja 1898) 
Tilajärjestelyjen joustovaatimukset (Linna 1994)
Tilojen toiminnallisuus ja laatu (RAKLI et al. 2001)
Tilankäytön konfliktit asennuspaikalla (Rantala 3/1989)
Toimialan strateginen yhteistyö (Rakennusteollisuus 2002)
Työmaalla asennettavien rakennusosien ja materiaalien määrää (Sarja, et al.
1994)
Työn tuottavuus (Sarja 1989)
Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kumppanuusperiaate (Rakennusteollisuus
2002) 
Uudet liiketoimintatavat (Bebesch et al. 1998)
Vapautuvat EU markkinat (Sarja, et al. 1994)
Ylläpidettävyysvaatimus (Tuhkanen 1999)

Estävät tahot
Komponenttitoimittajat (Kauppalehti
2002)
Koulutustoimi (Rantala)
Tukkukauppias (Rantala 1995 – 1998)
Työntekijä- ja urakoitsijaliitot (Tuuri 1991) 
Työmarkkinajärjestöt (Kallio, et al. 1992)
Urakoitsijat (Tuuri 1991)
Viranomaiset (Kallio, et al. 1992)

Estävät tekijät
Ammattirajat lupamenettelyineen (Tuuri 1991, Bebesch et al. 1998)
Ammattitavat, johon liittyy liian nopea muutoskehitys (Tuuri 1991)
Asenteet (Kuoksa et al. 2000, Suikka 1989)
Isännättömyys teollisuusyritysten välisessä tuotekehitysprojektissa (Rantala
1995 – 1998)
Kaavoitus- ja muu byrokratia (Kallio et al. 1992)
Koulutus (Anttila 1996)
Liiketoimintarajat (Bebesch et al. 1998)
Markkinaimun puuttuminen (Rantala 3 / 1992)
Normit (Kallio et al. 1992)
Pelot ja ennakkoluulot toimeentulosta, urakkahinnan lasku (Tuuri 1991)
Pienten yritysten voimattomuus (Rantala 1995 – 1998)
Rakennusoikeuden laskentaperuste (Sarja, et al 1989)
Rakentamisen vääristynyt kulttuuri (Vesa 2001)
Standardit  (Kallio et al. 1992)
Suurten yritysten tuotekehitys (ei yhteistyöhalukkuutta)  (Rantala 1995 – 1998)
Talotekniikan ja muun suunnittelun yhteistyön puute (Vesa 2001)
Tekniikoiden yhteensopimattomuus (Tuuri 1991)
Toimialojen välisen yhteistyön ja verkostoitumisen puuttuminen (Rantala 1995 –
1998)
Toiminnan sirpaleisuus (Kuoksa et al. 2000)
Toimittajan riippumattomuusvaatimus (Kauppalehti 2002)
Toimituslogistiikka (Bebesch et al. 1998)
Tutkimustulosten hyödyntämis-strategian puuttuminen (Rantala)
Työehtosopimuskäytäntö (Sarja 1989, Kallio et al. 1992)
Urakkarajat (Suikka 1989)
Yhteisen kielen puuttuminen (Rantala)
Yhteistyö eri ammattialojen välillä (Rakennusteollisuus 2002)

Kirjallisuuskatsaus osoitti, että perusinstallaatiotekninen integroitumiskehitys on

jäänyt jälkeen teollistuvassa rakentamisprosessissa. Sille on kehitetty perustaa

TAT–rakennusjärjestelmän antamilla mahdollisuuksilla ja MOBIT–

tuotekehitysprojekteissa.  Rakennustekniikan ja perusinstallaatiotekniikan välisestä
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raja-alueesta on keskusteltu, mutta sitä ei ole konkretisoitu valtavirtaan.  Se on

jäänyt hämäräksi alueeksi, joka aiheuttaa ongelmia.

Kirjallisuuskatsaus vahvistaa, että tieto perusinstallaatiotekniikan integroimiseen

vaikuttavista tekijöistä on epätarkkaa, sitä ei ole systemaattisesti kartoitettu eikä

esitetty tiedeyhteisölle.  Tiedossa on, että kehitykseen vaikuttaa tekijöitä ja tahoja,

joiden vaikutuksen suuruus ja suunta pitää selvittää.  Tutkimuksen työhypoteesi,

teesi, tutkimusongelma ja mallihypoteesi muodostuivat kirjallisuuskatsauksen

perusteella.

Tutkimusta laajennetaan ja tietämystä syvennetään, jotta perusinstallaatiotekniikan

asennusmoduulin malli voitaisiin rakentaa ja saada selville teknisen kehityksen

suunta sekä vaikuttavat tekijät ja tahot.  Tällöin voidaan tehdä johtopäätöksiä

tulevaisuuden toimintalinjoista.  Tutkimusongelma ratkaistaan asettamalla tavoite

sekä tehtävät sen saavuttamiseksi.  Tietämystä lisätään tutkimalla niitä tahoja, joilla

on valta ja mahdollisuus vaikuttaa perusinstallaatiojärjestelmien integroimiseen. 
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4.6 Rakennuksen elinkaaren vaiheet ja niissä vaikuttavat tahot

Kokemuksen ja kirjallisuuskatsauksen perusteella laadittiin  kuva 11 ”Rakennuksen

elinkaaren vaiheet ja niissä vaikuttavat tahot”.  Kuvassa ei ole esitetty täydellistä

rakennusalan tahojen nimikkeistöä, mutta se antaa riittävän pohjan nimetä  ne

vaikuttavat tahot, joita tullaan haastattelemaan (liite 2). Harmaa tarkoittaa

rakentamisvaihetta ja sen aikana vaikuttavia tahoja.  Vinoviivoitettu tarkoittaa

käytön vaihetta rakennuksen elinkaarella ja rastitettu tarkoittaa poistamisen ja

purkamisen vaihetta, mihin liittyy myös kierrätys. 

Kuva 11.    Karkea kuvaus rakennuksen elinkaaren vaiheista ja niillä vaikuttavista
tahoista.  Numeroita hyödynnetään määriteltäessä haastateltavien
vaikutusaluetta.

Käytön vaiheRakentamisen vaihe

Kom
ponenttitoim

ittaja

Aliurakoitsija

Installaation 
Järjestelm

ätoim
ittaja

Tukkuri

Pääurakoitsija

R
akentaja

Kiinteistön om
istaja

Käyttäjä

Peruskorjaaja

Jälleenkäsittelijä

Viranomaiset

Muut toimittajat

Talotekniikkaurakoitsija

Ammattiliitot

Pankit
Vakuutuslaitokset
Yhteiskunta

Tulevaisuuden
käyttäjät

Tuontiyritykset
Vientiyritykset
Varastoijat
Kuljetusliikkeet
Vähittäiskauppa

Elementtiurakoitsija

Suunnittelija
Talotekniikkasuun-
nittelijat Käyttö- ja

kunnossapito
Huolto ja
korjaus
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9 10 118

Tutkimus ja kehitys, koulutus 1
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Mallihypoteesi
Viimeisten 15 vuoden aikana perusinstallaatiotekniikkaa on kehitetty toimialan

sisällä. Siihen on otettu kantaa myös rakennusteollisuuden ja -tutkimuksen puolelta.

Kehitys ilmenee kuvista 5, 8 ja 10. Niiden perusteella voi saada käsityksen

perusinstallaatiotekniikkajärjestelmän asennusjärjestelmämoduulista.

Taloteknologian ja rakennusteknologian osapuolilla on tahtotila järjestelmien

kehittämiseksi.  Yhteinen kieli kuitenkin puuttuu, esimerkiksi

perusinstallaatiotekniikka käsitteenä ei ole määritelty. Demonstraatioiden ja pilottien

rakentamisesta sekä  projektimaisuudesta pitäisi päästä prosessimaiseen

toimintaan, jossa yhtenäistävät toimintamallit suuntaavat  perusinstallaatiotekniikan

järjestelmäkehitystä.

Kuvassa 12 on eräs periaatteellinen esimerkki integroidusta, teollisesti tuotetusta

talotekniikan asennusmoduulista.  Siihen on rakennettu mallihypoteesin

poikkileikkaus  integroidusta, teollisesti tuotetusta talotekniikan asennusmoduulista.

Se koostuu viidestä moduulista, jotka ovat ilmastointimoduuli, lämpömoduuli,

viemärimoduuli, vesimoduuli, sähkö- ja tietoliikennetekniikkamoduuli.

Asennusmoduuli mahdollistaa koherenssin rakennustekniikan (rasteroitu reunus)

reitityksen ja perusinstallaatiojärjestelmien välille.  Se on toteutettu siten, että

järjestelmien moduulien välillä on periaatteellinen integraatio ja rajapinnoilla samat

dimensiot. Mallissa on huomioitu kirjallisuuskatsauksessa esille tulleiden tahojen

nimeämiä toiminnallisia vaatimuksia kuten

teollisesti valmistettu moduuli, mikä tarkoittaa

• moduulimitoitettua rakennuselementtiä yhteen sovitettuja yksinkertaisia ja

selkeitä ratkaisuja, 

• soveltuvuutta moduuliverkkoja käyttävään suunnitteluun,

• moduulin soveltuvuutta uudis- ja korjausrakentamiseen, 

• asennusystävällisyyttä, 

• nopeaa rakentamista, 
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erilliset tilat, mitkä tarkoittavat

• reititysjärjestelmän vaatimuksia,

• ennakkoon varattuja tiloja rakenteissa,

• tilankäyttökonfliktien poistamista, 

• toiminnallisuutta, 

• käytönaikaista työskentelyä ja asumisen häiriöttömyyttä,

• muuntojoustavuutta järjestelmätasolla. 

tutkittu taloudellisuus, mikä tarkoittaa 

• kokonaistaloudellisuutta, 

• ylläpitokustannusten minimointia. 

Kuva12. Mallihypoteesin poikkileikkaus integroidusta,  teollisesti tuotetusta
perusinstallaatiotekniikan asennusmoduulista.  Siinä on muodostettu koherenssi
rakennustekniikan (rasteroitu reunus) ja perusinstallaatiojärjestelmien järjestelmämoduulien
välille.  Järjestelmämoduulien välisillä rajapinnoilla samat dimensiot.

Sähkö - ja
tietoliikennetekniikka-
moduuliVesijohto-

moduuli

Viemäri-
moduuli

Lämpömoduuli

Ilmastointi-
moduuli

Reititysmoduuli

Järjestelmä moduuli
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Mallihypoteesia hyödynnetään tutkimusaineiston hankinnassa ja se toimii

esimerkkinä haastateltaville, jotta he voivat orientoitua teemakysymyksiin.

Lähtökohta on, että kukin järjestelmämoduuli on itsenäinen ja toiseen

järjestelmämoduuliin yhteneväisesti yhteensopiva. 
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5 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN  

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi valitaan tutkimusmenetelmäksi kvalitatiivinen

teema-haastattelu, koska tavoitteena on selvittää haastateltavien käsitykset,

kokemukset,  havainnot ja näkemykset tutkittavasta ongelmasta.

Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeiset muuttujat ovat

• tutkija,

• valtatekijät,

• tiede,

• tutkimusmenetelmät.

Tutkija on osa sosiaalista todellisuutta ja siten tutkimusprosessia.  Tutkija vaikuttaa

tutkimukseen sen eri vaiheissa kuten käsitteiden valintaan ja tulkintaan, aineiston

keruuseen ja analysointiin sekä raportointiin.  Tutkija on näin ollen yksi

tutkimusvälineistä.  Erityisesti tapauksessa, jossa tutkija itsekin on kokenut alan

asiantuntija.

Valtatekijät vaikuttavat tieteeseen, joka on siksi arvosidonnaista.  Ne, joilla on valta,

voivat myös määrätä käsitteiden sisällöstä sekä käsitteiden välisistä rajoista ja

varsinkin siitä, mitä kulloinkin pidetään esimerkiksi hyvänä, hyväksyttävänä,

taloudellisena, markkinointikelpoisena, mukavana, nopeana asentaa,

ympäristöystävällisenä, elinkaariedullisena, huollettavana tai muina tekijöinä, jotka

vaikuttavat esimerkiksi perusinstallaatiotekniikan tuottamiin palveluihin tai sen

integroimiseen.  

Tieteen menestyksen paras selitys on tieteellisen tiedon totuudenkaltaisuuden

kasvu. Totuuden koherenssiteorian mukaan totta on lause, joka on yhteensopiva

muiden lauseiden muodostaman systeemin kanssa.  Totuuden pragmatistisen

teorian mukaan totta on lause, joka toimii käytännössä. (Niiniluoto 1999).  Näitä

totuusteorioita joudutaan soveltamaan teemahaastattelun tuloksia analysoitaessa ja

tieteellistä totuutta etsittäessä.  Reaalimaailman ratkaisu on totuudenkaltaisuus.
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Tutkimusmenetelmät ovat tiedeyhteisön hyväksymiä tapoja tieteellisen tiedon

hankkimiseksi.  Näin ollen tieteellinen tieto koostuu hyväksyttyjä menetelmiä

käyttämällä saavutetuista tutkimustuloksista.  Huomioitava on, että tiedon

totuudenkaltaisuus kasvaa uuden tiedon hankinnan ja vanhan tiedon

epätarkkuuksien ja virheiden poistamisen kautta.

Koska jokainen yksilö luo oman käsityksensä todellisuudesta, emme koskaan voi

olla täysin varmoja muiden käsityksistä.  Jotta ylipäätänsä voisimme toimia, meidän

täytyy kuitenkin olettaa, että voimme ymmärtää asiat samoin kuin toiset ihmiset

ymmärtävät ne, toisin sanoen meidän on oletettava intersubjetiivisuus. (Hirsjärvi,

Hurme 2001).  Tutkijan tulee tiedostaa oma viitetaustansa ja ymmärtää ilmaisun

merkitys oman asiantuntemuksensa ja henkilökohtaisen mielensisältönsä avulla.

Nämä kaikki auttavat tavoittamaan objektiivisemmin asiantuntijan tarkoittamaa

merkitystä.

Todellisuudesta puhuttaessa, on kyse subjektiivisesta tulkinnasta, joka perustuu

siihen, mitä ammattialalla on opittu ja koettu.  Mitä useampia näitä subjektiivisia

tulkintoja saadaan ja mitä enemmän ne tukevat toisiaan, sitä

totuudenmukaisemmaksi tulkinnat muodostuvat.

Rakennuksen perusinstallaatiotekniikan integroiminen vaatii ymmärrystä

ympäristöstä, missä sitä käytetään.  Sama ympäristö  vaikuttaa myös

perusinstallaatioteknologian arvostukseen ja käsitykseen perusinstallaatiotekniikan

paikasta rakennuksessa.  Tähän ympäristöön liittyviä tekijöitä ja tahoja kuvataan

käsitteillä: teknologiset, liiketaloudelliset ja -toiminnalliset, yhteiskunnalliset,

ammatilliset, rakentamisen prosessiin liittyvät, lainsäädännölliset,

elinkaarikysymykset, koulutukselliset ja asenteelliset.  Nämä kuvaavat myös niitä

intressejä, jotka voivat liittyä rakennuksen installaatiotekniikan integroimiseen.

Integroimisen hyödyt voivat ilmentyä laatuna, luotettavuutena, turvallisuutena,

taloudellisuutena, asennusystävällisyytenä, koulutuksellisina, yhteiskunnallisina,

toimialojen välisenä yhteistyönä ja verkostoitumisena, uusina tuotteina,

järjestelminä ja ammatteina, innovaatioina jne.  Nämä saadaan esille haastattelulla.

Menetelmävalinnan ratkaisun perusteena tässä tapauksessa käytetään sellaisia

kriteerejä kuin tehokkuus, taloudellisuus, tarkkuus, luotettavuus ja vaikuttavuus.
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Laadullisessa tutkimuksessa asiantuntijoiden maailmaa tarkastellaan myös

merkitysten maailmana, jossa merkitykset ilmenevät asiantuntijoiden toimintana,

päämäärien asettamisina, suunnitelmina, hallinnollisina rakenteina, yhteisöjen

toimintana ja päämäärinä sekä muina vastaavina asiantuntijoista lähtöisin olevina ja

heihin päättyvinä tapahtumina.  Mikään asiantuntijamaailman ilmiöistä ei ole

riippumaton ihmisestä, sillä merkitykset voivat syntyä vain ihmisen kautta.  Tämän

vuoksi luonnollisen maailman tutkimuksesta tutut lähestymistavat,

luonnontieteelliset menetelmät kuten tilastomatematiikka, eivät käy

asiantuntijamaailman tutkimuksessa. (Varto 1996.)

5.2 Tutkimuksen kulku ja suoritusprosessi

Tutkittavaa ongelmaa lähestytään kahdelta suunnalta.  Tutkimuksen ensimmäinen

vaihe toteutui kirjallisuuskatsauksena.  Tutkimuksen toisessa vaiheessa

tarkastellaan kvalitatiivisen teemahaastattelun keinoin työhypoteesia, koetellaan

teesiä sekä kerätään sellainen aineisto, jonka pohjalta voidaan luotettavasti tehdä

tutkittavaa ilmiötä ja tutkimuksen tavoitteita koskevia päätelmiä ja rakentaa

perusinstallaatiotekniikan ja rakennustekniikan koherenssiin perustuva

perusinstallaatiotekniikan asennusmoduulijärjestelmän malli.  Taulukossa 5

esitetään tutkimuksen ajallinen kulku ja suoritusprosessi.  Tutkimusprosessi

muodostuu neljästä vaiheesta:

1. suunnitteluvaihe

2. haastatteluvaihe

3. analyysivaihe

4. johtopäätökset ja suositukset
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Taulukko 5:   Tutkimuksen ajallinen kulku ja suoritusprosessi.

Tutkimuksen vaihe Aikataulu
Suunnitteluvaihe
• Kokemuksen ja aineiston kerääminen
• Kirjallisuuskatsaus
• Teemojen suunnittelu ja ohjaavat

kysymykset
• Haastateltavien valinta

1987 – 2001

Haastatteluvaihe
• Kvalitatiivisen tutkimusotteen mukaisten

teemahaastattelujen suorittaminen
• Testihaastattelut
• Haastattelut
• Litterointi
• Aineiston kumulatiivinen yhdistäminen

01/2002 – 03/2002

Analyysivaihe
Tulokset – teemoittain ja kysymyksittäin
Arviointi – luotettavuus ja pätevyys
Mallin rakentaminen

01/2002 – 02/2003

Johtopäätökset ja suositukset 02/2003 – 4/2003
Aineiston käsittely ja analysointi 2001 – 2003

5.3 Haastatteluteemat

Haastattelurungon sisältämät teema-alueet ovat niitä alueita, joihin tavoitteiden

kannalta tarvittavat kysymykset varsinaisesti kohdistuvat.  Hirsjärven ja Hurmeen

(2001) mukaan nämä kysymystyypit voivat olla avauskysymyksiä, jatkokysymyksiä

tai lisäkysymyksiä ja tarkentavia, suoria tai epäsuoria kysymyksiä, sekä organisoivia

tai tulkitsevia kysymyksiä.  Teemahaastattelussa periaatteena on, että kaikki

kysymykset ovat tyypistä riippumatta avonaisia (Hirsjärvi, Hurme 2001).  Tässä

tutkimuksessa avauskysymykset laaditaan käsitteiden ja määrittelyyn

selventämiseksi.  Lisäksi laaditaan haastateltavan muistia virkistäviä kysymyksiä,

joita täydennetään muistilistalla.  Kullakin teemalla on tarvittaessa temaattisia

kysymyksiä, joilla pyritään ohjaamaan haastateltavaa deduktiivisesti ns.

suppilotekniikalla (Hirsjärvi, Hurme 2001) kohti teema-alueen toivottua tulosta. Näitä

kysymyksiä (liite 1) ei jaeta haastateltaville.

Tärkeätä alussa oli, että varmasti puhutaan samasta asiasta.  Tätä

havainnollistetaan tarpeellisella kuten kirjallisuuskatsauksen aikana kehittyneellä

asennusmoduulijärjestelmän mallihypoteesilla.   
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Kvalitatiivisessa teemahaastattelussa on tärkeätä miettiä etukäteen, miten

kvalitatiivinen aineisto saadaan hallittavaan ja prosessoitavaan muotoon (Mäkelä

1990).  Tässä tutkimuksessa haastattelurunko suunnitellaan siten, että se antaa

pohjan käsittelylle ja tulkinnoille.  Kokemuksen ja kirjallisuuskatsauksen perusteella

määriteltiin viisi (5) teema-aluetta, joilla tutkimuksen ongelma ratkaistaan ja tavoite

saavutetaan.  Liitteessä 1 on esitetty teemahaastattelun runko ja kysymykset, jotka

olivat vain haastattelijan käytössä.  Teema-alueita ja niiden sisältöä tarkastellaan

lähemmin seuraavassa.

Teema-alue 1:  Liike- ja asuinkerrostalojen perusinstallaatiotekniikan
viitekehys pysty- ja vaakainstallaatioissa
Tämän teema-alueen tavoitteena on orientoida haastateltava

perusinstallaatiotekniikkaan  mitä se tarkoittaa, mitä siihen kuuluu ja mihin se

sijoitetaan?  Ensimmäinen kysymys on temaattinen, ja sitä tarkennetaan toisella

kysymyksellä.  Tämä teema kasvattaa intersubjektiivisuutta.

Perusinstallaatiotekniikalla on monet kasvot.  Ilman tätä teema-aluetta koko

haastattelu olisi voinut joutua väärille teille.  Tärkeätä on tietää mitä haastateltava

ymmärtää perusinstallaatiotekniikalla ja onko se sama kuin tutkijan näkemys.  

Teema-alue 2:  Perusinstallaatiotekniikan integroitumisen kehitys ja nykytila
Tällä teema-alueella haetaan vastausta tutkimuksen tavoitteeseen selvittää

rakennuksen perusinstallaatiotekniikassa tapahtunutta kehitystä. Haastateltavat

kertovat omat kokemuksensa viimeisten 15 vuoden ajalta, liittyen ensiksi

perusinstallaatiotekniikan kehittymiseen, toiseksi sen integroitumiseen ja

kolmanneksi he selvittävät näkemyksensä perusinstallaatiotekniikan nykytilasta.

Kokoavat kysymykset kuten mitä hyötyä tai haittaa integroitumisesta olisi tuo esille

haastateltavien kokemuksia ja näkemyksiä.  Samalla ne luovat pohjaa seuraaville

teema-alueille.
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Teema-alue 3:  Perusinstallaatiotekniikan integroitumiseen vaikuttavat tekijät
ja tahot 
Tällä teema-alueella etsitään vastausta tutkimustyön tavoitteeseen tunnistaa ja

nimetä ne tahot ja tekijät, jotka vaikuttavat rakennuksen

perusinstallaatiotekniikkajärjestelmien integroimiseen.  Haastateltavien käsitykset

perusinstallaatiotekniikan integroitumiseen vaikuttavista tekijöistä ja tahoista

pyritään selvittämään kahdella erilaisella lähestymistavalla

1. välitön eli muistinvarainen

2. välillinen eli muistilistataulukkoon perustuva (liitteessä 1, taulukko 2)

Teema-alueen ensimmäinen kysymys on välitön eli muistinvarainen ja siinä

pyydetään nimeämään niin monta tekijää ja tahoa (edistäviä tai estäviä), joita tulee

mieleen.  Tässä vaiheessa ei vielä pyydetä perustelemaan vastausta.  Tällä

pyritään selvittämään päällimmäisenä mielessä olevat tekijät ja tahot, joilla on

haastateltavien mielestä vaikutusta tutkittavaan ilmiöön.  Näitä voidaan verrata

välillisellä tavalla saatuihin vastauksiin.  Näin saadaan alustava – haastateltavien

– esiymmärrys vaikuttavista tekijöistä ja tahoista.  Teema-alueen kysymystä 2

varten laaditaan kokemuksen ja kirjallisuuskatsauksen perusteella

muistilistataulukko. Tällä teema-alueella pystytään tunnistamaan ja nimeämään ne

tekijät ja tahot, jotka vaikuttavat rakennuksen perusinstallaatiotekniikan

integroitumiseen.  Lisäksi haastateltavat priorisoivat ne asteikolla (1-5) siten, että

yksi on vaikuttavin ja 5 on vähiten vaikuttava.

Teema-alue 4:  Vaikuttavampien tekijöiden ilmeneminen
perusinstallaatiotekniikan integroitumisen kehityksessä.
Tämän teema-alueen tavoitteena on selvittää edellisellä teema-alueella kolme

valittujen edistävien tai estävien tekijöiden ja tahojen ilmeneminen.  Tässä

pyydetään haastateltavia perustelemaan valintansa ja priorisointinsa kohta

kohdalta.  Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan estäviä tekijöitä ja tahoja.

Lähemmän tarkastelun yhteydessä kukin haastateltava saa miettiä ”miten nämä

esteet voidaan poistaa?”.  Tällä tavoin luodaan pohjaa tutkimustyön tehtävälle

”analysoida tunnistettujen tekijöiden vaikutus järjestelmäkehitykseen”.
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Teema-alueen viimeisellä kysymyksellä ”minkälaista tarvetta näette

perusinstallaatioteknologian integroimisen kehittämiseksi?” käännetään ajatukset jo

tulevaisuuteen ja seuraavaan teema-alueeseen.

Teema-alue 5:  Perusinstallaatiotekniikan kehittämisen tarve ja sisältö
Viimeisen teema-alueen tavoitteena on selvittää kehittämiseen vaikuttavat trendit ja

visio (kansalliset ja globaalit) sekä tutkimuksen, teollisen kehittämisen ja

koulutuksen tarve ja sisältö.  Tällä teema-alueella selvitetään tutkimuksen tehtävä

”tehdä päätelmiä integroituvien järjestelmien teollista kehittämistä varten”.

Tarkentavat kysymykset, ”mitkä teknologiat pitäisi yhdistää?” ja ”miten

rakennustekniikan pitäisi vastata integroituneisiin pysty- ja vaakainstallointeihin?”,

tuovat esille haastateltavien käsityksen perusinstallaatiotekniikan

asennusmoduulijärjestelmästä.

5.4 Haastateltavat

Haastateltavan valintakriteeri
Asiantuntijatieto on tietämystä, jossa integroituu käsitteellinen tieto sekä henkilöiden

omakohtaiseen kokemukseen perustuva kokemustieto, arvotieto, uskomukset,

erilainen näkemystieto sekä asiantuntijan laaja-alainen viisaus (Eteläpelto 1997).

Haastateltavien valinnassa on suotavaa, että heillä olisi

• suhteellisen samanlainen, ainakin sen hetkinen kokemusmaailma, että

• he omaisivat tutkimusongelmasta tekijän tietoa ja olisivat vieläpä

• kiinnostuneita itse tutkimuksesta.  (Eskola, Suoranta 2000.)

Tässä tutkimuksessa valintakriteeri määritellään seuraavasti:  Asiantuntija, jonka

mielipiteillä, asenteilla ja toiminnalla on vaikutusta rakennuksen installaatiotekniikan

integroimisen ongelmaan ja joka voi saada aikaan myös muutoksia tai jolla saattaa

olla erityinen syy vastustaa muutosta.  Valitulla henkilöllä on tekninen,

tutkimuksellinen tai taloudellinen asiantuntemus ja lisäksi hän on vaikutusvaltainen

toimialalla.
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Haastateltavat asiantuntijat
Haastateltaviksi kandidaateiksi valittiin 28 asiantuntijaa.  Näistä karsittiin

valintakriteerin perusteella 10.  Näin päädyttiin haastateltaviin, joiden avulla

rakennuksen perusinstallaatiotekniikan integroimiseen vaikuttavat tahot tulevat

mahdollisimman kattavasti edustetuiksi rakennuksen elinkaaren vaiheilla,

esimerkiksi numero 18 (kuvassa 11) merkitsee, että hän vaikuttaa rakentamisen

vaiheeseen.  Haastateltavan vaikutustahot rakennuksen elinkaarella on määritelty

kuvan 11 perusteella taulukkoon 6a ja 6b.  Tällä tavoin lisättiin tutkimuksen tulosten

luotettavuutta ja vaikuttavuutta.  Näiden 18 asiantuntijan joukosta valittiin kolme (3)

asiantuntijaa testihaastatteluja varten.  

Taulukossa 6a on esitetty kolme (3) testihaastateltavaa ja taulukossa 6b on esitetty

15 haastateltavaa.

Taulukko 6a:  Testihaastateltavat,  tavoitteena teemahaastattelukysymysten toimivuus
Haastateltava /
Asiantuntija

Vaikuttavuusalue
(Ensimmäinen numero tarkoittaa varsinaista virka- tai toimiasemaa ja seuraavat
numerot sitä mihin vaikutus ulottuu tutkijan mukaan.)

1.  1, 18, 19, 20
2.  3, 1
3.  21, 1, 18, 19, 20

Taulukko 6b:  Haastateltavat, tavoitteena teemahaastattelun tulokset
Haastateltava /
Asiantuntija

Vaikuttavuusalue
(Ensimmäinen numero tarkoittaa varsinaista virka- tai toimiasemaa ja seuraavat
numerot sitä mihin vaikutus ulottuu tutkijan mukaan.)

1.  21,1,18,19,20
2.  1,18,19,20
3.  25,4,11,18,19
4.  
5.  1,18,19,20
6.  9, 3,4,5,7,8,18,19,20
7.  22,11,18,19,20
8. 21,5,7,16,17,18,19,20
9. 21,13,18,19,20
10.  14,4,19,13,4,5,15,16,17
11.  18,20,
12. 6,18 
13.  25,1,4,3,11,22
14.  22,4,7,8,9,10
15. 13,18,12
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5.5 Haastattelut

Testihaastattelut
Testihaastattelujen tarkoituksena on testata haastattelurunkoa, teema-alueiden

järjestystä ja kysymysten muotoilua, jota vielä näiden testihaastattelujen jälkeen

voidaan muuttaa.  Testihaastatteluilla saadaan esille myös haastattelujen

keskimääräinen pituus. (Hirsjärvi, Hurme 2001).  Tässä tutkimuksessa

testihaastatteluja suoritettiin kolme (3).

Niiden perusteella tehtiin muutoksia, jotka paransivat ja selkeyttivät

haastattelurunkoa.  Testihaastatteluilla voitiin lisäksi testata haastattelurungon

kvalitatiivisuus tutkimuksen tavoitteen saavuttamisen kannalta.

Kaikki haastattelut nauhoitettiin minidisc -levykkeille.  Jokainen haastattelu

omallensa.  Näin vältyttiin siltä, että päälle nauhoituksia ei pääse tapahtumaan.

 

Varsinaiset haastattelut
Testihaastattelujen perusteella saatiin haastattelurunko valmiiksi.  

Hirsjärvi, Hurmeen (2001) mukaan haastateltavalle on käytävä ennen haastattelua

täysin selväksi seuraavat asiat:

• Mitä spesifiä asiaa tutkimus koskee,

• miksi tutkimus suoritetaan,

• tutkimuksen tavoite, rajaus ja vaikuttavuus,

• haastateltavan valintakriteerit,

• minkälaista tutkimusmenetelmää käytetään,

• haastattelun luottamuksellisuus ja tasapuolisuus. 

Haastateltavia varten laadittiin kirje (liite 2), jossa kerrottiin edellä mainittujen lisäksi

haastatteluaika sekä nimettiin teema-alueet.  Kirjeessä pyydetään tutustumaan

aineistoon ennen haastattelutilaisuutta.  Tällä tavoin varmennetaan

haastatteluaikataulun pitäminen.  Lisäksi haastateltavilla on mahdollisuus kerätä

tutkijalle sellaista materiaalia, jonka he katsovat vaikuttavan tutkittavaan asiaan.

Haastattelupaikka oli yleensä haastateltavan toimipaikka.
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Haastattelurungon mukaisesti haastateltaville esitettiin samat teemat ja samalla

tavalla, jotta saatiin halutut tulokset.  Haastattelija itse ei osallistunut asiaan kuin

niiltä osin, kun oli välttämätöntä teemassa pysymiseksi ja vastausten löytämiseksi.

Näin toimittaessa varmistetaan, että haastattelija ei vaikuta sisällöllisesti

haluamaansa suuntaan. 

Haastattelun aikana haastateltavan antamaa tietoa tiivistettiin ja selkeytettiin.

Tämän avulla helpotettiin litterointia ja samalla osoitettiin haastateltavalle, minkä

tapaista tietoa halutaan.  Haastateltavalla oli tällöin mahdollisuus korjata tiivistettyä

tulkintaa.  Tiivistäessään haastattelija varoi tekemästä omia tulkintoja, jotka

saattaisivat vaikuttaa haastateltavan vastauksen tulkintaan.  Haastattelija toisti

tarvittaessa myös haastateltavan vastauksia. 

Haastattelutilanteessa haastateltaville annettiin muistilistataulukko.  Se antoi

haastateltaville mahdollisuuden nimetä tekijät ja tahot. 

Seuraavaksi heitä pyydettiin perustelemaan valintansa.  Miksi jokin tekijä tai taho on

edistävä tai estävä?  He kävivät läpi jokaisen merkitsemänsä plussan ja miinuksen.

Kunkin taulukosta piti siis löytyä 20 merkintää.  Heille annettiin kuitenkin vapaus olla

merkitsemättä tai merkitä vähemmän, mikäli näin pääsivät mielestään parempaan

tulokseen.  Tästä syystä kokoomamuistilistataulukoissa (liite 3, taulukot 10 ja 11) ei

ole 340 merkkiä vaan 302.  Taulukon täyttöaste oli siis 88,8 %.

Kukin teema-alue käytiin läpi samalla tavalla kunkin haastateltavan kanssa.  Lisäksi

useimmat heistä antoivat kirjallisuutta, joka täydensi heidän sanomaansa ja jolla on

ollut vaikutusta tuloksiin.

Haastattelu kesti 1,5 h – 2,5 h haastateltavasta riippuen.

Vain yksi haastateltavaksi valituista kieltäytyi haastattelusta jo ennen

haastattelutilannetta, periaatteellisista syistä.  Hän kuitenkin kommentoi teemoja

varsin auliisti ja asiantuntemuksella.

Yksi haastattelu jouduttiin tekemään puhelimessa.  Se saatiin äänitetyksi

puhelimessa olevan kovaäänisen kautta.  Muistilistataulukko toimitettiin

haastattelijalle faksilla.
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5.6 Litterointi ja analyysin alku

Kun aineisto oli tallennettu, litterointi suoritettiin välittömästi haastattelun jälkeen.

Siihen meni aikaa 8 h – 10 h per haastattelu.

Haastattelutulosten perusaineisto, minidisc -levykkeet ja niistä tehty kirjallinen

materiaali on tutkijalla mapitettuna ja erikseen nähtävissä.  Litteroituja sivuja kertyi

254.

Aineiston litteroinnin tarkkuudesta ei ole yksiselitteistä ohjetta (Hirsjärvi, Hurme

2001).

Tässä tutkimuksessa litterointi suoritettiin tutkimusassistentin toimesta tutkijan

ohjeitten mukaan seuraavasti:

• Litteroinnissa on huomioitava kaikki asiaan liittyvä ja kirjoitettava luettavaan

muotoon.

• Sitä mukaa, kun tallenteita syntyy, puretaan ne kukin omaan tallenteeseensa.

• Tallenteet yhdistetään teema teemalta ja kysymys kysymykseltä

”raakatiivistelmäksi”.

Tällöin oli mahdollista tehdä haastateltavan haastatteluanalyysi välittömästi ja tieto

kumuloitui, kun sitä päästiin lukemaan ja käsittelemään välittömästi.  Se edisti

muiden jäljempänä tulleiden haastattelujen sisältöä ja toimivuutta. 

Kuvan 13 esittämä yksityiskohta liittyy kuvassa 4 esitetyn tutkimusasetelman osiin

"aineiston hankinta", "aineiston analyysi" ja ”yhteenvetoraportti".  Kuva kertoo sen

miten aineiston hankinnasta päästään litterointiprosessin ja aineiston analyysin

kautta yhteenvetoraporttiin.
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Lukemisvaihe kvalitatiivisessa aineiston analyysissa ei ole passiivista (Dey 1993).

Luemme saadaksemme ymmärrystä analyysin tekoon.  Aineistoa pitäisi lukea

aktiivisesti ”interaktiivisesti”.  Dey (1993) ehdottaa tekniikoita, joista yksikertaisin on

kysymysten esittäminen aineistolle. Tässä tutkimuksessa on käytetty kysymyksiä,

jotka ovat muodoltaan Mikä?, Missä?, Milloin?, Kuka?, Miten?, Miksi?,  esimerkiksi

• määrittelyt miten määritelty,

• prosessit – miksi muutoksia,

• tekijät – mikä vaikuttaa, miten vaikuttaa, miten vaikutus eliminoidaan,

• tahot – ketkä tai kuka vaikuttaa,

• vaikutus – miten vaikutus muutetaan,

• strategiat – miten kokonaisuudet muodostuvat,

• taktiikat – miten järjestelmät muodostuvat,

• suhteet – rakenteet, yhteenliittymät, verkostot.

Kuva 13:  Litterointiprosessista yhteenvetoraportiksi

Haastattelija / Tutkija

Litteroija

Ohjeet

Haastateltava
Haastateltava

Haastateltava
Haastateltava
Haastateltavat

Minidisc
ÄäniteMinidisc

ÄäniteMinidisc
ÄäniteMinidisc
Ääniteet

Tietokonelevykkeet
ja

paperikopiot

Yhteenveto
Kaikkien

 haastateltavien materiaali
  teemoittain ja kysymyksittäin

Lukuvaihe

Haastattelutulosten
 järjestäminen

Haastattelutulosten
YHTEENVETORAPORTTI

Väitöskirjan liite 3

Litterointiprosessi
Lukemis- ja analyysi-
vaiheen alku
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Aineisto purettiin tietokoneelle, jolloin vältyttiin ylimääräisiltä aineistojen siirroilta.

Haastattelutulokset järjestettiin seuraavien periaatteiden mukaisesti;

• haastateltavien vastaukset yhdistettiin teema-alueittain kysymys kysymykseltä,

• vastauksista poistettiin täysin päällekkäiset, samaa tarkoittavat asiat, mutta

säilytettiin ja kunnioitettiin vastausten sisältöä,

• samaa tarkoittavat vastaukset yhdistettiin,

• eri teema-alueilla esiintyneitä toisen teema-alueen vastauksia liitettiin oikeaan

kontekstiinsa,

• aineistossa kiinnitettiin huomiota vain siihen, mikä on perusinstallaatiotekniikan

viitekehyksen ja kulloisenkin teeman ja kysymyksenasettelun kannalta

olennaista. 

 

Tällä tavoin ”raakahaastattelumassa” saatiin pelkistetyksi hallittavampaan muotoon.

Tuloksena saatiin ”haastattelutulosten yhteenvetoraportti”, joka on esitetty

sellaisenaan liitteessä 3.  Raportti toimii tutkimusaineiston analyysin

perusmateriaalina.
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6 KVALITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI

Perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää laadullisessa tutkimuksessa on

sisällönanalyysi, joka voi olla aineistolähtöistä (iduktiivista) tai teorialähtöistä

(deduktiivista) (Tuomi et al. 2002).  Tässä tutkimuksessa käytetään teorialähtöistä

sisällönanalyysiä.

Analyysiyksiköksi valittiin haastateltavien ilmaisemia lauseita ja

ajatuskokonaisuuksia eikä vain yksittäisiä sanoja elleivät ne ilmaise jotain

kokonaisuutta. Asetetun tutkimusongelman suhteen tämä oli perusteltua.

Pelkistettyjen ilmaisujen, muodostettujen teemojen ja kategorioiden avulla voitiin

kuvata tutkittavan ilmiön sisältöä ja löytää tarvittavia yhteyksiä.

Analyysi alkoi jo itse haastattelutilanteessa.  Koska tutkija itse teki haastattelut, oli

mahdollista tehdä päätelmiä tekijöistä, tahoista ja niiden toistuvuudesta eri

haastattelujen perusteella.  Hän tiivisti ja tulkitsi jo haastattelun aikana kuvausta ja

tästä kerrottiin myös haastateltaville.  Tämän menettelyn lähtöolettamus on, että

haastateltavilla on mahdollisuus vahvistaa tai hylätä tulkinta. Dialogilla päästään

lähimmäksi sitä tulkintaa, jonka myös haastateltava hyväksyi.  

Kuvan 14 esittämä yksityiskohta liittyy kuvassa 4 esitetyn tutkimusasetelman osiin

"tutkimusaineiston analyysi", "tutkimustulokset, arviointi", malli sekä

"johtopäätökset". Kuvassa on esitetty tutkimusaineiston analyysivaiheen prosessi:

Miten tutkimusaineisto on analysoitu, tutkimustulokset ja arviointi suoritettu sekä

miten mallin perusteella on tehty johtopäätökset ja suositukset? 

Teemahaastattelun sisältö kirjoitettiin teemoittain ja kysymyksittäin.  Näin

muodostunut kirjallinen tuotos muodosti tutkimusaineiston.

Tässä tutkimuksessa on käytetty pääsääntöisesti teorialähtöistä

sisällönanalysointimenetelmää, joka sisältää

• luokittelua, 

• asteikointia, 

• teemoittelua ja 

• yhteyksien tarkastelua.  
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Luokittelun pääkriteerinä on tutkimusongelmaan ja - tavoitteeseen liittyvät tahot ja

tekijät.  

Asteikoinnissa käytetään järjestelyasteikkoa teema-alueella 3 ja 4.  Tämä

tarkoittaa sitä, että tapaukset, tietyn ominaisuuden perusteella, voidaan luokittaa

sellaisiin, joilla on esimerkiksi enemmän tai vähemmän tiettyä ominaisuutta kuten

edistävämpi tai estävämpi.

Analyysivaiheen teemoittelulla tarkoitetaan sellaisia aineistosta nousevia piirteitä,

jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle. Tässä tutkimuksessa teemoittelua

käytetään erityisesti teema-alueilla yksi (1), kaksi (2) ja viisi (5).  

Tyypittelyä käytetään yhteyksien tarkastelussa. Tyypittelyn yhteydessä tapauksia

analysoimalla pyritään määrittelemään, miten ne voitaisiin ryhmitellä tiettyjen

yhteisten piirteiden perusteella.  Tässä tapauksessa tyypittelyä käytettiin erityisesti

teema-alueilla kolme (3) ja neljä (4).

Analyysin tuloksena syntyi tutkittavaa ilmiötä kuvaavia kategorioita, luokkia,

teemoja, käsitteitä sekä vaikuttavuusindikaattori.

Kuva 14:  Tutkimusaineiston analyysivaiheen prosessin avulla perusinstallaatiotekniikan
viitekehykseen.

Haastattelutulosten
YHTEENVETORAPORTTI

Väitöskirjan liite 3

Tutkimusaineiston analyysi on suoritettu   
teorialähtöisellä
sisällönanalyysimenetelmällä
.  

Tutkimustulokset
Kokonaiskuva teemoittain 

Synteesi
jossa edetään

Tutkimusmenetelmän ja 
-tulosten arviointi

Johtopäätökset ja suositukset

ANALYYSIVAIHE

Perusinstallaatiotekniikan viitekehys

MALLIN RAKENTAMINEN
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Tässä tutkimuksessa yhdistelyssä ja luokittelussa pyrittiin noudattamaan kuvan 11

”Rakennuksen elinkaaren vaiheet ja vaikuttavat tahot” mukaista taholuokitusta.

Luokittelua kuitenkin muutettiin teema-alueelta kolme (3) saatujen tulosten

perusteella, jotta päästäisiin osuvampiin kokonaisuuksiin.  Teema-alueiden neljä (4)

ja viisi (5) taulukkojen kategoriat on muutettu tästä kohdasta eteenpäin taulukon 7

mukaisiksi.  Siitä ilmenee uudet kategoriat sekä niissä toimivat tahot, jotka on

mainittu kuvassa 11.  Esimerkiksi vaatijat ja vaatimukset sisältävät seuraavia tahoja,

• kiinteistön omistaja (14) kuten pankit, vakuutuslaitokset, yhteiskunta (26),

• käyttäjä (15) nyt ja tulevaisuudessa (23),

• peruskorjaaja (16),

• jälleenkäsittelijä (17),

• viranomaiset (21).

Taulukko 7.  Tutkimuksessa käytetyt kategoriat ja niissä toimivat tahot.
Kategoriat Tahot
Vaatijat ja vaatimukset
Kehittäjät ja kehitys
Suunnittelija ja suunnittelu  
Toteuttaja toteutus
Toimittaja ja toimitus  
Käyttö ja kunnossapito
Huolto ja korjaus
Hävitys ja kierrätys
Uudet liiketoiminnat

14, 15, 16, 17, 21, 23,26, 
1, 
3,
13, 12, 11, 22, 25,
10, 9, 8, 7, 6, 2, 24,
4
4
5, 17

Teema-alueiden kolme (3) ja neljä (4) analyysin yhteydessä yhdistettiin

haastateltavien nimeämät tekijöiden ja tahojen perustelut luokka luokalta ja

jokaisesta luokasta tehtiin yhteenveto.  Tämä yhteenveto siirrettiin taulukkoon, jossa

edistävät (tekijät ja tahot) on merkitty mustalla sekä estävät (tekijät ja tahot)

kursiivilla. 
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7 TEEMAHAASTATTELUN TULOKSET

Tulokset esitetään teema-alueittain järjestyksessä, joka on ominaista

kehitystoiminnan strategiselle suunnittelulle. 

7.1 Perusinstallaatiotekniikka käsitteenä

Taloteknisten järjestelmien, lähinnä sähköisen talotekniikan, osuus rakennuksessa

on kasvanut viimeisten 15 vuoden aikana.  Tämä merkitsee sitä, että rakennuksen

perusinstallaatiotekniikkaa ja sen integroitumista on tarkasteltava teknisenä,

taloudellisena ja toiminnallisena kokonaisuutena.  Integrointi saa tällöin uuden

näkökulman ja muodon - prosessijoustavuuden.  Rakentamisen kehittyessä kohti

teollista toimintatapaa myös perusinstallaatiotekniikan käsite on määriteltävä.

Tutkijan kokemuksen, esiymmärryksen ja kirjallisuuskatsauksen perusteella

perusinstallaatiotekniikka on rajattu osa installaatiotekniikkaa, joka kuuluu

talotekniikkaan.  Tutkija tarkoittaa perusinstallaatiotekniikalla kaapelointi-, putkisto-

ja  kanavajärjestelmien komponentteja, moduuleja ja työtapoja, joiden avulla

erilaiset käyttöteknologiat toteutuvat.  Reititys luetaan  kuuluvaksi

perusinstallaatioteknologiaan.  

Haastateltavat täydensivät etukäteen toimitettua informaatiota (liite 2) muutamilla

täsmennyksillä:

Tarkoitus

”Perusinstallaatiotekniikka  palvelee asiakasta eli loppukäyttäjää”,

”käyttäjän tarpeesta tulee paljon uusia järjestelmiä tulevaisuudessa (esim.

kerrostalokohtaiset serverit)”,

”reititykset ja tilavaraukset ovat olennaisia tekijöitä”,

”turvajärjestelmät ja kulunvalvonta”.

Perusinstallaatiotekniikka on siis tehtävälähtöinen, loppukäyttäjää palveleva ja sille

on varattava tarvittavat tilat.
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Tekniikka

”Tiedonsiirtoon ja tietoliikenteeseen liittyvät verkot”, 

”keskitetty jätteenpoistojärjestelmä (ei ainoastaan perinteinen viemäristö)

jätekuiluineen, siirtolaitteineen, lajitteluineen ja silppureineen”,

”keskuspölynimurit”.

Perusinstallaatiotekniikka koostuu järjestelmistä, joilla on eripituiset tekniset eliniät.

Tutkimuksen perusteella perusinstallaatiotekniikan käsite voidaan esittää

seuraavalla määritelmällä: Perusinstallaatiotekniikka on rajattu osa

installaatiotekniikkaa ja rajautuu keskusten ja toimitilojen välille.

Installaatiotekniikalla tarkoitetaan tehtävälähtöisiä kaapelointi-, kanava-, putkisto-,

tiedonsiirto-, tietoliikenne- ja turvateknisiä verkkoja sekä niitä varten tarvittavia

reititys- ja tilavarausjärjestelmiä. Tehtävälähtöisyys tarkoittaa, että

perusinstallaatiotekniikat mahdollistavat tilojen hallitut olosuhteet ja ihmisten

turvalliset työskentely-, asumis- ja vapaa-ajan toiminnot.  Verkot ja järjestelmät

sisältävät niihin kuuluvat komponentit, tuotteet, moduulit sekä niiden erilaiset

integroidut muodot.  

7.2 Perusinstallaatiotekniikka rakennuksessa

Haastateltavien ilmaisut luonnehtivat osuvasti vallitsevaa tilannetta:

”tilanteen mukaan”, ”tänä päivänä se sijoitetaan mihin sattuu”, ””yhtenäistä

suunnittelua ja ratkaisua ei ole, rakennuksessa on liian paljon kiinteitä, vaikeasti

hallittavia vaakasiirtoja ja risteilykohtia”.

Normaalisti perusinstallaatioita sijoitetaan pintaan tai piiloon, pystykuiluihin sisällä ja

ulkona sekä vaakatiloihin kerrosten välillä.  Tästä aiheutuu ongelmia rakennuksen

elinkaaren aikaisille toiminnoille.

”Toimisto- ja liikerakennuksissa tänä päivänä melkein kaikki tekniikat on keskitetty

eri lailla kuin asuinrakennuksissa eli nousut ja horisontaalit on hyvin paljon

samoissa paikoissa, kaikki eri tekniikat.”

Haastattelututkimuksen mukaan rakennuksen perusinstallaatiotekniikan

sijoittaminen rakennukseen ei ole systemaattista, vaan sattumanvaraista.  Sitä ei

huomioida riittävän varhain rakennuksen perus-suunnitteluvaiheessa.  Itse
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rakennuksen suunnittelu lähtee edelleen rungosta, seinistä, välipohjista ja muualta

kuin perusinstallaatiotekniikan muuntojousto- ja palvelevuusvaatimuksista.

Perusinstallaatiotekniikan suunnittelu ei ole samassa asemassa kuin

rakennesuunnittelu.  Suunnittelemattomuus ja sattumanvaraisuus ovat

peruskäsityksiä.

Tämän tutkimuksen perusteella rakentamisen prosessi ei tue

perusinstallaatiotekniikan systemaattista sijoittamista rakennukseen eikä sitä, että

ne olisivat jälkeenpäin helposti huollettavissa, kunnossapidettävissä tai

vaihdettavissa.  Tämä aiheuttaa sen, että nykyisin rakennuksia joudutaan kokonaan

jopa purkamaan, kun niiden perusinstallaatiotekniikka on integroitu

epäsystemaattisesti rakenteisiin.  Korjaus ja kunnossapitotoimenpiteet muodostuvat

kalliiksi. 

7.3 Perusinstallaatiotekniikan kehitys ja nykytila

Perusinstallaatiotekniikan kehitystä tarkastellaan vertailemalla rinnakkain

valtavirrassa ja  kehitysvirrassa tapahtunutta kehitystä.
Taulukossa 8 esitetään perusinstallaatiotekniikan kehityksen- ja

integroitumisenhistoria sekä nykytila valtavirran ja kehitysvirran näkökulmasta

sellaisena kuin haastateltavat sen näkevät.

Taulukko 8.  Perusinstallaatiotekniikan kehityksen- ja integroitumisenhistoria sekä nykytila valtavirran
ja kehitysvirran näkökulmasta sellaisena kuin haastateltavat sen näkevät.
Kehityshistoria
Valtavirta 
Tekniikat
Karkeasti ajateltuna eivät
perusinstallaatiotekniikat ole miksikään
muuttuneet. 
Materiaalit
Muovitekniikka näyttää valtaavan alaa kuparilta
ja pellitä. Materiaalit ovat parantuneet.
Ontelolaattatekniikka
Valmispaketteja tuodaan työmaalle
Järjestelmät
Sähköpuolella on tullut jakelukiskojärjestelmän
tyyppiset systeemit sekä ENSTO – net –
järjestelmä. 

Kehitysvirta 
Reititykset
Toimisto- ja liikerakentaminen
Installaatiot on erotettu rakenteista ja niille on
tehty tietoiset reititykset. Rakenteisiin
integrointia on kehitetty, vaikka se on saanut
vastustustakin.
Yhteysmoduuli on otettu käyttöön
pystynousuissa.  Vaakavedot on pääosin
sijoitettu käytäville, installaatiolattioihin tai alas
laskettaviin kattoihin.
Asuinrakentaminen
Ei  suurta edistystä, yhteysmoduulit ovat
tulossa.  
jatkuu…
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Kanavat: 15 vuotta sitten kaikilla valmistajilla oli
eri mittoja.
Kehitystä on tehty osasektoreilla ja
toimialoittain. Yli toimialojen tapahtuva oikea
talotekninen kehitys on ollut hyvin vähäistä.
Muutamat talotekniikan valmistajat ovat
itsellisesti lähteneet kehittämään omia
järjestelmiään.
Elinkaari
Tuotteiden asennettavuus, huollettavuus ja
kunnossapidettävyys on parantunut. 
Korjausrakentaminen kasvaa ja tuotteet ovat
kuitenkin uudisrakentamisen tuotteita.
Laatu
Suunnittelun kilpailuttaminen on heikentänyt
sen laatua.
Työtä on siirtynyt rakennuspaikalta tehtaalle –
laatu on parantunut.

Reitityksiä, yhteysmoduuleja sekä tilavarauksia
installaatiotekniikoita varten on
projektikohtaisesti tarkasteltu.

Integroinnin historia
Valtavirta
Ei selviä tuotteita – yhteistyöongelmia.
Järjestelmien välistä integroitumista ei ole
tapahtunut paitsi tietoliikennepuolella.
Asennusjärjestysten osalta integrointia on
tapahtunut.  Tällöin katsotaan paremmin missä
järjestyksessä järjestelmät voidaan asentaa.
Integraatio perustuu tiettyihin lainalaisuuksiin.
Esimerkiksi pystynousujen sijoittaminen on
perustunut siihen, että pannaan kerroksissa
päällekkäin samantyyppiset märkätilat, jolloin ne
saadaan tiettyyn paikkaan.

Kehitysvirta
Järjestelmät
Asennushormijärjestelmä putkisto- ja
sähkötekniikkareitityksille.
Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä on täysin
integroitu ja toimii huonepäähän asti kolmen
putken avulla.

Uudet liiketoimintatavat
On merkkejä siitä, että yhteistä,
tuotekehitykseen liittyvää, verkostoitumista on
käynnissä.  Kehitystyö on kuitenkin vasta
orastavassa alkuvaiheessa.  Asiat on siis
ajateltava uudella tavalla ja tällöin joudutaan
murtamaan perinteisiä liiketoimintarajoja.

Nykytila
Valtavirta
Tilojen käyttäjät ja omistajat
Tarpeet ovat voimakkaasti kasvaneet.
Ratkaisuita on keksitty, mutta edelleen niitä
puuttuu.  Informaatiotekniikan puolella ollaan
valitettavasti siinä tilanteessa, että
nousuratkaisut ovat hyvin perinteiset.
Keskikokoisessa toimistossa voi olla 50-60
erillistä verkkoa.
Ongelmia esiintyy käytössä ja
kunnossapidossa, huollossa ja korjauksessa,
yhteistyössä eri osapuolten välillä sekä
integroinnissa ja koulutuksessa.

Kehitysvirta
Liiketoiminta
Eri toimijoiden jonkun näköinen
verkostoituminen ja sitä kautta asioiden
yhdessä miettiminen on tällä hetkellä päällä.

 

Tässä teemassa tulee esille eroavaisuus kehitysvirrassa toimivien ja valtavirrassa

työskentelevien välillä. Kehitysvirrassa työskentelevät ovat usein mukana myös

kärkiyritysten kehityshankkeissa.  Tätä kautta he näkevät asiat eri tavalla.

Valtavirrassa työskentelevillä on eri näkemys perusinstallaatiotekniikoiden



77

järjestelmäkohtaisesta kehityksestä.  He näkevät ainoastaan sen, mitä

perusinstallaatiotekniikka on käytännön työmailla.  Yhteisenä piirteenä molemmille

on se, että he näkevät järjestelmäkohtaisten komponentti- ja asennustekniikoiden

kehittyneen mikä näkyy asennustyön nopeutumisena.

Yleisesti ottaen verkkojen detaljit ovat kehittyneet.  Itse kokonaisuudessa ei ole

juurikaan tapahtunut kehitystä.  Detaljit ovat kehittyneet systemaattisemmiksi

lähinnä liitos- ja työmaatekniikoiden kannalta.  Jos katsotaan joitakin yksittäisiä

pilotteja, siellä esiintyy uusia ajatuksia.  Esimerkiksi ”PARA” – projektin tuloksena

saatiin määritettyä pystyvedot porrashuoneen yhteydessä olevaan pystykuiluun

Tätä kutsutaan tekniikkavyöhykkeeksi.  Vaakavedoille löydettiin asennuslattiat ja/tai

paikalla valuun sijoitetut suojaputket (Linna 1994).  Linna keskittyi reitityksiin, ei

niinkään itse järjestelmien kehittämiseen.  Hän havaitsi, että muuntojoustavuus on

kiinni installaatiotekniikoista.  Tämä liittyi kuitenkin enemmän tilakohtaiseen

muuntojoustavuuteen kuin perusinstallaatiotekniikoiden muuntojoustoon.

Perusinstallaatiotekniikoiden sijoittelu ja systemaattisuus on kuitenkin

muuntojoustavuuden perusta.  Toimistorakentamisessa ollaan muuntojoustavuuden

suhteen hieman pidemmällä kuin asuinrakentamisessa.  Tämä johtunee pitkälti

siitä, että asiakkaat osallistuvat toimistorakentamiseen omilla välittömillä tarpeillaan,

kun taas asuinkerrostalopuolella ei ole samanlaista mahdollisuutta, vaan se

tapahtuu "edustajien” kuten virkamiehistön välityksellä - rakentamismääräykset,

ohjeet ja suositukset.  Ilmanvaihtokanavia ollaan asentamassa ontelolaattoihin,

mutta vastustajiakin tälle ratkaisulle löytyy. Yksittäisiä ja suunnittelijakohtaisia

ratkaisuja on siis kehittynyt, mutta valtavirta on edelleen sama.

Näyttää siltä, että liiketoiminnan kehitys ja tekninen kehitys eivät kulje käsi kädessä.

Tämä aiheuttaa jarrutusta ja vastustusta.

Etukäteen lähetetyn mallihypoteesin avulla pyrittiin löytämään haastateltavien

käsitys integroinnin teknisestä nykytilasta ja kehityksen suunnasta.  ”Integroinnilla

ymmärrän enemmän sitä, että ne fiksusti suunnitellaan ja mietitään ennen kaikkea

niiden sijainti ja toteutustapa, ja sitten vasta oikeastaan ihan viimeisenä mietitään

se, että voisiko niihin keksiä jonkun teknisen tuotteen, tuoteperheen tai järjestelmän.

Nämä kaikki kolme liittyvät integrointiin.  Vaikka ne ovat eri kokoisia ovat ne
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verkkorakenteeltaan analogisia toistensa kanssa, runkoverkot ovat yleensä

tähtimäisiä tai puumaisia.”  

Tutkimuksen tulos osoittaa, että kokonaisvaltaista rakennuksen

perusinstallaatiotekniikan integroitumista ei ole tapahtunut siinä mielessä kuin tässä

nyt ajatellaan.  Kärkiyrityksissä ollaan ottamassa askelia, jotka saattavat johtaa

teolliseen integraatioon.  Tämä tapahtuukin yhdessä liiketoiminnan kehittämisen

kanssa.  Jotta järjestelmien integrointi ja järjestelmämoduulit kehittyisivät, on tälle

kehitykselle luotava mahdollisuudet ja edellytykset.  Tätä integroitumista on

tarkasteltu yksittäistapauksina, projektikohtaisesti eikä tällä tavoin ole päästy

systemaattisiin integrointeihin eikä työmenetelmien muutoksiin. Rakentajapuolella

kärkiprojektit tarkastelevat reititysjärjestelmiä mahdollisuutena integroitumiseen. Se

mahdollistaa perusinstallaatiotekniikoiden järjestelmällisen kehittämisen.  Kun näitä

järjestelmiä asennetaan samoihin tiloihin, voi syntyä ajatus: Miten niitä voitaisiin

integroida?  Samoin voidaan ajatella käytännön tilanteessa; mitä hyötyä

integroinnista olisi sekä mitä ja miten pitäisi integroida.  Lähtökohtanahan pitää olla

tilaajan kannalta elinkaariedullisuus, tiloissa tapahtuvan toiminnan

kustannustehokkuus ja muuntojoustavuuden antama toiminnallisuus.  Olivatpa

ominaisuusvaatimukset mitkä tahansa, integrointi on vasta tulevaisuutta.  Toisaalta

perusinstallaatiojärjestelmiä kehittävät yritykset toimivat yksinään eikä yhteistyöhön

ole ollut edellytyksiä.  Reititysten standardisointi antaisi mahdollisuuden teolliseen

rakentamiseen ja yritysten verkostoitumiseen.

7.4 Perusinstallaatiotekniikan integroitumisen hyödyt

Haastateltavien näkemyksen mukaan integroituminen nostaa laatua, koska se

vaikuttaa teknisten järjestelmien yhteentoimivuuteen.  Käyttövaiheen ratkaisut ovat

edullisempia ja niille muodostuu vastuunkantajansa. Standardiratkaisuista hyötyvät

myös tuoteosavalmistajat ja uudet erikoistuneet asennusporukat.  Todellinen ja

laaja kehitystyö hyödyn tavoittelemiseksi vielä odottaa.  Ongelmana näyttää olevan

se, että rakentamisen ammattilaiset ja talotekniikan ammattilaiset eivät ole aidosti

keskustelleet keskenään.  Jos rakennusalan tutkimuksissa on saatu jotakin

positiivista aikaan, se ei ole mennyt käytäntöön talotekniikkapuolelle.  Toisaalta

markkinat eivät ole ottaneet integroituja ratkaisuja käyttöön eivätkä järjestelmien



79

kehittäjät ole tuoneet ratkaisujaan markkinoille – muutamia poikkeuksia lukuun

ottamatta, koska imuvoima eli vaatimusvirta ei ole ollut kyllin voimakas.  Myöskään

asiakkaat eivät ymmärrä integroitujen ratkaisujen hyötyjä.

Integroinnilla voitaisiin vähentää työmailla esiintyviä riitoja,  ”Ammattilaiset ja

henkilöstö on aina mukana ja kaikissa rakennuksen elinkaaren vaiheissa.  Ilman

heitä kuva ei toimi.  Ainaiset riidat rakennustyömailla ovat ammattirajat, asenteet,

kateus, palkat, logistiikka jne.”

Rakentajan ääni on kuulunut enemmän kuin ylläpitäjän ja investoijan/omistajan.

Rakennusvaiheen ratkaisut ovat olleet tärkeämpiä.  Asia on tiedostettu, mutta

käytännön ratkaisua ei ole vielä löydetty.  Aikaviive ajatuksesta käytäntöön riippuu

siitä minkälaisia vaikuttajia alalla toimii.

Elinkaarikysymykset nousevat esille ylläpidon, käytön- ja kunnossapidon sekä

huollon ja korjauksen suhteen, ” parhaassa tapauksessa rakennus voidaan helposti

täysin muuntaa uuteen käyttöön, kun toinen vaihtoehto olisi purkaa ja rakentaa

uusi.”

7.5 Perusinstallaatiotekniikan integroitumisen haitat

Haastattelututkimus osoittaa, että haittatekijät ovat enimmäkseen asenteellisia ja

taloudellisia. Kysymys on niin rakentamisen kuin käytönaikaisestakin rahasta.  Sen

tavoittelu tuo erilaisia asennemuotoja.  Toisen tulo on toisen kustannus.

Haastateltavista selkeä enemmistö on sitä mieltä, että perusinstallaatiotekniikoita ei

pidä integroida ”suljetun boxin”  periaatteella.  Perusinstallaatiotekniikan

koherenssiperiaatteen mukaisesti tämä on oikein.  Perusinstallaatiotekniikoiden

integroinnissa on huomioitava rakennusprojektin sujuvuus, käyttö- ja kunnossapito,

huolto- ja korjaustoiminnot, kierrätys ja riskit.  Haittaavina tekijöinä pidetään

perinteisen toimialan toimintatapoja ja urakointirajoja, jotka integroinnin myötä

saattavat hävitä tai muuttua.  Kysymys on siitä, että pelätään oman työpaikan tai

liiketoiminnan puolesta.

Näyttää kuitenkin siltä, että varsinaista haittaa integroimisesta ei ole.  Siinä on

monia tekijöitä, jotka on huomioitava, mutta se on tuotekehitystä, liiketoiminnallista

kehitystä sekä ammattien kehittämistä.  Tämä viimeksi mainittu näyttää olevan
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hyvinkin estävä tekijä.  Perusinstallaatiotekniikoiden oppiminen ja hallitseminen on

mahdollista, kun perusinstallaatiotekniset moduulit nähdään liitostekniikoina.

Edellytys kehitykselle onkin yhteistyön lisääminen koulutuksessa, kehitystyössä

sekä eri osapuolten liiketoiminnallisten etujen löytäminen.  Tällaisen

liiketoiminnallisen verkostokehityksen suurin kulmakivi onkin: Miten päästään

oikeudenmukaiseen katteenjakamiseen kohtuuttoman hamstraamisen sijasta?

Varsinaista teknistä estettä tai haittaa ei nähdä.  Perusinstallaatiotekniikan

integroinnille saatiin seuraava tarkennettu sisältö: 

• Tarvittavaa perusinstallaatiotekniikkaa voidaan yhdistää ja teollisesti tuottaa

yhteiseen pysty- tai vaakareititystilaan.

• Toteutusmuoto voi olla komponentti, moduuli tai järjestelmä. 

• Toteutusmuodot voivat olla yhdistettyjä tai ainakin yhteneväisesti yhteensopivia.

7.6 Perusinstallaatiotekniikan integroitumiseen vaikuttavat tekijät ja tahot 

Tämän tehtävän tavoitteena ei ole hakea absoluuttisesti edistävintä tai estävintä

tahoa tai tekijää, vaan näiden indikaattoreita, jotta toimenpiteitä voitaisiin suunnata

oikeille tahoille ja oikeisiin tehtäviin.  Tämän vuoksi kehitettiin

vaikuttavuusindikaattorin, jonka avulla vaikuttavimmat tekijät ja tahot voidaan

karkeasti erotella.  Taulukossa 9 on esitetty perusinstallaatiotekniikan

integroimiseen vaikuttavat tekijät ja tahot vaikuttavuusindikaattorin mukaisessa

järjestyksessä. Tulokset on johdettu kokoomamuistilistataulukoista (liite 3, taulukot 9

ja 10).  Muistilistataulukkoa täytettäessä haastateltavia pyydettiin asettamaan

valitsemansa edistävät tekijät/tahot ja estävät tekijä/tahot vaikuttavuusjärjestykseen

siten, että yksi (1) on vaikuttavin luokka ja viisi (5) on vähiten vaikuttava luokka.

Näin ollen kukin seitsemästätoista haastateltavasta jätti pois 22 nimettyä

tekijämahdollisuutta ja 10 nimettyä tahomahdollisuutta.  Taulukon 9 numerosarja

(esimerkiksi Innovaatiot (+)6/(-)2/8/4 ) tarkoittaa, että

• (+)6 on niiden haastateltavien määrä, jotka katsoivat innovaatioiden edistävän

perusinstallaatiotekniikoiden integroimista, 

• (-)2 on niiden haastateltavien määrä, jotka katsoivat innovaatioiden estävän

sitä, 

• 8 on kokonaisäänimäärä ja 
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• 4 ( = +6 –2) vaikuttavuusindikaattori.

Vaikuttavuusindikaattori määriteltiin kuitenkin riippumattomaksi

vaikuttavuusluokkien lukumäärästä, koska luokilla ei katsottu olevan tässä

tapauksessa merkitystä vaikuttavia tekijöitä ja tahoja eroteltaessa.

Vaikuttavuusindikaattorin avulla on mahdollista

• tarkastella estävien ja edistävien tahojen ja tekijöiden ääripäitä ja erottaa niistä

edistävimmät ja estävimmät, 

• järjestää karkeasti edistävät ja estävät järjestykseen,

• tunnistaa tekijät ja tahot, joihin pitää vaikuttaa muutoksen aikaansaamiseksi,

• tarkastella vaikuttavuuden suuruutta ja suuntaa,

• tarkastella tekijän tai tahon sisäistä olemusta, koska sama tekijä tai taho voi

saada sekä + että – merkkejä,

• esittää kysymyksiä – miksi?,

• etsiä yhteyksiä päättelemällä,

• tarkastella haastateltavien sisäistä mielipidejakaumaa.
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Taulukko 9:  Perusinstallaatiotekniikan integroimiseen vaikuttavat tekijät ja tahot vaikuttavuusindikaattorin mukaisessa
järjestyksessä. 
(Tulokset johdettu kokoomamuistilistataulukoista: liite 3, taulukot  9 ja 10).

Tahot Vaikuttavuus-
indikaattori

Tekijät Vaikuttavuus-
indikaattori

Kiinteistön omistaja / tilaaja (+)10/(-)1/11    = 9 Elinkaarikysymykset (+)11/–(0)/ 11    = 11
Järjestelmätoimittaja (+)10/(-)2/12    = 8 Tilojen käyttäjien ja omistajien

lisäarvon kasvattaminen
(+)10/-(0)/10     =  10

Käyttäjät (+)8/(-)0/8        = 8 Toimialojen välinen yhteistyö ja
verkostoituminen

 (+)7/(-)2/9        =   5

Suunnittelija (+)10/(-)6/16    = 4 Uudet liiketoimintatavat (+)7/ (-)2/9        =   5
Komponenttitoimittaja (+)5/(-)1/6        = 4 Huolto- ja korjaus  (+)6/(-)1/7        =   5
Peruskorjaaja (+)5/(-)1/6        = 4 Käyttö- ja kunnossapito (+)5/(-)5/10       =   5
Rakentaja / rakennuttaja (+)8/(-)6/14      = 2 Installaatioiden

sarjatuotannon/moduloinnin
mahdollisuus – hinnat alas

(+)5/(-)0/5         =   5

Valmistajat, maahantuojat (+)4/(-)4/8        = 0 Innovaatiot (+)6/(-)2/8         =   4
Muu, mikä? Innovaatioiden
markkinoija, järjestöt, rakentamisen ja
rahoituksen kannalta yhteen
kytkeytyneet toimijat, rahoituksen
säätelijät

(+)2/(-)2/4        = 0 Tutkimus (+)5/(-)1/6         =   4

Elementtiurakoitsija (+)1/(-)1/2        = 0 Ympäristökysymykset  (+)4 /(-)0/4       =   4
Viranomaiset (+)3/(-)9/12      = -6 Kansainvälisyys (+)2/(-)0/2         =   2
Tukkukauppias (-)6/(+)0/6        = -6 Markkinoiden

vapautuminen/vakauttaminen
(+)2/(-)0/2         =   2

Aliurakoitsija (-)7/(+)0/7        = -7 Tuotekehitys  (+)4/(-)3/7        =   1
Ammattiliitot (-)10/(+)0/10    = -10 Materiaalit (+)1/(-)0/1         =   1
Pääurakoitsija (-)12/(+)1/13    = -11 Muu, mikä? Työntekijäpotentiaali

ennen koulutusvalintaa,
markkinat, kiinteistöautomaatio,
alihankintaketjut

(+)2/(-)2/4         =   0

Reititykset (-)2/(+)1/3         =  -1
Koulutus (-)5/ (+)3/8        =  -2
Tehdyt laite- ja
tuotantoinvestoinnit

(-)5/ (+)2/7        =  -3

Standardit (-)4/(+)1/5         =  -3
Rakennus, rakenteet, prosessit (-)7/(+)1 /8        =  -6
Työehtosopimukset (-)6/(+)0/6         =  -6
Kauppatapa (-)6/(+)0/6         =  -6
Normit (-)8/(+)0/8         =  -8
Asenteet (-)12/(+)0/12     = -12
Ammattirajat (-)13/(+)0/13     = -13

Kirjallisuuskatsauksessa ei pystytty priorisoimaan edistäviä tai estäviä tekijöitä tai

tahoja.  Haastattelun yhteydessä se oli mahdollista.  Tutkimuksella tekijöiden ja

tahojen vaikuttavuus kirkastui ja tutkijan ymmärrys näistä kasvoi.

Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelun tuloksena saatu tahojen ja tekijöiden sisältö

erosi hieman toisistaan.  Ero oli siinä, että näillä tekijöillä ja tahoilla oli hieman eri

nimitykset.  Se, mikä oli muistilistataulukossa mainittu tekijäpuolella, oli

haastateltavilla tahopuolella ja päinvastoin.  Esimerkiksi  haastateltavien

”huoltoporukka” oli muistilistataulukossa tekijäpuolen ”huolto- ja korjaus”.  ”Työn

pirstaleisuus ja spesialisointi” oli muistilistassa ”ammattirajat”.  ”Ammattirajoja”

merkitsi muistilistassa myös haastateltavien ”rakennusalan järjestöt”.  Muistilistan

kohta  ”asenteet” sisälsi haastateltavien ”tapa työskennellä”, ”pelko mutkikkaista
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systeemeistä” ja ”monimutkainen terminologia” kohdat.  Nämähän muokkaavat

asenteita.  Tässä vaiheessa on mielenkiintoista todeta, että ”ympäristökysymykset”

tai ”elinkaarikysymykset” eivät tulleet sellaisenaan esille kenenkään haastateltavan

välittömistä vastauksista.  Elinkaarikysymykset tulivat esille konkreettisemmin kuten

”käyttö- ja kunnossapito” sekä ”huolettavuus ja korjausnäkökulma”,

ympäristökysymykset eivät ollenkaan.  Tämä on tulkittava siten, että

”ympäristökysymykset” eivät tällä hetkellä ole vielä sisäistyneet.  Kun haastateltavia

muistutettiin ko. aiheesta, heiltä löytyi perusteluja myös tähän kohtaan.

Ympäristökysymykset jäivät kuitenkin edistävien tekijöiden häntäpäähän.

Analyysia varten järjestettiin tekijät ja tahot vaikuttavuusindikaattorin mukaan

vaikuttavuusjärjestykseen.  Näin järjestettyjä tuloksia tarkasteltaessa

edistävimmäksi tekijäksi nousi elinkaarikysymys. Perusinstallaatiotekniikalla näyttää

olevan selkeä pienentävä vaikutus elinkaaren aikaisiin kustannuksiin.

Tutkimuksen perusteella edistävimmäksi tahoksi nousevat kiinteistön omistajat ja

tilaajat.  Tekijänä on tällöin heidän lisäarvonsa kasvattaminen. 

Järjestelmätoimittajat ja käyttäjät olivat voimakkaasti edistäviä tahoja.

Liiketoiminnallisesti tämä liittyy lisäarvon kasvattamiseen, joka saavutetaan

toimialojen välisellä yhteistyöllä, uusilla liiketoimintatavoilla ja innovaatioilla.

Perusinstallaatioiden sarjatuotanto/modulointi nähtiin välillisesti lisäarvon

kasvattajana.  Tämä tarkoittaa perusinstallaatiotekniikoiden teollista tuottamista.

Teollinen perusinstallaatiotekniikka edistää urakoitsijan ja järjestelmä-, moduuli-,

komponenttitoimittajan kilpailukykyä. 

Mielenkiintoista on todeta, että suunnittelija on hyvin ristiriitainen taho.  Se ilmenee

siitä, että kuusitoista haastateltavaa seitsemästätoista nimesi heidät vaikuttavaksi

tahoksi - joko edistäväksi tai estäväksi.  Etupäässä suunnittelija on edistävä taho.

Estävyys ilmenee siten, että suunnittelija suunnittelee sitä, minkä tietää olevan

olemassa.  Kilpailuttamiskäytäntö on ajanut heidät nurkkaan.  Heillä ei ole aikaa

eikä varoja seurata kehityksen etenemistä.  On kuitenkin huomioitava, että

suunnittelijoiden kehittäessä toimintojaan, myös heidän kannattavuutensa paranee.

Se on tullut esille kirjallisuuskatsauksessa esitettyjen projektien vaikuttavuutta

seurattaessa (Bebesch et al. 1998).
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Käyttövaiheen tekijät kuten huolto- ja korjaus sekä käyttö- ja kunnossapito olivat

käyttäjien sekä peruskorjaajien kanssa edistäviä tekijöitä. 

Tutkimus ja tuotekehitys ovat jonkin verran edistäviä tekijöitä, mutta ne sisältävät

myös estäviä tekijöitä.  Tässä on ilmeinen informaatiokuilu.  Tutkimus ei mene

tuotekehityksen kautta toteutukseen.  Tämä sisältää myös muna-kana-asetelman:

Markkinaimua ei ole, koska ei ole järjestelmiä - järjestelmiä ei kehitetä, koska

markkinaimua ei ole.

Estävimmäksi tahoksi tutkimuksessa priorisoitiin pääurakoitsija.  Hän toteuttaa

urakan käytännössä eikä ole kiinnostunut kehittämistyöstä enää siinä vaiheessa,

koska urakan hinta on kilpailtu, aikataulu kireä ja viivästyssakot painavat päälle.

Ammattiliitot, aliurakoitsijat, tukkukauppias ja viranomaiset tuntuvat estävän

tehokkaasti perusinstallaatiotekniikoiden integroimista. Olemassa olevan

turvaaminen on kehityksen jarru.  Näille tahoille nykyisen tilanteen säilyttäminen

tuntuu sopivan parhaiten. Rakentamisvaiheen aikana nämä tahot ovat niitä, jotka

rakennuksen pystyttävät.  Ne ovat myös ne tahot, joihin vaikuttaminen pitää

kohdentaa.  Tämä tarkoittaa sitä, että nämä tahot on saatava edistämään

perusinstallaatioiden integrointia.  Estävimmät tekijät eli ammattirajat, asenteet,

normit, kauppatapa ja työehtosopimukset liittyvät suoraan edellä mainittuihin

tahoihin. Rakennuksen elinkaaren ääripäät (raaka-aineiden hankinta alkupäässä

sekä jälleenkäsittelijä, hävitys ja kierrätys loppupäässä) eivät näyttäneet vaikuttavan

lainkaan. 

Tämän tutkimuksen teema-alueen kolme (3) tulosten perusteella suunniteltiin

taulukoiden 10 – 17 rakenne.  Niissä jaottelu on seuraava:

• Tasot (vaatimus, kehitys, suunnittelu, toteutus, toimitus, käyttö- ja kunnossapito,

huolto ja korjaus, uudet liiketoiminnat eli kahdeksan (8) tasoa)  liittyvät

rakennuksen elinkaaren vaiheisiin rakentaminen ja käyttö.  Tasot on jaettu

• kategorioihin eli tahoihin ja tekijöihin, jotka jaetaan

• luokkiin  edistävät ja estävät.
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Taulukon 7 kategoriat, kuten vaatijat ja vaatimukset, on asetettu rinnakkain

yhteyksien selvittämiseksi tahojen ja tekijöiden välillä. Kategorioihin on lisätty lisäksi

liitteen 3 taulukosta 8 haastateltavien esiymmärryksenä ilmoittamat tekijät ja tahot.

Tahot ja tekijät on edelleen jaettu luokkiin edistävät ja estävät. Luokkiin on siirretty

taulukosta 9 vaikuttavien tahojen tai tekijöiden havaintojen (+ tai - eli edistävä tai

estävä) lukumäärä ja vaikuttavuusindikaattori. 

Taulukoissa 10 – 17 on esitetty haastateltavien perustelut valitsemilleen ja

priorisoimilleen vaikuttavimmille (viisi (5) kumpaakin) tekijöille ja tahoille.  Sanomia

on koottu yhtenäisiksi lauseiksi, yhdistelty ja luokiteltu, mutta ei muutettu niiden

oleellista sisältöä eikä kontekstia.  Edistävien tekijöiden/tahojen perustelut on

kirjoitettu mustalla. Estävien tekijöiden/tahojen perustelut on kirjoitettu kursiivilla.
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Taulukko 10.  Perustelut vaikuttavimmille tekijöille ja tahoille eri luokissa perusinstallaatiotekniikoiden integroimisen
kehittämisessä:  Vaatimustaso.

Rakentamisen vaihe:  Vaatimustaso
Tahot
Vaatijat
Omistajat, tilaaja, rakennusalan järjestöt, työtehoseurat,
viran-omaiset, rakennuttajat, rakentajat

Tekijät
Vaatimukset
Ohjeet, määräykset, standardit, vaatimukset
selkeät kokonaisuudet ja järjestelmät, integroidut  systeemit

Edistävät tahot
Kiinteistön omistaja / tilaaja
(+10, +9 )
Rakentaja /rakennuttaja,
(+8, +2) 
Viranomaiset (+3, -6)

Estävät tahot
Viranomaiset (-9, -6)
Rakentaja / rakennuttaja
(-6, +2)
Kiinteistön omistaja / tilaaja 
(-1, +9)

Edistävät tekijät
Elinkaarikysymykset (+11,
+11)
Tilojen käyttäjien ja
omistajien lisäarvon
kasvattaminen, 
(+10, +10)
Ympäristökysymykset (+4,
+4)
Standardit (+1, -3)

Estävät tekijät
Normit (-8, -8)
Standardit (-4, -3)

Haastateltavien perustelu

Käyttäjät
Vaikutuskanavana on
omistaja, rakentaja. 
Rakennuttajat ja
suunnittelijat tavoitteenaan
käyttö- ja
toimintakustannusten
minimointi sekä
yksinkertaiset, vaihdettavat
ja muunneltavat järjestelmät.  

Edistyäkseen asuntopuoli
tarvitsee järjestäytyneen ja
valistuneen omistaja- ja
käyttäjätahon.  
Omistajat
Yleinen vaatimus –
rakennusvirheet
vähemmäksi.
Omistajat ovat ammattilaisia,
jotka katsovat kiinteistöä
tuloa tuottavana ja
varallisuusarvoa
edustavana, objektina.
Tuottovaatimukset täytyy
tehdä järkevämmillä,
muunneltavammilla ja
elinkaariystävällisemmillä
tuotteilla.  Vanhoilla
toiminnoilla ei saavuteta
riittävää tuottoa.

Haastateltavien perustelu

Viranomaiset
Ominaisuuksien
ohjaaminen.  Ei riitä vain se,
että tiloja varataan, vaan
tiloille on nimettävä
käyttötarkoitus.
Eniten nousivat esille
paloviranomaiset sekä
rakennusvalvonta-
viranomaiset. 

Haastateltavien perustelu

Elinkaarikysymykset
Elinkaarikysymykset
kiinnostavat  omistajia ja
käyttäjiä vaatimuksenaan
ratkaisujen pitkäikäisyys,
muunneltavuus, energian
säästö, kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisuus
sekä kustannustehokkuus,
huollettavuus, uusittavuus ja
vaihdettavuus. 
Kustannustietous
- havainnollisuus
Perusinstallaatiotekniikka
järjestelmineen,
moduuleineen ja tiloineen
nähdään investointina
käyttövaiheeseen, jossa
tilojen käyttöarvo paranee. 
Standardit
Standardit edistävät
tuoteosatoimittajien
yhteistyötä.

Haastateltavien perustelu

Viranomaiset
Integroimista estävinä
tekijöinä nähtiin
pikkutarkkuus,
kokonaisuuden
hallitsemattomuus sekä
tulkintojen
yhdenmukaistamisen puute.
He kiinnittävät vielä tänä
päivänä enemmän huomiota
rakentamisvaiheenaikaisiin
kustannuksiin kuin
rakennuksen
elinkaarenaikaisiin
kustannuksiin.
Rakennusoikeus
ja rakennusmääräysten
tulkinnat.  Tämä tarkoittaa
sitä, että järjestelmiä
kehitettäessä on kehitettävä
myös määräyksiä.  
Mikäli standardeja on otettu
lain jatkeiksi, saattavat ne
aiheuttaa epätoivottavia
ilmiöitä, kuten reititystilojen
minimointi tai sandwich –
elementtien ohentuminen.
Ympäristökysymykset
Ympäristökysymykset eivät
tuo liiketoimintaa, mutta
suuntaus on kasvussa.

Vaatimustasolla  

• Tahot haluavat 

• käyttö- ja toimintakustannusten minimointia sekä

• yksinkertaisia, vaihdettavia ja muunneltavia järjestelmiä.

• Toimisto- ja liiketilapuolella on voimakas vaatijataso, kun taas asuntopuolella

tällaista ei ole.  Vaatimusten yhtenäistämiseksi tällainen taho pitäisi saada

aikaan.
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• Viranomaisten pitäisi kiinnittää huomiota reititysten käyttötarkoituksiin.

• Perusinstallaatiotekniikka on nähtävä investointina käyttövaiheeseen.  Tämän

vuoksi vaikuttajatahojen kustannustietoutta siitä täytyy lisätä.

Taulukko 11.  Perustelut vaikuttavimmille tekijöille ja tahoille eri luokissa perusinstallaatiotekniikoiden integroimisen
kehittämisessä:  kehitystaso.

Rakentamisen vaihe:   Kehitystaso
Tahot
Koulut 
Yliopistot, korkeakoulut, keksijät, ammattikoulut

Tekijät
Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys
Komplisoitu terminologia,  rakennusjärjestelmäkehitys,
tuotekehitys, uudet järjestelmät vaativat uutta ammattitaitoa
ja osaamista,  teknologia-ohjelmat, energiavarojen riittävyys,
puhtaan veden rajallisuus

Edistävät tahot Estävät tahot Edistävät tekijät
 Innovaatiot (+6, +4) 
Tutkimus (+5, +4) 
Tuotekehitys (+4, +1)
Koulutus (+3, -2)

Estävät tekijät
Koulutus (–5, -2)
Työntekijäpotentiaali (-2, 0)
Tuotekehitys (-3, +1)
Innovaatiot (-2, +4)
Tutkimus (-1, +4)

Haastateltavien perustelu Haastateltavien perustelu Haastateltavien perustelu

Innovaatiot, tutkimus ja
tuotekehitys 

Teknologiaohjelmat
Niille on annettava tilaa.
Yhteinen nimittäjä on
lisäarvon tuottaminen
rakennuksen elin-kaaren eri
vaiheiden tahoille ja tekijöille.
Niissä on oltava integroiva
ote toimintojen

nopeuttamiseksi. 
Soveltava tutkimus 
Koerakentamisesta tulokset
käytäntöön yhdessä
teollisen tuotekehityksen
kanssa.
Koulutus
Uudet järjestelmät
tarvitsevat uutta
ammattitaitoa ja laaja-alaista
osaamista.

Haastateltavien perustelu

Koulutus
Komplisoitu terminologia.
Koulutus muokkaa asenteita
ja ammattirajoja. 
Se on hyvää, syvää, mutta
kapea-alaista. 
Peruskoulutus palvelee
olemassa olevaa
järjestelmää. 
Työvoima
Eri alat taistelevat
työvoimasta.
Työvoimapotentiaali
supistuu.  Kansainvälisyys
tuo uusia yrittäjiä ja
työntekijöitä markkinoille.  

Kehitystasolla 

• Alan teknologiaohjelmat pitäisi linkittää siten, että saadaan lisäarvoa

rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa tapahtuvan kehityksen nopeuttamiseksi.

• Teollinen tuotekehitys ja koerakentaminen pitäisi suorittaa yhdessä.

• Koulutuksella pitäisi saada moniammatillisia tahoja, jotka puhuvat samaa kieltä

ja ymmärtävät toistensa tarkoituksia. 
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Taulukko 12.  Perustelut vaikuttavimmille tekijöille ja tahoille eri luokissa perusinstallaatiotekniikoiden integroimisen
kehittämisessä:  Suunnittelutaso.

Rakentamisen vaihe:  Suunnittelutaso
Tahot
Pääsuunnittelija, Suunnittelijat

Tekijät
Suunnittelu
Arkkitehtisuunnittelu, asiakkaan tarpeet, yksinkertaiset ja
selkeät systeemit, helppokäyttöisyys, rakennuksen
suunnittelun systematisoituminen eli sijaintipaikkojen
yhtenäistyminen, suunnitteluratkaisut, suunnittelun
puutteellisuus, loppukäyttäjän yksilöllisyys

Edistävät tahot
Suunnittelija (+10, +4)

Estävät tahot
Suunnittelija (-6, +4)

Edistävät tekijät Estävät tekijät

Haastateltavien perustelu

Suunnittelija
Toteutuskelpoisia ideoita ja
ajatuksia löytyy.  
Pyrkimys
perusinstallaatiotekniikan
kehittämiseen moduloituun
ja standardoituun suuntaan.
Suunnittelijat, tilaajan
edustajina, pystyvät
ymmärtämään omistajan tai
rakennuttajan tarpeet ja
keksivät niihin  innovatiivisia
ratkaisuja.
Rakennesuunnittelijat ja
talotekniikkasuunnittelijat
ovat avainasemassa.

Haastateltavien perustelu

Suunnittelija
Modulointi ja
järjestelmärakentaminen
vähentävät suunnittelijan
työtä erityisesti
peruskorjauksessa ja
ajanmukaistamisessa.
Eri alojen suunnittelijat eivät
vielä aidosti keskustele ja
kehitä asioita yhdessä. 

Haastateltavien perustelu

Asiakkaan tarpeet 
Yksinkertaisia, selkeitä ja
helppokäyttöisiä ratkaisuja. 
Suunnittelu
Rakennuksen suunnittelun
systematisointi eli
sijaintipaikkojen
(tilavaraukset, reititykset)
yhtenäistyminen.
Suunnitteluratkaisut

Haastateltavien perustelu

Suunnittelu
Suunnittelun puutteellisuus.
Loppukäyttäjän yksilöllisyys.
Suunnittelun
kilpailuttaminen.

Suunnittelutasolla 

• Rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijoiden pitää kehittää asioita yhteistyössä

teollisuuden kanssa.

• Suunnittelun kilpailuttamisessa pitäisi  siirtyä hintakilpailusta laatukilpailuun,

jossa kilpailuvalttina olisi toteutuksen ja käytön optimoitu ja osoitettu edullisuus.
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Taulukko 13. Perustelut vaikuttavimmille tekijöille ja tahoille eri luokissa perusinstallaatiotekniikoiden integroimisen
kehittämisessä:  toteutustaso.

Rakentamisen vaihe:  Toteutustaso
Tahot
Toteuttajat
Ammattitaitoinen työvoima Suomessa on vähentynyt,
johtajasta työmieheen.
Rakennusurakoitsija, talotekniikkaurakoitsija, suuret
rakennuttajat, globaalit yritykset, sähköurakoitsijat,
erikoisurakointi, aliurakointi

Tekijät
Toteutus
Aikataulun lyhentyminen – työnjohto ja rakennusurakoinnin
sirpaleisuus – ei mahdollista integroimista.  
Kehitysintensiteetin mataluus ja tekninen kehitys – pelko
mutkikkaista systeemeistä.  
Muutoskustannukset ja   rakennusliikkeiden
tuottavuusvaatimus. 
Massatuotannossa integrointi on hyvä – yksilöllisyys on este
integroinnille.

Edistävät tahot
Rakentaja/rakennuttaja 
(+8, +2)
Rakentamisen ja
rahoituksen kannalta yhteen
kytkeytyneet toimijat,
rahoituksen säätelijät, 
(+2, 0)

Estävät tahot
Pääurakoitsija (-12, -12)
Ammattiliitot (-10, -10)
Aliurakoitsija (-7, -7)
Rakentaja/rakennuttaja 
(-6, +2)

Edistävät tekijät
Toimialojen välinen yhteistyö
ja verkostoituminen 
(+7, +5)
Kansainvälisyys
(+2, +2)
Materiaalit (+1, +1)
Rakennus, rakenteet,
prosessit (+1, -6)

Estävät tekijät 
Ammattirajat (-13, -13)
Asenteet (-12, -12)
Rakennus, rakenteet,
prosessit
(-7, -6)
Työehtosopimukset (-6, -6)
Toimialojen välinen yhteistyö
ja verkostoituminen (-2, +5)

Haastateltavien perustelu

Rakennuttaja ja rakentaja
He voivat olla myös
omistajia tai omistajan
edustajia.  Valistuneina ja
koulutettuina he näkevät
installaatiojärjestelmien
reititysten ja tilavarausten
merkityksen
perusinstallaatiotekniikan
integroimiselle ja
rakennuksen
elinkaarenaikaisille
kustannuksille.

Haastateltavien perustelu

Pääurakoitsija
Oma hiottu prosessi ja
toimintatavat – muutokset
ovat vaikeita.
Perusinstallaatiotekniikka
otetaan aliurakointina. Millä
ratkaisulla se tulee - ei
kiinnosta – kunhan tulee
ajallaan ja tuottaa pääomalle
maksimaalisen tuoton.  
Hän toteuttaa saatua
tehtävää.
Kehitysintensiteetin
mataluus, tekninen kehitys –
pelko mutkikkaista
systeemeistä,
muutoskustannukset,
rakennusliikkeiden
tuottavuusvaatimus
Aliurakoitsija
On spesialisoituneen
osasuorituksen tekijä ja mitä
pidempi aliurakoinnin ketju
on, sen vaikeampi on
saavuttaa integroitua
perusinstallaatiotekniikkaa.
Tieto eri alojen ongelmista ei
kohtaa.
Aliurakoitsijalle on eduksi
tehdä käsityötä työmaalla ja
velottaa siitä.  
Ammattijärjestöt
Pitävät voimakkailla liitoilla
reviireistään kiinni. 
Liikaa ammattikuntia ja
tiukkoja sääntöjä.
Palkkausjärjestelmien
kehittämisessä vielä paljon
työtä.
Ammattitaitoinen työvoima
Suomessa on vähentynyt,
johtajasta työmieheen.
Rakennuttaja ja  rakentaja 
Kohteen aikataulu,
investointikustannukset,
asenne, kauppatapa tms.

Haastateltavien perustelu

Yhteistyö ja
verkostoituminen
Perusinstallaatiotekniikoiden
integroitumisen ja reititysten
aikaansaaminen edellyttää
toimialojen välistä
yhteistyötä ja
verkostoitumista.  
Asenteet
Pelkojen poistaminen ja
hyödyn näkeminen ovat
edistäviä tekijöitä.

Haastateltavien perustelu

Yhteistyö ja
verkostoituminen
Rakennusalalla
verkostoituminen on
perinteisesti projektikohtaista
eli aina lähdetään nollasta
liikkeelle. Rakennusurakointi
on sirpaloitunut – se ei
mahdollista integroimista.
Asenteet
Tottumus on huono tapa
muuttuvassa
ammattikunnassa.  
Hioutuneet – ei teolliseen
rakentamiseen liittyvät –
tavat koetaan
edullisemmiksi, koska uuden
oppiminen hidastaa hetkeksi
työtä ja aiheuttaa
kustannuksia.  Se ilmenee
muutosvastarintana,
passiivisena vastustamisena
– kyllä, mutta….asenteena.
Yhteinen ymmärrys
asiakkuudesta on
kadoksissa.  Pelko
ansiotason madaltumisesta
tai liiketoiminnan
vähentymisestä,
mutkikkaista systeemeistä ja
vaikeasta terminologiasta. 
Ammattirajat ja
työehtosopimukset 
 Työn pirstaleisuus,
spesialisoituminen sekä
reviirien vartiointi  rajaavat
toisia osasuorituksia.  
Aiheuttaa päällekkäistä
työtä, joka ei lisää tilaajan
saamaa lisäarvoa kustakin
osasuorituksesta.  
Estää kokonaisuuden
näkemistä ja
integroituneiden
järjestelmien kehittymistä.
jatkuu…
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Työehtosopimuksen ja
urakkahintamenetelmän
sisältämät ehdot eivät tähtää
muutokseen, vaan ne
toteutetaan nykyisillä
menetelmillä ja tekniikoilla. 
Prosessit
Kehitys ja uuden
käyttöönotto toimii rahan
voimalla. 
Yhdessä sovitut kulttuuri ja
pelisäännöt puuttuvat
työmailta. 

Toteutustasolla 

• Uusilla kauppatavoilla ja kilpailumenetelmillä pitäisi saada urakoinnin ja työn

pirstaleisuus poistetuksi siten, että verkostoituneet yhteistyöryhmät voivat toimia

teollisilla periaatteilla ja teollisesti tuotetuilla perusinstallaatiotekniikan asennus-

ja järjestelmä moduuleilla.  Tämä edellyttää rakennus- ja installaatiotahojen

yhteistyötä  perusinstallaatiotekniikan viitekehyksessä reititysten ja

perusinstallaatiotekniikkamoduulien kehittämiseksi ja käytäntöön saattamiseksi.

• Yhteisen edun löytäminen urakoitsijoiden ja asentajien välille.  Tämä saattaa

merkitä urakkahinnoittelujärjestelmän muuttamista uutuuksia kehittävän

yrityksen kilpailukyvyn löytämiseksi.  
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Taulukko 14.  Perustelut vaikuttavimmille tekijöille ja tahoille eri luokissa perusinstallaatiotekniikoiden integroimisen
kehittämisessä:  toimitustaso.

Rakentamisen vaihe:  Toimitustaso
Tahot
Toimittajat

Tekijät
Toimitus 
Toimituslogistiikka, hyvä ohjeistus, reitit, runkojärjestelmät ja
materiaalit, tehdyt tuotannolliset investoinnit,  laitetoimitukset,
integroituja järjestelmiä ei ole, teollisuuden tehtaiden
käyttöasteen nostaminen, isot talotekniikkatoimijat,
integrointihalukkuus

Edistävät tahot
Järjestelmätoimittaja (+10,
+8)
Komponenttitoimittaja (+5,
+4)
Elementtiurakoitsija (+1, 0)
Valmistajat ja maahantuojat 
(+4, 0)

Estävät tahot
Tukkukauppias (-6, -6)
Elementtiurakoitsija (-1, 0)
Valmistajat ja maahantuojat 
(-4, 0) 
Komponenttitoimittaja (-1,
+4)
Järjestelmätoimittaja (-2, +8)

Edistävät tekijät
Installaatioiden
sarjatuotannon/ moduloinnin
mahdollisuus – hinnat alas
(+5, +5)
Tehdyt laite- ja
tuotantoinvestoinnit (+2, -3)

Estävät tekijät
Kauppatapa (-6, -6)
Tehdyt laite- ja
tuotantoinvestoinnit 
(-5, -3)
 Reititykset (-2, -1)

Haastateltavien perustelu

Järjestelmätoimittaja
Liiketoiminta perustuu
järjestelmien kehittämiseen,
markkinointiin ja
toimittamiseen.
Komponenttitoimittaja
Kehittää komponenttinsa
järjestelmiin sopivaksi.
Elementtiurakoitsija
Perusinstallaatiotekniikan
reititysvaatimus edistää
liiketoimintaa.
Valmistajat ja
maahantuojat
Markkinoiden avautuminen
mahdollistaa uusien
perusinstallaatiotekniikoiden
maahantuonnin ja viennin.
Kilpailu kiristyy.

Haastateltavien perustelu

Tukkukauppias
 Myy sitä mitä hyllystä löytyy
eikä ole kiinnostunut
teknisestä kehityksestä,
vaan tavaran toimituksesta
ja pelkää menettävänsä
roolinsa.

Haastateltavien perustelu

Tuotanto
Moduulimitoitus ja integrointi
avaa uusia
liiketoimintamahdollisuuksia
uudisrakentamisessa,
korjaustoiminnassa,
kunnossapidossa ja
ajanmukaistamisessa. 
Moduulimitoitus edistää
moduulien ja järjestelmien
teollista sarjatuotantoa ja
kasvattaa asentamisvaiheen
tuottavuutta ja kilpailun
kautta tuo taloudellista
hyötyä omistajille ja
käyttäjille.
Tuotantoinvestoinnit
Mikäli tuotantotekniikka ei
tue integroituja- tai
järjestelmäteknisiä
ratkaisuja, ei kehitettyä
järjestelmää saada
markkinoille. 
Vaatii hyvää ohjeistusta.

Haastateltavien perustelu

Kauppatapa
Kaupanteon jälkeen
suunnittelut
kyseenalaistetaan ja
muutetaan tuotteita -
kokonaisuus menee pilalle
ja tehdään harkitsemattomia
päätöksiä. Perinteisesti
kilpailutetaan hinnalla,
pieninä kokonaisuuksina –
järjestelmät hajoavat.
Reititykset
Yksinkertaista ja
systemaattista reitityksen
logiikkaa ei ole käytössä.
Tämä estää
perusinstallaatiotekniikoiden
teknistä, taloudellista ja
liiketoiminnallista kehitystä.

Toimitustasolla 

• Tukkukauppiaalle avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia

perusinstallaatiotekniikkamoduulien toimitusketjussa.

• Yleinen kauppatapa on saatava edistämään reitityksiä ja

perusinstallaatiotekniikkamoduuleja. 
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Taulukko 15.  Perustelut vaikuttavimmille tekijöille ja tahoille eri luokissa perusinstallaatiotekniikoiden integroimisen
kehittämisessä:  
Käyttö ja kunnossapidon taso.

Käytönvaihe: Käyttö- ja kunnossapidon taso
Tahot
Asiakas/käyttäjä,  valveutuneet tilojen vuokralaiset,

Tekijät
Käyttö- ja kunnossapito
Muunneltavuus,  olosuhteet,  elämäntilanne

Edistävät tahot
Käyttäjät (+8, +8)
Peruskorjaaja (+5, +4) 

Estävät tahot
Peruskorjaaja (-1, +4)

Edistävät tekijät
Käyttö- ja kunnossapito 
(+5, +5)

Estävät tekijät

Haastateltavien perustelu

Käyttäjä
Uusi peruskorjausteknologia
– suunnittele kokonaisuus –
toteuta tarve kerrallaan. 
Reititykset kuntoon –
häiriötön
ajanmukaistaminen,
järjestelmä kerrallaan.
Vaikuttaminen omistajiin,
rakentajiin, rakennuttajiin,
suunnittelijoihin, jotta käyttö-
ja toimintakustannukset
saadaan minimoiduksi.
Omistaja
Tuottovaatimukset täytyy
tehdä järkevämmillä,
muunneltavammilla ja
elinkaariystävällisemmillä
tuotteilla.

Haastateltavien perustelu Haastateltavien perustelu

Käyttäjät ja omistaja
Vaatimukset edistävät
toimivia järjestelmiä eli
häiriöttömyyttä,
muuntojoustavuutta,
helppoutta ja pieniä
kustannuksia.  
Reititykset ja tilavaraukset
estävät jatkuvat seinien
repimiset.

Haastateltavien perustelu

Käyttö- ja kunnossapidon  taso 

• On vaikutettava omistajiin, rakentajiin, rakennuttajiin ja suunnittelijoihin, jotta

toimintakustannukset saadaan minimoiduksi.  

• Tiloissa tapahtuvien toimintojen häiriöttömyys edistää reitityksiä myös huolto ja
korjaustoiminnassa.
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Taulukko 16.  Perustelut vaikuttavimmille tekijöille ja tahoille eri luokissa perusinstallaatiotekniikoiden integroimisen
kehittämisessä:  huollon ja korjauksen taso.

Käytönvaihe: Huollon- ja korjauksen taso
Tahot
Asiakas/käyttäjä,  valveutuneet tilojen vuokralaiset,

Tekijät
Käyttö- ja kunnossapito
Muunneltavuus,  olosuhteet,  elämäntilanne

Edistävät tahot Estävät tahot Edistävät tekijät
Huolto- ja korjaus (+6,+5)

Estävät tekijät
Huolto- ja korjaus (-1,+5)

Haastateltavien perustelu Haastateltavien perustelu Haastateltavien perustelu

Huolto ja korjaus
Huolto- ja kunnossapidon
vaatimukset edistävät
selkeitä reitityksiä ja tiloja
perusinstallaatiotekniikalle.

Haastateltavien perustelu

Taulukko 17.  Perustelut vaikuttavimmille tekijöille ja tahoille eri luokissa perusinstallaatiotekniikoiden integroimisen
kehittämisessä:  uudet liiketoiminnat taso.

Käytönvaihe: Uudet liiketoiminnat taso
Tahot
Uudet yrittäjät

Tekijät
Uudet liiketoiminnat
Liiketoimintojen yhdistäminen, rakentamisen
nopeus/syklisyys, valmiimmat tehdastuotteet, parempi
ammattitaito erilaisille systeemeille,

Edistävät tahot Estävät tahot Edistävät tekijät
Uudet liiketoimintatavat
(+7,+5) 
Markkinoiden
vapautuminen/vakauttamine
n (+2,+2)

Estävät tekijät

Uudet liiketoimintatavat (-
2,+5)

Haastateltavien perustelu

Uudet yrittäjät ja
verkostoituminen
Liiketoimintojen
yhdistäminen

Haastateltavien perustelu Haastateltavien perustelu

Liiketoimintatavat
Uudet palvelut,
uudet menetelmät,
uudella tekniikalla,
uusilla järjestelmillä,
elinkaarivastuulla.

Haastateltavien perustelu

Liiketoimintatavat
Toimet on tällä hetkellä
jaettu sektoreihin, mikä
estää yhteisen näkemyksen
muodostumista.

Uusien liiketoimintojen taso 

• On kehitettävä verkostoitumiseen liittyviä uusia liiketoimintamalleja ja palveluita,

menetelmiä, tekniikoita ja järjestelmiä elinkaarivastuulla.

Tällä teema-alueella etsittiin vastausta tutkimustyön tavoitteeseen ”tunnistaa ja

nimetä ne tekijät ja tahot, jotka vaikuttavat rakennuksen

perusinstallaatiotekniikkajärjestelmien kehittämiseen”.  Lisäksi saatiin perustelut

vaikuttavimmille tekijöille ja tahoille – miksi toimitaan kuten toimitaan. 
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7.7 Perusinstallaatiotekniikan kehittämisen esteet ja niiden poisto

Tutkimuksen teesin mukaan ”rakentamisen prosessissa on tahoja ja tekijöitä, jotka

estävät installaatiotekniikan järjestelmäteknistä kehitystä sekä integrointia ja

käyttöönottoa”.  Haastattelututkimuksen tulokset verifioivat siis teesin.  Tämä ei

kuitenkaan riitä, vaan on löydettävä keinoja, joilla esteitä voidaan poistaa.  Tämä on

osa analyysiä, jolla tunnistettujen tekijöiden vaikutus järjestelmäkehitykseen

voidaan todeta ja tehdä päätelmiä integroituvien järjestelmien teollista kehittämistä

varten.

Haastateltavien mukaan esteet poistetaan menetelmillä.  Siihen viittaavat sanonnat:

”rakentamisprosessin laajamittaisella muuttamisella…”, ”pitää vaikuttaa

kauppatapaan…”, ”…vaatimukset muutoksen edellytyksenä…”, ”opittaisiin

miettimään uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja…”, ”porkkanat kehiin” ja niin edelleen.

Taulukkoon 18 on tiivistetty eri kategorioihin haastateltavien käsitykset esteiden

poistamisen menetelmistä.

Taulukko 18.  Haastateltavien käsitykset perusinstallaatiotekniikoiden integroimisen kehittämisen esteiden poistamisen
menetelmistä.

Vaatijat ja vaatimukset
• omistajan, käyttäjien sekä julkisen sanan vaatimukset muutoksen edellytyksenä – eettiset säännöt,
• kilpailunormit, joita valvottaisiin käytännössä,
• taloudellisten säästöjen osoittaminen,
• normit ja standardit,
• tukea ostajille ei rakennuttajalle
Kehittäjät ja kehitys 
• teollisen toimintatavan periaatteiden opettaminen ja niiden soveltaminen rakentamiseen,
• talotekniikan koordinaattori,
• laaja-alaisempaa koulutusta – koulutuksen ja työelämän symbioosi,
• koulutusta tilaajille,
• moniammatilliset työkunnat,
• palkkausmuotojen kehitys,
• työntekijäpuoli kehitykseen mukaan,
• ammattirajat on muutettavissa koulutuksella,
• nuorille on markkinoitava rakennusalaa – rakennusasentajat, jotka pystyvät asentamaan mm.  laitejärjestelmien

mekaanisia liitoksia.
Suunnittelijat ja suunnittelu 
• suunnittelijakoulutuksen integrointi – opittaisiin miettimään uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja,
• suunnittelijan työn arvostus paremmaksi,
• suunnittelijat verkostoituvat eri toimijoiden kanssa.
Toteuttajat ja toteutus
• rakentamisprosessin laajamittainen muuttaminen,
• rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen irti materiaalisidonnaisuudesta,
• kauppatavan muutos, maahantuojia pitäisi rohkaista tuomaan uusia tuotteita Suomeen,
• toimituslogistiikkaan muutos, toimitusketjun vuoropuhelua pitäisi pystyä lisäämään,
• toimialan kehittämisen kustannus ei saisi kohdistua toteuttavaan urakoitsijaan kustannusriskinä, vaan kehitys- ja

koekohteiden hinnoittelu pitäisi uusia eli pitäisi löytää rahoittaja – koekohteiden rahoitus siis paremmaksi,
• laajapohjaiset kokonaisprojektit ja pilotit, joissa luodaan tekniikkaratkaisut ja yhteiset pelisäännöt sekä samanaikaisesti

vaikutetaan asenteisiin,
• yhteistyö ja yhteisen edun löytäminen ja hyväksyminen työnantajien ja työntekijöiden välille – ammattirajat, 
• työehtosopimukset – pitää kannustaa rajojen yliottoon.
Käyttö- ja kunnossapito
• käyttökustannukset tai suoritusarvot kilpailutekijöiksi.



95

7.8 Perusinstallaatiotekniikan integroimisen kehittämisen tarve

Haastateltavat olivat yksimielisiä kehittämisen tarpeesta.  Se ilmaistiin esimerkiksi

”Yleisesti rakennusalaa kehitetään liian vähän”, ”pitäisi saada rakennusalalla

tuotekehittely ja tuottavuuden kehitys samaan vauhtiin kuin muilla teollisuuden

aloilla.”  ”Rakentamisen suuri ongelma on, että liian paljon tehdään paikan päällä,

kun pitäisi päästä tehtaassa tapahtuvaan esivalmistukseen ja laajempiin

kokonaisuuksiin – saataisiin parempaa tuottavuutta.”

7.9 Perusinstallaatiotekniikan kehittymiseen vaikuttavat  trendit ja visio

Taulukkoon 19 on tiivistetty, ryhmitelty ja kategorioitu aikaisempien periaatteiden

mukaisesti haastateltavien näkemykset trendeistä ja visioista vuoteen 2012. 
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Taulukko 19.  Haastateltavien näkemykset perusinstallaatioteknisten verkkojen kehittymisen ja käyttöönoton trendeistä ja
visioista vuoteen 2012.

Trendit Visio 2012
Vaatijat ja vaatimukset
• Korjausrakentamisen ja ajanmukaistamisen

vaatimukset kasvavat,
• Pääoman tuottovaatimus kasvaa,
• Tilojen muunneltavuus- käytettävyys- , huolto ja

korjaus- , materiaalien kierrätettävyys-, hallinnoitavuus-,
ympäristö- ja elinkaarivaatimukset kasvavat,

• Kiinteistömassojen keskittyminen sijoittajaryhmien ja
rakennuttajien käsiin edellyttää niiltä parempaa
kaukovalvontaa, rakennusautomaatiota ja etälukua -
tiedonsiirtoverkot lisääntyvät, 

• Käyttäjän saamat palvelut – toiminnan häiriöttömyys –
on rakennuksen omistajan kilpailukyvyn edellytys,

• Turvallisuus vaatimukset lisääntyvät – verkot
lisääntyvät,

• EU direktiivit harmonisoivat, 
• Väestön vanheneminen on tuonut erilaisia uusia

perusinstallaatiotekniikan verkkoja.
Kehittäjät ja kehitys
Suunnittelijat ja suunnittelu
• Rakennussuunnittelu ja toteutus mahdollistaa

perusinstallaatiotekniikan järjestelmäratkaisut
moduuleina,

• Rakennuksen suunnittelu systematisoituu, reititykset
yhtenäistyy – installaatioverkot  integroituu,

• Järjestelmätoimitukset lisääntyvät – avaimet käteen
periaate, 

• Hinnan muodostus helpottuu jo suunnitteluvaiheessa,
• Tiimityöskentely lisääntyy jo suunnittelun alussa.
Toteuttajat ja toteutus
• Rakennusyhtiöt kansainvälistyvät,
• Työtavat ja työmenetelmät yhtenäistyvät,
• Rakentamisen aikataulu lyhenee,
• Ammattimiesten mukavuudenhalu kasvaa – työpaikat

tehtaisiin,
• Työvoiman hinta kasvaa – tekniikka integroituu –

vierastyövoima lisääntyy,
Toimittajat ja toimitus
• moduuli- ja järjestelmäteknisten valmistajien markkinat

globaaleiksi,
• tavarantoimituslogistiikka yhtenäistyy –

perusinstallaatiotekniikan moduulit synkronisia
rakentamisprosessin kanssa,

• perusinstallaatiotekniikat kehittyvät
rakennusriippumattomaksi,

• standardiratkaisut lisääntyvät – työvoima
kansainvälistyy – varmatoimisempi tekniikka,

• olosuhde- ja palvelutekniikoiden muunneltavuus ja
vaihdettavuus lisääntyy – eri
perusinstallaatiotekniikoiden analogisuus lisääntyy.

Käyttö ja kunnossapito 
Huolto ja korjaus 
• muunneltavuus ja käytettävyys kilpailutekijänä kasvaa,  
• ITC :n voimakas tulo ja kehitys – uusiminen

onnistuttava muutaman vuoden välein,
• Rakennusvaiheen osapuolet ottavat vastuuta myös

ylläpidosta – ”takuuaika” venyy.
Uudet liiketoiminnat
• Kansainvälinen vuorovaikutus kasvaa,
• Teollisuus integroituu – laitevalmistajat fuusioituvat,

Vaatijat ja vaatimukset
• Paloturvallisuuskysymykset ratkaistu yhteistyössä

viranomaisten kanssa, harppauksen perustana on
laadulliset ja toiminnalliset muutokset.

Kehittäjät ja kehitys
• Koulutus on muutettu vastaamaan ajan tarpeita.
Suunnittelijat ja suunnittelu
Toteuttajat ja toteutus
• Rakentamisen kansainvälisyys on lisääntynyt  EU:n

myötä,
• Painopiste on korjausrakentamisessa ja

ajanmukaistamisessa – tehokkaat ja nopeat ratkaisut,
jotka ovat taloudellisia, energiataloudellisia ja
ympäristöystävällisiä,

• Reititysten logistiikalle on luotu standardit, 
• Nousuissa on modulaariset pakettisysteemit – saadaan

nopeutta lisää,
• Työmaalla kiinnitetään huomiota laatuun, asennusjäljen

siisteyteen, pystytään tekemään ilman alakattoja tai
seinäkoteloita eli tekniikka on näkyvissä ja tyylitelty
(design – tuotteet),

• Liike- ja toimitilarakentamisessa valta-asennustyyli on
integroitu järjestelmä,

• Asuntopuolella ollaan valtaosiltaan vielä perinteisessä
tyylissä,

• Integraatio on niin pitkällä, että se on yhteen liittämistä
ilman ruuvimeisseliä,

• Perusinstallaatiotekniikka on järjestelmien ripustamista
ja kokoonpanoa,

• Tele-, ITC – ja turvajärjestelmien verkot lisääntyneet,
• On olemassa installaatioreittimoduuleja, pysty-

vaakasuuntaan, osa varauksista voi olla tyhjillään, osa
on käytetty.

Toimittajat ja toimitus
• Toimittaminen on suurien kokonaisten pakettien

toimittamista ja paketeissa on pitkälle integroidut
systeemit,

• Useita integroitujen järjestelmien toimittajia,
• Teollisesti valmistettujen tuotteiden integraatioaste

lisääntynyt ja esivalmistusaste noussut.
Käyttö ja kunnossapito
• Integroidut systeemit ottavat huomioon

elinkaarivaatimukset selvästi paremmin kuin nykyään,
muunneltavuus, vaihdettavuus ja huollettavuus
helpompia.

Huolto ja korjaus
Uudet liiketoiminnat 
• uusi ammattityyppi, joka osaa integroida

kokonaisuuden, 
• uudenlainen kehittyneempi ja tasapuolisempi

palkkaussysteemi on kehitetty,
• rakennusasentajat, jotka toimivat työmaalla ja tehtaissa

erikoisammattilaisten tukemana,
• työvoima on vähentynyt,
• ohjattu oppisopimustyöskentely otettu käyttöön.

jatkuu…
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• Urakointi fuusioituu talotekniikkayrityksiksi – logistiikka
yhtenäistyy – perusinstallaatiotekniikat integroituvat,

• Muodostuu eritasoisia verkostovetureita –
rakennusliikkeet – talotekniikkaurakoitsijat –
järjestelmäurakoitsijat.

Negatiivinen visio: mitään ei muuteta, tuodaan
vierastyövoimaa, saadaan hankaluudet ja lisäkustannukset,
työntuottavuus laskee, ostajat joutuvat maksamaan
enemmän. 

Taulukosta 19 voi nähdä miten trendissä oleva asia realisoituu visiossa eri

kategorioissa esimerkiksi ”Vaatijat ja vaatimukset”: ”Korjausrakentamisen ja

ajanmukaistamisen vaatimukset kasvavat” näkyy  toteuttajat ja toteutus puolella:

”Painopiste on korjausrakentamisessa ja ajanmukaistamisessa – tehokkaat ja

nopeat ratkaisut ” ja niin edelleen.

7.10 Perusinstallaatiotekniikan  asennusmoduulimallin aihio

Haastattelututkimuksen tulokset osoittavat, että haastateltavien käsitykset

perusinstallaatiotekniikan ominaisuuksista, tekniikasta ja reitityksistä ovat

yhdenmukaisia kirjallisuusselvityksen kanssa.  Haastateltavat korostavat teollista

rakentamista sekä rakentamisen ja talotekniikan tahojen välistä yhteistyötä.  Jo

pelkästään reititys- ja tilavarauksilla on tärkeä merkitys rakennus- ja

peruskorjausvaiheessa sekä käyttö- ja kunnossapito vaiheessa.

Haastattelun lopussa haastateltavien käsitykset perusinstallaatioverkkojen

tekniikasta ja reititystarpeista täsmentyivät verrattuna mallihypoteesiin.  Tällöin

nousivat esille seuraavat toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet sekä tekniset

ratkaisut ja yhteistyön tarve.

Toiminnalliset ominaisuudet
 ”Toiminnallisista ominaisuuksista johdetut tekniset spesifikaatiot ja niistä johdetut

tekniset ratkaisut ja tuotteet.”, ”jousto järjestelmien suhteen” ja ”etukäteen mietityt

moduulit ovat joustavia”, olivat haastateltavien viestejä.

Avoin rakentaminen ja joustavuus eli ”Avoimen rakentamisen periaatteet, jossa

etsitään sen tyyppisiä rakenneratkaisuita, jotka mahdollistavat riittävän

joustavuuden tilojen suunnittelussa”, ”joku vyöhyketyyppinen järjestelmä voisi olla

se, joka toimisi parhaiten.” 
Häiriöttömyys  eli ”ei saa olemassa olollaan häiritä kiinteistön käyttämistä”.

Riskittömyys  eli ”kaikki ei saisi olla samassa paketissa”.
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Työvaiheiden minimointi  eli ” työvaiheita saadaan pois eli saadaan yhdellä kertaa

tehtyä, se on yksinkertaistamista”. 

Tekninen tilataide eli ” ..teknisesti toimiva kompakti rakenne, se veisi vähemmän

tilaa”, ”pitäisi ottaa teollinen muotoilu mukaan”, ”lisätään sitä talon arkkitehtuuria

teknisillä tiloilla ja tekniikalla, joka tulee sieltä näkyviin”.

Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet täydentävät toiminnallisia, jolloin saadaan kokonaisuus

esille. Esimerkiksi ”yksinkertaisempi systematiikka, koska kaapelia menee ihan

järjetön määrä.” 

Järjestelmien välinen tekninen yhdenmukaisuus eli ”samantyyppiset

verkkojärjestelmät, sijoituspaikat, logistinen toteutus rakennukseen…”, ”mitä

laajempia kokonaisuuksia pystyy toimittamaan, sitä vähemmän tulee kopiointia”,

”tekninen tilayksikkö ei rajoita rakentamisprosessia, betonitekniikkaa,...”

Järjestelmätekniset moduulit eli  ”rakenteita pitäisi pystyä käyttämään hyödyksi”,

lämmitys ja jäähdytys, vesi- ja viemäröintitekniikat voisi yhdistää mekaanisesti”,

”sähkö, tietoliikenne, media, teletekniikka on aika luonnollinen kokonaisuus”, palo-

ohjaus- ja hälytysjärjestelmät”.

Reititykset ja tilavaraukset kuuluvat perusinstallaatiotekniikoihin kuten hissikuilut eli

”minimoidaan tarve ja tila”, ”tilavaraukset ja reititykset pitäisi kuulua myös

perusinstallaatiotekniikoihin, muuntojoustavuutta ajatellen”, ”valmiiksi mietityt ja

optimoidut tilavaraukset, joissa on eri vaihtoehtoja, esimerkiksi pystynousuille

ulkopuoliset ja sisäpuoliset sijoitusmahdollisuudet,  vaakayhteyksille rakenteista

irrotetut, kantavan rakenteen ala- tai yläpuoliset ratkaisut”, ”tiedostaminen ei ole

vielä käytännön toimissa eli ajatellaan ja suunnitellaan kyllä niin, että on

kapasiteettia, mutta harvemmin niin, että on tiloja uusille kanaville -  tietoisesti”.

Tekniset ratkaisut
Teemahaastattelu osoittaa, että sähköinen talotekniikka, ilmanvaihto ja lämmitys

sekä vesi- ja viemäröinti voisivat olla aluksi ne kolme osiota, joiden ympärille

asennusmoduulijärjestelmää ryhdytään kehittämään.  Kuva 15 esittää

teemahaastattelun perusteella hahmoteltua mallia teollisesti tuotetusta
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perusinstallaatiotekniikan asennusmoduulista.  Poikkileikkauskuvasta ilmenee, että

periaatteellinen ero kirjallisuuskatsaukseen verrattuna on, että kaikkia

perusinstallaatiotekniikan järjestelmämoduuleja ei asenneta samaan

asennusmoduuliin eikä integroida keskenään mustaksi laatikoksi. 

Muuntojoustavuus on ensisijainen vaatimus. Kuvan 15 poikkileikkauksesta

kuvastuu muuntojoustavuuden vaatimus, joka ilmenee erillisinä

asennusmoduuleina.  Tällöin saadaan joustavuutta myös eri järjestelmien ja eri

ikäisten komponenttien suhteen.

Reititysten perusvaatimus on, että perusinstallaatiotekniikoiden verkot tai

järjestelmämoduulit on voitava huoltaa, korjata, kunnossapitää ja vaihtaa

häiritsemättä käyttäjiä.  ”Luonteva sijoituspaikka olisi yhteiskäyttötilat, näitä voisi olla

porraskuilut ja –huoneet, kellarikäytävät tai ulkoseinät ”

Kuva 15.   Teemahaastattelun tuloksena kehittynyt malli integroiduista,  teollisesti tuotetuista
perusinstallaatiotekniikan asennusmoduuleista.  Poikkileikkauksessa kuvastuu
muuntojoustavuuden vaatimus, joka ilmenee erillisinä asennusmoduuleina.

Sähkö - ja
tietoliikennetekniikka-
turvallisuus- ja
automaatiomoduuli

Vesimoduuli

Viemäri-
moduuliLämpö-

moduuli

Ilmastointi
-moduuli

Reunus kuvaa reititysjärjestelmää, johon järjestelmämoduulit on asennettu.  Erillään
olevat reititykset kuvaavat muuntojoustavuutta niin pysty- kuin vaakaperusinstallaatioissa.
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Yhteistyön tarve
Kehityksellinen yhteistyö eli ”useammassa vaiheessa kehitys ja yhteistyöryhmissä

kuten pääurakoitsija, suunnittelija, komponenttitoteuttaja ja sitten työmaa, näiden

täytyy toimia yhdessä, ei vaan yhden ryhmän, vaan useamman ryhmän siinä

ketjussa”.

Kehitykselle aikaa ja joustavuutta eli ”tekniikalle täytyy antaa mahdollisuus kehittyä,

ei pidä mennä lyömään kategorisesti mitään kiinni, pitää muistaa huollettavuus ja

korjattavuuspuoli, niitähän on vedetty niin, että se on hankalaa”,  "reititykset täytyy

olla selkeät ja hyvin suunnitellut”.

Standardoidut ratkaisut  eli ”jos ajatellaan pystynousuja, siellä pitää standardoida

tiettyjä paketteja,” vaakasuunnan jutuissa pitäisi arkkitehdin ja rakentajan olla

enemmän yhteistyössä, koska integroitu paketti on sijoitusmielessä hankalampi”.

Rakennusoikeus eli ”tarvitaan ainakin suositukset miten ja mihin niitä laitetaan,

rakennuksen sisäseinälle vai ulkoseinälle”,  "perusinstallaatiotekniikat eivät

kuitenkaan saisi syödä rakennusoikeutta”,

Suunnitelmallisuus ja selkeät systeemit eli ”kaikille pitäisi olla suunnitteluohjeet,

malliratkaisut ja tuoteratkaisut olemassa”.

Tarvitaan siis kehitysyhteistyöryhmiä, jotka käytännössä pyrkivät koordinoidusti

ratkaisemaan integroimisen ongelman.

7.11 Perusinstallaatiotekniikan kehittämisen keinot

Haastateltavien käsitykset kehittämisen keinoista olivat toisaalta kokonaisvaltaisia

kuten

• asiakkaan tarpeet, 

• tutkimus ja innovaatiot, 

• rakentamisprosessi, 

• elinkaaren vaatimukset, 

• uudet liiketoiminnat ja 

• uusi ammattikuva, 

toisaalta mentiin hyvinkin yksityiskohtaisiin keinoihin. 



101

Asiakkaan tarpeiden selvittäminen ja kouluttaminen  eli ”..asiakkaan tarveselvityksiä

eli ymmärtävätkö he mistä on kyse ja tietävätkö mitä etuja ja haittoja

perusinstallaatiotekniikan integroimisella on”.

Tutkimus eli ”tarvitaan myös sen tyyppistä tutkimusta, jossa pyritään selvittämään

tulevaisuutta”, ”pitää tutkia kauppatapaan liittyvät sopimukset sekä niiden

vaikutukset osapuolten vastuisiin käytännössä”, ”pitäisi tietää minkä tyyppistä

ammatillista koulutusta tarvitaan jatkossa, jotta pystyttäisiin tämä integroiminen

toteuttamaan”, ”kansainvälistä selvitystä siitä, missä ollaan, state-of-the-art eli

nykytilakatsaus”.

Haastateltavien mielestä perustutkimusta ei tarvita liittyen perusinstallaatioteknisiin

järjestelmiin.  Se ilmaistiin aivan suoraan esimerkiksi: ”Tämä ei ole teknologinen tai

perustutkimuksellinen kysymys, vaan hyvin soveltavaa ja tuotekehitystyyppistä."

Tutkimuksen pitää kuitenkin antaa perusteet kauppatavalle, koulutukselle,

asentamisen prosessille, reitityksille, suunnittelulle, teknisille ratkaisuille ja

tuotannolle eli liittää kokonaisuus yhdeksi. 

Innovaatiot eli ”tutkijan ja tuotekehittelijän näkökulmasta näyttää siltä, että on

mahdollista keksiä todella hyvin toimivia ja järkeviä järjestelmiä tähän hommaan”,

”kehitetään sellaiset ratkaisut jotka tyydyttävät palomiehiäkin”.

Yhteistyön kehittäminen eli ”yhteistyö puuttuu teollisuuden tuotekehittelystä”,

”tarvitaan poikkitieteellisyyttä”, ”miten pitäisi verkostoitua, jotta lopputuloksen

kannalta saataisiin liiketaloudellisin tulos?”.

Elinkaarikysymykset kilpailutekijäksi eli ”tarvitaan elinkaariajatteluun perustuvia

analyyseja eri näkökulmista kuten kustannukset, toimivuus, ympäristö-ekologia ja

energiatalous”.

Perusinstallaatiotekniikoiden integrointi eli ”se on integroitua tuotekehitystä”, ”jotta

talotekniikat pysyisivät hyvänlaatuisina ja käyttökelpoisina tässä lyhyessä

rakentamisen aikataulussa, joka entisestään lyhenee, niin niiden täytyy ainakin jo

omien intressien vuoksi yhdistyä tavalla tai toisella ja se vaatii oman aikansa ja

tilansa siitä rakentamisprosessista”.

Tehdasmaiset tuotteet eli ”parempi, että tehdään tehtaassa koneistetusti ja

miellyttävissä olosuhteissa”.
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Standardiratkaisut eli ”ehkäpä ennen pitkää tulee yhteiset kaiken kattavat

standardiratkaisut”.

Käyttövaiheen huomioiminen eli ”huollettavuus, ylläpito, kustannukset.”

Ammattikuvan muutokset eli ”perustyövoima vähenee, sama asia joka puolella,” jää

vähemmän ihmisiä tähän suorittavaan työhön eli työporukkaan, kun suurin osa

kouluttautuu korkeakouluihin”.

Taulukossa 20 on esitetty yhteenveto haastateltavien antamista kehittämisen

keinoista.

Taulukko 20.  Yhteenveto haastateltavien antamista perusinstallaatiotekniikoiden integroimisen
kehittämisen keinoista.
• Asiakkaan tarpeiden selvittäminen ja kouluttaminen,
• Tutkimus,
• Innovaatiot, 
• Yhteistyön kehittäminen, 
• Elinkaarikysymykset kilpailutekijäksi, 
• Perusinstallaatiotekniikoiden integrointi, 
• Tehdasmaiset tuotteet, 
• Standardiratkaisut, 
• Käyttövaiheen huomioiminen, 
• Ammattikuvan muutokset

 

Tähän mennessä materiaalivirta on kehittänyt ja markkinoinut

perusinstallaatiotekniikan komponentteja.  Tätä voidaan kutsua työntöohjaukseksi.

Haastattelun perusteella voidaan sanoa, että näin toteutettuna kehitys ei etene

ripeästi.  Tämän vuoksi vaatimusvirta on saatava synnytetyksi.  Tällöin päästään

aitoon imuohjaukseen eli huomioidaan omistajat ja käyttäjät.  Vaatimus- ja

materiaalivirta yhdessä vaikuttavat siihen nopeuteen, millä

perusinstallaatiotekniikkaa kehitetään ja otetaan käyttöön.  Kuva 16 esittää edellä

mainittujen vaatimusvirran ja materiaalivirran vaikutusta perusinstallaatiotekniikan

kehittämisen toteuttamiseksi. 
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7.12 Perusinstallaatiotekniikan koulutus, kehityksen kulmakivi 

Haastateltavien mielestä koulutus on eräs perustekijä perusinstallaatioteknisten

järjestelmien kehittymisessä.  Heidän käsityksensä koulutuksesta keskittyvät työn ja

ammatin uudelleenarviointiin, opetuksen ja työelämän yhteisyöhön, koulutuksen

modernisointiin sekä yhteiseen kieleen.

Työn ja ammatin uudelleenarviointi eli ”perusasentaja tekee ruumiillisen työn

työmaalla, teknikko kytkee ja ohjelmoi”, ”ammattirajojen ylittäminen”, ”ihmiset pitää

saada kiinnostumaan alasta”.

Koulutuksen ja työelämän yhteistyö eli ”edistyksellisestä lähtökohdasta opetuksen

ja työelämän yhteistyö”, ”lähtöajatuksena voisi olla se, että jokainen julkinen

tuotekehitysprojekti tuottaa valmiin koulutusaineiston", ”monipuolistetaan koulutusta

ei siis kouluteta enää yksialaosaajia vaan poikkitieteellisesti”, ”taloustietoa tarvitaan

lisää”, ”vuorovaikutus koulutuksen ja liike-elämän välillä ja tietysti aidoksi, ettei ole

vaan ”lypsämistä”, ”tuotannossa olevat ihmiset myös mukaan opetustehtäviin”.

Kuva 16.  Vaatimusvirran ja materiaalivirran vaikutus perusinstallaatiotekniikan
toteuttamiseksi.

Toiminnallisuuden
varmentaminen
ylläpito ja huolto

talotekniikan toteuttajat

järjestelmämoduulien
asennus ja käyttöönotto

Viranomaiset

kiinteistöhuoltoyritykset

Järjestelmien yhtenäisyys järjestelmien integrointi

kysyntä = tarjonta

komponentit

Suunnittelijat

Omistaja

reitityksen
tilavaraukset

moduulit

järjestelmät

Käyttäjien
muuttuvat
vaatimukset

reititysstandardit

vaatimusvirta materiaalivirta

rakenteiden valmistajat

kiinteistö
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Koulutuksen modernisointi eli ”tarvitaan kehittämistyöryhmiä”, ”rakentajien

koulutuksen modernisointi, aina korkeakouluun asti, sillä joka taholla opetus

koetaan vanhanaikaiseksi”, ”tässä on liian perinteinen rakenne, on olemassa sähkö

ja on olemassa kone”, ”pitäisi saada sellainen koulutus, että ymmärtäisi mitä muut

tekevät”, ”annetaan ongelmanratkaisuvalmiuksia".

Yhteinen kieli eli ”olen käynyt kouluttamassa rakentajia, on todella hämmästyttävää

miten vähän he tietävät talotekniikasta ja ilmeisesti päinvastoin”.

Eräät haastateltavat olivat sitä mieltä, että talotekniikkaa ei voi kokonaisuutena

opettaa kenellekään, se on liian laaja alue.  Tämä pitänee paikkaansa, mutta

perusinstallaatiotekniikoiden asentaminen voidaan, kunhan se saadaan oikein

kehitetyksi.

7.13 Teemahaastattelun yhteenveto

Haastattelun avulla päästiin pureutumaan itse tutkimusongelmaan, voitiin tarkastella

mallihypoteesia syvemmältä ja saatiin vastaukset asetetuille tehtäville.

Haastattelun perusteella perusinstallaatiotekniikan käsite voitiin määritellä:

Perusinstallaatiotekniikka rajautuu installaatiotekniikasta keskusten ja tilojen välisiin

reitityksiin jakelumoduuleiksi, jotka sisältävät kaapelointi-, kanava-, putkisto-,

tiedonsiirto-, tietoliikenne- ja turvateknisiä verkkoja.

Haastateltavien käsitykset perusinstallaatiotekniikan sijainnista rakennuksessa

myötäilivät aikaisempaa tietoa - se on epäsystemaattista.  Teemahaastattelun

peruskysymyksillä etsittiin intersubjektiivisuutta.  Haastateltavien näkemykset

perusinstallaatiotekniikan kehityksestä ja nykytilasta vahvistivat työhypoteesia.

Kehitysvirrassa toimivat tahot näkevät asiat eri tavalla kuin valtavirrassa toimivat

tahot.  Järjestelmien detaljit ovat kehittyneet, eivät järjestelmät eikä niiden välinen

yhteensopivuus tai integraatio.  Kehittämisen ongelmat tunnistetaan ja yhteistyötä

kaivataan.  Rakennustekniikan ja talotekniikan ammattilaiset eivät keskustele aidosti

ongelmista yhdessä eikä yhteinen asiakkuus näytä olevan yksikäsitteinen.  Jotta

perusinstallaatiotekniikoiden integrointi ja järjestelmämoduulit kehittyisivät, on tälle

kehitykselle luotava mahdollisuudet ja edellytykset.  Teemahaastattelun mukaan

hyödyt ovat selkeästi voimakkaammat kuin haitat.  Haastateltavien esiymmärrys

integroitumisen hyödyistä ja haitoista voidaan kiteyttää taulukkoon 21.
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Taulukko 21.  Yhteenveto haastateltavien esiymmärryksestä perusinstallaatiotekniikan hyödyistä ja
haitoista
Hyödyt Haitat
• Laatu
• Suunnittelun yksinkertaistuminen
• Rakentamisprosessin nopeutuminen
• Elinkaariystävällisyys
• Standardit
• Huolto- , kunnossapito- ja korjaustoiminnan

edullisuus ja selkeys
• Uusien liiketoimintojen mahdollisuus

• Asenteet
• vanhat tottumukset 
• ammattirajat 
• urakkahintajärjestelmä
• ammattitaidolliset lähtökohdat 
• suunnittelun vapauden menetys
• eri elinikäiset tekniikat
• kriisiherkkyys

Kehitetyn vaikuttavuusindikaattorin avulla vaikuttavimmat tekijät ja tahot voidaan

karkeasti erotella ja priorisoida.  Taulukossa 22 on esitetty vaikuttavuusindikaattorin

osoittamat viisi (5) edistävintä ja estävintä tahoa ja tekijää. 

Taulukko 22.  Viisi edistävintä ja estävintä tahoa ja tekijää vaikutusindikaattorin mukaisessa
järjestyksessä.
Edistävät tahot
1. kiinteistön omistaja/tilaaja
2. järjestelmätoimittaja
3. käyttäjät
4. suunnittelija
5. komponenttitoimittaja

Edistävät tekijät
1. elinkaarikysymykset 
2. tilojen käyttäjien ja omistajien lisäarvon

kasvattaminen
3. toimialojen välinen yhteistyö ja

verkostoituminen
4. uudet liiketoimintatavat
5. käyttötoimenpiteet ja –kustannukset

Estävät tahot
1. pääurakoitsija
2. ammattiliitot
3. aliurakoitsija
4. tukkukauppias
5. viranomaiset

Estävät tekijät
1. ammattirajat
2. asenteet
3. normit
4. kauppatapa
5. työehtosopimukset

(urakkahintajärjestelmä)

Haastattelu selkeytti kirjallisuuskatsauksesta saatua käsitystä edistävien ja estävien

tahojen ja tekijöiden vaikutuksista, toimintamuodoista ja –kanavista vaatimustasolla,

kehitystasolla, suunnittelutasolla, toteutustasolla, toimitustasolla, käyttö- ja

kunnossapidon tasolla sekä uusien liiketoimintojen tasolla.

Haastateltavien käsitykset kehityksen suunnasta tukevat kirjallisuuskatsauksesta

saatua käsitystä.  Globalisoituminen on jo tuonut mukanaan kansainvälisiä

kiinteistösijoittajia ja rakennuttajia.  Käyttäjät vaativat tiloilta omia käyttötarpeitaan

vastaavia tekniikoita ja muuntojoustavuutta.  Perusinstallaation on vastattava tähän
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vaatimukseen moduuli- ja järjestelmätekniikalla. Työmaalogistiikan on

mahdollistettava moduulien ja järjestelmien helppo ja nopea asennettavuus

normitettuihin reitityksiin.  Toimialan liiketoiminta verkostoituu sen eri tasoilla ja

ammattikuvat muuttuvat.  Rakennusvaiheen osapuolet ottavat vastuuta ylläpidosta

ja huollosta.  Tämä johtaa edelleen vaatimukseen, että teollisten asennus- ja

järjestelmämoduulien on laadullaan, asennettavuudellaan ja helppohoitoisuudellaan

tuettava uuden liiketoiminnan kehittymistä.

Haastattelu kirkasti kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostunutta käsitystä

perusinstallaatioverkkojen tekniikasta ja reititystarpeesta. Perusinstallaatiotekniikkaa

voidaan integroida seuraavin perustein:

• Tarvittavaa perusinstallaatiotekniikkaa voidaan yhdistää ja teollisesti tuottaa

yhteiseen pysty- tai vaakareititystilaan.

• Toteutusmuoto voi olla komponentti, moduuli tai järjestelmä. 

• Toteutusmuodot voivat olla yhdistettyjä tai ainakin yhteneväisesti yhteensopivia.

Taulukkoon 23 on kerätty rinnakkain toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet, joita

voidaan käyttää integroimisen ongelmaa ratkaisevan kehitysyhteistyöryhmän

tavoitteena.

Taulukko  23.  Haastateltavien käsitykset perusinstallaatiotekniikan toiminnallisista ja teknisistä
ominaisuuksista.
Toiminnalliset ominaisuudet Tekniset ominaisuudet
• Avoin rakentaminen ja joustavuus
• Reititysten perusvaatimus huollon,

korjauksen ja kunnossapidon
häiriöttömyydestä

• Työvaiheiden minimointi
• Asentamisen joustavuus (ei kaikkia

samoihin tiloihin eikä mustaksi laatikoksi)
• Riskittömyys
• Häiriöttömyys
• Muuntojoustavuus
• Tekninen tilataide

• järjestelmien välinen tekninen
yhdenmukaisuus eli koherenssi

• standardoidut ratkaisut
• järjestelmätekninen  moduulimitoitus

(dimensiot ja kokoluokat, teholuokat,
virtausluokat)

• reititysten ja tilavarausten moduulimitoitus
(dimensiot, rakennusoikeus)
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Teemahaastattelututkimus osoittaa, että perusinstallaatioteknisten reititysten ja

teknisten järjestelmien tutkiminen ei ole teknologinen tai perustutkimuksellinen

kysymys, vaan hyvin soveltava ja tuotekehitystyyppinen.  Se vaatii eritasoista työtä

kuten

• asiakkaan tarpeiden selvittämistä ja asiakkaiden kouluttamista,

• yhteistyön kehittämistä,

• järjestelmän taloudellista tutkimustoimintaa,

• innovaatioiden edistämistä,

• elinkaarikysymysten nostamista kilpailutekijäksi,

• perusinstallaatiotekniikoiden integrointia,

• tehdasvalmisteiseen sarjatuotantoon soveltuvien moduulien kehittämistä,

• käyttövaiheen huomioimista,

• ammattikuvan muuttamista.

Tutkimus pitäisi suunnata käytännön ratkaisujen kehittämiseen.  Samanaikaisesti

pitäisi kehittää kaikkia perusinstallaatiotekniikan määritelmän mukaisia osa-alueita.

Korkeakouluissa, yliopistoissa, tutkimuslaitoksilla ja yrityksissä pitäisi saada yhteistä

tutkimusta, joka hyödyntää koko installaatioteknistä prosessia ja siellä toimivia

yrityksiä.  Asiat eivät mene eteenpäin ellei niiden taakse saada riittävästi

auktoriteettia ja aktiivista koordinaattoria, joka hallitsee kokonaisuuden ja kykenee

yhteistyöhön vaikuttavien tahojen kanssa.

Haastattelututkimus nostaa esille koulutuksen tärkeyden perusinstallaatiotekniikan

kehitystyössä, koska

• koulutusrakenne muokkaa asenteita ja ammattirajoja,

• kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa,

• terminologia ei ole yhtenäistä opetuksen eri tasoilla,

• peruskoulutus palvelee olemassa olevaa järjestelmää,

• uudet järjestelmät vaativat uutta ammattitaitoa ja ongelmanratkaisuoppeja.
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8 TUTKIMUSMENETELMÄN ARVIOINTI

8.1 Yleistä

Kvalitatiivisen tutkimuksen reliabiliteetin arvioimiseksi ei ole luotu yhtä selkeitä

kriteereitä kuin kvantitatiivisen tutkimuksen.  Reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet

perustuvat sille ajatukselle, että tutkija voi päästä käsiksi objektiiviseen

todellisuuteen ja objektiiviseen totuuteen.  Lisäksi kumpaakin käsitettä on käytetty

mittaamisesta puhuttaessa. (Hirsjärvi, Hurme 2001.)  Validiteettiongelmia saattaa

syntyä siitä, että tutkimusaineisto ei anna vastausta tutkimuskysymykseen, tai

aineiston keräämisessä on puutteita ja tutkimusaineisto ei näin ollen ole edustava.

Reliabiliteettiongelmat taas syntyvät aineiston analyysin aikana syntyvistä

koodausvirheistä, epäyhtenäisestä koodauksesta ja virhetulkinnoista.

Laadullisessa tutkimuksessa tuotettu tulkinta on aina tutkijan persoonallinen

näkemys, jossa ovat mukana hänen omat tunteensa ja intuitionsa.  Täten tulkinta ei

ole toistettavissa eikä siirrettävissä toiseen kontekstiin.  Yleisesti hyväksyttyjen

arviointikriteerien puuttumisesta huolimatta voidaan esittää joitain kriteereitä, joiden

avulla laadullista tutkimusta on mahdollista arvioida.  Kyse on koko

tutkimusprosessin reliabiliteetista.  Arviointi kohdistuu tutkimusaineiston hankintaan,

aineiston analysointiin ja tutkimuksen raportointiin (Eskola, Suoranta 2000).

Tilastollinen yleistettävyys
Laadullinen tutkimus ei tavoittele tilastollista yleistettävyyttä (Eskola, Suoranta,

2000).

Tässä tutkimuksessa ei ole käytetty tilastollisen tutkimuksen menetelmiä, koska

1. Data on kvalitatiivista.

2. Nominaaliasteikollista dataa ei voida käyttää esimerkiksi silloin, kun tarvitaan

lähtökohdaksi sellaisia parametreja kuten keskiarvo ja keskihajonta.  Myös

korrelaatiokerroin edellyttää edellä mainittujen parametrien laskentaa. (Yli-

Luoma  2002.)  Ristiintaulukointi on lähinnä nominaalitasoisen datan

kuvailukeino.
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3. Kvantitatiivisia analyysejä eli tilastollisia menetelmiä käytettäessä on aineistolle

asetettava samat vaatimukset kuin missä tahansa muussa tutkimuksessa.

Tapauksia on oltava riittävästi.  Yksinkertainen ristiintaulukointikin edellyttää, että

kuhunkin ruutuun tulee tarpeeksi vastauksia.  Esimerkiksi khin- neliö–

analyysissä nyrkkisääntönä on tavallisesti viisi (5) tapausta ruutua kohden.

Ruutufrekvenssi riippuu myös luokkien lukumäärästä.  Hirsjärvi, Hurme (2001)

esittää Galtungin (1967) tekemän taulukon, joka ilmaisee, kuinka monta

tapausta tarvitaan, kun samaan taulukkoon halutaan sisällyttää  x kpl muuttujaa

ja niille y kpl arvoa.  Laskentakaava on (x)y.5).  Luku viisi (5) on tässä

tapauksessa nyrkkisääntö.  Galtungin (1967) kaavasta saadaan, että jo

nelisuuntainen aineiston käsittely, kun muuttujissa on kolme luokkaa, edellyttää

vähintään 405 tapausta, vaikka ruutufrekvenssiksi haluttaisiin vain 5.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että monisuuntaisia tilastollisia vertailuja ei

voida tehdä, koska teemahaastattelulla kerätty materiaali harvoin on näin

mittava (Hirsjärvi, Hurme 2001).  Sovellettuna tämän tutkimuksen taulukkoon 8,

missä on esimerkiksi 15 tahomuuttujaa (=x) ja niillä on yhteensä 5 arvoa (=y),

tapauksiksi tarvittaisiin 3.796.875 havaintoa.  Tässä tutkimuksessa niitä on

maksimissaan 170 (= 17*10).  Koska kaikki haastateltavat eivät käyttäneet

merkintämahdollisuuttaan, on havaintoja vähemmän.

Tässä tutkimuksessa menetelmää arvioidaan sekä validiteetin että reliabiliteetin

kannalta.

8.2 Tutkimuksen validiteetti

Tämän tutkimuksen validiteettia on tarkasteltu käsitteillä 

• rakennevaliditeetti, 

• sisäinen validiteetti, 

• ulkoinen validiteetti, 

• tutkimusotteen valinta, 

Rakennevaliditeetti
Rakennevaliditeetilla tarkoitetaan käsitteitä, jotka heijastavat tutkituksi aiottua ilmiötä

(Hirsjärvi, Hurme 2001).  Intersubjektiivisuuden oletuksen pohjalta on erittäin
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todennäköistä, että käsitteellisesti haastateltava ja haastattelija olivat samalla

ymmärtämisen tasolla, koska

1. kirjallisuuskatsaus loi pohjan käsitteistölle,

2. haastattelijan ja haastateltavien kokemusperäinen käsitteistömaailma on

samanlainen, haastateltavat ovat rakentamisen ja talotekniikan

huippuasiantuntijoita ja valtaapitäviä.  Haastattelija on toiminut alalla 25 vuotta.

3. etukäteismateriaalilla haastateltaville oli luotu samanlaiset

haastattelutapahtuman käsitteistöteemat ja haastattelurunko oli tehty siten, että

se lähti liikkeelle orientaatiosta, jolla varmennettiin se, että puhutaan samasta

asiasta.  Haastattelurunko oli etukäteen tehty ja testattu. Saatuihin tuloksiin

nähden haastattelurunko toimi vähintäänkin hyvin, koska analyysivaiheessa

jouduttiin suhteellisen pieneen työhön luokittelun ja kategorioinnin suhteen.

Tämä lisää tulosten arvoa.

Sisäinen validiteetti
Sisäinen validiteetti tarkastelee esimerkiksi sitä uhkatilannetta, missä alku- ja

loppuhaastattelun välinen ajanjakso on liian pitkä.  Tämä voisi aiheuttaa sen, että

haastattelumenetelmässä tapahtuu muutos.  Tässä tutkimuksessa ajanjakso oli

kaksi kuukautta ja haastattelijana toimi kaikissa tapauksissa tutkija itse.  Tällä tavoin

uhkatilanne poistettiin.

Ulkoinen validiteetti
Haastateltavien määrä eli aineiston riittävyys

Yleisesti sanoen laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole välitöntä

vaikutusta eikä merkitystä tutkimuksen onnistumiseen (Eskola, Suoranta 2000).

Kysymys on tutkimusongelmasta ja sen laajuudesta.  Kuitenkin kvalitatiivisen

aineiston määräämiseksi on muotoutunut muutamia käytännössä koeteltuja

sääntöjä.  Yksi tapa ratkaista aineiston riittävyys on puhua sen kyllästymisestä eli

saturaatiosta.  Eskola ja Suoranta (2000) ilmoittavat eri yhteyksissä

kokemusperäisenä tietona 15 haastateltavaa.  He eivät kuitenkaan yleistäisi

viidentoista vastauksen rajaa miksikään säännöksi, vaan sanovat sen suhteellisesti:

Aineiston määrä on kvalitatiivisessa tutkimuksessa pitkälle tutkimuskohtainen,
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vastauksia tarvitaan juuri sen verran kuin on aiheen kannalta välttämätöntä.  Kvale

(1996) toteaa, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastateltavien määrä näyttää

nykyisin olevan 15.

Tässä tutkimuksessa käytettiin kolmea (3) esihaastateltavaa ja 15 haastateltavaa.

Haastattelun kuluessa näytti siltä, että haastateltavia oli riittävästi, koska

kumuloiduista vastauksista päätellen tulokset alkoivat toistaa itseään jo 10

haastattelukierroksen jälkeen.  Erilaisia näkökulmia kyllä tuli, mutta tutkimuksen

tavoitteen kannalta ne olivat täydentäviä.  Aineiston välitön, kumulatiivinen analyysi

näyttääkin olevan erinomainen keino saturaation havainnoimiseksi, varsinkin kun on

olemassa suhteellisen homogeeninen haastateltavien ryhmä.

Haastateltavien valinta

Deyn (1993) mukaan eräs validiteetin toteamistapa on osoittaa lähteiden eli tässä

tapauksessa haastateltavien luotettavuus.  Haastateltavien valinnassa noudatettiin

mm. Eskolan ja Suorannan (2000) ohjeita, että haastateltavilla on oltava

• suhteellisen samanlainen, ainakin sen hetkinen kokemusmaailma,

• tutkimusongelmasta tekijän tietoa,

• kiinnostusta itse tutkimukseen.

Tässä tutkimuksessa määriteltiin haastateltavien valintakriteerit (liite 2). Niiden

avulla valittiin 18 alan huippuasiantuntijaa, joista kolme (3) valittiin testihaastattelun

kohteeksi.  Varsinaisesta haastattelusta kieltäytyi yksi (1), mutta hän suostui

kuitenkin kommentoimaan asiaa.  Haastateltavat oli valittu ryhmänä edustamaan

rakentamisen ja talotekniikka-alan asiantuntemusta ja vaikutusvaltaa.

Huippuasiantuntijoiden menneisyys, heidän huippuasiantuntijoiksi kehittymiseensä

liittyvät tekijät sekä tämän hetkinen vaikutusvalta, antavat tutkimuksen tuloksille

oman painoarvonsa ja lisäävät tutkimuksen tulosten luotettavuutta.  Haastattelujen

tulkinnat on tehnyt tutkija.  Tällöin on kyseessä uskottavuus.  Tutkija todensi tutkijan

tulkintojen ja haastateltavien tulkintojen välisen vastaavuuden sillä, että yksi

osallistuja tarkisti tehdyn työn.
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Haastattelutilanne

Haastattelupaikka oli yleensä haastateltavan toimipaikka. Yhdessä tapauksessa

haastattelu suoritettiin puhelimitse, koska se oli nopein ja taloudellisin tapa.

Lähes kaikki haastateltavat olivat haastattelijan tuttuja.  Kirjallisuudesta löytyy

varoituksia tuttujen haastattelemisesta (Hirsjärvi, Hurme 2001).  Objektiivisuus

säilytettiin siten, että keskityttiin ainoastaan teemoihin ja, että kukin haastateltava

tarkasteli teemoja vain ja ainoastaan omasta kokemustaustastaan käsin.

Litterointi

Tutkija antoi litteroijalle koulutuksen, jonka jälkeen hän saattoi olla varma, että

litterointi tapahtuu asianmukaisesti. Haastattelut litteroitiin välittömästi niiden jälkeen.

Tämä parantaa Hirsjärvi, Hurmeen (2001) mukaan haastattelun laatua.   Tallenteet

saatiin hyvin litteroitua ja metodi oli koko ajan sama.

Tutkimusotteen valinta
Tutkimustulosten käyttökelpoisuuden arvioinnissa on olennaista, miten luotettavia

saadut tulokset ovat ja ovatko tutkimuksessa käytetyt menetelmät oikeita suhteessa

tutkimusongelmiin.  Tässä tutkimuksessa tutkijan pitkäaikainen toimiminen

rakennuksen installaatiotekniikan kehittämisen parissa luo laaja-alaista, teoreettista

ja kokemuksellista näkemystä ja tietoa tutkittavan ilmiön suhteen.  Tämä saattaa

olla myös kahlitsevaa, sillä omat ajatukselliset mallit voivat vaikuttaa merkityksen

tulkintaan.  Toisaalta intersubjektiivisesti tämä saattaa lisätä tulosten

totuudenkaltaisuutta.

Tämän tutkimuksen kannalta kvalitatiiviseen strategiaan perustuva

haastattelututkimus, oli tarkoituksenmukainen, koska

• haluttiin selvittää asiantuntijoiden  ja vaikuttajien, havainnot, kokemukset ja

käsitykset rakennuksen installaatiotekniikkaan vaikuttavista tekijöistä,

• haastattelututkimus antoi mahdollisuuden huomioida vaikuttajien ammatillisen

kehityksen sekä tulevaisuuden visiot,

• haastattelututkimuksella voitiin verifioida kokemuksen ja kirjallisuuskatsauksen

synnyttämä työhypoteesi ja teesi,
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• haastattelun tulokset ratkaisivat tutkimusongelman ja vastasivat tutkimuksen

tavoitteisiin.

8.3 Tutkimuksen reliabiliteetti

Hirsjärvi, Hurmeen (2001) mukaan tuloksella on hyvä reliabiliteetti, jos kaksi

arvioitsijaa päätyy samanlaiseen tulokseen tai kahdella rinnakkaisella

tutkimusmenetelmällä saadaan sama tulos.  Tämä tarkoittaa Mäkelän (1990)

mukaan sitä, että lukija kykenee seuraamaan tutkijan päättelyä, ja hänelle annetaan

edellytykset hyväksyä tutkijan tulkinnat tai riitauttaa ne.  Toistettavuus ei tarkoita

sitä, että toinen tutkija tulisi samaa aineistoa käsitellessään samaan lopputulokseen

(Mäkelä 1990).

Tässä tutkimuksessa reliabiliteettia on tarkasteltu käsitteillä: Aineiston analyysin

luotettavuus ja raportoinnin luotettavuus.

Aineiston analyysin luotettavuus
Materiaali on kategorioitu ja luokiteltu luotettavien johtopäätösten tekemiseksi.

Tulkinnat eivät perustu satunnaisiin poimintoihin.

Analyysivaiheen prosessi sekä luokittelu ja tulkintasäännöt on kuvattu (kuvat 4, 11,

13, 14 sekä taulukot 7 - 23) ja prosessia on noudatettu.  Niitä soveltamalla on

helppo seurata tutkijan päättelyä ja tehtyjä tulkintoja.

Raportoinnin luotettavuus
Mäkelän (1990) mukaan laadullisen tutkimuksen arviointi perustuu raportin

arvioitavuuteen.  Hän tarkoittaa sillä, että raportti on kirjoitettu niin, että lukijan on

mahdollista seurata tutkijan päättelyä.  Tässä tutkimuksessa raportoinnissa on

pyritty selkeyteen sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti.  Tämä on välttämätöntä,

koska rakennusalalla on käytössä hyvin kirjava sanankäyttö, joka johtaa herkästi

väärinymmärryksiin.
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Yleistettävyys
Koska haastateltavat ovat toimialansa huippuosaajia ja osallistuvat toimialan

kehittämiseen omien organisaatioittensa kautta ja vaikutusvaltansa avulla, voidaan

hyvällä syyllä olettaa, että tutkimustuloksia voidaan yleistää toimialalle.  Mikäli

haastateltava ryhmä olisi valittu esimerkiksi operatiiviselta tasolta eikä

vaikuttajahuipusta, olisi tulos saattanut olla lyhytnäköisempi.  Operatiivisessa

toiminnassa raha ratkaisee, kuten tästä tutkimuksesta kävi ilmi.  Haastateltavien

joukossa oli kuitenkin operatiivisen toiminnan johtajia ja heidän käsityksensä tukee

tämän tutkimuksen tuloksia.  Se ei kuitenkaan ole edellytys sille, että kehitystä

saataisiin aikaan.  Kysymys on siitä, kuka tämän kehityksen maksaa ja millä tasolla.

Eri ryhmien ja ammattialojen välistä samanmielisyyttä tai erimielisyyttä ei tässä

tutkimuksessa tieteellisesti todettu.  Se ei ollut tutkimuksen tavoitteena.  Toisaalta

myös materiaali olisi ollut siihen aivan liian suppea.
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9 TUTKIMUSTULOSTEN ARVIOINTI

9.1 Tutkimustulosten vertaaminen aikaisempaan tietoon

Tutkimuksen perusteella eksplikoitiin perusinstallaatiotekniikan määritelmä.  Se on

uusi ja täydentää nykyistä Kuoksan et al. ( 2001) talotekniikan määritelmätaso 2:sta,

jossa on se perustavaa laatua oleva puute, ettei se ota kantaa reitityksiin eikä

tilavarauksiin.  Se sisältää haastateltavien määritelmän perusinstallaatiotekniikasta

taloteknisesti, mutta ei ota kantaa siihen, mihin ja miten installaatiotekniset

järjestelmät pitää sijoittaa.

Tämä tutkimus tukee Tuhkasen (1999) tutkimusta, koska tämän tutkimuksen

perusteella nykyinen käytäntö tarkoittaa sitä, että rakentamisen prosessi ei tue

perusinstallaatiotekniikan systemaattista sijoittamista rakennukseen eikä sitä, että

ne olisivat jälkeenpäin helposti huollettavissa, kunnossapidettävissä tai

vaihdettavissa.  Tästä johtuu paljoltikin se, että nykyisin rakennuksia joudutaan

kokonaan jopa purkamaan, kun niiden perusinstallaatiotekniikka on integroitu

epäsystemaattisesti rakenteisiin.  Korjaus ja kunnossapitotoimenpiteet ovat kalliita.

Perusinstallaatiotekniikoiden integroitumista on tarkasteltu aikaisemmin

yksittäistapauksina, projektikohtaisesti eikä tällä tavoin ole saavutettu

rakennustekniikan ja installaatiotekniikan yhteensopivuutta eikä löydetty uusia

työmenetelmiä. 

Tämän tutkimuksen tulos on perusinstallaatiotekniikan systemaattisessa

muuntojoustavuus- ja palvelevuusvaatimuksessa, kun taas TAT –

rakennusjärjestelmä antaa muuntomahdollisuuksia rakennusteknisistä

lähtökohdista käsin.  Yhdistämällä TAT –tietous sekä tämä tutkimus saadaan

toimialalle yhteinen käsitteistö ja mittajärjestelmä sekä suunnitteluohjeet ja

mallisuunnitelmia.  TAT –järjestelmän ja avoimen rakennusjärjestelmän periaatteita

hyödynnetään tämän tutkimuksen mallin kehittämisessä.     Haastateltavat kehittivät

mallihypoteesia muuntojoustavammaksi. Tästä tutkimuksesta on tullut esille

yhdessä tekemisen, yhteistyön ja yhdessä oppimisen merkitys yhteisen

ymmärryksen edistäjänä.  Tämä tarkoittaa installaatio- ja rakennusteknologia-alalla
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toimivien tahojen yhteistyötä perusinstallaatioteknisten järjestelmien koherenssin

saavuttamiseksi ja integroitumisen mahdollistamiseksi.  On kehitettävä

malliratkaisuja, jotka pitää yleistää koko rakentamisen toimialaa koskevaksi.  Tätä

työtä on tehty kehitysvirrassa, mutta sen tulokset eivät ole siirtyneet riittävästi

valtavirtaan.  Siirtyminen tapahtuu, kun tutkimuksesta esille nousseet esteet

saadaan toimialan yhteistyönä poistetuksi esimerkiksi yhdessä laadittavan

soveltamisstrategian avulla. 

Integroimisen hyöty ja tärkeys nähtiin jo 1980-luvulla, koska kirjoittaminen siitä

yleistyi koko 1990-luvun ajan.  Erityisesti Tekesin teollinen talonrakennusohjelma eri

osatutkimuksineen ja koerakentamisineen vauhditti tätä keskustelua. Näitä samoja

hyötyjä tuli esille myös tässä tutkimuksessa.  Tämän tutkimuksen perusteella

voidaan väittää, että perusinstallaatiojärjestelmien integroiminen käsitteenä ei ole

toimialalla samalla tavalla ymmärretty. Tämän käsitteen sisällön saattaminen

intersubjektiiviseksi vaatii alan toimijoiden yhteistä tahtoa ja yhteistyötä.

Intersubjetiivisuus ei kasva mikäli esimerkiksi Tekesin teknologiaohjelmilla on löysä

linkitys kuten ProBuild (Tekes 1997-2001) osoitti.  Tässä tutkimuksessa kävi ilmi,

että tutkittu tieto ei saavuta käytännön tasoa tarpeeksi nopeasti.  Asiakkaan

edustaja kuten suunnittelija tai kokonaisurakoitsija on päävastuussa vaatimusten ja

ominaisuuksien määrittelystä, kuitenkaan heillä ei ole työkiireiden vuoksi

mahdollisuutta seurata tutkimusmaailman tapahtumia.  Asiakkaalle on annettava

tietoa perusinstallaatiotekniikan integroimisen hyödyistä.  Erilaisille ratkaisuille on

saatava suunnitteluohjeet sekä malli- ja tuoteratkaisut.

Viimeisten 15 vuoden aikana reititysten ja tilantarpeen tutkimusaluetta ovat

sivunneet esimerkiksi viiteluettelossa esiintyvät USAJ, TAT, PARA, RAKET,

MOBIT, ProBuild, INNO.  Tulokset ovat jäänet laihanlaisiksi.  Syy tähän näyttää

olevan selvä.  Edelleenkin rajoitutaan ammattirajoihin ja asenteisiin, jotka tulivat ilmi

tässä tutkimuksessa.  Päällekkäisen työnhinnoittelun välttämiseksi tarvitaan

urakkahinnoittelusopimusten uusimista samanaikaisesti tuote-, menetelmä-,

prosessi- ja järjestelmäkehityksen kanssa.
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Rakennuksia tehdään kokoajan, hyvin vaativiakin.  Tekotavat hallitaan, mutta

tekotapojen kehittämiseksi tutkimuksesta esille tullut hämäräalue, on saatava

käytännön kehitykseen ja käytäntöön yhteisesti sovittujen pelisääntöjen avulla.

Tekesin pitäisi osallistua tämän yhteistyön rahoittamiseen, koska toimiala on vanha

ja sillä on piintyneet toimintatapansa kuten kilpailumenettely ja asenteet eikä

toimialan yhteistä työtä ole saatu toteutumaan.

9.2 Tutkimustulosten julkisuus ja tiedon uutuus

Tämä tutkimus on perusinstallaatiotekniikan alalta ensimmäinen kokonaisvaltainen

suomalainen väitöskirja perusinstallaatiotekniikasta ja sen vuoksi tieteelliselle

yhteisölle tärkeä päänavaus.  Tutkimus antaa rakentamisen eri osapuolille

näkemyksen siitä merkityksestä, mikä vaikutus tunnistetuilla ja nimetyillä edistävillä

ja estävillä tekijöillä ja tahoilla on perusinstallaatiotekniikan integroimiseen ja

teolliseen valmistukseen eri toiminnan tasoilla. Tutkimus on julkinen silta

rakennusteknologian ja taloteknologian välille Suomessa ja vie eteenpäin

kirjallisuuskatsauksessa esille tulleita  tuloksia.

Tutkimuksen tuloksena hahmottui malli teollisesti tuotetusta

perusinstallaatiotekniikan asennusmoduulista.  Lisäksi tuotettiin eri toimintatahoille

jatkotoimenpidesuosituksia, joita voidaan hyödyntää eri tahoilla kehitysstrategioiden

ja –toimenpiteiden suunnittelussa. Lisäksi haastateltavilta saatiin palautetta

koulutuksen kehittämiseksi, tutkimuksen suuntaamiseksi sekä näkemykset

perusinstallaatiotekniikan trendeistä ja visio vuoteen 2012.

Perusinstallaatiotekniikan vaatimia reitityksiä ja tilavarauksia tarkastellaan

perusinstallaatiotekniikan muuntojoustavuus- ja palvelevuusnäkökohdasta käsin ja

annetaan rakennustekniikalle mahdollisuuksia.

9.3 Tutkimuksen autonomisuus ja eettisyys

Tutkimus ei olisi syntynyt ilman tutkijan kokemusta.  Tutkimus on haaste

tiedeyhteisölle ja käytännön kentälle tehdä myös perusinstallaatiotekniikan

nimikkeistö sellaiseksi, että se yhdistäisi rakentamisen eri koulutusportaat
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käsitteellisesti.  Se voisi olla seuraava mahdollisuus yhteisen ymmärtämisen

löytämiseksi ja paremman rakentamiskulttuurin saavuttamiseksi.

Eettisesti tutkimus on suoritettu siten, että yhdenkään haastateltavan sanomisia ei

voi tunnistaa, vaikka heidän nimensä onkin tutkimuksen liitteessä.  Nimien

julkaiseminen oli välttämätöntä tulosten luotettavuuden ja vaikuttavuuden kannalta.

Tutkimuksen eettisiä pohdintoja on suoritettu läpi koko tutkimuksen esittämällä

kysymyksiä kuten

• kenen ehdoilla tutkimus tehtiin,

• miksi siihen ryhdyttiin,

• minkälaisia toimintatapoja on noudatettu,

• kuinka huolellinen tutkija on työssään ollut,

• miten tutkija on huomioinut toisten työn ja

• onko omat tulokset esitetty oikeassa valossa avoimesti ja kontrolloidusti?

9.4 Tiedon totuudenkaltaisuus

Tässä tutkimuksessa kirjallisuuskatsaus oli ”vanhaa tietoa”, kun taas

haastattelututkimus tuotti analyysin avulla uutta tietoa poistamalla ”vanhan tiedon”

puutteellisuuksia, epätarkkuuksia ja virheitä.  Tiedon totuudenkaltaisuus tieteellisin

menetelmin siis kasvoi.  Syntyi uutta tieteellistä tietoa.

Tutkimustuloksiin ovat vaikuttaneet 17 suomalaisen rakentamisklusterin

huippuvaikuttajan tiedot, taidot ja kokemus sekä tutkijan tahto selvittää

tutkimusongelma.  Tutkimustulokset eivät varmaankaan sisällä absoluuttista

totuutta, mutta niissä on pyritty totuudenkaltaisuuteen.

9.5 Vastaus tutkimusongelmaan

Alussa tutkijalla oli esiymmärrys perusinstallaatiotekniikan integroimisen tasoista

sekä niihin vaikuttavista tahoista ja tekijöistä.  Kirjallisuuskatsauksen perusteella

kehitetty mallihypoteesi osoittautui oikean suuntaiseksi.  Tämän tutkimuksen

mukaan perusinstallaatiotekniikan integrointiin vaikutetaan mallintamalla,
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normittamalla ja konseptoimalla integroidun, teollisesti tuotetun talotekniikan

asennusmoduuli.



120

10 MALLI

10.1 Mallin kehittyminen

Kuva 17 esittää mallin kehittymisen vaiheita erillisjärjestelmien kaudesta

asennusmoduulimalliksi.  Erillisjärjestelmien kaudella perusinstallaatiotekniikan

verkot sijoitettiin rakennukseen toisistaan riippumatta.  Tutkimus tuotti

rakennustekniikan lähtökohdasta käsin suunnitteluohjemalleja.  Teollisen

rakentamisen nousukaudella kehitysvirrasta nousi esille materiaalivirtaan

tarkoitettuja teollisten järjestelmien malliratkaisuja.  Koerakentamistoiminta esitteli

rakennusteknisistä lähtökohdista käsin suunnitteluohjemallien mukaisia ratkaisuja.

Valtavirrassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.  Rakennusklusterin

heräämiskaudella vaatimusvirta ryhtyi vaatimaan reititysjärjestelmiä.  Näiden

kolmen kauden valtavirtojen perusteella voitiin rakentaa mallihypoteesi

integroidusta, teollisesti tuotetusta perusinstallaatiotekniikan asennusmoduulista.

Teemahaastattelun tulosten perusteella mallihypoteesi kehittyi

muuntojoustavampaan suuntaan ideana asennusmoduulijärjestelmä.

Perusinstallaatiotekniikan systemaattinen muuntojoustavuus- ja

palvelevuusvaatimus nousi lähtökohdaksi. 

K uva 17.  Asennusm oduulim allin  kehittym inen tutkim uksen aikana

A ika

M allihypoteesin  
keh ittym inen 
m alliksi 

E rillis järjestelm ien kaus i

T eollisen  rakentam isen nousukausi

R akennusklusterin  herääm iskausi

M allihyp oteesi integroidusta,  teo llisesti
tuo tetusta perusinstallaatiotekniikan
asen nu sm o duulista

Teem ah aastattelu n tulo ksena
keh ittynyt m u un to jou stava
m allihyp oteesi
asen nusm odu ulijärjestelm ästä

A sennusm oduulim alli
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10.2 Asennusmoduulijärjestelmän tarkoitus

Asennusmoduulijärjestelmän tarkoituksena on

• yhdistää ja yhteen sovittaa rakennustekniikkaa ja perusinstallaatiotekniikkaa,

• yhtenäistää asennusmoduuliin kuuluvat eri valmistajien reititysmoduulit ja

perusinstallaatiotekniikan järjestelmämoduulit,

• varmistaa esivalmistettujen reititysmoduulien ja järjestelmämoduulien

yhteneväisyys, 

• nopeuttaa rakentamisen prosessia,

• mahdollistaa perusinstallaatiotekniikan asentamisen yhdessä rakennuksen

rungon pystytyksen kanssa, jolloin tilasuunnittelua voidaan toteuttaa yhdessä

rakentamisen kanssa,

• lisätä muuntojoustavuutta perusinstallaatiotekniikoiden vaikutusalueella, 

• helpottaa ja nopeuttaa rakennusten suunnittelua,

• edistää teollista rakentamista,

• edistää siirtymistä erikoistoimituksista standarditoimituksiin ja teolliseen

sarjatuotantoon,

• edistää tarjousmenettelyä ja kauppatapaa,

• nopeuttaa perusinstallaatiotekniikan asentamista,

• vähentää asennusvirheitä,

• parantaa palo- ja ääneneristystä, 

• edistää ja nopeuttaa tuotesuunnittelua, tuotannonsuunnittelua sekä kuljetuksen

ja rakennustyömaan logistiikkaa,

• mahdollistaa joustavat elinkaarenaikaiset toiminnat,

• mahdollistaa järjestelmien purkamisen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen,

• mahdollistaa elinkaarenaikaisten toimintakustannusten laskemisen,

• antaa eri vaikuttaville tahoille (omistajat, käyttäjät, suunnittelijat, urakoitsijat,

tuoteteollisuus) mahdollisuuden käyttökustannusten laskemiseen ja uusien

liiketoimintojen kehittämiseen,

• mahdollistaa rakennuksen häiriöttömän toiminnan.
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10.3 Asennusmoduulimalli

Asennusmoduulimallijärjestelmän rakentaminen perustuu kokemuksen ja

tutkimuksen antamaan käsitykseen installaatio- ja rakennustekniikan koherenssin

vaikutuksesta perusinstallaatiotekniikan integroimiseen.  Jotta asennusmoduulilla

olisi mahdollisuus siirtyä käytäntöön, on se sidottava olemassa olevaan

mittajärjestelyyn.  Rakentamisessa on käytössä rakennusten ja rakennusosien

mittajärjestely (RT 03-10525), jonka kantamoduuli M = 100 mm. Asennusmoduulien

mitoitus voisi perustua kantamoduulin kertomoduuleihin esimerkiksi 1 M, 2 M, 4 M,

8 M jne.  Tällä mitoitusjärjestelmällä asennusmoduuli yhdistää rakennustekniikan ja

perusinstallaatiotekniikan.  Tätä koherenssia hyödyntämällä päästää

perusinstallaatiotekniikoiden integroimiseen.  Tämä tukee aikaisemmin luotua TAT

–mittajärjestelmän käyttöönottoa lähtökohtanaan  perusinstallaatiotekniikan

palvelevuusvaatimukset sekä taloudelliset, toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet.

Asennusmoduulimallijärjestelmän perusasennusmoduuli (esimerkiksi 3 M) on

poikkileikkaukseltaan neliön muotoinen, jolloin sivun pituus on (30 cm).  Seuraavat

koot tässä järjestelmässä ovat siis (60 cm), (120 cm), (240) jne..  Reititysmoduuli ja

järjestelmämoduuli yhtenäistävästi yhteen sovitetaan asennusmoduulissa.  Kuva 18

esittää asennusmoduulimallijärjestelmän periaatteella yhteneväistävästi yhteen

sovitettuja perusinstallaatiotekniikan, teollisesti tuotettavia, sarjatuotantoon

soveltuvia asennusmoduuleja eri kokoluokissa.  Rakennustekniikka tekee

tilavaraukset asennusmoduuleille.  Tilavarausten dimensiot ovat asennusmoduulin

ulkomittoja.  Asennusmoduulijärjestelmän

a) asennusmoduuli

- on poikkileikkaukseltaan neliö ja

- moduulimitoitus toteutetaan rakennustekniikan mittajärjestelyn RT 03-10525

mukaisesti.

b) reititysmoduuli

- sisältää kiinnitysjärjestelmän ja

- voi sisältää yhden tai useamman järjestelmämoduulin.
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c) järjestelmämoduuli

- sisältää perusinstallaatiotekniikan eri järjestelmiä,

- yhtenäistetään reititysmoduulin kanssa ja

- moduulien liittäminen toisiinsa vakioidaan.

Asennusmoduulit voivat olla rakennuselementtejä.  Reititysmoduulit ovat teollisesti

erilaisista rakennusmateriaaleista valmistettuja tuotteita.  Järjestelmämoduulit ovat

talotyypeittäin, teho- tai määräluokittain normimitoitettuja, sarjatuotantoon soveltuvia

perusinstallaatiotekniikan tuotteita.  Niitä voi sijoittaa asennusmoduuliin yhden tai

useampia.

Kuva 18.  Asennusmoduulimalli järjestelmänä.  Yhteneväistävästi  yhteen sovitettuja perusinstallaatiotekniikan,
teollisesti tuotettavia, sarjatuotantoon soveltuvia asennusmoduuleja eri kokoluokissa.   Kokoluokat suhtautuvat
toisiinsa siten, että niistä voidaan muodostaa erilaisia yhteensopivia kombinaatioita.

1-moduuli 2-moduuli 3-moduuli 4-moduuli

Reititysmoduuli Järjestelmämoduuli

1

2

4

8

ASENNUSMODUULI sisältää  
REITITYSMODUULI:n ja
JÄRJESTELMÄMODUULI:n
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Kuvassa 19 on esitetty erilaisia asennusmoduulimallin kombinaatiomahdollisuuksia.

Kuvasta voidaan todeta, että reititysmoduulia voidaan käyttää myös tilavarauksiin

uusille verkoille esimerkiksi keskuspölynimurijärjestelmän verkosta ITC – verkkoihin. 

Asennusmoduulijärjestelmän kehittäminen tutkimustyön pohjalta jätetään

rakennustuoteteollisuuden ja perusinstallaatioteollisuuden kehitettäväksi ja

normitettavaksi.

Kun reititykset ovat paikoillaan, voidaan rakentamisvaiheen aikana

perusinstallaatiojärjestelmien pystyasennusmoduulit asentaa samanaikaisesti

rungon pystytyksen kanssa.  Peruskorjauksen aikana voidaan pystynousut

toteuttaa ensin ja tämän jälkeen voidaan toteuttaa suunnittelu ja toteutus

kerroksissa.  Vaakainstallaatiojärjestelmien asentaminen voidaan ajoittaa todellisten

tarpeiden mukaisesti.  Tämä lisää muuntojoustavuutta.  Muuntojoustavuus kasvaa

siirryttäessä pystyasennusmoduuleista vaaka-asennusmoduuleihin.  

Kuva 19.  Asennusmoduulimallin kombinointimahdollisuuksia.  Reititysmoduuli käy myös tilavarauksena.

1-moduuli 2-moduuli 3-moduuli 4-moduuli

Reititysmoduuli tarjoaa
tilavarauksen uusille
järjestelmille

Reititysmoduuli Järjestelmämoduuli



125

Kuva 20 esittää käsitystä perusinstallaatiotekniikan muuntojoustavuus- %:n

kasvamisesta jäykästä joustavaan installaatiojärjestelmään.  Sen on lisäännyttävä

siirryttäessä pystyinstallaatioista vaakasiirtoihin ja sieltä edelleen tiloihin.

Pystyinstallaatiojärjestelmissä muuntojoustavuus tarkoittaa erilaisia reitityksiä,

tilavarauksia ja uusien järjestelmien lisäämismahdollisuutta.  Muuntojoustavuus -%

on suuruusluokaltaan 0 – 20 %.  Vaakainstallaatioissa se tarkoittaa liittymien

lisäämismahdollisuuksia, vapaampaa valintaa järjestelmän sijoittamisen ja suunnan

suhteen.  Muuntojoustavuus -% voi tällöin nousta suuruusluokaltaan 60 %:iin.

Tilakohtaisissa installaatioissa ei sallita integrointia rakenteisiin, jolloin

muuntojoustavuus voi olla jopa 100 %.

Kuva 20:   Perusinstallaatiotekniikan muuntojoustavuus kasvaa siirryttäessä
pystyinstallaatioista vaakainstallaatioihin ja tiloihin päin

Muuntojoustavuus %
100    Joustava

50 

Pystyinstallaatiojärjestelmä Vaakainstallaatiojärjestelmä Tilakohtainen 
installaatiojärjestelmä

Ei integrointia
 rakenteisiin

Muuntojoustavuus tarkoittaa
erilaisia reititysratkaisuja ja
uusien järjestelmien
lisäämismahdollisuutta sekä
tilavarauksia

Muuntojoustavuus
tarkoittaa liittymien
lisäämismahdollisuutta,
sijaintia ja suunta

0   Jäykkä
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10.4 Asennusmoduulimallin ominaisuudet

Asennusmoduulimallin ominaisuuksilla voidaan toteuttaa rakennus- ja

perusinstallaatiotekniikan koherenssi sekä perusinstallaatiotekniikan integroiminen.

Mallilla voidaan tarkastella ja toteuttaa 

toiminnallisia ominaisuuksia kuten

• avoin rakentaminen,

• teollinen sarjatuotanto, 

• korkea esivalmistusaste ja siten parantunut laatu, 

• suunnittelun nopeutuminen,

• muuntojoustavuus rakenteiden suhteen,

• työvaiheiden minimointi,

• asentamisen joustavuus ja lyhyt asennusaika,

• pienet toimivuusriskit,

• häiriöttömyys,

• esteettisyys,

taloudellisia ominaisuuksia kuten

• kokonaistaloudellisuus rakennuksen elinkaaren eri vaiheilla,

• elinkaarikustannusten minimointi,

• liiketoiminnan kehittäminen,

• kannattavuuden parantaminen,

• työllisyyden parantaminen,

• takuu,

• rakennusoikeus

teknisiä ominaisuuksia kuten

• moduulimallit ja mallivaihtoehdot,

• järjestelmien välinen tekninen yhdenmukaisuus ja yhdistelysäännöt 

• järjestelmätekninen moduulimitoitus (dimensiot ja kokoluokat, teholuokat,

virtausluokat) 

• reititysten ja tilavarausten moduulimitoitus (dimensiot),
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• sijoitusmallit,

• kiinnitysjärjestelmät,

• kombinaatioehdotukset,

• lisäksi voidaan varmistaa yhtenäistävä yhteensovitus.
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

11.1 Johtopäätökset

Tutkimus verifioi väitöskirjan työhypoteesin ja teesin sekä ratkaisi tutkimusongelman

tavoitteen asettamisen ja tieteellisen menetelmänsä avulla.  Tutkimus tukee

käsitystä perusinstallaatiotekniikoiden integroimisen tarpeellisuudesta.

Perusinstallaatiotekniikan määritelmä edistää rakennustekniikan ja

perusinstallaatiotekniikan alalla toimivien tahojen  yhteistyön ymmärtämistä.  Malli

antaa perustan tutkimuksen konkretisoimiselle.  Johtopäätökset jaetaan eri

kategoriatasoille sen mukaan mitä uutta niille tutkimuksesta ilmenee.

Vaatimustaso
Rakennuksen elinkaarenaikaisten tahojen pitää ryhtyä tekemään yhteistyötä

perusinstallaatiotekniikan toteuttamiseksi. Muutostilanteiden hallitsemiseksi kaikille

vaikuttajatahoille on voitava ja osattava selvittää integroimisen hyödyt niin tekniset

kuin taloudellisetkin.  Hyödyt on jaettava rakennuksen elinkaaren eri vaiheille.  

Omistajan ja käyttäjän ominaisuudessa oleva asiakkuus on kadoksissa.  Tämä

johtuu siitä, että omistajat ja käyttäjät eivät ole järjestäytyneet riittävän voimakkaiksi.

Muutos perusinstallaatiotekniikassa palvelee tiloissa tapahtuvaa asumista, olemista,

työskentelyä sekä vapaa-aikaa muuntojoustollaan ja häiriöttömyydellään.

Reititysten ja tilavarausten huomioiminen lähtee asiakkaiden tarpeista.  Jotta

rakennus elinkaarensa aikana palvelisi siinä toimivia ja antaisi omistajalleen riittävän

katteen, sen fysiikka vaatii systemaattista perusinstallaatiotekniikkaa.  Tällä hetkellä

tiedostetaan reititysten ja tilavarausten tarve, mutta niitä ei tehdä.  Tämä johtuu siitä,

että perusinvestointikustannukset pyritään kilpailukyvyn nimissä pitämään pienenä.

Tällöin hävitään käyttövaiheen kustannuksissa eikä tutkimuksen tulokset siirry

valtavirtaan.

Reitityksen voisi määrätä rakennusoikeuden ulkopuolella olevaksi kehitysvaratilaksi.

Yhteiskunta voisi suunnata tukea ostajalle esimerkiksi kriteereillä

”elinkaariedullinen” (vertaa energiasäästöinvestointituet) asennusmoduuleja

hankittaessa.  
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Koulutustaso
Kokonaisuuden ymmärtämisen näkökulma pitäisi tuoda esille koulutuksen kaikilla

tasoilla.  Tällä hetkellä, kun ollaan uuden kehityksen käännepisteessä, tarvitaan

työelämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä.  Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisen

kuvan muodostumisen perusinstallaatiotekniikoista ja niihin liittyvistä reitityksistä ja

tilavarauksista.  Moniammatillisuutta pitäisi tukea.  Voisi olla edistyksellistä, että

saataisiin tuotannossa olevat ihmiset myös mukaan koulutustehtäviin. Talotekniikan

installaatiotekniikalta puuttuu korkein mahdollinen koulutus - professuuri. 

Kehitystaso
Perusinstallaatiojärjestelmien rakentaminen, ylläpito, muunneltavuus ja huolto pitää

olla mahdollisimman yksinkertaisesti toteutettavissa.  Sen seurauksena korjaus

vähenee ja  vaihdettavuus lisääntyy.  Pystyinstallaatiojärjestelmät voivat olla jäykkiä,

vaakavetoihin on saatava joustavuutta ja varsinainen muuntojoustavuus on saatava

tiloihin.  Kehitystoiminnan seuraava vaihe on järjestelmätason yhteensovittaminen

ja avoimuus.  Rakennuksesta on löydettävä tarvittavat reititykset ja tilat

perusinstallaatiotekniikoille.  Kehitystoiminnan on lähdettävä liikkeelle rakentamisen

vaatimusvirrassa tapahtuvasta yhteistyöstä, tiloissa tapahtuvan toiminnan

vaatimuksista ja rakennuksen käytön aikaisten toimintakustannusten

minimoimisesta.  Tämä onnistuisi laajapohjaisilla kokonaisprojekteilla ja

demonstraatiohankkeilla, joissa luodaan toisaalta imuohjauksen puolella yhteiset

pelisäännöt kuten kilpailunormit, hankintamenettelyt, kauppatavat, vaatimukset

verkoille ja toisaalta suoritusarvoihin perustuvat järjestelmätekniset ratkaisut sekä

tila- ja reititysnormistot tai standardit.  Demonstraatiohankkeista saatavan

informaation ja näyttöjen avulla vaikutetaan asenteisiin ja kilpailutekijöiden

vahvistamiseen.  Ajanmukaistamisessa ja peruskorjauksessa on eri toimintalogiikka

kuin uudisrakentamisessa.  Perusinstallaatiotekniikan järjestelmät on kuitenkin

voitava kehittää mahdollisimman ”yleispäteviksi”.  Tässä on syytä rakentaa

kantavammat sillat tutkimuksen, kehityksen ja käytännön välille.
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Suunnittelutaso
Vastausta kysymykseen ”miten suunnitellaan ja reititetään siten, että

perusinstallaatiotekniikka on helppo toteuttaa” voidaan hakea tuotemallintamisesta.

Mallintamisella on löydettävä moduulimallit, mallivaihtoehdot, yhdistelysäännöt,

konbinaatioehdotukset, sijoitusmallit sekä kiinnitysjärjestelmät.  Normittamisella

haetaan uusia määräys- ja ohje-ehdotuksia, mitoitussääntöjä ja turvallisuusnormeja.

Konsepteilla suunnitellaan ratkaisuehdotuksia ja vaihtoehtoja erityyppisiin kohteisiin

sekä tuotevaatimuksia.  Rakenne-elementtien suunnittelussa pitää huomioida

reititys ja tilavarauspaikat.  Tämän päivän tuotteet ovat uudisrakentamiseen

orientoituneita.  Täytyy saada siis tuotteita, joiden fokus on peruskorjauksessa ja

ajanmukaistamisessa.  Aikaisempia kokemuksia pitäisi voida hyödyntää paremmin.

Reititykset ja asennusjärjestelmät pitäisi saada ulkonäöltään arkkitehtuuriin

sopivaksi eli niiden pitäisi olla teknisesti toimivia ja rakenteeltaan kompakteja.

Suunnittelijoiden ja materiaalivirran välinen yhteistyö kasvaa.

Toimitustaso
Perusinstallaatiotekniikan järjestelmämoduulien valmistus vaatii uuden kulttuurin

luomista.  Pitäisi olla tehtaita ja yrityksiä, jotka valmistavat niitä yhteisesti sovittujen

standardien ja normien mukaisesti.  Tukkukauppias toimitusketjun solmukohdassa

voisi kehittää liiketoimintaansa integraattoriksi ja kokonaistoimittajakasi.

Toteutustaso
Asennusmoduulit yksinkertaistavat kauppatapaa, toimituslogistiikkaa ja

rakentamisen prosessia. Toisaalta ne edistävät pääurakoitsijan liiketoimintaa

laadullaan, kustannuksillaan ja asentamisen ajansäästöllä.

Omistajien, tilan käyttäjien ja viranomaisten on liittouduttava toimialaa kehittävien

tahojen kanssa rakennusprosessin uuden kulttuurin luomiseksi, yhdessä

urakoitsijoiden ja ammattiliittojen kanssa. Lisäksi tarvitaan koulutettua työvoimaa,

joka pystyy uusiin innovaatioihin, tutkimukseen ja tuotekehittelyyn sekä ongelman

ratkaisuihin.   Esille tulleet esteet pitää yhteistyössä poistaa.
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Käytön, kunnossapidon sekä huollon ja korjauksentaso
Perusinstallaatiotekniikka vaikuttaa käyttöön ja kunnossapitoon sekä huolto- ja

korjaustoimintoihin siten, että asiakkaan toimintoja ei häiritä. Myös takuuaikaiset

korjaukset on helpompi suorittaa, kun on selkeät tilat ja moduulit, joissa toimenpiteet

tehdään.

Uudet liiketoiminnat
Uudet liiketoimintatavat voivat kaataa raja-aitoja.  Perusinstallaatioteknologia -

yhdessä rakennusteknologian kanssa - elää voimakasta muutoksen aikaa.

Toimialojen rajat hämärtyvät.  Uusia tuotemarkkinoita syntyy ja vanhat markkinat

jaetaan uudelleen.

Perusinstallaatiotekniikan ja reititysten kokonaisvaltainen toimitus vaatii tällä hetkellä

verkostoitunutta liiketoimintaa, jossa verkostoveturina on

perusinstallaatiointegraattori.

Rakennusvaiheen osapuolten pitäisi ottaa vastuuta ylläpidosta ja huollosta.  Tämä

johtaa vaatimukseen, että teollisten perusinstallaatiotekniikan

jakelu/järjestelmämoduulien on laadullaan ja helppohoitoisuudellaan tuettava uuden

liiketoiminnan kehittymistä. Mallin perusteella kehitettävien moduulien käyttöönoton

perusedellytys on urakkahinnoittelujärjestelmän uusiminen päällekkäisen

työnhinnoittelun välttämiseksi.  Tämä johtaa urakoitsijan kilpailukyvyn

lisääntymiseen ja työllisyyden parantamiseen.

Malli 
Mallilla voidaan tarkastella ja toteuttaa perusinstallaatiojärjestelmien integroinnin

aiheuttamia toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä ominaisuuksia.  Mallilla edistetään

teollista rakentamista, mutta sitä pitää kehittää edelleen, jotta se saa kiinnekohdan

käytäntöön.

11.2 Suositukset 

Johtopäätösten perusteella voidaan esittää suositukset tutkimukselle, teolliselle

tuotekehitykselle ja koulutukselle.  Niiden tavoitteena on saavuttaa installaatio- ja

rakennustekniikan koherenssin avulla perusinstallaatiotekniikan asianmukainen
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integroiminen.  Suositusten toteuttaminen vaatii kaikilla rakennuksen

elinkaarenaikaisilla tasoilla perusinstallaatio- ja rakennustekniikan alalla toimivien

tahojen tiivistä yhteistyötä ja aikaisempien kokemusten hyödyntämistä paremmin

kuin nyt on tapahtunut.  Suositukset on järjestetty tehtävämuotoisiksi

jatkotoimenpiteiksi taulukkoon 24.  Siinä ilmenee myös minkä tahon pitäisi tehtävä

suorittaa sekä mitkä tahot tehtävän tuloksista hyötyvät.
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Taulukko 24:  Suositukset jatkotoimenpiteiksi tutkimukselle, teolliselle tuotekehitykselle ja koulutukselle
N:o Tehtävä Tulos Toteuttaja-

Taho /
Hyötyjä

1 Perusinstallaatiotekniikan suoritusarvoihin
perustuvat suunnitteluohjeet
normimitoitettujen malliratkaisujen
perustana.

• Reititysjärjestelmien normit
(uudisrakentaminen,
ajanmukaistaminen, peruskorjaus)

• Suoritusarvoihin perustuvat
suunnitteluohjeet

• Normimitoitettuja malliratkaisuja,
moduuleja ja järjestelmiä teollisuuden
tuotekehitystä varten,

•  Rakentamismääräykset

S / TP, V, A

2 Miten perusinstallaatiotekniikka parantaa
rakennuksen elinkaarella eri tahojen
viihtyvyyttä, tuottavuutta ja  kilpailukykyä?

• Integroimisen tekniset ja taloudelliset
tutkitut hyödyt rakennuksen
elinkaaren eri vaiheille ja tahoille.

S, Tu / TP

3 Perusinstallaatiotekniikan ja
rakennusprosessin toteutuksen
mallintaminen ja yhteistyö.

• Pilotointi – suunnittelusta teknisiin
ratkaisuihin, tuotantoon ja työmaalle,

• Demonstrointi –
perusinstallaatiotekniikan
näyteikkunat

S, TP / TP

4 Perusinstallaatiotekniikoiden ja
reititysjärjestelmien  teollinen
kehittäminen.

• Mallijärjestelmän mukaan kehitetyt,
normimitoitetut
perusinstallaatiotekniikan
komponentit, moduulit  järjestelmät ja
reititysratkaisut

TP / A

5 Perusinstallaatiotekniikan kehitystä
haittaavat kauppatavat, menetelmät ja
sopimukset sekä niiden vaikutukset
osapuolten vastuisiin käytännössä.

• Suositukset kauppatavan
muuttamiseksi– ammattiliitot
kehityksen tueksi.

TP / TP

6 Perusinstallaatioteknisten järjestelmien ja
reititysratkaisujen toteuttaminen
verkostoituneilla yritysryhmillä.

• Uudet verkostoituneet
liiketoimintamallit

• Perusinstallaatiotekniikan
integraattori, järjestelmätoimittaja,
verkostoveturi

TP / TP

7 Perusinstallaatioteknologian
rahoitustukijärjestelmän kehittäminen.

• Perusinstallaatiotekniikoiden
kehittämistä ja käyttöönottoa
edistävät rahoitustukiratkaisut.

V / A

8 Perusinstallaatioteknologian sekä
rakennusteknologian koherenssin
vaatiman koulutusjärjestelmän uusiminen
opetuksen korkeimmalla tasolla.  

• Korkeimman opetuksen ja
tutkimuksen alla yhdistävä
professuuri.  

• Koulutuksen ja yhteisen kielen
edistyminen.

Tu, V / TP,
A

9 Asuin- ja toimistotalojen omistajat ja
käyttäjät liittykää asiantuntevasti yhteen.

• Asuin- ja toimistotalojen omistajien ja
käyttäjien vahvempi vaikuttavuus.

A

A = asiakas,  S = suunnittelu,  TP = teollisuus ja palvelu,  Tu = tutkimus,  V = viranomainen

Suositukset sisältävät runsaasti poikkitieteellistä toimintaa, jolla luodaan perustaa

rakentamisen paremmalle tulevaisuudelle.
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12 YHTEENVETO 

Rakentamisen toteutusprosessi osoittaa, että se ei tue installaatio- ja

rakennustekniikan yhteensovittamista eikä anna mahdollisuutta kehittää niiden

integraatiota.  Tämä tutkimus osoitti, että tieto installaatiotekniikan integroimiseen

vaikuttavista tekijöistä on epätarkkaa, sitä ei ole systemaattisesti kartoitettu eikä

esitetty tiedeyhteisölle.  Perusinstallaatiotekniikka, joka on osa installaatiotekniikkaa,

on käsitteenä tuntematon.  Integraatiokehitykseen vaikuttaa tekijöitä ja tahoja,

joiden vaikutuksen suuruus ja suunta selvitettiin tällä tutkimuksella.

Kokemuksen ja suoritetun kirjallisuuskatsauksen perusteella ilmeni

tutkimusongelma:  Miten edistetään installaatio- ja rakennusteknologian yhteistyöllä

perusinstallaatioteknisten järjestelmien koherenssia?  Sen ratkaisemiseksi asetettiin

tutkimuksen tavoite: Tavoitteena on rakentaa malli perusinstallaatiotekniikan

integroidusta asennusmoduulijärjestelmästä.  Sen saavuttamiseksi selvitettiin

kirjallisuuskatsausta hyödyntäen rakennuksen perusinstallaatiotekniikassa

tapahtunutta kehitystä sekä tunnistettiin ja nimettiin ne tahot ja tekijät, jotka

vaikuttavat rakennuksen perusinstallaatiotekniikkajärjestelmien kehittämiseen.

Lisäksi  analysoitiin tunnistettujen tekijöiden  vaikutus järjestelmäkehitykseen sekä

tehtiin päätelmiä integroituvien järjestelmien teollista kehittämistä varten.

Tutkimus rajoittuu perusinstallaatiotekniikkaan, johon määritellään se osuus

installaatiotekniikkaa, joka rajoittuu liike- ja asuinkerrostalojen pysty- ja

vaakainstallaatiojärjestelmien teknisiin verkkoihin ja reititysratkaisuihin keskusten ja

tilojen välillä.  Määritelmä kehittyi teemahaastattelun tuloksena.

Tutkimusongelman selvittämiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi valittiin

tutkimusmenetelmäksi kvalitatiivinen teemahaastattelu, koska tavoitteena oli

selvittää haastateltavien käsitykset, kokemukset ja havainnot, tutkittavasta

ongelmasta. Tutkimuksen analysoimiseksi käytettiin seuraavia kvalitatiivisia

analyysitapoja kuten luokittelu, kategoriointi, teemoittelu ja yhteyksien tarkastelu.
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Tutkimuksen mukaan rakennuksen perusinstallaatiotekniikan sijoittaminen

rakennukseen ei ole systemaattista, vaan sattumanvaraista.  Sitä ei huomioida

riittävän varhain rakennuksen suunnitteluvaiheessa.  Kokonaisvaltaista

rakennuksen perusinstallaatiotekniikan integroitumista ei ole tapahtunut siinä

mielessä, kuin tässä nyt ajatellaan.  Tätä integroitumista on tutkittu ja pilotoitu

yksittäistapauksina, projektikohtaisesti eikä tällä tavoin ole päästy systemaattisiin

integrointeihin eikä työmenetelmien muutoksiin.  Tutkimuksen mukaan

integroituminen nostaa laatua, koska se vaikuttaa teknisten järjestelmien

yhteentoimivuuteen.  Käyttövaiheen ratkaisut ovat edullisempia ja niille muodostuu

vastuunkantajansa. Tutkimus osoittaa, että koulutusrakenne muokkaa asenteita ja

ammattirajoja.  Peruskoulutus erityisesti palvelee olemassa olevaa järjestelmää.

Terminologia ei ole yhtenäistä opetuksen eri tasoilla eikä kokonaisuutta osata

hahmottaa.  Kehittäminen vaatii installaatio- ja rakennusteknologian yhteistyötä,

jossa ensivaiheessa ovat mukana loppu asiakkaat eli omistajat ja tilan käyttäjät.

Tutkimus pitää suunnata käytännön ratkaisujen kehittämiseen eli samanaikaisesti

pitäisi kehittää kaikkia perusinstallaatiotekniikan määritelmän mukaisia osa-alueita.

Tutkimuksen ja koulutuksen aktivoimiseksi tarvitaan installaatiotekniikan korkeinta

mahdollista koulutusta - professuuria. Uudet järjestelmät vaativat uutta

ammattitaitoa,  ongelmanratkaisuoppeja sekä ennakkoluulotonta yhteistyötä.

Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin ja nimettiin perusinstallaatiotekniikan

integroimiseen vaikuttavat tahot ja tekijät.  Lisäksi ne priorisoitiin ja niiden

vaikuttavuus selvitettiin kehitetyn vaikuttavuusindikaattorin avulla.  Tahot ja tekijät

ovat sekä edistäviä että estäviä.  Kolme edistävintä tahoa ovat kiinteistön

omistaja/tilaaja, järjestelmätoimittaja ja käyttäjät. Kolme edistävintä tekijää ovat

elinkaarikysymykset, tilojen käyttäjien ja omistajien lisäarvon kasvattaminen sekä

toimialojen välinen yhteistyö ja verkostoituminen.  Kolme estävintä tahoa ovat

pääurakoitsija, ammattiliitot ja aliurakoitsija.  Kolme estävintä tekijää ovat

ammattirajat, asenteet ja normit.  Tutkimuksen mukaan esteet poistetaan

yhteistyössä kehitettävillä perusinstallaatiotekniikan moduuleilla, kauppatavan

muutoksilla, taloudellisten säästöjen osoittamisella, erilaisilla tukimuodoilla,

koulutuksella, ammattirajojen, asenteiden sekä urakkahintajärjestelmän



136

muuttamisella jne..  Haastattelututkimuksen trendikyselyn tulokset osoittavat, että

suomalaisen omistajuuden kilpailukykyä on parannettava.  Käyttäjät vaativat tiloilta

omia käyttötarpeitaan vastaavaa tekniikkaa, jolloin perusinstallaation on vastattava

tähän vaatimukseen moduuli- ja järjestelmätekniikalla.  Toimialan liiketoiminta

verkostoituu sen eri tasoilla ja ammattikuvat muuttuvat.  Rakennusvaiheen

osapuolet ottavat vastuuta ylläpidosta ja huollosta.  Tämä johtaa vaatimukseen, että

teollisten perusinstallaatiotekniikan järjestelmämoduulien on laadullaan ja

helppohoitoisuudellaan tuettava uuden liiketoiminnan kehittymistä.

Tutkimuksen tuloksena kehittyi asennusmoduulimalli integroidusta, teollisesti

tuotettavasta perusinstallaatiotekniikan asennusmoduulijärjestelmästä.  Installaatio-

ja rakennustekniikan koherenssista päästään perusinstallaatiotekniikan

integroimiseen mallin konkretisoimisella, joka on tehtävä yhteistyössä

substanssiosaajien kanssa.

Tämä tutkimus antaa perusinstallaatiotekniikan viitekehyksessä toimiville tahoille

kokonaisvaltaisen näkemyksen siitä merkityksestä, mikä vaikutus tunnistetuilla ja

nimetyillä edistävillä ja estävillä tekijöillä ja tahoilla on perusinstallaatiotekniikan

integroimiseen ja teolliseen valmistukseen.  Tutkimus on julkinen silta

rakennusteknologian ja taloteknologian välille Suomessa.  Tämän vuoksi tutkimus

on tieteelliselle yhteisölle uusi tärkeä päänavaus. 

Tutkimuksen tuloksena saatujen johtopäätösten avulla tehtiin suositukset.

Tärkeimpänä suosituksena voidaan pitää tehtävää: Perusinstallaatiotekniikan

suoritusarvoihin perustuvat suunnitteluohjeet normimitoitettujen malliratkaisujen

perustana.  Nämä luovat perustan teollisuuden tuotekehitystä ja

viranomaisohjeistusta varten.  Tehtävämuotoisia suosituksia on 9 kappaletta.
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LIITE1.  TEEMAHAASTATTELUN RUNKO JA KYSYMYKSET
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Liite1:  Taulukko 1:  Teemahaastattelun runko ja kysymykset
Teema Kysymykset (Avauskysymykset, jatkokysymykset, lisäkysymykset, tarkentavat  kysymykset, suorat

kysymykset, epäsuorat kysymykset, 0rganisoivat kysymykset, tulkitsevat kysymykset)
Haastattelusta saatava tulos
teeman alueelta

Liike- ja asuinkerrostalojen
perusinstallaatioteknologian
viitekehys pysty- ja
vaakainstallaatioissa

1. Mitä  perusinstallaatioteknologia mielestänne tarkoittaa?  (kuva 1, lähetetty etukäteen)
2. Mitkä teknologiat siihen kuuluvat?
3. Mihin perusinstallaatioteknologia mielestänne tällä hetkellä sijoitetaan?

Orientoituminen aiheeseen,
viitekehys,
perusinstallaatioteknologian
määritelmä

Perusinstallaatioteknologian
integroitumisen kehitys ja nykytila

1. Miten näette perusinstallaatioteknologian kehittyneen viimeisten 15 vuoden aikana?
2. Miten ne ovat integroituneet viimeisten 15 vuoden aikana eli mikä on nykytila?                                                     (Kuva

2, lähetetty etukäteen, kokemuksia ja näyttöjä!)
3. Mitä hyötyä integroimisesta olisi? (vielä mitä?)
4. Mitä haittaa integroimisesta olisi? (vielä mitä?)

Haastateltavan kokemukset
kehittymisestä sekä  käsitykset
nykytilasta
Hyödyt ja haitat!

Perusinstallaatioteknologian
integroitumiseen vaikuttavat
tekijät/tahot

1. Mitkä tekijät/tahot (edistävät / estävät) ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat perusinstallaatioteknologian integroimiseen?
(nimetkää niin monta kuin mieleen tulee! Älkää vielä käsitelkö tekijää tai tahoa tarkemmin)

2. Annan oheisen listan, jota suuntaajat täydentävät
3. Täydentäkää lista nimeämillänne tekijöillä tai tahoilla, mikäli ne eivät siellä ole.  Valitkaa nyt listalla olevista tekijöistä

ja tahoista  viisi (5) vaikuttavinta  (edistävät (5)/ estävät (5)  tärkeysjärjestyksessä!.  Merkitkää ne paperille.

Vaikuttavat tekijät ja tahot sekä
viisi (5) vaikuttavinta (edistävät (5)
/ estävät (5)) tekijää ja tahoa
Vaikuttavuuden priorisointi

Vaikuttavimpien tekijöiden
ilmeneminen
perusinstallaatioteknologian
integroitumisen kehityksessä

(Olette valinneet viisi vaikuttavinta (edistävää (5)/estävää(5) tekijää tai tahoa).  
1. Miten nämä tekijät tai tahot ilmenevät?  Mitkä ovat niiden menetelmät? (edistävät / estävät ja esimerkkejä!).  Miksi

näitä tekijöitä ilmaantuu?  Kenen toimesta ja miksi esteitä halutaan asettaa?
2. Miten nämä esteet voidaan poistaa?
3. Minkälaista tarvetta näette perusinstallaatioteknologian integroimisen kehittämiseksi?

Edistävät tai estävät tekijät sekä
niiden ilmeneminen esimerkein
osoitettuna.
Tunnistettujen tekijöiden vaikutus.
Tekijöiden menetelmät.
Esteiden poistamisen menetelmät.

Perusinstallaatioteknologian
kehittämisen tarve ja sisältö

(Totesitte edellisessä kohdassa, että kehittämisen tarvetta olisi!)
1. Mitkä globaalit tai paikalliset trendit vaikuttavat tarpeeseen kehittää perusinstallaatioteknologian integroitumista?

(järjestelmäkehitys, kilpailukyky)
2. Mitkä teknologiat pitäisi yhdistää?
3. Miten rakennustekniikan pitäisi vastata integroituneisiin pysty- ja vaakainstallaatioihin? (reititykset ja tilavaraukset)
4. Mitä alan tutkimusta tarvitaan? (Sisältö)
5. Miten alan koulukseen on vaikutettava? (Sisältö)
6. Minkälaisena näette perusinstallaatiotekniikan olevan 10 vuoden kuluttua?

Trendit (globaalit ja kansalliset),
Teollisen kehittämisen
tutkimuksen ja kehityksen tarve ja
sisältö.

VIIMEINEN KYSYMYS;  tyyppiä "onko kysymyksistä unohtunut jotain olennaista" tai "onko teillä jotain dokumentteja, jotka minun kannattaisi lukea"
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Haastateltavan nimi:______________________________________________

Liite 1:  Taulukko 2:  Muistilistataulukko perusinstallaatioteknologian integroitumiseen vaikuttavien tekijöiden ja
tahojen selvittämiseksi 
Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat perusinstallaatioteknologian integroimiseen? 
Olkaa Ystävälliset ja merkitkää oheiseen tauluun vaikuttavimmat tekijät tai tahot:  Edistävät tekijät/tahot (+) -
merkillä (5 kpl) ja estävät tekijät/tahot (-) – merkillä (5 kpl).  Asettakaa ne lisäksi  vaikuttavuusjärjestykseen
siten, että 1 on vaikuttavin (edistävin/estävin) ja 5 on vähiten vaikuttava.  
Huomioikaa, että taulukossa on tämän jälkeen 10 (+) tai 10 (-) merkkiä ja kaikki eri ruuduissa 1: stä 5:een.
Tekijät 1 2 3 4 5
Elinkaarikysymykset
Normit
Asenteet
Ammattirajat
Standardit
Innovaatiot
Tehdyt laite- ja tuotantoinvestoinnit
Kansainvälisyys
Tutkimus
Tuotekehitys
Koulutus
Materiaalit
Käyttö- ja kunnossapito
Huolto- ja korjaus
Hävitys
Kierrätys
Raaka-aineiden hankinta
Kauppatapa
Uudet liiketoimintatavat 
Rakennus, rakenteet, prosessit, 
Markkinoiden vapautuminen ja vakauttaminen 
EU direktiivien harmonisointi 
Toimialojen välinen yhteistyö ja verkottuminen
Tilojen käyttäjien ja omistajien lisäarvon kasvattaminen
Installaatioiden  sarjatuotannon/ moduularisuuden mahdollisuus – hinnat alas
Reititykset
Ominaisuudet! Mitkä?
Työehtosopimukset
Muu mikä?
Tahot 1 2 3 4 5
Viranomaiset
Jälleenkäsittelijä
Peruskorjaaja
Käyttäjät
Kiinteistön omistaja
Rakentaja / Rakennuttaja
Pääurakoitsija
Aliurakoitsija
Tukkukauppias
Järjestelmätoimittaja
Komponenttitoimittaja
Suunnittelija
Elementtiurakoitsija
Valmistajat, maahantuojat
Ammattiliitot
Muu mikä?
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LIITE2.  KIRJE HAASTATELTAVILLE: TEEMAHAASTATTELUN
TAUSTA JA TEEMAT
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SAATE

Hyvä Vastaanottaja

Teen väitöskirjatutkimustani “Rakennuksen installaatiotekniikan integroimiseen

vaikuttavista tekijöistä”.  Työni ohjaajana toimii professori Liisa Halonen Teknillisen

Korkeakoulun Sähköteknilliseltä osastolta (puh: 09-4512418).

Olen valinnut teidät haastateltavaksi, koska te edustatte tahoa ja olette asiantuntija,

jonka mielipiteillä, asenteilla ja toiminnalla on kokemukseni mukaan vaikutusta

rakennuksen installaatiotekniikan integroimisen ilmiöön.

Pyydän aikaanne. Tilaisuuden luonne on haastattelu ja asiaa pyrin selvittämään

TEEMAHAASTATTELU muotoisena ja se nauhoitetaan, koska se helpottaa

litterointia. Tilaisuus kestää noin kaksi tuntia ja pyydän, että se aika voitaisiin

pyhittää ja rauhoittaa tälle haastattelulle. 

Suosituskirjelmä työlleni on liitteenä 1.  SUOSITUS, Pääjohtaja Veli-Pekka
Saarnivaara, Tekes
Pyytäisin teitä lukeman oheisen aineiston ennen haastattelutilaisuutta.  Se

varmentaa sen, että aikataulu pitää ja antaa teille mahdollisuuden kerätä minulle
materiaalia, jonka katsotte vaikuttavan tutkittavaan asiaan.

Ystävällisin Terveisin

Eino Rantala

Tkl, 

Tj. Technology Agency Oy

GSM:  0400 410 835

Puh:    09 348 710 70
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1. TAUSTA

Mitä spesifiä asiaa tutkimus koskee

Tutkimus rajoittuu liike- ja asuinrakennuksen perusinstallaatioteknologiaan pysty-

ja vaakareiteillä kuva 1.  Perusinstallaatiotekniikalla tarkoitan kaapelointi-,

putkisto- ja  kanavistojärjestelmien komponentteja, moduuleja ja työtapoja, joiden

avulla erilaiset käyttöteknologiat toteutuvat.  Reitityksen luen kuuluvaksi

perusinstallaatioteknologiaan.

Käyttötekniikalla tarkoitan niitä tekniikoita, toimenpiteitä, menetelmiä ja

prosesseja, joiden avulla talotekniikka tuottaa tiloissa tapahtuville toiminnoille

hallitut olosuhteet. 

LämpöVesi Ilmastointi

Tilojen hallitut olosuhteet
käyttäjien hyväksi
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Kuva 1:  Tutkimus rajoittuu rakennuksen perusinstallaatioteknologian verkostoihin
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Installaatiotekniikoiden integroitumisella tarkoitan sitä, että tarvittavaa

perusinstallaatiotekniikkaa on voitu yhdistää ja teollisesti tuottaa yhteiseen pysty- tai

vaakareititystilaan. Kuvassa 2 on eräs periaatteellinen esimerkki integroidusta,

teollisesti tuotetusta talotekniikan asennusmoduulista.

Kuva 2. Periaatteellinen esimerkki integroidusta,
 teollisesti tuotetusta talotekniikan asennusmoduulista.

  Poikkileikkaus (hypoteesi)

Sähkö - ja
tietoliikennetekniikka-
moduuliVesijohto-

moduuli

Viemäri-
moduuli

Lämpöjohto-
moduuli

Ilmastointi-
moduuli
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Miksi tutkimus suoritetaan 

Retrospektiivisestä tutkimuksesta sekä omasta kokemuksesta on muodostunut

seuraava näkemys:

Rakennusprosessi pelisääntöineen 

ei tue 

• perusinstallaatioteknologian teollistamista

• järjestelmäteknisiä tuoteperheitä

• käyttö- ja kunnossapitoa

• purkamista, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä

eikä anna eri osapuolille (suunnittelijat, urakoitsijat, materiaaliteollisuus, alihankkijat

jne.)  riittävää kiinnostusta 

• elinikäkustannusten huomioonottamiseen

• ympäristövaikutusten vähentämiseen

• kustannusten alentamiseen ja tuottavuuden kehittämiseen eikä

• uusien liiketoimintojen kehittämiseen.

Teesi

Rakentamisen prosessi ei tue teollista, integroitua installaatiotekniikan

tuoteperhettä.

Tutkimuksen tavoite

Tutkimustyön tavoitteena on selvittää retrospektiivisesti rakennuksen

installaatiotekniikassa tapahtunutta kehitystä sekä tunnistaa ja nimetä ne tekijät,

jotka vaikuttavat rakennuksen installaatiotekniikkajärjestelmien kehittämiseen.

Samalla analysoidaan tunnistettujen tekijöiden vaikutus järjestelmäkehitykseen

sekä tehdään päätelmiä integroituvien järjestelmien teollista kehittämistä varten.
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Tutkimuksen rajaus

Tutkimuksessa keskitytään liike- ja asuinkerrostalojen pysty- ja vaakavetojen

perusinstallaatioteknologiaan ja reititysjärjestelmään.  Tässä tutkimuksessa ei

mennä itse toimisto- ja asuintiloihin.  Tarkastelujakso on viimeiset 15 vuotta.  Rajaus

johtuu taustakohdassa esitetystä historiasta:  tutkija on osallistunut rakentamisen

installaatiotekniikan kehittämiseen viimeiset 25 vuotta, tuotekehittelijänä, ideoijana,

tutkijana sekä kansainvälisten tuotekehitysprojektien rakentajana ja johtajana

tutkimuksen ja teollisuuden tuotekehityksen välillä.

Tutkimuksen vaikuttavuus

Tutkija on kiinnostunut rakennuksen installaatiotekniikoiden integroitumisesta,

koska uskoo, että integrointi osaltaan mahdollistaa järjestelmäkehityksen ja edistää

alan yritysten kilpailukykyä ja verkottumista.  Tällä on vaikutusta tulevaisuuden

uusien asennusjärjestelmien teolliseen tuotekehitykseen, globaaliin kilpailuun ja

yritysten verkottumiseen, alan tutkimukseen sekä alan koulutukseen.

Haastateltavan valintakriteeri! 

Haastateltavan valintakriteerin määrittelin seuraavasti: Asiantuntija, jonka

mielipiteillä, asenteilla ja toiminnalla on kokemukseni mukaan vaikutusta

rakennuksen installaatiotekniikan integroimisen ilmiöön, ja joka voi saada aikaan

myös muutoksia tai jolla saattaa olla erityinen syy vastustaa muutosta.

Koska valitulla henkilöllä on useimmiten tekninen, tutkimuksellinen tai taloudellinen

asiantuntemus ja hän on lisäksi vaikutusvaltainen, nimitän häntä seuraavassa

suuntaajaksi = pathfinder
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Kuvaan 3 olen määritellyt rakennuksen elinkaaren vaiheet ja tahot (1-26).

Suuntaajan vaikutustahot rakennuksen elinkaarella olen määritellyt kuvan 3

perusteella taulukkoon 1a ja 1 b. Näin olen yrittänyt löytää henkilöt, joiden avulla

rakennuksen installaatiotekniikan integroimiseen vaikuttavat tahot tulee

mahdollisimman kattavasti edustetuiksi (esimerkiksi, jos olen merkinnyt 18,

merkitsee tämä, että hän vaikuttaa rakentamisen vaiheeseen).

Nimesin 3 testihaastateltavaa + 15 haastateltavaa tähän kvalitatiiviseen

tutkimukseen.

Kuva 3.    Karkea kuvaus rakennuksen elinkaaren vaiheista ja niillä vaikuttavista
tahoista.  Numeroita hyödynnetään määriteltäessä haastateltavien
vaikutusaluetta.

Käytön vaiheRakentamisen vaihe

Kom
ponenttitoim

ittaja

Aliurakoitsija

Installaation 
Järjestelm

ätoim
ittaja

Tukkuri

Pääurakoitsija

R
akentaja

Kiinteistön om
istaja

Käyttäjä

Peruskorjaaja

Jälleenkäsittelijä

Viranomaiset

Muut toimittajat

Talotekniikkaurakoitsija

Ammattiliitot

Pankit
Vakuutuslaitokset
Yhteiskunta

Tulevaisuuden
käyttäjät

Tuontiyritykset
Vientiyritykset
Varastoijat
Kuljetusliikkeet
Vähittäiskauppa

Elementtiurakoitsija

Suunnittelija
Talotekniikkasuun-
nittelijat Käyttö- ja

kunnossapito
Huolto ja
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Liite 2:  Taulukko 1a:  Haastattelukysymysten toimivuus (3 haastateltavaa) 

Haastateltava / Asiantuntija Vaikuttavuusalue
(Ensimmäinen numero tarkoittaa
varsinaista ammattialuetta ja
seuraavat numerot sitä mihin
vaikutus ulottuu tutkijan
mukaan.)

1.  Markku Virtanen, Tekn. Tri, Dosentti, Talotekniikan
teknologiaohjelman koordinaattori

1, 18, 19,20

2.  Kari Siren, DI, Toimitusjohtaja, Sähkötekniikka Kari Siren Oy 3,1
3.  Reijo Kangas, DI, Teknologiapäällikkö, TEKEE 21,1, 18,19,20

Liite 2:  Taulukko 1b: Haastateltavat 15 kpl (rakennuksen installaatiotekniikan integroi-miseen
vaikuttavat osapuolet (kriteeri ja rakennuksen elinkaaren asiakasketjun peruste)
Haastateltava / Asiantuntija Vaikutusalue

(Ensimmäinen numero tarkoittaa
varsinaista ammattialuetta ja
seuraavat numerot sitä mihin
vaikutus ulottuu tutkijan
mukaan.)

1.  Veli-Pekka Saarnivaara, Tekn. Tri, Pääjohtaja,  TEKES 21,1,18,19,20,
2.  Asko Sarja, Tekn. Tri, Prof. VTT  Rakennustekniikka 1,18,19,20
3.  Lauri Lyly, Pj, Sähköliitto ry 25,4,11,18,19
4.  
5.  Esko Tähti, DI,  Toimitusjohtaja, Talotekniikan kehityskeskus 1,18,19,20
6.  Jarmo Virtanen, johtaja, Busch – Jäger Ensto Oy 9, 3,4,5,7,8,18,19,20
7.  Guy Hellman, Tj, Pj, Talotekniikkaliitto ry 22,11,18,19,20
8. Jouni J. Särkijärvi, Arkkitehti, Ylijohtaja, Ympäristöministeriö 21,5,7,16,17,18,19,20
9. Teuvo Ijäs, KTM, Oik. Kand.  Ylijohtaja, Asuntorahasto 21,13,18,19,20
10.  Martti Kuitunen, DI, Tilalaitoksen johtaja, Turun Tilalaitos 14,4,19,13,4,5,15,16,17
11.  Veikko Kauppila, DI, Johtaja, Rakennustuoteteollisuus 18,20,
12.  Kauko Linna, Kehitysjohtaja Tj. Lohja Rudus Oy 6,18 
13.  Pekka Sallinen, KTM, Toimitusjohtaja, SSUL Ry 25,1,4,3,11,22
14.  Esa Klemetti, DI, Markkinointijohtaja Are Oy 22,4,7,8,9,10
15. Eero Nuutinen,  DI, Talotekniikan kehitysjohtaja SRV
Viitoset

13,18,12
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Minkälaista tutkimusmenetelmää käytän! 

Tämän tutkimuksen kannalta haastattelututkimus, joka perustuu kvalitatiiviseen –

teemahaastatteluun, on paras, koska haluan selvittää suuntaajien käsitykset,

kokemukset ja havainnot, tutkittavista tekijöistä.  Samalla laajennan tutkimuksen

vaikuttavuutta antamalla heidän menneisyyteensä ja kehitykseensä liittyvien

tekijöiden vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin.

Haastattelurunkoa laatiessani mietin ensin teema-alueet, jotka heijastavat tavoitteen

kannalta tärkeitä kysymyksiä. Teemat on esitetty seuraavassa luettelossa.

Haastattelun luottamuksellisuus ja tasapuolisuus! 

Haastateltaville esitetään samat teemat ja samalla tavalla, jotta saan haluamani

tulokset.  Etukäteen tehdyillä kysymyksillä pidän keskustelun teemassa kunnes

saan haluamani vastaukset.  Itse en osallistu keskusteluun kuin niiltä osin, kun on

välttämätöntä teemassa pysymiseksi ja vastausten löytämiseksi. 
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2. TEEMAT

1. Liike- ja asuinkerrostalojen perusinstallaatioteknologian viitekehys pysty- ja
vaakainstallaatioissa

2. Perusinstallaatioteknologian integroitumisen kehitys ja nykytila

3. Perusinstallaatioteknologian integroitumiseen vaikuttavat tekijät ja tahot 

4. Vaikuttavampien tekijöiden ilmeneminen perusinstallaatioteknologian
integroitumisen kehityksessä

5. Perusinstallaatioteknologian kehittämisen tarve ja sisältö

Teema-alueet ovat niitä alueita, joihin tavoitteiden kannalta tarvittavat kysymykset

varsinaisesti kohdistuvat.  Haastattelutilanteessa nämä kysymykset toimivat minun

muistilistana ja tarpeellisena keskustelua ohjaavana kiintopisteenä.  Näitä

kysymyksiä en jaa haastateltaville.
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Liite 1, Väitöskirjan liitteessä 2.

SUOSITUS

24.1.2002

Tekniikan lisensiaatti Eino Rantala on tekemässä väitöskirjaansa aiheesta

“Rakennuksen installaatiotekniikan integroimiseen vaikuttavat tekijät”.

Koska aihe on mielenkiintoinen, tuon esille seuraavaa:

Hänen tavoitteensa on tunnistaa ja nimetä ne tekijät, jotka vaikuttavat rakennuksen

installaatiotekniikan perusteknologioiden kehittämiseen.  Samalla hän analysoi

tunnistettujen tekijöiden vaikutusta perusinstallaatioihin sekä tekee päätelmiä

perusinstallaatioiden kehittämistä varten.

Tutkimuksella on vaikutuksia, jotka edistävät myös Tekesin tavoitteita.

Integrointi ja moduulituote mahdollistavat osaltaan järjestelmäkehityksen ja

edistävät alan yritysten kilpailukykyä.  Sen perustat ja siihen vaikuttavat tekijät on

tutkittava perusteellisesti.  Tehtaalla kokoonpantu järjestelmä vähentää vikoja ja

niiden aiheuttamia vaurioita ja pienentää näin käyttökustannuksia sekä mahdollisia

terveyshaittoja.  Tällä on myös vaikutusta tulevaisuuden uusien

asennusjärjestelmien teolliseen tuotekehitykseen, alan tutkimukseen ja

koulutukseen.

Voidakseen saada mahdollisimman hyvän haastatteluotoksen suosittelen, että Te

alan vaikuttajana annatte osan ajastanne Rantalan tekemiin haastatteluihin.

TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS
Veli-Pekka Saarnivaara

Pääjohtaja
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LIITE3.  HAASTATTELUTULOSTEN YHTEENVETORAPORTTI

TEEMOITTAIN JA KYSYMYKSITTÄIN

Tekijä:  Tkl Eino Rantala, Helsinki 2002
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1. ALKUSANAT

Raportti liittyy Eino Rantalan väitöskirjaan ”Rakennuksen installaatiotekniikan

integroimiseen vaikuttavat tekijät”.  Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi sekä

työhypoteesin ja teesin verifioimiseksi suoritettiin teemahaastattelu.  Siihen osallistui

17 alan huippuvaikuttajaa ja asiantuntijaa, joita kutakin haastateltiin erikseen.

Litterointi suoritettiin tutkijan ohjeitten mukaisesti:

• Litteroinnissa on huomioitava kaikki asiaan liittyvä ja kirjoitettava luettavaan

muotoon.

• Sitä mukaa, kun tallenteita syntyy, puretaan ne kukin omaan talletteeseensa.

• Tallenteet yhdistetään teema teemalta ja kysymys kysymykseltä

”raakatiivistelmäksi”.

Tällöin oli mahdollista tehdä haastateltavan haastatteluanalyysi välittömästi.  Se

edisti muiden jäljempänä tulleiden haastattelujen sisältöä ja toimivuutta.  Jokainen

seuraava haastattelu paitsi tehtiin itsenäiseksi niin lisättiin edellisten kanssa yhteen

teema-alueittain ja kysymyksittäin.  Tällöin tieto kumuloitui ja sitä päästiin lukemaan

välittömästi syntynyttä yhteenvetoraporttia.

Tähän yhteenvetoraporttiin koottiin (litteroija), yhdisteltiin (tutkija) ja luokiteltiin

(tutkija) haastateltavien haastattelutulokset sellaisessa muodossa, jota voidaan

pitää analyysin alkuna.  Kunkin haastattelutilanteen jälkeen haastateltavien

vastaukset litteroitiin teemoittain kysymys kysymykseltä.  Nämä vastaukset

yhdistettiin samalla tavalla ja häivyttämättä kuitenkaan vastauksen oleellista antia.

Samaa tarkoittavat vastaukset  yhdistettiin.  Näistä yhdistelmistä otettiin väitöskirjan

puolelle oleellisia lyhennelmiä ja loput jätettiin tähän haastattelutulosraporttiin.

Tulosten arviointi suoritetaan väitöskirjan puolella.

Kun aineisto oli tallennettu, litterointi suoritettiin välittömästi haastattelun jälkeen.

Siihen meni aikaa 8 h – 10 h per haastattelu.

Haastattelutulosten perusaineisto, minidisc- levykkeet  ja niistä tehty kirjallinen

materiaali on tutkijalla mapitettuna ja erikseen nähtävissä.  Mappi sisältää minidisc –
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levykkeen, puretun haastattelun tietokonelevykkeellä sekä haastattelun

paperiversion.

Aineistoa ei voi analysoida, ellei ensin lue sitä.  Siitä, kuinka hyvin aineisto on tullut

tutuksi, riippuu myös se, kuinka hyvin sitä voidaan analysoida.  Dey (1993)

tähdentää, että lukemisvaihe kvalitatiivisessa aineiston analyysissa ei ole

passiivista.  Luemme saadaksemme ymmärrystä analyysin tekoon.  Aineistoa

pitäisi lukea aktiivisesti ”interaktiivisesti”.  Dey ehdottaa tekniikoita, joista

yksikertaisin on kysymysten esittäminen aineistolle.  Yksinkertaisimmat kysymykset

ovat muodoltaan Kuka? Mikä? Milloin? Missä? Ja Miksi? (Hirsjärvi, Hurme 2001).

Tässä tutkimuksessa on käytetty kysymyksiä, jotka ovat muodoltaan Mitä? Missä?

Milloin? Kuka? Miten? Miksi?  Lisäksi kiinnitettiin huomiota seuraaviin sisällöllisiin

teemoihin:

• määrittelyt

• prosessit - muutokset ja käännekohdat

• tekijät - mikä ja miten vaikuttaa

• tahot - ketkä tai kuka vaikuttaa

• vaikutus - mihin vaikuttaa

• strategiat - miten kokonaisuudet muodostuvat, miten integraatioihin päästään

• taktiikat - miten järjestelmä muodostuvat

• suhteet - rakenteet, yhteenliittymät

Analyysin ensimmäinen vaihe helpottui.  Aineisto purettiin tietokoneelle, jolloin

vältyttiin ylimääräisiltä aineistojen siirrolta.  Tämä antoi aineiston analyysiin

monipuolisempia mahdollisuuksia. 

Haastattelutulosten yhdistäminen järjestettiin seuraavien periaatteiden mukaisesti:

• Haastateltavien vastaukset yhdistettiin teema-alueittain kysymys kysymykseltä.

• Vastauksista poistettiin täysin päällekkäiset, mutta säilytettiin ja kunnioitettiin

vastausten sisältöä.  Kenellekään ei tehty vääryyttä.

• Samaa tarkoittavat vastaukset yhdistettiin.

• Eri teema-alueilla esiintyneitä toisen teema-alueen vastauksia liitettiin oikeaan

kontekstiinsa, koska asiayhteyttä kuvaava tieto eli kontekstitieto on tärkeätä.
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• Aineistoa tarkasteltaessa ja yhdisteltäessä kiinnitettiin huomiota vain siihen,

mikä on teoreettisen viitekehyksen ja kulloisenkin teeman ja

kysymyksenasettelun kannalta olennaista.  (Alasuutari 1999).  Tällä tavoin

”raakahaastattelumassa” saatiin pelkistetyksi hallittavampaan muotoon.

Tuloksena saatiin tämä ”Haastattelutulosten yhteenvetoraportti”.  Raportti toimii

tutkimuksen perusmateriaalina.

Kuvassa 1 on esitetty litterointiprosessin sekä lukemis- ja analyysivaiheen alku.

Kuva 1:  Litterointiprosessista yhteenvetoraportiksi

Haastattelija / Tutkija

Litteroija

Ohjeet

Haastateltava
Haastateltava

Haastateltava
Haastateltava
Haastateltavat

Minidisc
ÄäniteMinidisc

ÄäniteMinidisc
ÄäniteMinidisc
Äänitteet

Tietokonelevykkeet
ja

paperikopiot

Yhteenveto
Kaikkien

 haastateltavien materiaali
  teemoittain ja kysymyksittäin

Lukuvaihe

Haastattelutulosten
 järjestäminen

Haastattelutulosten
YHTEENVETORAPORTTI

Väitöskirjan liite 3

Litterointiprosessi
Lukemis- ja analyysi-
vaiheen alku
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2. TEEMA-ALUE 1:  LIIKE- JA ASUINKERROSTALOJEN
PERUSINSTALLAATIOTEKNIIKAN VIITEKEHYS PYSTY- JA
VAAKAINSTALLAATIOISSA

Tämän teema-alueen tavoitteena oli orientoida haastateltava

perusinstallaatiotekniikkaan – mitä se tarkoittaa, mitä siihen kuuluu ja mihin se

sijoitetaan?  Ensimmäinen kysymys oli temaattinen ja sitä tarkennettiin toisella

kysymyksellä.  Kolmas kysymys oli myös temaattinen.  Tämä oli erittäin tärkeä

teema, koska asiantuntijat puhuvat rakennusalalla toistensa ohi (Anttila 1996).

Perusinstallaatiotekniikalla on monet kasvot. Ilman tätä teema-aluetta koko

haastattelu olisi voinut joutua väärille teille.  Tärkeätä oli tietää mitä haastateltava

tarkoittaa perusinstallaatiotekniikalla ja onko se sama kuin tutkijan näkemys.  Tässä

tapauksessa haastateltaville oli etukäteen lähetetty kirjelmä, jolla teemahaastattelun

taustat ja teemat oli selvitetty (Väitöskirjan liite 2).  Se sisälsi myös tutkijan

näkemyksen perusinstallaatiotekniikan määritelmästä.  Tällä teema-alueella

löydettiin yhteinen viitekehys sekä näkemykset perusinstallaatiotekniikan

määrittelemiseksi.

Liite 3:  Taulukko 1:  Mitä perusinstallaatiotekniikka merkitys
Etukäteispaketissa oli määritelty mitä tutkija perusinstallaatiolla tarkoittaa: 
” Perusinstallaatiotekniikalla tarkoitan kaapelointi-, putkisto- ja kanavajärjestelmien komponentteja,
moduuleja ja työtapoja, joiden avulla erilaiset käyttötekniikat toteutuvat.  Reitityksen luen kuuluvaksi
perusinstallaatioteknologiaan”
Haastateltavat toivat esille lähinnä täsmennyksiä sekä uusia näkökulmia:
Tiedonsiirtoon ja tietoliikenteeseen liittyvät verkostot, Siihen eivät kuulu päätelaitteet, jotka
sijaitsevat tiloissa.  Tilahan oli rajattu tästä työstä pois.  Toisaalta on täsmällisempää ja hyvä tietää
mitä tähän kuuluu ja mitä ei!
Rakennuksen rungon näkökulmasta, perusinstallaatiotekniikka nähtiin putkena ja tilana, mihin ne
sijoitetaan.
Se on tehtävälähtöinen ts. Perusinstallaatiotekniikalla on tehtävä, jota se palvelee.
Perusinstallaatiotekniikka on osa rakennuksen runkotekniikkaa, Perusinstallaatiotekniikka säilyy
suhteellisen pitkään 10-50 vuotta. 
Reititykset ja tilavaraukset ovat olennaisia tekijöitä, Palvelee asiakasta eli loppukäyttäjää
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Liite 3:  Taulukko 2:  Perusinstallaatiotekniikat
Tutkija oli määritellyt perusinstallaatioteknologioihin kuuluvaksi vesijärjestelmät,
viemäröintijärjestelmät, tietoliikennejärjestelmät, sähköjärjestelmät, lämmitysjärjestelmät,
ilmastointijärjestelmät sekä systemaattisen reitityksen.  Kaikki nämä järjestelmät sisältävät
niihin kuuluvat komponentit, tuotteet, moduulit sekä niiden erilaiset integroidut muodot.
Haastateltavat näkivät näiden lisäksi perusinstallaatioihin kuuluvaksi:
Teletekniset järjestelmät, Ohjausjärjestelmien kaapelointi, Turvajärjestelmät (rakennuksen ja
ihmisten), Tilavaraukset ja reititykset, Runkorakenteet, Liittymät tiloihin, Jäähdytysjärjestelmät,
Kulunvalvonta, Keskitetty jätteenpoistojärjestelmä (ei ainoastaan perinteinen viemäristö),
jätekuiluineen, siirtolaitteineen, lajitteluineen ja silppureineen, Keskuspölynimuri, Käyttäjän
tarpeesta tulee paljon uusia järjestelmiä tulevaisuudessa, Kerrostalokohtaiset serverit

Liite 3:  Taulukko 3:  Mihin perusinstallaatiotekniikka mielestänne tällä hetkellä sijoitetaan?
Seuraavaa luetteloon on lainattu suoria repliikkejä haastateltavien  lausunnoista.  Vaikka ne
on luetteloon irrotettu tekstiyhteydestään, ei niiden merkitys ole kuitenkaan muuttunut.
Tilanteen mukaan sijoitellaan
Tilojen ulkopuolella, asuintiloissa, kerrostaloissa, ulkopuolella erilaisia kuiluja, varattu reikä johonkin
kohtaan, kohtiin, mihin niitä survotaan.
Oleellinen ongelma: on kaksi vaihtoehtoa.  Laitetaan kaikki pinta-asennuksena yksi kerrallaan,
jolloin se on yksinkertaista ja usein rumaa.  Se laitetaan piiloon niin, että se koteloidaan tai niin, että
se valetaan sisään, sillä saavutetaan toinen tavoite, mutta aiheutetaan sitten ongelmia
kunnossapidon, korjaamisen ja uusimisen kannalta.  Rakennuksen elinkaarelle aiheutetaan
ongelmia.
Pyritään hakemaan mahdollisimman vähän tilaa vieviä paikkoja, sellaisista kohdista, jotka eivät
välttämättä ole optimoitu, tekniikan ja palveluiden kannalta.  Liian paljon on kiinteitä, vaikeasti
hallittavia vaakasiirtoja ja risteilykohtia
Vähän eri paikkoihin.  Pystyvedot pääosin sijoitetaan erillisiin pystykuiluihin, jotka menee kerrosten
läpi, lähinnä kylpyhuoneet ja keittiöt, jonkun verran menee portaikoissa. Liiketaloissa osittain
samaa, pystynousut lähinnä yhteysmoduulissa eli portaikossa, tämä on melko hallitsevaa.
Vaakasiirrot asuinrakennuksissa seinissä ja välipohjissa, jonkun verran käytetään laitelattioita. 
Pääsääntöisesti ne sijoitetaan aika sattumanvaraisesti.  Kun runkoa ja väliseinää suunnitellaan,
niin sitten ruvetaan katsomaan, että mihin niitä voisi upottaa. 
 Ei kauhean järjestelmällisesti eikä niin, että ne olisi alunperin otettu huomioon, kun on ruvettu
rakennusta suunnittelemaan.  Käytännössä niitä kulkee rakenteitten sisällä ja pinnassa, sekä
pysty- että vaakasuunnassa.
Rakenteissa on lähinnä pystynousut.  Lähinnä jakelukanavia on pyritty viemään itse rakenteessa,
muutamia sovellutuksia on, mutta se on vielä aika harvinaista.
Asuinrakennuksissa se on osittain keskitetysti sijoitettu ja osittain hajallaan.  Perinteisemmässä
asuinrakennuksessa sähköt on hajallaan, niillä ei ole olemassakaan yhtenäistä paikkaa.
Lämpötekniikka tulee hajallaan yleensä pystynousuissa ulkoseinien lähellä, mutta sen sijaan
ilmastointi ja vesitekniikat on keskitetty tällä hetkellä.
Toimisto- ja liikerakennuksissa tänä päivänä melkein kaikki tekniikat on keskitetty eri lailla kuin
asuinrakennuksissa eli nousut ja horisontaalit on hyvin paljon samoissa paikoissa, kaikki eri
tekniikat.
Tänä päivänä se sijoitetaan mihin sattuu.  Yksinkertaisin ja halvin välikerros mihin installaatiot
voidaan sijoittaa ja asentaa, on se betonivalu, joka siihen valetaan.  Nyt kuitenkin täytyy kiinnittää
enemmän huomiota siihen, että reititykset ovat vaihdettavia ja huollettavia.  Pystyreititykset
keskitetään porraskäytävien ja pystykuilujen yhteyteen.  Tästä meillä on aika paljon kokemuksia
koerakentamisen yhteydessä eli systeemi kyllä toimii näin.
Perusinstallaatiotekniikat ovat eri ikäisiä ja näin ollen niitä ei saa integroida rakenteisiin siis peittää.  
Tarkasti ottaen en tiedä.  Sijoitetaan useimmiten sinne, missä niitä ei tarvita.
Yhtenäistä suunnittelua ja ratkaisua ei ole.
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3. TEEMA-ALUE 2:  PERUSINSTALLAATIOTEKNIIKAN
INTEGROITUMISEN KEHITYS JA NYKYTILA

Tällä teema-alueella haettiin vastausta tutkimuksen tavoitteeseen ”selvittää
retrospektiivisesti rakennuksen perusinstallaatiotekniikassa tapahtunutta
kehitystä”.  Teema-alue oli retrospektiivinen ja sen kysymyksillä haastateltavat

kertoivat omat kokemuksensa viimeisten 15 vuoden ajalta liittyen ensiksi

perusinstallaatiotekniikan kehittymiseen, toiseksi sen integroitumiseen ja

kolmanneksi he selvittivät näkemyksensä installaatiotekniikan nykytilasta.

Kysymykset, mitä hyötyä tai haittaa integroitumisesta olisi, olivat kokoavia

kysymyksiä haastateltavien kokemuksista ja näkemyksistä.  Toisaalta ne loivat

myös pohjaa seuraaville teema-alueille.

Liite 3:  Taulukko 4:  Miten näette perusinstallaatiotekniikan kehittyneen viimeisten 15 vuoden aikana?
Haastateltavien näkemykset perusinstallaatiotekniikan kehittymisestä viimeisten 15 vuoden aikana.
Taulukossa on esitetty rakentamisen valtavirran ja tekniikkaa kehittävien kärkisuuntaajien
kehitysnäkökulma. 
Valtavirta Kehitys
Uusia laitteita on tullut ja jonkin verran lisää ja uusia tapoja
siirtää.  Muovitekniikka näyttää valtaavan alaa kuparilta ja pellitä,
mutta karkeasti ajateltuna, eivät perusinstallaatiotekniikat ole
miksikään muuttuneet.
Sähköpuolella on tullut jakelukiskojärjestelmän tyyppiset
systeemit sekä ENSTO–net – järjestelmä. Nousukuilu on
kaapelihyllyt ja -kiinnikkeet, niin kuin viimeiset 30 vuotta.
Yleisesti, jos kriittisesti tarkastelee, niin ehkä se on kehittynyt liian
vähän.  Selvää kehitystä on tapahtunut näiden
perusinstallaatiotekniikoiden huollettavuuden osalta.  Meillä on
teollisesti hyviä komponentteja, talotekniikassa konepäässä
(ilmastointijärjestelmässä: ilmastointikoneet,
lämpöjärjestelmässä: lämmönvaihdin, lämmöntuottaminen,
jäähdytysjärjestelmässä: lauhdutinkoneet, kompressorit) ja
huonepäässä, välimaastoon on tehty liian vähän töitä,
teollisuuden näkökulmasta.  Nimenomaan esivalmistusasteen
nostamisen ja laadun parantamisen osalta.
Työtä on siirtynyt paljon rakennuspaikalta tehtaalle. Tuodaan
valmispaketteja työmaalle.  Tämä vaikuttaa asennustekniikoihin.
Materiaalit ovat parantuneet.  Tuotteiden asennettavuus on
parantunut. Perusinstallaatiotekniikassa tuotteet on saatava sen
näköisiksi, että niitä kehtaa laittaakin esille.
Tarpeet on viime aikoina räjähtänyt aivan toisiin mittoihin, kuin on
aikaisemmin ollut.  Ratkaisuita on keksitty, mutta edelleen niitä
puuttuu vielä.  Informaatiotekniikan puolella ollaan valitettavasti
siinä tilanteessa, että nousuratkaisut ovat hyvin perinteiset.
Suurin osa kehityksestä on tapahtunut tänä aikana.  
Teolliset keinot ja prosessin systematisointi ovat tulleet kuvaan

Toimisto- ja
liikerakennuspuolella installaatiot
on erotettu rakenteista ja niin,
että siihen on tehty tietoiset
reititykset.  Yhteysmoduuli on
otettu käyttöön pystynousuissa.
Vaakanousut on pääosin
sijoitettu käytäville,
installaatiolattioihin tai alas
laskettaviin kattoihin.  Tällä on
tavoiteltu muuntojoustavuutta.
Toisaalta miljöö 2000
tekniikkakilpailun tuloksena
huomattiin, että
muuntojoustavuus on pitkälti
installaatiotekninen ongelma.
Kilpailun aikana haettiin ja
saatiin jopa patentti
”Rakennuksen ala- ja
välipohjarakenne” / Linna 1994/.  

Viimeaikainen piirre, joka on
vasta kehitysvaiheen alussa,  on
rakenteisiin integrointi.  Tämäkin
viittaa reitityksiin ja tilavarauksiin.
Esimerkiksi: Biomedicumissa on
isot ontelolaatat, joiden onteloita 
Jatkuu…
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mukaan.  Kokonaisvaltaisuus on jäänyt kyllä puolitiehen.
On esivalmisteisia komponentteja, joita asennetaan rakenteisiin.
Kyllä installaatiotekniikan kehitys on lähtenyt käyntiin, mutta
varsinaisia hyppäyksiä ei ole tapahtunut.
Asennustyön osalta käytetään edelleen hitsattua putkistoa,
esivalmistettuja pitkiä osia ei pahemmin ole.  
Eli elinkaaren aikaiset toiminnot tulevat kuitenkin paremmin esille
kuten huolto ja  kunnossapito, koska on pakko päästä
säätämään, puhdistamaan, nuohoamaan.  On siis päästävä
ratkaisuihin käsiksi.  Nämä tarpeet ovat siis tulleet enemmänkin
säädön ja automatiikan puolelta;  ne ovat laittaneet enemmän
vaatimuksia kuin itse perusinstallaatiotekniikka.
Olennainen muutos on tapahtunut, ei rakennuspuolella, vaan
talotekniikan tiettyjen valmistajien puolella, jotka ovat itsellisesti
lähteneet kehittämään omia järjestelmiään.
Kanavat: 15 vuotta sitten kaikilla valmistajilla oli eri mittoja.

käytetään ilmanvaihtoon ja myös
installointiin.  Tämä tekniikka on
nyt yleistymässä. On se saanut
vastustustakin.
Asuinrakennuksen puolella ei
ole vielä 15 vuodessa kovin
suurta edistystä tapahtunut.
Yhteysmoduulit ovat tulossa
myös asuinrakentamisen
puolelle.
Siihen liittyy myös ulkopuolisten
portaikkojen käytöt eli irrotetaan
se yhteysmoduuli rungosta.
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Liite 3:  Taulukko 5:  Miten perusinstallaatiotekniikat ovat integroituneet viimeisten 15 vuoden aikana
eli mikä on nykytila?
Haastateltavien näkemykset perusinstallaatioteknologioiden integroitumisesta ja nykytilasta.
Näissä traditionaalisissa ei ilmeisesti ole tapahtunut mitään kummempaa.  Siitä huolimatta, että
selvästi on olemassa ilmassa muutos, joka näkyi ensimmäistä kertaa tilastoissa vuonna 1993 eli
korjausrakentamisen osuus oli suurempi kuin uudisrakentamisen.  Tämän seurauksena piti miettiä
”miten pitää rakentaa, jotta voidaan korjata”.  Tuotteethan ovat uudisrakentamisen tuotteita.
Erityisesti perusinstallaatiotekniikoista osataan sanoa, että kun ne joka tapauksessa joudutaan
vaihtamaan 30 vuoden kuluttua, niin ne jo alunperin pitäisi installoida siten, että tämä vaihtaminen on
helppoa.  Se ei saa olla yllätys eikä poikkeustapaus.  Elinkaari pitää siis huomioida.
Mikäli pelkästään integroimista ajatellaan niin ei hirveästi ole tapahtunut.  Sehän vaatisi
installaatiotoimijoiden ja tuoteosavalmistajien, kokoonpanijoiden, rakennepuolen
tuoteosavalmistajien ja kokoonpanijoiden saumaton yhteistyötä ja juuri siinä kohdassa on heikot
kantimet.  Ainut yritelmä tähän suuntaan on ollut ontelolaattojen käyttäminen ilmanvaihtokanavissa.
Siinä on ajatuksellisesti, jotain sellaista mitä otsikko on.  Siellä on kuitenkin ollut ilmastokanavien
pudistus- ja puhtaanapito-ongelmia.
Vaakainstallaatiot ovat jonkin verran kehittyneet, mutta vähän.  Eli puhetasolla on paljon, mutta
käytännössä vähän.  Integrointi on enimmäkseen projektikohtaista ei niinkään systemaattista.
Käytännön kentällä on todettu, että kahden urakoitsijan välinen koordinaatio on lähes mahdoton.
Aina kun on pyritty koordinoimaan, niin pelkästään se neuvottelu vie enemmän rahaa, kuin jos tekee
omat kaapeliliitännät.  Tämä johtuu siitä, että integrointia ei ole huomioitu eikä edellytetty suunnittelun
alusta.  Ei ole selviä tuotteita.  Esimerkiksi kaapelihyllyyn ei laiteta vesiputkea, koska
urakkalaskennat menee pieleen.
Reitityksiä, yhteysmoduuleja sekä tilavarauksia installaatioteknologioita varten on projektikohtaisesti
tarkasteltu.  Toisaalta tekniikoita on integroitu rakenteiden sisään, mutta järjestelmien välistä
integroitumista ei ole tapahtunut.
Ratkaisuja, että olisi vaikka johtokanava ja sen alapuolella johtokanavaan liittyvä iv-kanava, joka olisi
osa tätä johtotietä. ei ole kehitetty.
Haltonin valaisin, jossa on ilmastointipalkki ja sähköjärjestelmät päällä, tässä yksi esimerkki
integroinnista(tämä on kuitenkin tilakohtainen ratkaisu eikä kuulu perusinstallaatiotekniikoihin).
Käytännön esimerkkejä ei ole paljon mitään.
Aivan viimevuosina merkittävämpää integroitumista on tapahtunut nimenomaan tietoliikennepuolella.
Jos ajatellaan toimistorakennusta, keskikokoisessa toimistossa voi olla 50-60 erillistä verkkoa.  Tänä
päivänä siellä on hyviä esimerkkejä, jotka yleistyy.  Talotekniikan käyttö on yksi esimerkki, joka
integroi tätä verkostoa.  Jos tarkastelee muita verkostoja, niin niissä on aika vähän tapahtunut
integroitumista.  Vaikka on sattumanvaraista, on kuitenkin tiettyjä lainalaisuuksia, johon myös
integraatio perustuu.  Esimerkiksi pystynousujen sijoittaminen on perustunut siihen, että pannaan
kerroksissa päällekkäin samantyyppiset märkätilat, jolloin ne saadaan tiettyyn paikkaan.
Harva asiakas ja rakennuttaja haluaa, että nämä integroidaan.  Eivät ymmärrä hyötyjä.
Se on suunnittelu ja yhteispelikysymys, ettei integrointeja ole saatu rakennusten sisäpuolelle, kun
kuitenkin kiinteistön alueella niitä on.
Faktisesti todellista integrointia ei ole tapahtunut, vaan se on lähinnä asennusjärjestysten osalta
integrointia niin, että paremmin katsotaan missä järjestyksessä järjestelmät voidaan asentaa.
Melkein kaikki asennetaan nollasta, lukuun ottamatta asennushormi- järjestelmää, jota käytetään
asuinrakentamisessa.  Sen käyttökelpoisuus on putkisto- ja sähkötekniikkareitityksissä jossain
määrin hyvä ja jossain mielessä taas erittäin kyseenalainen.  Se ei ole järin muunneltava ratkaisu.
Tietyt liittymiset siihen on ollut huonoja.
Integroinnilla ymmärrän enemmän sitä, että ne fiksusti suunnitellaan ja mietitään, ennen kaikkea
niiden sijainti ja toteutustapa ja sitten vasta oikeastaan ihan viimeisenä mietitään se, että voisiko
niihin keksiä jonkun teknisen tuotteen, tuoteperheen tai järjestelmän.  Nämä kaikki kolme liittyvät
integrointiin.  Vaikka ne on eri kokoisia ne on verkostorakenteeltaan analogisia toistensa kanssa,
runkoverkot ovat yleensä tähtimäisiä tai puumaisia.
Jatkuu…
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Minulla on sellainen käsitys, että eri toimijoitten jonkun näköinen verkottuminen ja sitä kautta
asioiden yhdessä miettiminen, on tällä hetkellä päällä, eli on jo tahtotila lähteä kehittämään.  Pidän
todella hyvänä asiana sitä, että betonielementtivalmistaja, rakentaja ja talotekniikkatoimittaja yhdessä
miettivät rakennustason tuotteisiin installaatioratkaisuja.  Se on merkki siitä, että yhteistä
tuotekehitykseen liittyvää verkottumista on käynnistä.  Kehitystyö on kuitenkin vasta orastavassa
alkuvaiheessa.  Asiat on siis ajateltava uudella tavalla ja tällöin joudutan murtamaan perinteisiä
liiketoimintarajoja.
Tällä hetkellä talotekniikka on jäänyt pahasti erilaisten likaisten työvaiheiden jalkoihin ja siitä syystä
pääsääntöisesti tällä hetkellä asiakkaat joutuvat vastaanottamaan rakentamisen aikana
huonontuneita, likaantuneita, naarmuuntuneita ja muuten käyttökelpoisuudeltaan huonompia
tuotteita kuin mitä uudet ovat.
Joitain yhteisiä kiinnitysjärjestelmiä esiintyy.
Kehitystä on tehty osasektoreilla ja toimialoittain.  Lämpömiehet ovat kehittäneet lämpöasioita,
vesimiehet vesiasioita, sähkömiehet sähköasioita.  Tällainen yli toimialojen tapahtuva oikea
talotekninen kehitys on ollut hyvin vähäistä.  Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä on täysin integroitu ja
toimii huonepäähän asti kolmen putken avulla (ARE sensus).  Yksi putki tuo lämmintä vettä, yksi
kylmää, kolmas on paluuputki.  Lämmitys ja jäähdytys on integroitu toimimaan samoissa piireissä,
samoissa järjestelmissä, myös ohjaus ja säätö.  Tämän suuntaisia kehityslinjoja on aivan selvästi
havaittavissa muissakin talotekniikkayrityksissä ja rakennusliikkeissä.  Toimialojen raja-aitojen
ylittäminen ei ole kovin arkipäiväistä eikä yleistä.  Se lähtee jo ihan koulutuksesta: Suomessa on
talotekniikkapuolen teknikkoja ja insinöörejä koulutettu vasta muutaman vuoden.  Sielläkin se on
kattanut vain LVI :n ja automaation, sähköpuoli ollut erillään.  Tai toisinpäin: on ollut sähköä ja siihen
kytkettyä automaatiota tai talonmiestoiminnoista jalostettua kiinteistön ylläpitoa.  Niin kauan, kun
koulutetaan erikseen sähkömiehiä ja putkimiehiä ja iv-henkilöitä, niin kauan raja-aidat säilyy.
Työelämä yksinään tai yksittäiset yritykset eivät pysty tätä muuttamaan.  Eriytyminen lähtee siis
koulutuksesta.  Integrointia tukevat eniten käyttäjät eli he haluavat yhä enemmän, hyvin toimivia
järjestelmiä.  Kaikki toimii nykyään sähköllä.  Täytyy hyväksyä, että sähkön syötön, ohjauksen ja
virran toimivuuden välillä on joku yhteys ja se yhteys on integrointi.
Esimerkiksi: integroidut kylpyhuonetilat otettiin jo 1970-luvulla käyttöön.  Ne paransivat tuottavuutta
työmaalla ja vähensivät työmaalla tehtäviä installaatioita.  Sitä ei kuitenkaan täysin pystytty
hyödyntämään, putkimiehet ym. vaativat kuitenkin saman palkkion kuin ennenkin.
Materiaalitekniikka on ehkä eniten kehittynyt kuparista ja raudasta muoviin.  Suunnittelussa on menty
suuntaan, jossa kilpailutetaan suunnittelua ja laatu on pudonnut.  Kun se putoaa, se vaikuttaa
eteenpäin, ja otetaan se halvin vaihtoehto.  Se ei ole aina viisasta, halvalla ei saa aina hyvää.
Projektiurakoinnin ongelma on siinä, että siinä pitää tietyllä rahalla rakentaa tietty määrä neliöitä ja
voitto pitäisi jotenkin saada kotiin.  Tällöin kokonaisuus häviää.
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Liite 3:  Taulukko 6:  Haastateltavien näkemykset integroinnin hyödyistä.
Kun oli hahmoteltu ”mitä perusinstallaatiotekniikka on” ja ”mihin se sijoitetaan” sekä
selvitetty siihen liittyvä kehitys ja nykytila, oltiin tilanteessa, jolloin voidaan arvioida siihen
liittyviä hyötyjä ja haittoja. 
Haastateltavien perustelut rakennuksen installaatiotekniikoiden integroitumiselle eli mitä
hyötyä.
Mahdollisuus talotekniikan järjestelmien teolliseen valmistamiseen eli työn siirtämiseen osittain pois
työmaalta, hallittuihin tehdas-olosuhteisiin ja tätä kautta tuottavuuden kasvattaminen.
Integrointi saattaisi yksinkertaistaa ja lisätä tuottavuutta työmaalla, koska joka rakennuksen erikoinen
räätälöinti näitten suhteen vähenisi.
Se mahdollistaa järjestelmien vaihdettavuuden.
Saadaan kaikki työmaalla melko vaikeasti yhteen sovitettavat installaatiotyöt siirretyksi tehtaaseen,
jolloin työmaalla tarvitsee vain asentaa ja yhdistää se moduuli.  Erikoisammattityöt saadaan tehtyä
tehtaassa, jossa ammattimiehet ovat kokoajan paikalla eivätkä kulje paikasta toiseen kuten nykyisin.
Työvuorojen odotteluaika vähenee.  Helpottaa kokoonpanosuunnittelua työmaalla.  Koska ei tule
odotusaikoja, tuotantoaika lyhenee oleellisesti ja virheet vähenevät.
Investointivaihe on halvempi, jos ei varauduta tulevaisuuteen.  Lamput syttyy ja sammuu,
ilmastointikoneet käynnistyy ja pysähtyy ilman integrointia, mutta integrointi olisikin tulevaisuuteen
suuntautuvaa investointia.
Muunneltavuus helpottuu, jos järjestelmät ovat integroituja keskenään.  Yhteensopivuus on tietysti
tällöin katsottu.
Mikäli suunnittelu ja toteutus on eriytetty niin ne ovat eri vaihetta, jolloin kokonaisuus ei toimi hyvin.
Jos perusinstallaatiot on suunniteltu ja toteutettu niin, että se sallii käyttötarkoituksen muutoksen, niin
silloin rakennus on huomattavasti elinkaariystävällisempi.  Parhaassa tapauksessa rakennus
voidaan helposti täysin muuntaa uuteen käyttöön, kun toinen vaihtoehto olisi purkaa ja rakentaa
uusi.  Tämä tulee olemaan entistä enemmän ajankohtaista: puretaanko vai onko helposti
muunneltavissa tämän päivän vaatimusten mukaiseksi.  Silloin tulee nämä installaatiot, eli onko ne
toteutettu niin, että muutokset on helposti tehtävissä.
Vähemmän tarvitsee porailla reikiä, sisään - ja ulostuloja ja heikentää rakenteita, vältetään
rakennusvirheitä, kun kaikki putkistot ja kanavat on mietitty etukäteen.  Myös keskuspölynimuri on
tällainen systeemi.  Helppo asentaa, avata ja korjata.
Saataisiin rakennusaikaa lyhennetyksi.  Saadaan pääomat nopeammin tuottavaan käyttöön.
Pistoliitintekniikoita käyttäen esimerkiksi uudelleenkäyttö mahdollistaa johdotusten kierrätyksen 
Vuokralainen hankkisi infrastruktuurin, kun reititykset ovat olemassa esimerkiksi vuokraamalla.
Tämä voisi olla jollekin liiketoiminnan paikka. 
Turhien osien käytöstä poisto.  Käyttäjän ja rakentajan kannalta häiriötekijät lyhenevät, kun työtavat
ovat nopeita.  Rakentamiskustannukset on vain yksi osa elinkaarenaikaisista kustannuksista.
Periaatteessa voisi olla kyllä tämäntyyppinen, niin kuin olet tänne piirtänyt, jota voitaisiin sitten
integroida.  Liittymät vaakatasoihin pitää miettiä.
Rakentamisvaiheessa pystytään toiminnat hoitamaan ja porrastamaan oikealla tavalla ja
tehokkaammin.  Hoitovaiheessa, koko elinkaaren aikana vaikutus olisi merkittävä.  Rakentajan ääni
on kuulunut enemmän kuin ylläpitäjän ja investoijan/omistajan ääni.  Rakennusvaiheen ratkaisut ovat
olleet tärkeämpiä.  Asia on tiedostettu, mutta ei olla vielä päästy käytännön vaiheeseen.  Aikaviive
ajatuksesta käytäntöön riippuu siitä minkälaisia vaikuttajia toimii.  Nyt on perusongelma se, että
kiinteistön hoito ja ylläpito ja koko se sektori on ollut yllättävän hajanainen Suomessa.  Voimakas
omistaja-intressi on jäänyt tulematta.  On tullut kiinteistöyhtiöitä, joista on tullut pörssiyhtiöitä ja on
tullut vaatimuksia koko elinkaaren ajalle.  Vasta kun tiedostetaan selvästi rakentamisen ja elinkaaren
kustannukset, voi jotain edistystä tapahtua.  Liikkeelle panevaksi voimaksi tulee lopulta kuitenkin
raha.
Niin kauan kuin talotekniikassa puhutaan erillisjärjestelmistä, niiden tavoitteet (vaikka teoriassa
olisivat samoja) suunnittelun, toteutuksen ja huollon aikana eriytyvät, koska komponentit eivät
keskustele toistensa kanssa eikä niitä ole yhteen sovitettu. Jatkuu…
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Tässä olisi liiketoimintamahdollisuus erikoistuneille asennusporukoille, joiden tehtävänä olisi asentaa
modulaarista, integroitua  installaatiotekniikkaa.  Ammattimiehille jäisi se Hitec -puoli.  Esimerkiksi:
Tuntuu erikoiselta, että sähkömiehen pitää teettää 120 mk:lla jotain johtotien asennusta seinään tai,
että putkihommassa täytyy käyttää aina hitsaustaitoista miestä riippumatta siitä kuinka suurissa
kokonaisuuksissa moduuleja asennetaan.  Jos olisi integrointia, se saattaisi vapauttaa tilaa siinä
rakennuksessa.  Ehkäpä tarvittaisiin uhrata vähemmän tilaa, kun mietittäisiin miten ne saadaan
sinne.  Voisi mahdollisesti vapauttaa tilaa hyötykäyttöön.  Se olisi aika iso asia rakennusoikeuden
kannalta.  
Miten kehitetään prosessia niin, että se itsessään tarvitsisi vähemmän tilaa. Loppukäyttäjän kannalta
hyödyt ovat laadullisia, kun taas rakentajan kannalta tehokkuushyötyjä eli saadaan vähäisillä
sähläyksillä järjestelmä pelaamaan, tämä tehostaa rakennuksen tuotantoprosessia.  Voi olla, että
tuoteosavalmistajapuoli saisi hyötyä eli päästäisiin standardinomaisenpiin ratkaisuihin.  Tämä voisi
selkeyttää myös markkinakenttää tuotepuolella.  Tiedetään, että tiettyjen rakennusalan toimijoiden
kanssa menee tietyn tyypin standardiratkaisut ja toisten toimijoiden kanssa toisenlaiset
standardiratkaisut.
Entistä laajempien kokonaisuuksien kehittäminen johtaa laadun paranemiseen kokonaistoiminnan
kannalta.  Ehkä hintataso tulee ostajalle ennen pitkää kohtuullisemmaksi tai ainakin selkeämmäksi.
Järkevyys tarkoittaa selkeyttä perusinstallaatiotekniikoiden sijoittamisessa väyliin ja
reititysjärjestelmiin.

Liite 3:  Taulukko 7:  Haastateltavien näkemykset integroitumisen haitoista.
Haastateltavien näkemyksiä integroinnin haittatekijöistä.
Ehkäpä se vie sellaisen taiteilijan vapauden.  
Rungon näkökulmasta olisi parempi, mikäli perusinstallaatiotekniikoita ei integroitaisi niihin. Ei viedä
integraatiota suljetun boxin periaatteella, koska onhan niitä vaihdettava, puhdistettava, uusittava,
korjattava, huolettava jne.  Tietysti, jos integroiminen menee liian pitkälle, käytetään samoja reittejä ja
kaapeleita liian paljon, voi olla, että pienellä tuholla saadaan paljon vahinkoa aikaiseksi.  Tulipalo,
mekaaninen vika, katkaistaan väärä kaapeli väärästä paikasta.  Koko homma menee seis.  Täytyy
miettiä saako samoissa paikoissa kulkea kaikki tieto.
Ei ole järkevää tehdä sellaista tuotetta, jossa kaikki on samassa, jolloin kaikki pitäisi vaihtaa samalla
kertaa, koska perusinstallaatioiden eliniät ovat eripituisia.
Vaarana on, että se jonkin verran sitoo tai hankaloittaa sitä tilasuunnittelua ja että mennään yli-
integrointiin.  Huonosti suunniteltuna ja toteutettuna voi jopa haitata muunneltavuutta.
Voi olla, että siitä on enemmän vaikeuksia, kuin hyötyjä loppujen lopuksi tällä hetkellä.
Integroidut tuotteet eivät mene kaupaksi, koska halutaan toimia perinteisellä tavalla, kun niin on
totuttu toimimaan, kaikissa rakentamisen ja kiinteistösektorin portaissa; rakennuttaminen,
sijoittaminen, suunnittelu, rakennusurakointi, talotekniikkaurakointi, huolto, ylläpito, isännöinti jne.
Ammattitaidollisesti, kysymys on liitintekniikan osaamisesta integroiduissa ratkaisuissa. 
Tietyt tahot suhtautuvat tähän nurjamielisesti.  Erikoisurakoinnit vähenee. Yleisurakoinnin pitää hallita
koko sektori (lämpö, vesi, ilma, sähkö).  Pelkästään johonkin sektoriin erikoistuvat urakoitsijat eivät
ehkä pärjää enää.
Muutoksen vastustaminen saattaa olla enemmänkin se näkyvä asia.
Vanhan toimialan jäänteet näkyy edelleen.  Vaikka vesi on tullut jo 1800 luvun loppupuolella silti vesi,
ilma ja sähkö halutaan pitää erillään, kun näin on aina ollut ja kun se tuntuu rationaaliselta tavalta
ajatella näin.
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4. TEEMA-ALUE 3:  PERUSINSTALLAATIOTEKNIIKAN

INTEGROITUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TAHOT 

Tällä teema-alueella etsittiin vastausta tutkimustyön tavoitteeseen ”tunnistaa ja
nimetä ne tekijät, jotka vaikuttavat rakennuksen
perusinstallaatiotekniikkajärjestelmien kehittämiseen”.  Haastateltavien

käsitykset perusinstallaatiotekniikan integroitumiseen vaikuttavista tekijöistä ja

tahoista pyrittiin selvittämään kahdella erilaisella lähestymistavalla:

Välitön eli muistinvarainen

Välillinen eli muistilistataulukkoon perustuva.  Muistilistataulukko väitöskirjan

liitteessä 1, ”Teemahaastattelun runko ja kysymykset”.

Teema-alueen ensimmäinen kysymys oli välitön eli muistinvarainen ja siinä

pyydettiin nimeämään eli listaamaan niin monta tekijää ja tahoa (edistäviä tai

estäviä), joita tulee mieleen.  Tässä vaiheessa ei vielä pyydetty perustelemaan

vastausta.  Tällä pyrittiin selvittämään päällimmäisenä mielessä olevat tekijät ja

tahot, joilla on haastateltavien mielestä vaikutusta tutkittavaan ilmiöön (taulukko 9).

Näitä voitiin sitten verrata välillisellä tavalla saatuihin vastauksiin.

Teema-alueen toista kysymystä varten oli laadittu muistilistataulukko, joka perustui

tutkijan kokemuksiin sekä kirjallisuuskatsauksesta saatuihin tuloksiin.

Muistilistataulukkoon tekijöitä ja tahoja ei oltu priorisoitu tutkijan toimesta, vaan

priorisointi jätettiin haastateltaville.

Haastateltavia pyydettiin merkitsemään muistilistataulukkoon omasta mielestään

vaikuttavimmat tekijät ja tahot.  Edistävät tekijät ja tahot (+)-merkillä ja estävät tekijät

ja tahot  (-)-merkillä – viisi (5) merkintää kaikista.  Tämän lisäksi heitä pyydettiin

priorisoimaan ne siten, että ykkösellä (1) on suurin painoarvo ja viitosella (5) on

pienin painoarvo.  Merkitsemis- ja harkitsemisaikaa annettiin kullekin 10 – 15

minuuttia tarpeesta riippuen.  Heille annettiin kuitenkin vapaus olla merkitsemättä tai

merkitä vähemmän, mikäli näin pääsivät mielestään parempaan tulokseen.  Tästä

syystä kokoomamuistilistataulukossa ei ole 340 merkkiä vaan 302.  Taulukon

täyttöaste oli siis 88.8 %.  Tällä teema-alueella pystyttiin tunnistamaan ja

nimeämään ne tekijät ja tahot, jotka vaikuttavat rakennuksen
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perusinstallaatiotekniikan integroitumiseen.  Lisäksi ne pystyttiin priorisoimaan

(taulukot 10 ja 11).
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Liite 3:  Taulukko 8:  Haastateltavien ilmoittamat tekijät ja tahot eli ne, jotka tulivat mieleen välittömästi ilman
etukäteen valmistettuja taulukoita

Tässä vaiheessa haastateltavia pyydettiin nimeämään eli listaamaan niin monta vaikuttavaa
tekijää ja tahoa, edistäviä tai estäviä, kuin tulee mieleen.  nämä listat yhdistettiin ja luokiteltiin
väitöskirjan kuvan 8 ”rakennuksen elinkaaren vaiheet ja vaikuttavat tasot” mukaisesti.  Näin
saatiin alustava hypoteesi vaikuttavista tekijöistä / tahoista.
Tahot Tekijät
Rakentamisvaihe 
Omistajat, tilaaja, rakennusalan
järjestöt, työtehoseurat, viran-omaiset,
rakennuttajat, rakentajat

Ohjeet, määräykset, standardit, vaatimukset
selkeät kokonaisuudet ja järjestelmät, integroidut  systeemit

Yliopistot, korkeakoulut, keksijät,
ammattikoulut 

Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys
Komplisoitu terminologia,  rakennusjärjestelmäkehitys, tuotekehitys,
uudet järjestelmät vaativat uutta ammattitaitoa ja osaamista,
teknologia-ohjelmat, energiavarojen riittävyys,  puhtaan veden
rajallisuus

Pääsuunnittelija, suunnittelija Suunnittelu
Arkkitehtisuunnittelu, asiakkaan tarpeet, yksinkertaiset ja selkeät
systeemit, helppokäyttöisyys, rakennuksen suunnittelun
systematisoituminen eli sijaintipaikkojen yhtenäistyminen,
suunnitteluratkaisut, suunnittelun puutteellisuus, loppukäyttäjän
yksilöllisyys

Rakennusurakoitsija,
talotekniikkaurakoitsija, 
Suuret rakennuttajat, globaalit
yritykset, sähköurakoitsijat,
erikoisurakointi, aliurakointi

Urakointi
Perinteiset toimintatavat eli tapa työskennellä, laatu,
työehtosopimukset,  aikataulun lyhentyminen – työnjohto,
rakennusurakointi on sirpaloitunut – ei mahdollista integroimista (on
aliurakointia, on erikoisurakointia, ei ole taloteknistä urakointia, joka
toisi kokonaisuuksien hallintaa), työn pirstoutuminen ja
spesialisoituminen – ammattirajat (ollaan edelleen sähkö, putki,
ilmastointi-ammattilaisia), ammattitaitoinen työvoima Suomessa on
vähentynyt, johtajasta työmieheen.  Kehitysintensiteetin mataluus,
tekninen kehitys - pelko mutkikkaista systeemeistä,
muutoskustannukset,  rakennusliikkeiden tuottavuusvaatimus,
Massatuotannossa integrointi on hyvä – yksilöllisyys este
integroinnille.

Tuottaja ja tuotteen markkinoija
tuoteosatoimittajat, tukkuliike,
tavaratoimittajat

Kauppatapa 
Toimituslogistiikka, hyvä ohjeistus, reitit, runkojärjestelmät ja
materiaalit, tehdyt tuotannolliset investoinnit, laitetoimitukset,
integroituja järjestelmiä ei ole, teollisuuden tehtaiden käyttöasteen
nostaminen, isot talotekniikkatoimijat  integrointihalukkuus

Käyttövaihe
Asiakas/käyttäjä, valveutuneet tilojen
vuokralaiset

Käyttö- ja kunnossapito
Muunneltavuus, olosuhteet, elämäntilanne

Huoltoporukka Huolto ja korjaus 
Huoltovarmuus, huoltoystävällisyys

Uudet yrittäjät Uudet liiketoiminnat
Liiketoimintojen yhdistäminen, rakentamisen nopeus/syklisyys,
valmiimmat tehdastuotteet, parempi ammattitaito erilaisille
systeemeille,

Käytöstä poisto ja purkamisenvaihe
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Liite 3:  Taulukko 9:  Kokoomamuistilistataulukko 1.  
Haastateltavien merkinnät perusinstallaatiotekniikan integroitumiseen vaikuttavista tärkeimmistä tekijöistä
tärkeysjärjestyksessä
Teema-alueen toista kysymystä varten oli laadittu muistilistataulukko, joka perustui tutkijan kokemuksiin
sekä kirjallisuuskatsauksesta saatuihin tuloksiin. Alkuperäinen muistilistataulukko on väitöskirjan
liitteessä 1. Muistilistataulukkoon tekijöitä ja tahoja ei oltu priorisoitu tutkijan toimesta, vaan priorisointi
jätettiin haastateltavalle.  Sen he tekivät tämän taulukon puitteissa.  Litteroija kokosi kaikkien
haastateltavien merkinnät perusmuistilistataulukkoon.  Tutkija laati vaikutusindikaattorin ja järjesti tekijät
ja tahot sen mukaisesti tähän taulukkoon sekä poisti kohdat, jotka eivät saaneet yhtään merkintää.
Taulukon numerosarja (esimerkiksi Innovaatiot (+)6/(-)2/8/4 ) tarkoittaa seuraavaa; (+)6 on plussan
(edistävyys) antaneiden haastateltavien määrä, (-)2 on miinuksen (estävyys) antaneiden haastateltavien
määrä, 8 on kokonaisäänimäärä ja 4 ( = +6 –2) vaikutusindikaattori.
Vaikutusindikaattori on  luku, jonka suuruus ja etumerkki (+ tai - eli edistävä tai estävä) määräävät vaikuttavan
tekijän tai tahon voimakkuuden ja sijainnin järjestysasteikolla.
Tekijät 1 2 3 4 5
Elinkaarikysymykset, (+)11/–(0)/ 11/11 + + / + / + /

+
+ / + / + + / + +

Tilojen käyttäjien ja omistajien lisäarvon kasvattaminen, (+)10/-
(0)/10/10

+ / + / + /
+ / + / +

+ / + + +

Toimialojen välinen yhteistyö ja verkottuminen, 
(+)7/(-)2/9/5

+ / + / + - / + + + - / +

Uudet liiketoimintatavat, (+)7/ (-)2/9/5 + - / + - / + + + / + / +
Innovaatiot,(+)6/(-)2/8/4 + + / - / + + + / + -
Huolto- ja korjaus, (+)6/(-)1/7/5 + / + / + + / - / + +
Käyttö- ja kunnossapito, (+)5/(-)5/10/5 + + + + / +
Installaatioiden sarjatuotannon/moduloinnin mahdollisuus –
hinnat alas, (+)5/(-)0/5/5

+ / + + + +

Tutkimus, (+)5/(-)1/6/4 + + +  / - + +
Ympäristökysymykset, (+)4 /(-)0/4/4 + + / + / +
Kansainvälisyys, (+)2/(-)0/2/2 + +
Markkinoiden vapautuminen/vakauttaminen, (+)2/(-)0/2/2 + / +
Tuotekehitys, (+)4/(-)3/7/1 + + / + / - + / - -
Materiaalit, (+)1/(-)0/1/1 +
Muu mikä? Työntekijäpotentiaali ennen koulutusvalintaa,
markkinat, kiinteistöautomaatio, alihankintaketjut, 
(+)2/(-)2/4/0

- / - + +

Reititykset, (-)2/(+)1/3/-1 - - / +
Koulutus (-)5/ (+)3/8/-2 - + - / - / + - / + / -
Tehdyt laite- ja tuotantoinvestoinnit, (-)5/ (+)2/7/-3 - / + / - - + / - / -
Standardit ja (-)4/(+)1/5/-3 - + - / - -
Rakennus, rakenteet, prosessit, (-)7/(+)1 /8/-6 - - / - - - / - - / +
Työehtosopimukset, (-)6/(+)0/6/-6 - / - - / - - / -
Kauppatapa, (-)6/(+)0/6/-6 - / - / - - - / -
Normit, (-)8/(+)0/-8/-8 - - / - / - - / - - -
Asenteet, (-)12/(+)0/-12/-12 - / - / - / -

/ -
- / - / - / - - - -

Ammattirajat, (-)13/(+)0/-13/-13 - - / - / - / -
/ - / -

- / - / - / - - -

Ominaisuudet! Mitkä? +
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Liite 3:  Taulukko 10:  Kokoomamuistilistataulukko 2.  
Haastateltavien merkinnät perusinstallaatiotekniikan integroitumiseen vaikuttavista tärkeimmistä tahoista
tärkeysjärjestyksessä
Teema-alueen toista kysymystä varten oli laadittu muistilistataulukko, joka perustui tutkijan kokemuksiin
sekä kirjallisuuskatsauksesta saatuihin tuloksiin. Alkuperäinen muistilistataulukko on väitöskirjan
liitteessä 1. Muistilistataulukkoon tekijöitä ja tahoja ei oltu priorisoitu tutkijan toimesta, vaan priorisointi
jätettiin haastateltavalle.  Sen he tekivät tämän taulukon puitteissa.  Litteroija kokosi kaikkien
haastateltavien merkinnät perusmuistilistataulukkoon.  Tutkija laati vaikutusindikaattorin ja järjesti tekijät
ja tahot sen mukaisesti tähän taulukkoon sekä poisti kohdat, jotka eivät saaneet yhtään merkintää. 
Taulukon numerosarja (esimerkiksi peruskorjaaja, (+)5/(-)1/6/4) tarkoittaa seuraavaa; (+)5 on plussan
(edistävyys) antaneiden haastateltavien määrä, (-)1 on miinuksen (estävyys) antaneiden haastateltavien
määrä, 6 on kokonaisäänimäärä ja 4 ( = +5 –1) vaikutusindikaattori. 
Vaikutusindikaattori on luku, jonka suuruus ja etumerkki (+ tai - eli edistävä tai estävä) määräävät vaikuttavan
tekijän tai tahon voimakkuuden ja sijainnin järjestysasteikolla.
Tahot 1 2 3 4 5
Kiinteistön omistaja / tilaaja, 
(+)10/(-)1/11/9

+ / + / + /
+ / +

+ / - / + + + / +

Järjestelmätoimittaja, (+)10/(-)2/12/8 + / + / + - / + + + / + / - /
+ / + / +

Käyttäjät, (+)8/(-)0/8/8 + + / + / + + / + / + +
Suunnittelija, (+)10/(-)6/16/4 - / + / + + / - /+ / -

/ -
+ / + / + + / - / + - / +

Komponenttitoimittaja, (+)5/(-)1/6/4 - + / + / + + / +
Peruskorjaaja, (+)5/(-)1/6/4 + + + / - / + /

+
Rakentaja / rakennuttaja, (+)8/(-)6/14/2 + / + / - - / - + / + / + /

+ / + / -
+ - / -

Valmistajat, maahantuojat, (+)4/(-)4/8/0 + / + / - + - / - + / -
Muu mikä? Innovaatioiden markkinoija, järjestöt, rakentamisen ja
rahoituksen kannalta yhteen kytkeytyneet toimijat, rahoituksen
säätelijät, 
(+)2/(-)2/4/0

- + / - +

Elementtiurakoitsija, (+)1/(-)1/2/0 + / -
Viranomaiset, (+)3/(-)9/12/-6 - / - + / - / - / -

/ -
- / + + / - / -

Tukkukauppias, (-)6/(+)0/6/-6 - - - / - - -
Aliurakoitsija, (-)7/(+)0/7/-7 - / - - - / - - / -
Ammattiliitot, (-)10/(+)0/10/-10 - / - / - / - - - - - / - / -
Pääurakoitsija, (-)12/(+)1/12/-11 - / - - / - / - / -

/ - / +
- / - / - - / -
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5. TEEMA-ALUE 4:  VAIKUTTAVAMPIEN TEKIJÖIDEN

ILMENEMINEN PERUSINSTALLAATIOTEKNIIKAN

INTEGROITUMISEN KEHITYKSESSÄ

Tämän teema-alueen tavoitteena oli selvittää edellisellä teema-alueella valittujen

edistävien tai estävien tekijöiden ja tahojen ilmeneminen esimerkein osoitettuna.

Tutkija pyysi haastateltavia perustelemaan valintansa plussa plussalta ja miinus

miinukselta sekä priorisoinnin perusteet.  Tämän jälkeen siirryttiin tarkastelemaan

miinusmerkkejä eli estäviä tekijöitä ja tahoja.  Tämän lähemmän tarkastelun

yhteydessä kukin haastateltava sai miettiä ”miten nämä esteet voidaan poistaa”.

Tällä tavoin alettiin selvittää tutkimustyön tavoitetta ”analysoida tunnistettujen
tekijöiden vaikutus järjestelmäkehitykseen”.
Tämän teema-alueen viimeisellä kysymyksellä ”minkälaista tarvetta näette

perusinstallaatioteknologian integroimisen kehittämiseksi” käännettiin ajatukset jo

tulevaisuuteen ja seuraavaan teema-alueeseen.

Tämän teema-alueen ensimmäisen kysymyksen taulukot on vertailua varten

luokiteltu ja yhdistelty seuraavasti:

• Luokittelun pääkriteerinä on tutkimusongelma

• Luokittelun pohjaksi otettiin taulukossa 9 syntyneet luokat ja niiden sisältö

• Samansisältöiset vastaukset yhdisteltiin luokkien sisällä

Seuraaviin taulukoihin 12 - 19 on yhdistetty lisäksi taulukoiden 10 ja 11 tekijät ja

tahot. Koska sama tekijä tai taho voi olla sekä edistävä että estävä, on taulukkoon

merkitty kuhunkin vaikutuslohkoon sulkujen sisälle plussien eli edistävien (+) määrä,

miinusten eli estävien (-) määrä sekä vaikutusindikaattori.

Koska tavoitteena oli selvittää tunnistettujen tekijöiden vaikutus

järjestelmäkehitykseen yhdistettiin kunkin haastateltavan vastaukset luokittelun

mukaisesti.  Kussakin luokassa edistävät asiat on merkitty mustalla ja

normaalikirjasimella, estävät on merkitty kursiivilla.  Tällä tavoin myös

mustavalkokopiota luettaessa voidaan tietää lauseiden merkitys.
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Liite 3:  Taulukko 11:  Vaikuttavimpien tekijöiden ilmeneminen perusinstallaatiotekniikoiden integroitumisen kehityksessä:
vaatimustaso.

Rakentamisen vaihe
Tahot

Tahot taulukosta 9: Omistajat, tilaaja, rakennusalan
järjestöt, työtehoseurat, viranomaiset, rakennuttajat,
rakentajat

Tekijät

Tekijät taulukosta 9: Ohjeet, määräykset, standardit,
vaatimukset
selkeät kokonaisuudet ja järjestelmät, integroidut
systeemit

Edistävät tahot

Taulukosta 10
Kiinteistön omistaja / tilaaja
(+10, +9 )
Rakentaja / rakennuttaja, 
(+8, +2) 
Viranomaiset (+3, -6)

Estävät tahot

Taulukosta 10
Kiinteistön omistaja / tilaaja 
(-1, +9)
Rakentaja / rakennuttaja
(-6, +2)
Viranomaiset (-9,-6)

Edistävät tekijät

Taulukosta 11
Ympäristökysymykset
(+4,+4)
Elinkaarikysymykset
(+11,+11)
Tilojen käyttäjien ja
omistajien lisäarvon
kasvattaminen, (+10,+10)
Standardit (+1,-3)

Estävät tekijät

Taulukosta 11
Normit (-8,-8)
Standardit (-4.-3)

Haastateltavien perustelu

Käyttäjien on vaikutettava
omistajiin, rakentajiin,
rakennuttajiin,
suunnittelijoihin, jotta käyttö-
ja toimintakustannukset
saadaan minimoitua.  He
haluavat ja toivovat
integroimista, koska se
mahdollistaa yksinkertaiset,
vaihdettavat  ja muunneltavat
järjestelmät.  Asuntopuolella
ei olla edistytty vastaavalla
tavalla kuin
toimistorakentamisessa,
koska asuntopuolella ei ole
järjestäytynyttä ja valistunutta
omistaja- ja käyttäjätahoa.
Yleinen vaatimus –
rakennusvirheitä vähemmän.
Kaupanteko saatava
ominaisuuspohjaiseksi.
Nopeuttavana tekijänä tälle
nähdään tilaajan
vaatimukset.
Toisaalta, koska ovat
maksava osapuoli, he voivat
myös estää, mutta se on
harvinaisempaa.  Omistajat
ovat yhä enemmän
ammattilaisia, jotka katsovat
kiinteistöä tuloa tuottavana,
varallisuusarvoa edustavana,
objektina. Tuottovaatimukset
täytyy tehdä järkevämmillä,
muunneltavammilla ja
elinkaariystävällisemmillä
tuotteilla.  Vanhoilla
toiminnoilla ei saavuteta
riittävää tuottoa.
Rakennuttaja ja rakentaja
toisaalta edistävät toisaalta
estävät.  Ne voivat olla myös
omistajia, ainakin omistajan
edustajia.  Valistuneina ja

Haastateltavien perustelu

Viranomaiset pyrkivät
ohjaamaan ominaisuuksia,
mutta myös
perusinstallaatioteknisiä
reitityksiä ja tilavarauksia.  Ei
riitä vain se, että tiloja
varataan, vaan niille tiloille on
nimettävä käyttötarkoitus.
Erityisesti nousivat esille
paloviranomaiset sekä
rakennusvalvontaviranomais
et.  Integroimista estävinä
tekijöinä nähtiin
pikkutarkkuus,,
kokonaisuuden
hallitsemattomuus sekä
tulkintojen
yhdenmukaistamisen puute.
He kiinnittävät vielä tänä
päivän enemmän huomiota
rakentamisvaiheen aikaisiin
kustannuksiin kuin
rakennuksen
elinkaarenaikaisiin
kustannuksiin.  Paljon
puhetta vähän villoja.
Rakennusoikeus nähtiin
integroimiskehitystä
rajoittavana ja estävänä
tekijänä.
Toisaalta rakennuttaja /
rakentaja voi olla myös
estävä ja syynä voi olla
esimerkiksi kohteen
aikataulu,
investointikustannukset,
asenne, kauppatapa tms.

Haastateltavien perustelu

Ympäristökysymykset eivät
tuo liiketoimintaa, mutta
suuntaus on kasvussa.
Elinkaariajattelusta ovat
kiinnostuneet sekä omistajat
että käyttäjät. Ne tuovat esille
vaatimukset ratkaisuista,
jotka ovat pitkäikäisiä,
muunneltavia, energiaa
säästäviä, kestävän
kehityksen periaatteiden
mukaisia ja jotka
mahdollistavat tilojen
muunneltavuuden, ovat
hinnaltaan edullisia,
huollettavia, uusittavia ja
vaihdettavia.  Tätä kautta
tilaajan vaatimukset tulevat
esille.  Lisäksi tarvitaan
havainnollista
kustannustietoutta.
Valistunut tilaaja on
kiinnostunut  tekijöistä, jotka
vaikuttavat omistajien ja
käyttäjien lisäarvon
kasvattamiseen.
Perusinstallaatiotekniikka
järjestelmineen,
moduuleineen ja tiloineen
nähdään investointina
käyttövaiheeseen, jossa
tilojen käyttöarvo paranee.
Standardit edistävät
tuoteosatoimittajien
yhteistyötä.

Haastateltavien perustelu

Rakennusoikeus koetaan
estäväksi tekijäksi samoin
rakennusmääräysten
tulkinnat.  Tämä tarkoittaa
sitä, että järjestelmiä
kehitettäessä on kehitettävä
myös määräyksiä.
Työntöohjauksesta on
päästävä imuohjaukseen.
Mikäli standardeja on otettu
lain jatkeiksi, saattavat ne
aiheuttaa epätoivottavia
ilmiöitä, kuten talotekniikan
reititysten tilojen minimointi
tai sandwich –elementtien
ohentuminen.

jatkuu…
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koulutettuina he näkevät
installaatiojärjestelmien
reititysten ja tilavarausten
merkityksen
perusinstallaatiotekniikan
integroimiselle ja
rakennuksen
elinkaarenaikaisille
kustannuksille.

Liite 3:  Taulukko 12:  Vaikuttavimpien tekijöiden ilmeneminen perusinstallaatiotekniikoiden integroitumisen kehityksessä:
Kehitystaso

Rakentamisen vaihe
Tahot

Tahot taulukosta 9: Yliopistot, korkeakoulut, keksijät,
ammattikoulut

Tekijät

Tekijät taulukosta 9: Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys
Komplisoitu terminologia,  rakennusjärjestelmäkehitys,
tuotekehitys, uudet järjestelmät vaativat uutta ammattitaitoa
ja osaamista,  teknologia-ohjelmat, energiavarojen riittävyys,
puhtaan veden rajallisuus

Edistävät tahot

Taulukosta 10

Estävät tahot

Taulukosta 10

Edistävät tekijät

Taulukosta 11
 Innovaatiot (+6,+4) 
Tutkimus (+5,+4) 
Tuotekehitys (+4,+1)
Koulutus (+3,-2)

Estävät tekijät

Taulukosta 11
Innovaatiot (-2,+4)
Tutkimus (-1,+4)
Tuotekehitys (-3,+1)
Koulutus 3+ ja (–5,-2)
Työntekijäpotentiaali ennen
koulutusvalintaa (-2)

Haastateltavien perustelu Haastateltavien perustelu Haastateltavien perustelu

Innovaatiot, tutkimus ja
tuotekehitys nähdään
edistävänä tekijänä. Niille on
annettava tilaa. Ne voivat
olla suuria tai pieniä, mutta
niiden yhteinen nimittäjä on
lisäarvon tuottaminen
rakennuksen elinkaaren
osasuorituksille.  Niissä on
oltava integroiva ote
toimintojen nopeuttamiseksi.
Tutkimus tuottaa
koerakentamisen avulla
tuloksia.  Perustutkimusta ei
sinällään tarvita, vaan on
sovellettava nykyistä
tietämystä käytäntöön
yhdessä teollisen
tuotekehityksen kanssa.
Yrityksen tuotekehitys
edistää yrityksen tavoitteita.
Toimialan tuotekehitys
edistää toimialan tavoitteita
Tuotekehityksen on
kohdattava tilaajan tarpeet ja
tavoitteet, jotta rahavirta
saadaan juoksemaan.
Toimiala on saatava
houkuttelevaksi.

Haastateltavien perustelu

Koulutus muokkaa asenteita
ja ammattirajoja.  Se on
hyvää, syvää, mutta kapea-
alaista. Toisaalta
peruskoulutus palvelee
olemassa olevaa
järjestelmää. Eri alat
taistelevat työvoimasta.
Työvoimapotentiaali
supistuu.  Kansainvälisyys
tuo uusia yrittäjiä ja
työntekijöitä markkinoille.  
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Liite 3:  Taulukko 13:  Vaikuttavimpien tekijöiden ilmeneminen perusinstallaatiotekniikoiden integroitumisen kehityksessä:
Suunnittelutaso.

Rakentamisen vaihe
Tahot

Tahot taulukosta 9: Pääsuunnittelija, suunnittelija

Tekijät

Tekijät taulukosta 9: Suunnittelu
Arkkitehtisuunnittelu, asiakkaan tarpeet, yksinkertaiset ja
selkeät systeemit, helppokäyttöisyys, rakennuksen
suunnittelun systematisoituminen eli sijaintipaikkojen
yhtenäistyminen, suunnitteluratkaisut, suunnittelun
puutteellisuus, loppukäyttäjän yksilöllisyys

Edistävät tahot

Taulukosta 10

Suunnittelija (+10,+4)

Estävät tahot

Taulukosta 10

Suunnittelija (-6,+4)

Edistävät tekijät

Taulukosta 11

Estävät tekijät

Taulukosta 11

Haastateltavien perustelu

Suunnittelijat nähdään
edistävinä tahoina.  Heillä on
toteutuskelpoisia ideoita ja
ajatuksia.  Osa heistä pyrkii
jopa vaikuttamaan
perusinstallaatiotekniikan
kehittämiseen moduloituun
ja standardoituun suuntaan.
Suunnittelijat tilaajan
edustajina pystyvät
ymmärtämään omistajan tai
rakennuttajan tarpeet ja
keksivät niihin  innovatiivisia
ratkaisuja.  Tällä voidaan
vaikuttaa integroimiseen.  

Haastateltavien perustelu

Modulointi ja
järjestelmärakentaminen
vähentävät suunnittelijan
työtä erityisesti
peruskorjauksessa ja
ajanmukaistamisessa.
Eri alojen suunnittelijat eivät
vielä aidosti keskustele ja
kehitä asioita yhdessä.
Rakennesuunnittelijat ja
talotekniikkasuunnittelijat
ovat tässä avainasemassa.

Haastateltavien perustelu Haastateltavien perustelu
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Liite 3:  Taulukko 14:  Vaikuttavimpien tekijöiden ilmeneminen perusinstallaatiotekniikoiden integroitumisen kehityksessä:
Urakointitaso.

Rakentamisen vaihe
Tahot

Tahot taulukosta 9: 

Rakennusurakoitsija, talotekniikkaurakoitsija, 
Suuret rakennuttajat, globaalit yritykset,
sähköurakoitsijat,  erikoisurakointi, aliurakointi

Tekijät

Tekijät taulukosta 9: 

Urakointi
Perinteiset toimintatavat eli tapa työskennellä, laatu,
työehtosopimukset,  aikataulun lyhentyminen – työnjohto,
rakennusurakointi on sirpaloitunut – ei mahdollista
integroimista (on aliurakointia, on erikoisurakointia, ei ole
taloteknistä urakointia, joka toisi kokonaisuuksien hallintaa),
työn pirstoutuminen ja spesialisoituminen – ammattirajat
(ollaan edelleen sähkö, putki, ilmastointi-ammattilaisia),
ammattitaitoinen työvoima Suomessa on vähentynyt,
johtajasta työmieheen.  Kehitysintensiteetin mataluus,
tekninen kehitys - pelko mutkikkaista systeemeistä,
muutoskustannukset,  rakennusliikkeiden tuottavuusvaatimus,
Massatuotannossa integrointi on hyvä – yksilöllisyys este
integroinnille

Edistävät tahot

Taulukosta 10
Rakentamisen ja rahoituksen
kannalta yhteen kytkeytyneet
toimijat, rahoituksen
säätelijät, 
(+2,0)

Estävät tahot

Taulukosta 10
Pääurakoitsija (-12,-12)
Aliurakoitsija (-7,-7)
Ammattiliitot (-10,-10)

Edistävät tekijät

Taulukosta 11
Materiaalit (+1,+1)
Toimialojen välinen yhteistyö
ja verkottuminen (+7,+5)
Kansainvälisyys (+2,+2)
Rakennus, rakenteet,
prosessit (+1,-6)

Estävät tekijät

Taulukosta 11
Asenteet (-12, -12)
Ammattirajat (-13,-13)
Työehtosopimukset (-6,-6)
Rakennus, rakenteet,
prosessit (-7,-6)
Toimialojen välinen yhteistyö
ja verkottuminen (-2,+5)

Haastateltavien perustelu

Globalisoituminen merkitsee
kilpailun kiristymistä myös
kotimarkkinoilla.

Haastateltavien perustelu
Pääurakoitsijalle on
tyypillistä, että hän pyrkii
hiomaan prosessin ja haluaa
ylläpitää mahdollisimman
pitkälle hiottuja toimintatapoja
– muutokset on vaikeita.
Perusinstallaatiotekniikka
otetaan aliurakointina. Millä
ratkaisulla se tulee, ei
hirveästi kiinnosta, kunhan
tulee ajallaan ja tuottaa
pääomalle maksimaalisen
tuoton.  Hän toteuttaa saatua
tehtävää.
Aliurakoitsija on jonkun
spesialisoituneen
osasuorituksen tekijä ja mitä
pidempi aliurakoinnin ketju
on sen vaikeampi on
saavuttaa integroitua
perustekniikkaa.
Aliurakoitsijalle on eduksi, jos
hän saa tehdä
mahdollisimman paljon
käsityötä työmaalla ja
velottaa siitä.  Tieto eri alojen
ongelmista ei kohtaa.
Ammattijärjestöt estävät
kehitystä pitämällä
voimakkailla liitoilla
reviireistään kiinni.  Meillä
esiintyy liikaa ammattikuntia
ja tiukkoja sääntöjä.  

Haastateltavien perustelu
Pelkojen poistaminen ja
hyödyn näkeminen ovat
edistäviä tekijöitä.
Rakennusalalla
verkottuminen on
perinteisesti projektikohtaista
eli aina lähdetään nollasta
liikkeelle.
Perusinstallaatiotekniikoiden
integroitumisen ja reititysten
aikaansaaminen edellyttää
toimialojen välistä yhteistyötä
ja verkottumista.

Haastateltavien perustelu
Tottumus on huono tapa
muuttuvassa
ammattikunnassa.
Hioutuneet – ei teolliseen
rakentamiseen liittyvät –
tavat koetaan edullisemmiksi,
koska uuden oppiminen
hidastaa hetkeksi työtä ja
aiheuttaa näin kustannuksia.
Se ilmenee
muutosvastarintana,
passiivisena vastustamisena
– kyllä, mutta….asenteena.
Yhteinen ymmärrys
asiakkuudesta on
kadoksissa.  Pelko
ansiotason madaltumisesta
tai liiketoiminnan
vähentymisestä, mutkikkaista
systeemeistä ja vaikeasta
terminologiasta muokkaavat
asenteita kehitystä estävään
suuntaan. Ammattirajat,
työehtosopimukset,  työn
pirstaloituneisuus,
spesialisoituminen sekä
reviirien vartiointi ovat
voimakkaasti sidoksissa
toisiinsa.  Kaikki rajaavat
toisia osasuorituksia.  Tämä
aiheuttaa päällekkäistä työtä,
joka ei lisää tilaajan saamaa
lisäarvoa kustakin
osasuorituksesta.  jatkuu… 
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Palkkausjärjestelmien
kehittämisessä vielä paljon
työtä.

Lisäksi tämä estää
tehokkaasti kokonaisuuden
näkemistä ja integroituneiden
järjestelmien kehittymistä.
Kehitys ja uuden
käyttöönotto toimii rahan
voimalla. Rakentamisen,
peruskorjauksen ja
ajanmukaistamisen vaatimus
edistää
perusinstallaatiotekniikan
kehittämistä.
Problematiikka liittyy tähän
koko prosessiin. Yhdessä
sovitut kulttuuri ja pelisäännöt
puuttuvat työmailta.
Suunnittelun menetelmät
muuttuvat ja kehittyvät
erilaisiksi rakennuksen
elinkaaren vaiheille.
Työehtosopimus ja
urakkahintamenetelmä ovat
estäviä tekijöitä.  Tämä
johtuu siitä, että niiden
sisältämät ehdot eivät tähtää
muutokseen, vaan ne
toteutetaan nykyisillä
menetelmillä ja tekniikoilla.
Vasta kun uudet ratkaisut on
saatu ajetuksi käytäntöön,
ryhdytään sopimuksia
mahdollisesti muuttamaan.
Tämä on pitkä ja raskas työ
ja onnistuu vain suurilta
järjestelmävalmistajilta.
Tarvitaan siis
tuotekehitysyhteistyötä myös
näiden sopijapuolten välillä.
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Liite 3:  Taulukko 15:  Vaikuttavimpien tekijöiden ilmeneminen perusinstallaatiotekniikoiden integroitumisen kehityksessä:
kauppatapataso

Rakentamisen vaihe
Tahot

Tahot taulukosta 9: Tuottaja ja tuotteen markkinoija,
tuoteosatoimittajat, tukkuliike, tavaratoimittajat,

Tekijät

Tekijät taulukosta 9: Kauppatapa 
Toimituslogistiikka, hyvä ohjeistus, reitit, runkojärjestelmät ja
materiaalit, tehdyt tuotannolliset investoinnit,  laitetoimitukset,
integroituja järjestelmiä ei ole, teollisuuden tehtaiden
käyttöasteen nostaminen, isot talotekniikkatoimijat
integrointihalukkuus

Edistävät tahot

Taulukosta 10
Järjestelmätoimittaja
(+10,+8)
Komponenttitoimittaja
(+5,+4)
Elementtiurakoitsija (+1,0)
Valmistajat ja
maahantuojat(+4,0)

Estävät tahot

Taulukosta 10
Tukkukauppias (-6,-6)
Elementtiurakoitsija (-1,0)
Valmistajat ja maahantuojat 
(-4,0) 
Järjestelmätoimittaja (-2,+8) 
Komponenttitoimittaja (-
1,+4)

Edistävät tekijät

Taulukosta 11
Installaatioiden
sarjatuotannon/ moduloinnin
mahdollisuus – hinnat alas
(+5,+5)
Reititykset(+1,-1) 
Tehdyt laite- ja
tuotantoinvestoinnit (+2,-3))

Estävät tekijät

Taulukosta 11

Kauppatapa (-6,-6)
Reititykset (-2,-1)
Tehdyt laite- ja
tuotantoinvestoinnit (-5,-3)

Haastateltavien perustelu

Järjestelmätoimittaja on
edistävä taho, koska heidän
liiketoimintansa perustuu
järjestelmien kehittämiseen,
markkinointiin ja
toimittamiseen.
Komponenttitoimittaja
seuraa järjestelmätoimittajaa
ja kehittää komponenttinsa
järjestelmiin sopivaksi.
Perusinstallaatiotekniikan
reititysvaatimus edistää
elementtiurakoitsijan
liiketoimintaa.
Markkinoiden avautuminen
on mahdollistanut uusien
perusinstallaatiotekniikoiden
maahantuonnin markkina-
alueilta, joissa jo on teollisen
rakentamisen kulttuuri
valmiina – kilpailu kiristyy.

Haastateltavien perustelu

Tukkuri myy sitä mitä
hyllystä löytyy.  Ei ole
kiinnostunut teknisestä
kehityksestä, vaan tavaran
toimituksesta.  Logistiikan
tukkuri on hoitanut.
Pelkäävät, että muuten
menettävät roolinsa.

Haastateltavien perustelu

Perusinstallaatiotekniikan
modulointi ja integrointi avaa
uusia
liiketoimintamahdollisuuksia
niin uudisrakentamisessa
kuin korjauksessa,
kunnossapidossa ja
ajanmukaistamisessa.
Perusinstallaatiotekniikoiden
moduulimitoitus edistää
moduulien ja järjestelmien
teollista sarjatuotantoa.
Tämä kasvattaa
asentamisvaiheen
tuottavuutta ja kilpailun
kautta tuo taloudellista
hyötyä omistajille ja
käyttäjille.
Mikäli tuotantotekniikka ei
tue integroituja- tai
järjestelmäteknisiä
ratkaisuja, ei kehitettyä
järjestelmää saada
markkinoille. 

Haastateltavien perustelu

Tämän päivän kauppatapa
estää integroitujen
järjestelmien käyttöönottoa,
koska kaupanteon jälkeen
suunnittelut
kyseenalaistetaan ja
ruvetaan muuttamaan
tuotteita.  Kokonaisuus
menee pilalle  ja tulee tehtyä
harkitsemattomia päätöksiä.
Perinteisesti kilpailutetaan
hinnalla, pieninä
kokonaisuuksina.  Tällöin
järjestelmät hajoavat.
Yksinkertaista ja
systemaattista reitityksen
logiikkaa ei ole otettu
käyttöön.  Tämä estää
perusinstallaatiotekniikoiden
teknistä, taloudellista ja
liiketoiminnallista kehitystä.
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Liite 3:  Taulukko 16:  Vaikuttavimpien tekijöiden ilmeneminen perusinstallaatiotekniikoiden integroitumisen kehityksessä:  käyttö-
ja kunnossapidon taso.

Käytönvaihe
Tahot

Tahot taulukosta 9: Asiakas/käyttäjä, valveutuneet
tilojen vuokralaiset,

Tekijät

Tekijät taulukosta 9: Käyttö- ja kunnossapito
Muunneltavuus, olosuhteet, elämäntilanne

Edistävät tahot

Taulukosta 10
Peruskorjaaja (+5,+4) ja (-
1,+4)
Käyttäjät (+8,+8)

Estävät tahot

Taulukosta 10
Peruskorjaaja (-1,+4)

Edistävät tekijät

Taulukosta 11

Käyttö- ja kunnossapito
(+5,+5)

Estävät tekijät

Taulukosta 11

Haastateltavien perustelu

Uusi peruskorjausteknologia
– suunnittele kokonaisuus –
toteuta tarve kerrallaan eli
reititykset kuntoon ja sen
jälkeen häiriöttömästi
perusinstallaatiotekniikka
ajanmukaiseksi
järjestelmittäin tai
integroituneina moduuleina.
Käyttäjien on vaikutettava
omistajiin, rakentajiin,
rakennuttajiin,
suunnittelijoihin, jotta käyttö-
ja toimintakustannukset
saadaan minimoitua.  He
haluavat ja toivovat
integroimista, koska se
mahdollistaa yksinkertaiset,
vaihdettavat  ja
muunneltavat järjestelmät.
Asuntopuolella ei olla
edistytty vastaavalla tavalla
kuin
toimistorakentamisessa,
koska asuntopuolella ei ole
järjestäytynyttä ja
valistunutta omistaja- ja
käyttäjätahoa.
Omistajien
tuottovaatimukset täytyy
tehdä järkevämmillä,
muunneltavammilla ja
elinkaariystävällisemmillä
tuotteilla

Haastateltavien perustelu Haastateltavien perustelu

 Käyttö- ja kunnossapidon
vaatimukset edistävät
toimivia järjestelmiä siis
häiriöttömyyttä,
muuntojoustavuutta,
helppoutta ja pieniä
kustannuksia.
Reititykset ja tilavaraukset
estävät jatkuvat seinien
repimiset.

Haastateltavien perustelu

Toimet ovat tällä hetkellä
jaettu sektoreihin, mikä
estää yhteisen näkemyksen
muodostumista.



182

Liite 3:  Taulukko 17:  Vaikuttavimpien tekijöiden ilmeneminen perusinstallaatiotekniikoiden integroitumisen kehityksessä:
huollon- ja korjauksen taso.

Käytönvaihe
Tahot

Tahot taulukosta 9: Huoltoporukka

Tekijät

Tekijät taulukosta 9: Huolto ja korjaus 
Huoltovarmuus, huoltoystävällisyys

Edistävät tahot

Taulukosta 10

Estävät tahot

Taulukosta 10

Edistävät tekijät

Taulukosta 11

Huolto- ja korjaus(+6,+5

Estävät tekijät

Taulukosta 11

Huolto- ja korjaus (-1,+5)
Haastateltavien perustelu Haastateltavien perustelu Haastateltavien perustelu

 Huolto- ja kunnossapidon
vaatimukset edistävät
selkeitä reitityksiä ja tiloja
perusinstallaatiotekniikalle.

Haastateltavien perustelu

Liite 3:  Taulukko 18:  Vaikuttavimpien tekijöiden ilmeneminen perusinstallaatiotekniikoiden integroitumisen kehityksessä:  uudet
liiketoiminnat taso.

Käytönvaihe
Tahot

Tahot taulukosta 9: Uudet yrittäjät

Tekijät

Tekijät taulukosta 9: Uudet liiketoiminnat
Liiketoimintojen yhdistäminen, rakentamisen
nopeus/syklisyys, valmiimmat tehdastuotteet, parempi
ammattitaito erilaisille systeemeille

Edistävät tahot

Taulukosta 10

Estävät tahot

Taulukosta 10

Edistävät tekijät

Taulukosta 11
Uudet liiketoimintatavat
(+7,+5) 
Markkinoiden
vapautuminen/vakauttamin
en (+2,+2)

Estävät tekijät

Taulukosta 11
Uudet liiketoimintatavat 
(-2,+5)

Haastateltavien perustelu Haastateltavien perustelu Haastateltavien perustelu

Uudet liiketoimintatavat
edistävät
perusinstallaatiotekniikan
kehittymistä.  Tällöin
nousevat esille uusilla
palveluilla ja uusilla
menetelmillä toimivat
yritykset, joiden tekniikka
perustuu
kokonaisjärjestelmille ja –
elinkaarivastuulle.

Haastateltavien perustelu
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Liite 3:  Taulukko 19:  Haastateltavien näkemyksiä esteiden poistamisen menetelmistä.
Koska tavoitteena on myös analysoida tunnistettujen tekijöiden vaikutus
järjestelmäkehitykseen sekä tehdä päätelmiä integroituvien järjestelmien teollista
kehittämistä varten, niin haastateltavilta oli hyvä kysellä heidän mielipiteitään ja
menetelmiään tunnistettujen esteiden poistamiseksi.
Omistajan, käyttäjien sekä julkisen sanan vaatimukset muutoksen edellytyksenä –
kuluttajanäkökulma, rakennusvirheet pois, laatutaso paremmaksi. koulutusta lisää, eivät muuten
tiedä mitä tilaavat.
Viranomaiset: Hollannissa 400 asukasta/km2, suomessa 15 asukasta/km2 ja täällä on pulaa
kaavoitetuista rakennusmaista. Kaupunkien rakennuttajaorganisaatiot (Hollannissa ja Saksassa)
ovat aidosti sen asukkaan puolella, lähtevät asukkaan vaatimuksesta.  Valta muuttaa on
poliitikoilla, kaupunkien poliitikot, lait ja säädökset pitää saada tätä tukemaan.  Heille on selvitettävä
uudemman perusinstallaatiotekniikan hyödyt.  Omaan napaan tuijottamista ja laput silmillä
kulkemista, pitää päästä pois.
Normit ja standardit – pitäisi saada viranomaiset ymmärtämään, että tuotekehitykselle pitää jäädä
tilaa.
EU ja RAKLI ja eettiset säännöt.  Syntyisi kilpailunormit, joita valvottaisiin ihan käytännössä.
Selvien taloudellisten säästöjen osoittaminen.
Rakentamisprosessin laajamittaisella muuttamisella voitaisiin päästä estävistä tekijöistä eroon.
Rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen ei pitäisi olla materiaalisidonnaista. Rakennus on
kuitenkin yksi kokonaisuus, installaatiotekniikkaa pitäisi pystyä kehittämään myös välipohjiin,
rakenteisiin liittyvänä yhteistyönä.  Betoniteollisuuden, terästeollisuuden, puurakentamisen ja
talotekniikan intressit ovat kaukana toisistaan, vaikka samaa taloa tehdään.  Intressien
kokoojatahoa ei ole löytynyt.
Laajapohjaiset kokonaisprojektit ja pilotit, joissa luodaan tekniikkaratkaisut ja yhteiset pelisäännöt
sekä samanaikaisesti vaikutetaan asenteisiin ja työntekijäryhmiin.  Ei saisi olla yrityslähtöinen, vaan
siinä pitäisi olla esimerkiksi useampi urakoitsija mukana.  Ongelma: jos ei laajapohjaista
kokonaisuutta tehdä, silloin ei myöskään yritykset lähde panostamaan siihen, koska he näkevät,
että tuotteille ja ratkaisuille ei ole ostajia.
Suunnittelijakoulutuksen integrointi – opittaisiin miettimään uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja.
suunnittelijan työn arvostus pitää saada paremmaksi.  Suunnittelijoiden pätevyys kunniaan. 
Moni ammatilliset työkunnat: Suunnittelijat joutuvat yhä enemmän verkottumaan eri toimijoiden
kesken.
Ammattirajat on muutettavissa.  Ammattirajojen muutos lähtee koulutuksesta ja siihen liittyy
työehtosopimukset – pitää kannustaa yli rajojen yliottoon.  Nuorille on markkinoitava rakennusalaa,
pitää puhua rakennusasentajista, pitää muuttaa ylemmäksi ja komeammaksi se titteli, koska itse
työkin on sitä.  Ammattitason nostaminen. Ylemmän ja alemman tason ammattilaiset - uudet
mahdollisuudet uusille asentajille ja muille mahdollisille ryhmille nähtävä.  Työntekijäpäässä pitäisi
olla rakennusasentajat, jotka pystyvät asentamaan rakenteiden liitoksia, laitejärjestelmien
mekaanisia liitoksia, sähkötöpselit.  Porkkanat kehiin esimerkiksi palkkausmuotoja on kehitettävä.
Teollisen toimintatavan periaatteiden opettaminen ja niiden soveltaminen rakentamiseen. .Tämä
tapahtuu vain opettajaa vaihtamalla.  Meillä ei ole yhtään talotekniikan koordinaattoria.
Koordinaattorilla täytyy olla kokonaisnäkemys.  Installaatiotekniikat pitäisi nähdä yhtenä
kokonaisuutena, prosessit ovat erikseen, perusinstallaatiot pitäisi nähdä yhdessä, jopa
runkorakenteen kanssa, sopeuttaa siihen.  Laaja-alaisempaa koulutusta ja yritysten pitäisi olla
mukana erikoistumassa ja tukemassa koulutusta, jos halutaan erikois-osaajia. 
Otetaan myös työntekijäpuoli kehitykseen mukaan.
Yhteistyö ja yhteisen edun löytäminen ja hyväksyminen työnantajien ja työntekijöiden välille.
Rajat hämärtyy ja koulutus laajenee.  Ammattilaiset pystyvät kokoajan tekemään paremmin.
Koulutuksen lisääminen, ammatillista ja suunnittelukoulutusta lisää, tilaajan kouluttaminen, että
osaavat tilata oikeita asioita ja oikean tyyppisiä.  Osaavat miettiä, mitä se loppukäyttäjä tarvitsee ja
miten muunneltavia tai elinkaariystävällisiä nämä ovat. 
jatkuu…



184

Pitää vaikuttaa kauppatapaan – käyttökustannukset tai suoritusarvot kilpailutekijöiksi.  
Pitää hylätä toiminta ”tai vastaava”. Kokonaan integroidut paketit.  Todellista kilpailua tuotteilla eli
asunnoilla, ei niin, että se kilpailu tapahtuu paikan tai rakennusmaan perusteella.
Tukea ostajille ei rakennuttajalle.
Valmistajien pitäisi löytää myös muita kauppakanavia eli toimituslogistisia järjestelmiä, suoraan
tukkurin ohi käyvä filosofia tai tukkukaupan pitäisi ottaa uusi rooli, uusi liiketoiminnan muoto eli
toimisivat integraattorina.  Isoilla organisaatioilla voisi olla mahdollisuuksia kuten;  (Oras, Ensto,
Outokumpu), tähän vaikuttaa se, että yrityskoko on kasvanut ja urakointityö mahdollistaa suorat
ostot Euroopasta.  Asiaa voisi edistää energiansäästön osalta, riippumatta siitä, kenen hyöty se on.
Yhteisen kokonaisnäkemyksen määrittäminen, nimenomaan loppukäyttäjän taholta tulisi olla
tarkkaan selvillä.  
Kauppaa pitäisi käydä paljon aikaisemmassa vaiheessa, design-build –mallilla, tuoteosakaupalla,
tai luonnoksista lähtevistä ehdotuksista, ehkä 1-2 vaiheessa.  Ketjun vuoropuhelua pitäisi pystyä
lisäämään. prosessin hallinta voisi tuoda lisää asioita.
Ajanmukaistaminen tai peruskorjaus – voiko muuttaa rahaksi?  kyllä, mutta se on tietysti paljon
vaikeampaa, koska peruskorjaus on aina yksilöllistä räätälöintiä, epävarmuustekijöitä ja muuttujia
enemmän.
HKR rakennuttajana, siis kaupunki on maksaja ja omistaja, on itse omalla toiminnallaan edistänyt
tätä, energian käytön lisäksi siellä tulee muunneltavuus ja uusien tekniikoiden käyttöönotto.
Toimialan kehittämisen kustannus ei saisi kohdistua toteuttavaan urakoitsijaan kustannusriskinä,
vaan kehitys- ja koekohteiden hinnoittelu pitäisi uusia eli pitäisi löytää rahoittaja.  Se voisi olla
esimerkiksi verotusetu tai tutkimukseen lisätty toteutuspanos.  Koekohteiden rahoitus siis
paremmaksi.
Yritysten täytyy nähdä integroinnissa jokin liiketoiminnallinen etu. jos ei uutta liiketoimintaa, niin
kuitenkin kilpailukykyä tai kustannusten alentamista. jos ei ole taloudellista kilpailukykyä, niin
puhtaasti laadullisilla tekijöillä ei tällä alalla nykypäivänä pärjää.  Maahantuojia pitäisi rohkaista
tuomaan uusia tuotteita Suomeen, vaikka yrityshautomotoiminnalla.  Ehkä jotain tukea tai
porkkanaa alussa uusille ja innovatiivisille toimijoille.  Valmiita integroituja järjestelmiä ei ole
kovinkaan paljon, tällä alueella on töitä
Aliurakoitsijoilla ei ole kovin pitkälle vietyjä laatujärjestelmiä.  Pieni alihankkija/urakoitsija ei voi
tehdä muulla tekniikalla ja osaamisella, kuin mitä heillä on, muuten ottavat liian suuria riskejä.
Millä tavoin työmailla saadaan esille tuottavuus urakkahinnoittelu/tuntipalkka?  Miten kumpikin
osapuoli (työnantaja/työntekijä) saavat asiasta hyötyä?  Miten työmaa rytmitetään siten, että eri
osapuolet hyötyvät ja työ nopeutuu?  Perusasiat on unohtunut, rakentamisen järjestys on
huonontunut työmaalla.  Ne ovat sottaisia; ajatellaan, että tämä kestää vain 3kk, ei panosteta
siisteyteen.  Moraali on kadonnut, tässä mielessä.
Tuotantolinjat ja tuotteet muunneltaviksi
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Liite 3:  Taulukko 20:  Haastateltavien näkemyksiä perusinstallaatiotekniikan integroimisen
kehittämiseksi.
Tämän kysymyksen tavoitteena oli selvittää kehitystarvetta yleensä ja näin johdatella
seuraavaan teema-alueeseen.  Mikäli joku haastateltavista olisi sanonut, ettei
kehitystarvetta ole, olisi haastattelu loppunut tähän ja lähdetty selvittämään haastateltavan
kehitysmotiiveja.  Kaikki olivat kuitenkin sitä mieltä, että kehitystarvetta on.
Yleisesti rakennusalaa kehitetään liian vähän.
Rakennusalalla tuotekehittely ja tuottavuuden kehitys pitäisi saada samaan vauhtiin kuin muilla
teollisuuden aloilla.
Rakentamisen suuri ongelma on, että liian paljon tehdään paikan päällä, kun pitäisi päästä
tehtaassa tapahtuvaan esivalmistukseen, ja laajempiin kokonaisuuksiin – saadaan parempaa
tuottavuutta.
Paineet on energiansäästössä ja sisäilman laadussa.  Näihin täytyy kiinnittää enemmän huomiota
ja integroida systeemit.  Se paketintekijä täytyy olla kokonaisuuden hallitsija.  Tämä on uuden
liiketoiminnan kehittämistä.
Rakennuksen vaippa muodosti suurimman kustannuserän rakennuskustannuksista (noin 60 – 70
%) 1960 –luvulla.  Sisätöiden ja –materiaalien osuus noin 10 % ja laiteinstallaatiot noin 20 %.  Tällä
hetkellä rakennuksen vaippa muodostaan rakennuskustannuksista noin 20 %.  Sisätyöt ja –
materiaalit toisen 20%.  Laiteinstallaatioiden osuus on noussut noin 60 %:iin  (RTT, Kauppila VTT:n
tutkimuksesta).  Tällöin suurin kehittämisen tarve on laiteinstallaatioissa.  Yhtenä osana täällä on
installaatioverkot ja niiden nopea asennettavuus, taloudellisuus ja elinkaariedullisuus 
Uuden tuotteen ja tavaran tekeminen perinteisille aloille vaatii aina kehitystä ja siirtymäaikaa.
Rakentaminen ja huolto pitää olla mahdollisimman yksinkertaisesti tehtävissä.  Korjaus vähenee,
vaihdettavuus lisääntyy.
Pystynousut voivat olla jäykkiä, vaakavetoihin saatava joustavuutta ja varsinainen
muuntojoustavuus on saatava tiloihin.
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6. TEEMA-ALUE 5:  PERUSINSTALLAATIOTEKNIIKAN

KEHITTÄMISEN TARVE JA SISÄLTÖ

Tämän teema-alueen tavoitteena oli selvittää kehittämiseen vaikuttavat trendit ja

visio (globaalit ja kansalliset) sekä tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tarve ja

sisältö.  Tämä teema-alue mahdollisti tutkimuksen viimeisen tavoitteen ” tehdä
päätelmiä integroituvien järjestelmien teollista kehittämistä varten”.
Teema-alueen kysymykset mahdollistivat laajemman päättelyn teollista kehittämistä

varten. Tarkentavat kysymykset ”mitkä teknologiat pitäisi yhdistää?” ja ”miten

rakennustekniikan pitäisi vastata integroituneisiin pysty- ja vaakainstallointeihin?”

avasivat näkemään laajemmin rakennus- ja installaatiotekniikan koherenssin

välttämättömyyden.

Taulukoissa 22 – 27 on esitetty tämän teema-alueen raaka-haastattelumateriaali,

kysymyksittäin.  Kysymysten sisällöstä on poistettu päällekkäisyydet ja samaa

tarkoittavat sanonnat.  Vajaat sanonnat korjattiin lauseiksi tekstin kääntämistä

silmälläpitäen.  Mikäli jostain lauseesta ei saatu varmuudella selvää, se jätettiin

pois.  Tällä tavoin vältyttiin mahdollisilta virhetulkinnoilta.
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Liite 3:  Taulukko 21:  Haastateltavien näkemyksiä perusinstallaatiotekniikan integroitumiseen
vaikuttavista trendeistä.
Tässä taulukossa oleva materiaali on järjestämätöntä teemahaastattelun raaka-materiaalia.
Lauseista on kuitenkin tehty kokonaisia.
Taloteknisten järjestelmien perustekniikat on saatava rakennusriippumattomaksi.
Rakennussuunnittelu ja toteutus sellaiseksi, että talotekniikka voidaan tehdä siihen täysin erillisenä
pakettina.
Perustarpeet tulee asiakaspuolelta, huolto ja käyttö ja muunneltavuus.  Käyttäjän päästä nämä lähtee.
Kyllä tekniikan ja työvälineiden kehittyminen yleensä auttaa tässä.  Kilpailukyky, EU, tuleeko uusia
asioita, standardointia, direktiivejä.
Ilmassa on muutos, joka näkyi ensimmäistä kertaa tilastoissa 1993 eli korjausrakentamisen osuus oli
suurempi kuin uudisrakentamisen.  Tämän seurauksena piti ryhtyä miettimään ”miten pitää rakentaa,
jotta voidaan korjata”.  Tuotteethan ovat uudisrakentamisen tuotteita.
Olosuhde- ja palvelutekniikat muodostuvat yhä enemmän rakennuksesta irti oleviksi komponenteiksi,
joita voidaan hyvin nopeasti tarpeen mukaan muunnella ja vaihdella.  Ne on saman oloisia ilmiöitä
rakennuksissa kuin irtokalusteet, eli jopa käyttäjän muuttaessa tai käyttäjän mielen muuttuessa
vaihdetaan täysin toisenlainen tekniikka ja tilanne ja toisenlaiset olosuhteet ja toisenlaiset palvelut.
Niiden irtaantuminen rakentamisesta aiheuttaa sen, että talotekniikkatoimittaja muuttaa toimintaansa
siten, että eri perusinstallaatiotekniikat voidaan asentaa analogisesti ja logistisesti samalla tavalla
rakentamisen loppuvaiheessa.
Teollisuus integroituu eli eri tekniikan alojen laitevalmistajat fuusioituvat.
Urakointi fuusioituu talotekniikkayrityksiksi - logistiikka yhtenäistyy.  Tämä johtaa installaatioteknisten
ratkaisujen integroitumiseen, työtapojen muutoksiin ja työmenetelmien yhtenäistymiseen.
Työehtosopimusten liian hidas kehittyminen vaikuttaa integroivaan suuntaan ja muuttaa ammattirajoja
sekä ammattitasoja (erikoismiehet / asentajat)
Rakentamisen aikataulun lyhentyminen.
Rakennuksen suunnittelun systematisoituminen eli sijaintipaikkojen yhtenäistyminen.  Tämä tarkoittaa
sitä, että kun perusinstallaatiotekniikka kasataan samoihin sijaintipaikkoihin niin niitä ruvetaan
yhdistelemään.
Tavarantoimituslogistiikan yhtenäistyminen - on olemassa tukkuliikkeitä, jotka voi toimittaa kaiken.
Työvoiman hinta kasvaa, jolloin pelkästään se, että järjestelmät ovat helposti installoitavia ja
korjattavia on merkittävä taloudellinen tekijä.
Urakkamuodot muuttuvat järjestelmätoimituksiksi, joissa kirjoista voidaan katsoa, mitä eri asiat tulee
maksamaan.  Siinä on suunnittelija suunnittelemassa, urakoitsija on mukana niin, että hinnoittelee
suunnitelmia sitä mukaan, kun ne edistyy - ehkä vaihtoehtoisilla hinnoilla.
Tulevaisuudessa rakentamisen koko tiimi kasataan hyvin aikaisessa vaiheessa.  Tiimissä on mukana
toisaalta rakennuttaja, konsultti tai oma henkilökunta ja toisaalta suunnittelijat ja urakoitsijat.  Tällä
tavalla on se suuri etu, että kohteella on hintalappu hyvin nopeasti päällä sen jälkeen, kun joku idea on
keksitty.  Urakoitsija hinnoittelee sen ja omistaja/rakennuttaja päättää.
Globalisaatio, joka ilmenee kansainvälisesti omistettuina rakennusyhtiöinä.
Halutaan entistä pitemmälle menevää standardointia 
Työvoima kansainvälistyy.  Jos on moduulit, joiden integroiminen on hyvin ohjeistettu, niin silloin
kansainvälinen työvoima selviää hyvin.
Pääoman tuottovaatimus kasvaa
Tilojen muunneltavuus- käytettävyys- , huolto ja korjaus- , materiaalien kierrätettävyys- ,
hallinnoitavuus-, ympäristön ja elinkaaren vaatimukset kasvavat.
Rakentamisen kokonaislogistiikka yhtenäistyy eli pystytään toimittamaan kokonaisuuksia
synkronisesti rakentamisen etenemisen kanssa.
ITC:n voimakas tulo ja kehitys.  Ratkaisut pitää olla sellaisia, että uusiminen onnistuu muutaman
vuoden välein.  ITC vaikuttaa kaikissa teknologioissa.
Turvallisuuskysymys tuo kehittämistarpeita kiihtyvässä määrin.
Tilojen käytön tehokkuus on yleismaailmallinen ilmiö.  Yhtä työpistettä kohti pitää olla vähemmän
neliöitä toimistorakennuksissa.  Se sanelee tilojen käyttöä sekä vaaka- että pystysuunnassa.
Asunnoissa korostuu energiansäästö, ympäristöystävällisyys, hyvä sisäilma, korkea tietotekniikat.
Varmat, terveelliset materiaalit ja tekniset ratkaisut. jatkuu…
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Kiinteistömassojen keskittyminen sijoittajaryhmien ja rakennuttajien käsiin edellyttää niiltä parempaa
kaukovalvontaa, rakennusautomaatiota eli pystytään etälukemaan.  Enemmän siis
tiedonsiirtotekniikkaa.  Perusinstallaatioiden on mahdollistettava nämä kaikki tulevaisuuden
vaatimukset, joita 10-15% rakennuttajista jo kysyy.
Omistaminen yhä keskitetympää, käyttäjät esittävät omia vaatimuksia, ylläpito- ja
toteutusorganisaatiot ovat niitä, jotka tuottavat nämä peruspalvelut. 
Varmatoimisempi tekniikka, standardointi, yhteiset tekniset ratkaisut.  Ei räätälöityjä ja viriteltyjä
systeemejä. 
Rakennusliikkeet hankkivat LVIS- yrityksiä eli ne integroivat oman prosessinsa ja silloin on paremmat
mahdollisuudet, että kehitys tapahtuu koko prosessin ehdoilla.  Tämä liittyy toimialojen väliseen
yhteistyöhön ja verkottumiseen.
Urakoitsijat alkavat ottaa huoltovastuuta – täytyy siis katsoa miten installaatiot on toteutettu,
suunniteltu ja miten ne on huollettavissa.
Yritykset, jotka tällaista lähtevät kehittämään ja luovat komponentteja ja järjestelmiä, heillä onkin
paikallisten markkinoiden sijasta globaalit markkinat.
Ihmiset tulee yhä mukavuudenhaluisemmiksi, työpaikka katon alla on mukavampi kuin pakkasessa
ulkona räntäsateessa.  Tällä on yhteyksiä myös työturvallisuuteen.
Työvoiman vähenemiskehitys ohjaa työvoimapulaan.  Tämä saattaa merkitä vierastyövoiman
lisääntyvää käyttöä.  Moduuliratkaisut vähentävät porukkaa.
Energiatalouden kehittäminen saattaa vaikuttaa tähän.
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Liite 3:  Taulukko 22:  Haastateltavien näkemykset integroitavista perusinstallaatiotekniikoista.
Tämä kysymys oli lähinnä kokoava.  Aikaisemmista teema-alueista johtuen oli syytä
kysymyksellä tarkastella ”miten käsitys integroivista tekniikoista” oli tiivistynyt haastattelun
aikana.
Sähkö kaikkine vahva- ja heikkovirtoineen.  Yksinkertaisempi systematiikka, koska kaapelia menee
ihan järjetön määrä.  Antenni, puhelin, tietokone, kulunvalvonta, nämä kaikki pitäisi saada jotenkin
yhteen.
Minimoidaan tarve ja tila.  Jousto järjestelmien suhteen.  Rakenteita pitäisi pystyä käyttämään
hyödyksi.
Ilmastointi olisi yksi.  Sitten lämpö, vesi, viemäri olisi toinen.  Sitten sähkö ja tietoliikenne kolmas
kokonaisuus.
Integrointi voisi tapahtua käyttäjäliitynnän mukaan.  Kaikkea ei kannata välttämättä ympätä yhteen.
Asuntopuolella energiankulutus on pieni, joten patteriverkosto pois ja yhdistetään ilmanvaihto sekä
lämmitys.  Poistetaan ilmanvaihtoputket, laitetaan ilmanvaihto rakenneonteloihin ja seiniin.
Kehitetään kootut pystynousut.  Mietitään valmiiksi rakennuskonsepti, malliratkaisut ja tuoteperhe.
Etukäteen mietityt moduulit ovat joustavia.  Toiminnallisista ominaisuuksista (energiankulutus,
muunneltavuus) johdetut tekniset spesifikaatiot ja niistä johdetut tekniset ratkaisut ja tuotteet.
Hyötyä tulisi käyttökelpoisuudesta kiinteistöliiketoimintaan, koska niiden luontevin sijoituspaikka on
yhteiskäyttöisissä tiloissa.  Näitä voi olla porraskuilut ja –huoneet, kellarikäytävät tai vaikka
ulkoseinät.  Ehdottomasti niitä täytyy välttää asentamasta käyttäjän tiloihin.  Koska ne ei saa
olemassa olollaan häiritä kiinteistön käyttämistä eli niitä, jotka kaiken maksavat.
Tekninen yhdenmukaisuus, samantyyppiset verkostojärjestelmät, sijoituspaikat, logistinen toteutus
rakennukseen eli se logistiikka millä ne sinne syntyy (sanon sen takia logistiikaksi, koska se
jalostusarvo on lähinnä logistiikkaa mikä työmaalla syntyy) ne on hyvin samankaltaisia rakenneosia,
vaikka koko on erilainen.  Ne ostetaan ja toimitetaan työmaalle ja kootaan siellä työmaalla hyvin
samankaltaisella tavalla, itse asiassa täysin identtisesti.  Itse asiassa ilmanvaihtojärjestelmän rungon,
vesijärjestelmän rungon ja sähköjärjestelmän rungon kokoamisessa rakennukseen ei ole
käytännössä juuri minkäänlaista eroa, toki ne vaatii sen oman ammattitaitonsa ja osaamisensa
tietyiltä ratkaisevilta osiltaan, mutta toimenpiteeltään ne on täysin analogisia.
Se on enemmän tapauskohtainen kuin tekniikkarajoitteinen.
Kaikki ei saisi olla samassa paketissa.  Sähkö ja vesi pitäisi pitää kohtalaisen hyvin eristettynä, voiko
ne silti olla samassa paketissa?  Lämminvesi ja kylmävesi.  Vaikka ovat samassa paketissa, ne pitää
olla sopivasti toisistaan eristettynä.  Tietotekniikka ja sähkö ovat sukulais-asioita.
Sähkö, tietoliikenne, media, teletekniikka on aika luonnollinen kokonaisuus. Tietojen siirtäminen
paikasta toiseen on yksi osa, yhteisessä vai eri verkossa. Tähän liittyvät murto- ja
turvallisuusjärjestelmät ovat lähellä tätä kokonaisuutta.
Sähkö, data, tele.  Ohjaus- ja väylätekniikat.  Kylmäpalkit, jotka toimii luontaisina reitteinä.
Palo-ohjaus- ja hälytysjärjestelmät.  Liitintekniikat.
Mitä muuta funktiota joku laite voisi täyttää?  Voiko tämä olla ilmoitustaulu?  Mitä muuta funktiota se
voi täyttää?  Kuten kännyssä on nykyään paljon asioita.  Eli voidaanko jotain muutakin kuin
perinteistä toteuttaa jollakin järjestelmällä.
Mitä laajempia kokonaisuuksia pystyy toimittamaan, sitä vähemmän tulee kopiointia.
Lämmitys ja jäähdytys tekniikat voisi yhdistää mekaanisesti.  Lämpö ja jäähdytysputki ovat vielä
erillisiä putkia, eristetty erillisinä, toimittavat samojen pumppujen ja kattopaneelien kautta lämpöä tai
jäähdytystä.  Sähköjohdot ja piuhat kulkevat samassa reittitilassa, niillä on erikokoiset liittimet, niin
ettei ammattimies tai käyttäjä pääse mitenkään sotkemaan näitä johtoja keskenään.  Myös eri
värikoodit.  Tämä on ensiaskeleita  Laitteet vaatii myös tilaa.
Konepäässä on tehty voimakkaasti töitä sen eteen, että ilmastointikoneet ovat itse asiassa teknisiä
tilaelementtejä.  Ne sisältävät tekniikaltaan viimeisen päälle olevat ilmastointikoneet, tilaelementtiin
tehdyt säätölaitteet, alakeskukset, sähkökeskukset, kiinteistöön tuleva lämmönvaihdin, jäähdytys,
lämminvesi, kiertovesipumppaamoyksiköt, lauhdutinyksikkö.  Rakennuksen tekninen tilayksikkö
voidaan sijoittaa kellariin tai vesikatolle.  Nämä paikat tällä hetkellä.  Jatkuu…
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Tekninen tilayksikkö ei rajoita rakentamisprosessia, betonitekniikkaa, kattohuopatekniikkaa.  Se
voidaan tuoda juuri oikeaan aikaan sinne rakennukseen.  Rakennusprosessin kannalta lyhentää
merkittävästi rakennusaikaa ja kun se tehdään esivalmistetussa paikassa, se on helpompi kytkeä
kuin ulkona, räntäsateessa ja lopputuloskin voi olla parempi.
Reiteissä, johtotöissä, kanavissa on vielä rutkasti töitä.  Sen integroimista ei olla tehty, siihen olla
siirtymässä.  Seuraava iso asia tulee olemaan vaakasiirtojen esivalmistus.  Pystysiirroissa voisi
oikeastaan puhua kuitupilarista tai tekniikkapilarista.
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Liite 3:  Taulukko 23:  Haastateltavien näkemykset: miten rakennustekniikan pitäisi vastata
integroituneisiin pysty- ja vaakainstallaatioihin? (reititykset ja tilavaraukset).
Tällä kysymyksellä haettiin vastausta teoriaosassa esiintyneisiin ilmiöihin, jotka estävät
perusinstallaatiotekniikoiden systemaattisen kehittymisen.  Teoriasta syntyivät kysymykset
”Miksi reititysjärjestelmiä ei ole suunniteltu, vaikka niiden tarpeellisuus on tiedostettu?
Miksi installaatiotekniikoita ei oteta riittävän ajoissa huomioon?  Onko
viranomaismääräyksissä jotain sellaista, joka pyrkii estämään reititysten ja tilavarausten
syntymistä ja kehittymistä?  Mikä on rakennusoikeuden merkitys?
Käytännön toteutuksen kannalta tarvitaan komponentit.  Miten reititetään ja suunnitellaan niin, että
ne on helppo toteuttaa.  Pakko niitä on rakentaa, kokeilla ja kehittää.  Eli useammassa vaiheessa
kehittää, tulee nämä yhteistyöryhmät; pääurakoitsija, suunnittelija, komponenttitoteuttaja ja sitten
työmaa.  Näiden täytyy toimia yhdessä.  Ei vaan yhden ryhmän, vaan useamman ryhmän siinä
ketjussa.  Työmaallahan on monta prosessia.  Tämä on yksi prosessi, joka täytyy yhteistyössä
kaikkien siihen prosessiin osallistuvien kanssa tehdä, muuten tämä ei onnistu, jos joku lenkki
vippaa.  Pitäisi löytää verkottumisen ilmiöitä ja demonstraatioita sekä pitkäjänteistä yhteistyötä.
Verkottumisen yksi muoto on ostaa yritys tai sitten voidaan toimia erillisinä yrityksinä, mutta onhan
se tehokkaampaa, jos ostetaan yritys ja pannaan se toimimaan siellä ketjussa.  Tavoitteet on
yhteneväiset, kun ohjeet tulevat yhden johdon kautta.
Suunnitelmallisuus ja selkeät systeemit.
Tilavaraukset ja reititykset pitäisi kuulua myös perusinstallaatiotekniikoihin, muuntojoustavuutta
ajatellen.
Ajatellaan ja suunnitellaan kyllä niin, että on kapasiteettia, mutta harvemmin niin, että on tiloja
uusille kanaville, tietoisesti.
Tilavarauksen tarve tiedetään, mutta tietoisesti sitä ei tehdä.
Jos ajatellaan pystynousuja, siellä pitää standardoida tiettyjä paketteja.  Vaakasuunnan jutuissa
pitäisi arkkitehdin ja rakentajan olla enemmän yhteistyössä, koska integroitu paketti on
sijoitusmielessä hankalampi, koska se menee tiettynä pakettina.  En pidä sitä ongelmana, koska
arkkitehdit osaavat tehdä rakennuksiin ovat ja ikkunat, niin miksei sitten muitakin aukkoja.  Se on
arkkitehdin ammattitaidosta kysymys, millä tavalla hän pystyy nämä asiat laittamaan.  Enemmän
näen tämän arkkitehtien kuin rakentajien ongelmana.  Tietenkin rakentajaltakin voi tulla paineita.
Toimittaja tekee mitä tilaaja pyytää.  Ajatellaan rakennusten takuuaikaisia korjauksia ja ongelmia,
niin kyllähän se vähentää huomattavasti vesivahinkojen riskiä ja korjauskustannuksia ja muita
vastaavia.
Valmiiksi mietityt ja optimoidut tilavaraukset, joissa on eri vaihtoehtoja, esimerkiksi pystynousuille
ulkopuoliset ja sisäpuoliset sijoitusmahdollisuudet.  Vaakayhteyksille rakenteista irrotetut, kantavan
rakenteen ala- tai yläpuoliset ratkaisut.  Rakenteiden onteloihin sijoitetut ratkaisut.  Kaikille pitäisi
olla suunnitteluohjeet ja malliratkaisut ja tuoteratkaisut olemassa.  Näitä jossain määrin on, lähinnä
toimistopuolella, asuntopuolella vähemmän.  Rakennuskonseptien kehittämisessä pitäisi
urakoitsijat ja tuote-, rakenne- ja laitetoimittajat olla yhteistyössä.
Nykyisessä integrointi ja suunnittelujärjestelmässä on aika helppo katsoa, että samassa kohdassa
ei ole kahta erilaista rakennetta.
Tuotteet ovat uudisrakentamiseen orientoituneita.  Niitä ei ole suunniteltu niin, että niitä joskus
korjattaisiin, vaan ne revitään pois.  60-luvulla puhuttiin asunnoista, jotka rakennetaan kestämään
30 vuotta ja siellä ne ovat vieläkin.
Pitäisi olla selvää, että rakennuksen perussuunnittelu lähtee rakennuksen rungon suunnittelusta,
sen yhteydessä katsottaisiin pystynousut.  Vaakanousut on monimutkaisempi kysymys.  Avoimen
rakentamisen periaatteet, jossa etsitään sen tyyppisiä rakenneratkaisuita, jotka mahdollistaa
riittävän joustavuuden tilojen suunnittelussa.  Joku vyöhyketyyppinen järjestelmä voisi olla se, joka
toimisi parhaiten.  Jos ruvetaan rakentamaan jotain sataprosenttista joustavuutta, se tulee
todennäköisesti liian kalliiksi.
Elementtien suunnittelussa huomioidaan paikat, johon voisi reititykset ja tilavaraukset laittaa.
Rakennustekniikka ei tällöin ole välttämättä kovin vaativa.  Tarvitaan ainakin suositukset mihin niitä
laitetaan, rakennuksen sisälle vai seinään vai ulkoseinään.  Nämä eivät kuitenkaan saisi syödä
rakennusoikeutta.  Jatkuu…
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Viranomaismääräyksillä ei saa aiheuttaa ”susien” syntymistä eli vääränlaisen kehityksen
syntymistä (liian ohuet seinät).
Mihin muuhun näitä tilavarauksia voidaan käyttää?  Voisi huomioida mitä muuta tarkoitusta voi
palvella, esimerkiksi reittinä tai platformina.
Tarvitaan laajaa taloteknistä näkemystä valmistajille.
Suhteen pitäisi olla joustavaa, jotta voidaan käyttää erilaisia installaatiotekniikoita.  Pitää olla
sallivaa, ei rajoittavaa.  Neliöhinnoittelussa ristiriita on se, että installaatiotila ei ole myytävää tilaa.
Grynderi pyrkii minimoimaan tällaisen tilan.  Ehkä voisi ajatella, että se olisi rakennusoikeuden
ulkopuolella olevaa 
Kehitysvaratilaa.  Tämä on kaavoittajan asia, Ympäristöministeriön suosituksella.
Installaatioita tulisi sallia muihinkin kuin kuilurakenteisiin.  Talotekniikka-asiat on ratkaistavissa.
Näitä voitaisiin käyttää muina pintoina täällä rakennuksissa, ei niin, että kuilut liittyvät kiinteästi
johonkin ja kuiluihin on vaikea tulla ja niistä on vaikea mennä.  Kuilu on rakenteena huono, se vaati
aina huoltorakenteen, huoltosillan.  Jos tämä menisi vapaassa tilassa muuten, olisi ulkonäöltään
arkkitehtuuriin sopiva, teknisesti toimiva kompakti rakenne, se veisi vähemmän tilaa.  Kuilun
tekeminen rakennuksen julkisivuun ei ole ollut kovin hyväksyttävää, niitä on piiloteltu, viety
huonompiin paikkoihin.  Hissitekniikassa tämä on oivallettu kyllä.  Tällä hetkellä perusinstallaatioita
yritetään piilotella.  Pitäisi ottaa teollinen muotoilu mukaan.  Lisätään sitä talon arkkitehtuuria
teknisillä tiloilla ja tekniikalla, joka tulee sieltä näkyviin.
Asiakasta ei pidä häiritä, kun huolletaan verkostoja ja järjestelmiä.  Pystynousujen sijoitus pitäisi
olla porrastiloissa, siisteys ja työrauha tulee tätä kautta.  Rakennustekniikan pitäisi tulla tässä siis
vastaan.
Esimerkiksi miljöö 2000 tekniikkakilpailussa tuli ahaa-elämys, että installaatio onkin tärkeä
kysymys.  Muunneltavuus, mitä se aiheuttaa?  Salliiko nykyiset tavat muunneltavuuden?  Todettiin
että ei salli (silloin 90-luvulla).  Perinteinen elementtirakentaminen on tosi jäykkää, on tosi hankalia
ne jutut. Pitää valaa siinä vaiheessa, kun valetaan kantava laattakin.  Se aiheuttaa sen, että tällä
asennuksella täytyy olla esivalmistettuja komponentteja, jotka asennetaan sinne raudoituksen
yhteydessä.  Ensimmäinen väite on, että ne on monimutkaisia ja menee päällekkäin.  Mutta kun on
suunniteltu ja valmisteltu työprosessi silloin ei ole mitään ongelmia.  Ne menee helposti sinne ja
sitten on valuvaihe, eli ei tule mitään uusia työvaiheita.  Kun työvaiheita saadaan pois eli saadaan
yhdellä kertaa tehtyä, se on yksinkertaistamista eli työvaiheiden minimointi.  Ja komponenttien
esivalmistus on yksi hyvä pointti, se vaatii vähän uuden kulttuurin luomista.  Niitä syntyy nyt vähän
kohdekohtaisesti, kun pitäisi olla tehtaita ja yrityksiä, jotka näitä tekee.
Tekniikalle täytyy antaa mahdollisuus kehittyä, ei pidä mennä lyömään kategorisesti mitään kiinni.
Esimerkiksi sähköputket ovat teknisesti hyvin yksinkertaisesti ratkaistuja.  Mutta pitää muistaa
huollettavuus ja korjattavuuspuoli, niitähän on vedetty niin, että se on hankalaa.  Reititykset täytyy
olla selkeät ja hyvin suunnitellut, ja keskitetyt niin, että tietystä käyttöpisteestä sinne
keskuspisteeseen väli täytyy olla sellainen, että se on huollettavissa ja vaihdettavissa.
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Liite 3:  Taulukko 24:  Haastateltavien näkemys tutkimuksen tarpeellisuudesta.
Tähän taulukkoon on kerätty haastateltavien näkemykset tutkimus ja kehitystarpeista.
Kysymys oli tarpeellinen päätelmien tekemistä varten. 
Tämä ei ole teknologinen tai perustutkimuksellinen kysymys, vaan hyvin soveltavaa ja
tuotekehitystyyppistä.  Tutkimus pitäisi suunnata käytännön ratkaisujen kehittämiseen eli
samanaikaisesti pitäisi kehittää kaikkia osia.  Lähtee prosessista ja suunnittelusta ja teknisistä
ratkaisuista ja tuotannosta eli se liittyy näihin kaikkiin ja kokonaisuuteen.  Tähän liittyy myös
reitityksen suunnittelu, koska ne ovat osa tätä.
Nopeus ja  tehdasvalmisteiset tuotteet, ovat kilpailutekijöitä, koska työntekijöitä saadaan
vähemmän työmaalle.  Parempi, että tehdään tehtaassa koneistetusti ja miellyttävissä
olosuhteissa.  Muunneltavuus – tilatoimintojen perustana - voi siirtää kaapeleita, kun työpiste
muuttuu, pistorasioita riittävästi.  Huollettavuus.  Perustyövoima vähenee, sama asia joka puolella.
Jää vähemmän ihmisiä tähän suorittavaan työhön eli työporukkaan, kun suurin osa kouluttautuu
korkeakouluihin.
Tarvitaan elinkaariajatteluun perustuvia analyyseja eri näkökulmista kuten; kustannukset,
toimivuus, ympäristö-ekologia, energiatalous.
Tämä liittyy tuotekehitykseen.  Se on integroituvaa tuotekehitystä.
Tarvitaan myös sen tyyppistä tutkimusta, jossa pyritään selvittämään tulevaisuutta.  Feasibility -
polku ja tieto siitä, että mitä muuta tänne on tulossa.  Jos 30 vuotta sitten olisi tiedetty kuinka paljon
tulee sähkölaitteita, asunnoissa olisi nyt enemmän niitä ”sähköreikiä”.
Pitää tutkia kauppatapaan liittyvät sopimukset sekä niiden vaikutukset osapuolten vastuisiin
käytännössä.
Tutkijan ja tuotekehittelijän näkökulmasta näyttää siltä, että on mahdollista keksiä todella hyvin
toimivia ja järkeviä järjestelmiä tähän hommaan.
Meillä eri tekniikka-alueen urakoinnit on selvästi eri leireissä aika monilta osin.  On tietysti
kaikenlaisia reviiritaisteluita ja muita tällaisia sivuasioita, jotka pääsevät vaikuttamaan
tuotekehitykseen, vaikka järki sanoisikin toista.  Yhteistyön puuttuminen sieltä teollisuuden
tuotekehittelyn puolelta niin, että sitä voitaisi tehdä.  Ehkä sellaiseen kovin mittavaan ei vielä tässä
vaiheessa ole eväitä.
Jotta talotekniikat pysyisivät hyvänlaatuisina ja käyttökelpoisina tässä lyhyessä rakentamisen
aikataulussa, joka entisestään lyhenee, niin niiden täytyy ainakin jo omien intressien vuoksi
yhdistyä tavalla tai toisella ja se vaatia oman aikansa ja tilansa siitä rakentamisprosessista.
Löytyykö integroivia järjestelmiä, asiakkaan käyttöpään tarveselvityksiä eli ymmärtävätkö he mistä
on kyse ja tietävätkö mitä etuja ja haittoja sillä on?
Jotta sitä aluetta pystyttäisiin kehittämään, pitäisi tietää minkä tyyppistä ammatillista koulutusta
tarvitaan jatkossa, jotta pystyttäisiin tämä integroiminen toteuttamaan.  Sen alueen tutkimista
tarvitaan.
Liike- ja toimistorakennuksissa integroitumista ei juurikaan ole.  On yhteisiä asennusjärjestelmiä, se
on ainut integroituminen mitä siellä on tapahtunut.  Asuinrakentamisen puolella ollaan tajuamassa
se asia, mikä liikerakentamisessa on ollut selkeä jo pitkän aikaa.  Eli rakennuksessa täytyisi olla
nimenomaan rakennuksen yhteiskäyttöisiin tiloihin asennetut reititykset niin, että niihin päästään
myöhemminkin käsiksi häiritsemättä sen käyttäjän toimintaa.  Tämä on aivan oleellinen osa
kiinteistön liiketoimintaa.  Jos aina, kun tehdään jotain runkojärjestelmälle, täytyy häiritä käyttäjiä,
niin se on erittäin huonolaatuinen kiinteistö.
Asuinrakennuksissa on nyt myös havaittu, että nimenomaan sähkökaapeloinnit täytyy laittaa
porrastiloihin, jotta niihin päästään käsiksi ja niitä voidaan täydentää ja muuttaa ja huoltaa
myöhemminkin.  Ongelmia on tullut palo-asioiden kanssa, koska ne on tehty liian kevyesti ja ne on
muodostunut palokuormaksi portaikkoihin.  Tämä palo-asia on sillä lailla, että ensin viranomaiset
kielsivät sen kokonaan.  Mikä on todella hirveä vahinko rakentamiselle.  Jos näin toimitaan, että
kun on järkevää keksitty eli että piuhat pistetään yhteisiin tiloihin ja sitten tulee viranomainen, joka
yhtään miettimättä mitään ratkaisuita kieltää koko homman, sehän on tietysti huono.  Se vaati
kehitystä.  Kehitetään sellaiset ratkaisut, jotka tyydyttävät palomiehiäkin.  Se vaatii ehdottomasti
järjestelmiä. Jatkuu…
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Kehitetään WC-tilat ja jätteiden kuljetus ilman vettä tai sekundaarivedellä toimivaksi.
Ehkäpä ennen pitkää tulee yhteiset kaikenkattavat standardiratkaisut.
Painopiste ei ole perustutkimuksessa, vaan toteutuksessa ja käytettävyydessä ja logistiikassa ja
suunnittelussa.
Tarvitaan porukka, ,joka miettisi menetelmiä.  Poikkitieteellistä.  Ei pelkästään LVI puolelta, pitää
olla myös arkkitehtuuri, rakennesuunnittelijat, LVIS edustettuna, koko skaala.  Rakennus on
kokonaisuus.  Perinteinen ajattelu on arkkitehtoninen asetelma ja tila, nyt tunnustetaan, että se tila
olosuhteineen on se lopputuote.  Tila, jolla on ominaisuudet.  Tunnustetaan LVIS, se ei ole
välttämätön paha.  Katsotaan kaikkea kokonaisuutena.  Tilaan liittyy myös oheispalvelut (catering,
konttoripalvelut).
Miten pitäisi verkottua, jotta lopputuloksen kannalta saataisiin liiketaloudellisin tulos.  Verkottuneet
yritysryhmät.    
Teknisissä korkeakouluissa ja Tekesissä tutkimusta näistä asioista.  Asiat eivät mene eteenpäin
ellei niiden taakse saada riittävästi auktoriteettia.
Tekesin ja muiden tahojen luomat tekniikat ja kehitysprosessit, sieltä tulee toimialoja lisää.
Kansainvälistä selvitystä siitä, missä ollaan, state–of-the-art eli nykytilakatsaus.
Tuotekehittelytyyppistä kehitystä, siihen pitäisi saada kokonaisvaltainen ote.  Rakennuksen runko
sallivaksi, installaatiopuolen tuotekehittely, elinkaarikustannus ja elinkaaren aikana tapahtuva
muutos-tarve pystytään arvioimaan.
Tarvittaisiin lisää tutkimusta käyttäjätottumuksista.  Pitäisi pystyä puhumaan energiansäästön
kokonaisuudesta. Miten niiden yhteensovittaminen säästäisi koko kiinteistön energiankulutusta.
Muutostyöt pitää pysytä tekemään käyttäjän paikalla ollessa, joten melua ja asennusvaiheita ja
liitintekniikka pitäisi pystyä kehittämään siihen suuntaan, että se olisi esivalmistettua, helppo
asentaa ja korjata (plug&play) vaikka vaihto-osamateriaali maksaisikin enemmän.  Työn osuus
muuttuu kalliimmaksi.  Vaikka osa maksaa enemmän siihen menee vähemmän työtä, se voidaan
tehdä käyttäjän ollessa paikalla.  Eli tilojen muutokset ja niihin vaikuttavat tekijät ja tarvittava
kehitystyö.
Uudet asennusjärjestelmät, ammattirajojen muutosten perustana.  Näihin pitäisi saada
ammattiliittojen hyväksyntä.  Kun laitetaan hylly, on erikseen ilmastointi kanaville kannatus,
putkijohdoille ja sähköjohdoille.  Yhteisasennusreitit vaakasuunnassa tulevat kysymykseen niin
kuin pystysuunnassakin, jolloin ne olisivat valmiita elementtejä, joihin kukin vie omat johtonsa ja
kanavansa huollettavissa.  Materiaalikuluissa voi olla suurempi kulu, kun ne ovat kierrätettäviä,
mutta työssä säästetään.  Tämä suuntaus pitäisi olla selvä.  Työssä säästetään, helppoutta,
asennettavuutta lisää.
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Liite 3:  Taulukko 25:  Haastateltavien näkemyksiä: miten alan koulutukseen on vaikutettava?
Tähän taulukkoon on kerätty haastateltavien näkemykset koulutukseen vaikuttamisesta.
Useassa otteessa tämän teemahaastattelun aikana on tullut esille koulutuksen voimakas
vaikutus aiheeseen.  Tämä vuoksi kysymys oli tarpeellinen päätelmien tekemistä varten. 
Talotekniikkaa ei voi kokonaisuutena opettaa kenellekään, se on liian laaja alue.  Perusasentaja
tekee ruumiillisen työn työmaalla, teknikko kytkee ja ohjelmoi.  Työn ja ammatin uudelleenarviointi
saattaa tulla kysymykseen.
Tarvitaan kehittämistyöryhmiä, jotka tekisivät ehdotuksia ja vaikuttaisivat Opetusministeriön kautta.
Koulutusasiantuntijoiden kanssa yhdessä mietittävä.  Rakentajien koulutuksen modernisointi, aina
korkeakouluun asti.  Joka taholla koetaan opetus vanhanaikaiseksi.  Edistyksellisestä
lähtökohdasta opetuksen ja työelämän yhteistyö.
Erityisesti sähkö- ja lvi puoli lähentyvät koko ajan toisiaan siten, että koulutus pitäisi olla jollain
tavalla yhteistä. Tässä on liian perinteinen rakenne, on olemassa sähkö ja on olemassa kone.
Pitäisi saada sellainen koulutus, että ymmärtäisi mitä muut tekevät.
Lähtöajatuksena voisi olla se, että jokainen projekti tuottaa valmiin koulutus-aineiston, joka on
jaotettuina eri tasoille.  Tarvitaan koulutusaineistoa arkkitehdeille ja rakennussuunnittelijoille.
Rakennusprojektin sisälle pitää rakentaa tällainen osio.  Erityisesti ammattikorkeakoulut pitäisi sitoa
mukaan tähän, että olisivat projektissa mukana.  Projektin aikana syntyisi aineistoa, jota pystyisi
laittamaan suoraan oppikursseihin.  Esimerkiksi Evtekin aineistoa on ammattikorkeakouluissa
aineistona (elinkaari-asiat).  Projektin starttivaiheessa pitäisi kytkeä nämä koulutustavat niin, että
erilaiset kouluttavat tahot syöttävät projektille ne vaatimukset mitä tarvitaan, jotta projekti aikaansaa
muodossa tai toisessa valmiin koulutusaineiston.  Tämä olisi aika laaja koulutusaineisto.  Yksi
jatkokoulutuksen ongelma Suomessa on, että tietyt organisaatiot edellyttää, että kouluttaja tekee
koulutusaineiston.  Pitäisi edellyttää, että koulutusaineisto tehdään universaaliksi eli sama
perusaineisto käy joka puolella Suomessa eri tilaisuuksissa.  Tämän aineiston tekeminen on
projektien tehtävä.  Suuri ongelma on se, että jokaisella kouluttajalla on omia painotuksiaan, jotka
on erilaisia.  Erilaisia painotuksia ja erilaisia ratkaisuita.  Pitäisi kiinnittää huomiota
jatkokoulutukseen ja myös uusien asioiden kouluttamiseen eri korkeakouluissa .  Esimerkki; ”Olen
käynyt kouluttamassa rakentajia, on todella hämmästyttävää miten vähän he tietävät
talotekniikasta ja ilmeisesti päinvastoin.  Yleiskurssit suuntaan ja toiseen ovat aika kevyitä.”
Ammattirajojen ylittäminen: maalari on rakennusmies, mutta silti hän ei levitä betonia.  Eli täytyy
lähteä siitä, että sähkömies ei asenna ilmastointia.  Ymmärryksen lisääminen on tarpeen, mutta
monitoimimiestä ei pysty tekemään.  Jos puhutaan puhtaasti asentamisesta, niin silloinhan se on
ok.  Toinen ammattikunta on huolto- ja kunnossapitoporukka, mutta ne on nähtävä erikseen.
Kyllähän asiantuntijoiden ja ihmisten varassa tämä kehitys menee.  Kehitystä ei ole, jos ei ole
koulutettua porukkaa.  Täytyy olla kouluttajia eli asiantuntemusta ja tarvitaan rahaa ja oppilaitoksia.
Entä mistä oppilaat? Insinööriksikö?  ”Ei vois vähempää kiinnostaa (Lehdessä luki)…”.  Eli pitää
saada ihmiset kiinnostumaan alasta.  Tietysti tietotekniikka ja LVIS on kiinnostavampaa kuin pelkkä
runkorakentaminen.  Kansainvälistä koulutusta pitäisi saada.  Olemme aika sivussa ja itserakkaita,
kehutaan itseämme ja mihin verrataan – verrataan itseämme 5 vuotta sitten.  Maailmalla mennään
kyllä kovalla vauhdilla eteenpäin.  Asiantuntijoita ja guruja ulkomailta tänne ja omaa porukkaa
muualle opiskelemaan eli kierrätystä ja uuden oppimista.
Monipuolistetaan koulutusta ei siis kouluteta enää yksiala-osaajia – poikkitieteellistä.
Rakennusmiehille laajempi koulutus, prosessi-ajattelua, projektinjohtoa.
Ajattelutavan muutosta tarvitaan.  Tähän liittyy myös se, että pystyttäisiin katsomaan omien
ammattirajojen yli/ulkopuolelle, eli että pystyttäisiin vähän repimään niitä.  Suomessa on tavallaan
omaksuttu korkeakouluissa tämä saksalainen järjestelmä, että on hyvin tarkka putki missä
koulutetaan ihmisiä jonkin tietyn asian osaamiseen.  Jos verrataan tätä anglosaksiseen
menetelmään, jossa annetaan ongelmanratkaisuvalmiuksia, hyvin suuria vapauksia valita eri
tyyppisiä kokonaisuuksia, siinä mielessä tämä järjestelmä johtaa siihen, että ihmisten tiedot ja
taidot on selvästi laajemmalta alueelta, ei ihan yhtä syvältä kuin Suomessa.  Tämä laaja-alaisuus
edistää asioitten ymmärtämistä nimenomaan niiden vuorovaikutusten ymmärtämistä.  Jatko-
opinnoissa ja työelämässä voisi tapahtua se erityisen ammatin oppiminen.  Laaja-alaisuus antaisi
ihmisille vapauden valita ja tulisi hyvin erilaisia kokonaisuuksia. Jatkuu…
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Jatkokoulutusta tarvitaan.  Perusvaiheessa ei välttämättä kovin paljoa kannata satsata.  Tässä
vaiheessa voisi olla perustekniikka.  Jos ihmisellä ei ole kokemusta, niin oppi menee harakoille.
Muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen voisi lähteä kouluttamaan suurempiin kokonaisuuksiin.
Ammattikorkeakoulut ja tiedekorkeakoulut voisivat olla yksi taho, toinen voisi olla kaupalliset
oppilaitokset.
Tutkimustulosten esittely päättäville viranomaisille ja koulujen rehtoreille.  Lobbaukset
vaikutuskanaviin olisivat hyviä tehtäviä .  Jos voidaan osoittaa tutkimuksella, että saadaan
parempaa laatua ja halvempaa toteutusta, silloin tulisi paremmin esille.      
Pitäisi tekijät tuoda koulutusvaiheessa esille.  Talotekninen asentaminen oppiaineena?  Logistiikan
yhdistäminen tähän olisi hyvä.  Taloustietoa tarvitaan lisää.
Koulutus on ainakin ennen ollut liian eriytynyttä.  Eli kokonaisuus pitäisi ottaa paremmin huomioon.
Yhteisluentoja ja harjoituksia, kokonaisvaltainen kuva pitää saada jo koulutuksessa mukaan.
Erikoistuminen voi tapahtua sitten eri sektorilla.  Insinööreille tarvitaan kansainvälistymis-asioista
ainakin perustietämys.
Ihminen, joka tulee työelämään, pystyy siirtymään sähkötöistä putkitöihin, eikä ole ikäänsä vain
putkimies.  Tämä koskee niin asentajia, teknikoita, insinöörejä kuin korkeakoulu-insinöörejäkin.
Palkkaus ja työehtosopimukset on tehty ammattialoittain.  Esimerkiksi erästä paneelia
(lämmitys/jäähdytys-elementti välipohjassa) ei asenna lämpö- tai vesimiehet vaan
ilmastointimiehet, koska heillä on joustavin työehtosopimus homman tekemiseen.  Silloin, kun on
kyseessä isot organisaatiot, niin muutos on hidasta.  
Vuorovaikutus koulutuksen ja liike-elämän välille ja tietysti aidoksi, ettei ole vaan ”lypsämistä”.
Tuotannossa olevat ihmiset myös mukaan opetustehtäviin.
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Liite 3:  Taulukko 26:  Haastateltavien visiota perusinstallaatiotekniikan tilasta 
vuonna 2012.
Tähän taulukkoon on kerätty haastateltavien näkemykset perusinstallaatioiden tilasta 10
vuoden kuluttua.  kysymys oli tarpeellinen päätelmien tekemistä varten.
Harppauksen perustana on laadullisten muutosten arviointi.
Ostovoima on kasvanut.
Väestön vanhenemineen liittyy uutta kysyntää ja uusia markkinoita.
Liike- ja toimitilarakentamisessa valta-asennustyyli on integroitu järjestelmä. asuntopuolella ollaan
vielä perinteisessä tyylissä valtaosiltaan. niiden muunneltavuus on suurempaa luokkaa kuin
liikerakentamisen puolella.
Meillä on useita toimittajia näistä integroiduista järjestelmistä.
Ammatillisella puolella on tullut uusi ammattityyppi, joka osaa tämän kokonaisuuden, integroinnin.
Se on pitkälti rakennettu sähköpuolen koulutuksen päälle.
Rakentamisen kansainvälisyys on lisääntynyt EU:n myötä.
Painopiste on korjausrakentamisessa ja ajanmukaistamisessa.  Tällöin tarvitaan tehokkaita ja
nopeita ratkaisuja, jotka ovat taloudellisia, energiataloudellisia ja ympäristöystävällisiä.
Korjausrakentamisessa mitataan toteuttajan ammattitaitoa.  Korjausrakentamiseen liittyvä
osaaminen ja ratkaisujen hakeminen, siinä vasta haaste.
Reititysten logistiikalle on luotu standardit.
Nähdäänkö kehityksen suunta?  Laatutekijät eli paraneeko laatu tätä kautta? .Onko se
integroinnilla parempaa vai huonompaa?
Uudenlainen kehittyneempi ja tasapuolisempi palkkaussysteemiä on kehitetty.
Integraatioaste lisääntynyt.  Teollisesti valmistettujen tuotteiden osuus kasvanut.  Integraatio on niin
pitkällä, että se on yhteen liittämistä ilman ruuvimeisseliä.  Nousuissa ainakin tulee moduuliset
pakettisysteemit - saadaan nopeutta lisää.  Tosin kuukaudella ei juurikaan ole merkitystä
rakennuksen koko elinkaarta ajateltaessa.
Tarkastellaan tilannetta kahdella visiolla:
Positiivinen visio: asetetaan tavoitteeksi, että työmaalla vain 1/3 osa työvoimasta ja työmäärästä
ja katsotaan mitä muutoksia se vaatii ja miten on toteutettavissa.  Rakennukset mitä tuotetaan
kuluttaa vain 1/3 energiasta, jotta ne vastaa asukkaiden tarpeita elinkaariperiaatteella,
muutosmahdollisuuksia.  Tällä tavalla 10 vuoden päästä on vain ½ nykyisestä työvoimasta.
Koulutus on muutettu vastaamaan ajan tarpeita.  Rakennusasentajat, jotka toimivat työmaalla ja
tehtaissa erikoisammattilaisten tukemana.
Negatiivinen visio: mitään ei muuteta, tuodaan vierastyövoimaa ja saadaan hankaluudet ja
korkeat kustannukset.  Työntuottavuus laskee, ostajat joutuvat maksamaan enemmän.
Meillä on työvoimapula, 20% ikäluokasta ei kouluttaudu mihinkään.  Koulutustapaa pitää muuttaa
esimerkiksi ohjattuun oppisopimustyöskentelymenetelmään.  Nuorena pitäisi päästä jo
väliaikaistöihin ja kesätöihin.
On kouluttautunut yleisasentaja, joka pystyy rakentamaan monenlaista.  Hän on rakennusyhtiön
palveluksessa tai vaihtoehtoisesti tuote- ja järjestelmätoimittajat toimittavat moduulit paikalle
asennettuna.
Perusinstallaatiotekniikka on järjestelmien ripustamista ja kokoonpanoa.  Legopalikkatoiminta
esiintyy rakennustyömaalla.  Toimittaminen on suurien kokonaisten pakettien toimittamista ja
paketeissa on tosi pitkälle integroidut systeemit.  Pitää ottaa oppia seurannasta.
Integroituidut systeemit ottavat huomioon elinkaarivaatimukset selvästi paremmin kuin nykyään.
Integroiminen, muunneltavuus, vaihdettavuus ja huollettavuus ovat helpompia.
On olemassa tiettyjä installaatio-reittimoduuleja, pysty- vaakasuuntaan.  Osa varauksista voi olla
tyhjillään, osa on käytetty.  Erikseen ei tehdä sähkön kaapelireittejä, heikkovirtareittejä, vaan on
yhteiset reititykset, joita pystytään joustavasti käyttämään, myöskin lämmitys, jäähdytys,
ilmastointipuolella on yhteiskanavointia ja putkituksia olemassa tai niiden eristyksiä.
Jatkuu…
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Esivalmistusaste nousee, työmaalla kiinnitetään huomiota laatuun, asennusjäljen siisteyteen,
pystytään tekemään ilman alakattoja tai seinäkoteloita eli tekniikka on näkyvissä ja tyylitelty (design
– tuotteet).  Jos on verhoiltu, niin sitten arkkitehtonisista syistä.  Palokatkoja ja paloeristyksiä
pystytään hoitamaan entistä paremmin, paloturvallisuutta heikentämättä.  Perusinstallaatiotekniikat,
integroinnit mahdollistavat sen, että sinne on vielä lisättävissä uusia kaapeleita, johdotuksia.
Tiloissa pystytään ottamaan varauksista uusia haaroituksia, paikantamis- ja ohjauskaapeleita, joita
tarvitaan avokonttori/koppikonttorimuutoksiin.
Rakennuksissa satsataan enemmän tietoliikennevarauksiin.  Kodeissa pystytään tekemään
huonemuutoksia.  Niiden sähköistys, ilmanvaihto ja valaistus on hoidettavissa asukkaan itsensä
toimesta.
Paljon helpommin purettavia väliseiniä, joita pystyvät pienetkin remonttiliikkeet tekemään.
Korostuu muutostöiden ja remonttien hinta-ystävällisyys ja helppous.  Tähän liittyvät siis materiaalit
ja innovaatiot.
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