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Tiivistelmä 
 
Talotekniset järjestelmät ovat yhä keskeisempi osa nykyaikaisia rakennuksia. Nii-
den laadukas ja tehokas suunnittelu sekä toteutus ovat olennainen edellytys onnis-
tuneelle projektille. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että talotekniikan 
prosessin yhteensovittaminen rakennushankkeen kokonaisuuteen on usein haaste 
hankkeen osapuolille.  Näin ollen taloteknisten järjestelmien roolin kasvaessa tar-
vitaan uutta ja käytäntöön sovellettavaa tietoa siitä, miten niiden suunnittelua sekä 
toteutusta johdetaan onnistuneesti osana koko rakennushanketta. 
 
Diplomityön päätavoite on parantaa taloteknisten järjestelmien suunnittelua ja to-
teuttamista osana rakennusinvestointia. Ensiksi tutkimuksessa selvitetään, mitkä 
ovat keskeiset haasteet ja ristiriidat taloteknisten järjestelmien yhteensovittami-
sessa rakennushankkeen prosesseihin. Tämän lisäksi tarkastellaan, miten hyvin 
hankkeiden nykyiset johtamiskäytännöt tukevat järjestelmien yhteensovittamista. 
Lopuksi pyritään tuottamaan konkreettisia kehitysehdotuksia siltä osin, miten joh-
tamiskäytäntöjä tulisi kehittää ja muuttaa.   
 
Diplomityö toteutettiin hyödyntäen kirjallisuutta ja empiiristä tutkimusta. Kirjalli-
suuskatsauksen avulla luodun kokonaiskuvan pohjalta luotiin teoreettinen viiteke-
hys empiiristä tutkimusta varten. Empiirisen tutkimuksen pohjalta tunnistettiin 
kolme kehittämistä erityisesti vaativaa teemaa: talotekniikkaurakoinnin hanke-
muodot ja sopimukset, talotekniikkasuunnittelun prosessit ja käytännöt sekä talo-
tekniikan tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus osana koko työmaata.   
 
Työssä tuotettiin konkreettisia kehittämisehdotuksia siitä, miten talotekniikan pro-
sessin johtamiskäytäntöjä tulisi kehittää ja muuttaa. Hankemuodoissa ja sopimuk-
sissa tulisi huomioida osapuolten aikaisempi osallistuminen. Talotekniikkasuun-
nittelussa pitäisi varmistua lähtötiedoista ennen suunnittelun aloittamista. Talo-
tekniikkaurakoitsijat tulisi ottaa aktiivisesti mukaan hankkeen ohjaamiseen jo tuo-
tannonsuunnitteluvaiheessa. Lisäksi asentajia tulisi kannustaa käyttämään aktiivi-
semmin digitaalisia sovelluksia.  
 

Avainsanat  talotekniset järjestelmät, talotekniikan prosessi, rakennushankkeen 

johtaminen, empiirinen tutkimus 
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Abstract 

 
Building services play an increasingly central role in modern buildings. High-qual-
ity, effective design and implementation are prerequisites for a successful project. 
Previous research shows that coordinating building services are a challenge for con-
struction project parties. Thus, as the role of building services grows, new and prac-
tical information is needed on how to successfully manage their design and imple-
mentation as part of the entire construction project.  
 
This thesis aims to develop the design and implementation of building services as 
part of construction management. The purpose of this study is to understand the 
role of building services in construction projects and explore the challenges of inte-
gration. Further, it explores the compatibility of current management practices and 
building services. This study examines the possible areas of improvement in man-
agement. 
 
Both literature and empirical research are used to answer to the aforementioned 
questions. The aim of the literature review was to establish a complete overview of 
the topic. Based on the literature review a theoretical framework was created for the 
empirical research. In terms of future development, three themes emerged from the 
research: project delivery methods and contracts of building services contracting, 
processes and practices of building services design, and production planning and 
control of building services as part of the construction site. 
 
This thesis found concrete development suggestions on how the building services 
processes should be developed or changed. Project delivery methods and contracts 
should consider the project parties previous involvements in the project. In design 
of building services, the input data should be verified before starting the design. 
Building services contractor should be actively involved in the production planning 
phase. Additionally, contractor should be encouraged to use more actively digital 
applications.  
 

Keywords  Building Services, Building Services Processes, Construction Manage-

ment, Empirical research 



Alkusanat 

 
Olin valmistautunut syksyllä 2020 lähtemään vaihto-opiskelemaan Etelä-Kore-

aan, mutta lähtö siirtyikin vuodella eteenpäin. Onnekseni apulaisprofessori Antti 

Peltokorvella oli alkamassa tutkimushanke ”Taloteknisten järjestelmien roolista 

rakennusinvestoinnin prosessissa”. Tutkimushankkeen yhteydessä oli tarkoitus 

julkaista yksi diplomityö aiheesta. Aihe oli melko laaja, mutta vaikutti erittäin 

mielenkiintoiselta. Näin ollen ilmoittauduin mukaan tutkimushankkeeseen. Tutki-

mushanke alkoi syyskuussa 2020 ja nyt heinäkuussa 2021 melkein vuoden mittai-

nen uurastus on tullut päätökseen.  

 

Tutkimustyö antoi ja opetti minulle paljon. Oli mielenkiintoista olla mukana haas-

tatteluissa ja organisoida asiantuntijatyöpajaa. Dataa syntyi paljon ja analysoi-

tavaa riitti, mutta sen avulla sain luotua hyvän kokonaiskuvan aiheesta.  Tästä on 

hyvä lähteä kehittämään talotekniikan prosessia.  

 

Haluan kiittää ohjaajani ja valvojaani, apulaisprofessori Antti Peltokorpea, jonka 

tsempit sekä ohjeistukset ovat olleet kullan arvoisia. Tietenkin erityinen kiitos kuu-

luu myös tutkimukseen osallistuneille henkilöille. Lisäksi haluan kiittää Jarkko 

Koskipaloa ja Tuomo Kotialhoa sparrauksesta. Lopuksi haluan ehdottomasti kiit-

tää Mikaelia, perhettäni ja ystäviäni, jotka ovat opintojeni ajan kannustaneet sekä 

innostaneet minua.   
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Katarina Varteva 
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1 Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 
Tässä diplomityössä perehdytään talotekniikan prosessiin rakennushankkeen joh-
tamisessa. Rakennuksen talotekniikka muodostuu LVISA-järjestelmistä eli lämmi-
tys-, vesijohto-, ilmanvaihto-, sähkö- ja sähköteknisistä tietojärjestelmistä. Nykyai-
kaiset rakennukset saattavat sisältää kymmeniä järjestelmiä, jotka ohjaavat ja val-
vovat rakennuksen sisäisiä olosuhteita sekä toimintaa käyttäjiltään piilossa.  
 
Tilaajat asettavat rakennettavien tilojen ja järjestelmien toimivuudelle sekä laadulle 
että prosessin sujuvuudelle monenlaisia tavoitteita. Tämän takia talotekniset järjes-
telmät ovat yhä keskeisempi osa nykyaikaisia rakennuksia. Myös taloteknisten jär-
jestelmien laadukas ja tehokas suunnittelu sekä toteutus ovat olennainen edellytys 
onnistuneelle projektille. 
 
Diplomityöllä pyritään edesauttamaan merkittävää systeemistä muutosta raken-
nusalalla, erityisesti tavoissa organisoida ja johtaa taloteknisten järjestelmien suun-
nittelua sekä rakentamista osana rakennushankketta. Systeemisellä muutoksella 
tarkoitetaan tässä tapauksessa usean rakennusalan ekosysteemin toimijan saman-
suuntaista muutosta ja kehitystyötä paremman ja paremmin johdetun talotekniikan 
suunnittelun ja toteutuksen eteen (Sitra, 2021).  
 
Systeemisen muutoksen tavoitteena on parantaa taloteknisten järjestelmien suun-
nittelua ja toteuttamista osana rakennusinvestointia. Sen avulla pyritään mahdol-
listamaan entistä turvallisempia ja laadukkaampia rakennuksia käyttäjille. Tämän 
lisäksi tarkoituksena on tarjota paremmat edellytykset hankkeen osapuolille vastata 
yhä tehokkaammin ja laadukkaammin hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin.  
 
Aikaisemmat tutkimukset (mm. Monsberger & Fruhwirth, 2018) ovat osoittaneet, 
että talotekniikan prosessin yhteensovittaminen rakennushankkeen kokonaisuu-
teen on usein haaste hankkeen osapuolille. Tähän vaikuttaa mm. järjeselmien kas-
vava monimutkaisuus. Aikaisempien tutkimusten pohjalta luotiin kaksi lähtöoletta-
maa tutkimukselle. Ensimmäinen lähtöolettama on muotoiltu seuraavasti:  
 
Taloteknisten järjestelmien suunnittelu- ja toteutusprosessit ovat erityisen herkkiä 
projektin häiriöille ja toisaalta kriittisiä koko projektin onnistumiselle. 
 
Monsbergerin ja Fruhwirthin (2018) tutkimuksessa havaittiin talotekniikan proses-
sin aiheuttavan usein haasteita hankkeen osapuolille, etenkin monimutkaisissa 
hankkeissa. Lisäksi talotekniikan prosessin koettiin olevan erityisen herkkä projek-
tin häiriöille. Talotekniikkasuunnittelun ratkaisujen huomattiin aiheuttavan hank-
keessa lisäkustannuksia. Tämä oli nähtävissä varsinkin silloin, kun talotekniikka-
suunnittelua ei ollut koordinoitu yhdessä muiden suunnittelualojen kanssa. Näin 
ollen talotekniikan prosessin huomattiin olevan avainasemassa koko projektin on-
nistumisen kannalta. (Monsberger & Fruhwirth, 2018)  
 
Ensimmäisen lähtöolettaman ollessa totta, herää kysymys minkälainen ymmärrys 
keskeisillä päätöksentekijöillä on taloteknisistä järjestelmistä ja niiden vaatimista 
prosesseista. Toinen lähtöolettama muotoiltiin seuraavasti: 
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Rakennushankkeen keskeisten päätöstentekijöiden ymmärrys taloteknisten jär-
jestelmien ja niiden vaatimista prosesseista on usein puutteellista ja myös proses-
sien ohjauksen ja koordinoinnin menetelmät ovat vaillinaisia. 
 
Monsbergerin ja Fruhwirthin (2018) tutkimuksen mukaan rakennushankkeissa il-
menevät haasteet johtuivat pääosin hankkeen suunnittelusta, koordinoinnista, pää-
töksenteosta ja yritysten kokemuksesta. Tutkimus osoitti esimerkiksi, että talotek-
nisiä järjestelmiä tai niiden vaatimia prosesseja ei otettu riittävästi huomioon suun-
nittelussa. (Monsberger & Fruhwirth, 2018) 
 

1.2 Tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaus 
 
Diplomityön päätavoite on kehittää talotekniikan prosessia osana rakennuksen-
hankkeen johtamista. Taloteknisten järjestelmien roolin kasvaessa tarvitaan uutta 
ja käytäntöön sovellettavaa tietoa siitä, miten niiden suunnittelua sekä toteutta-
mista johdetaan onnistuneesti osana koko rakennushanketta. Tutkimuksen tavoit-
teeseen pyritään vastaamalla kolmeen tutkimuskysymykseen:  

1. Mitkä ovat keskeiset haasteet ja ristiriidat taloteknisten järjestelmien yh-
teensovittamisessa rakennushankkeen prosesseihin? 
 

Ensimmäinen tutkimuskysymys tähtää lähtötilanteen selvittämiseen. Lähtöoletta-

muksien pohjalta selvitetään taloteknisten järjestelmien nykyinen rooli ja haasteet 
suomalaisessa rakentamisen sekä kiinteistöpidon prosessissa. Tarkastelujakso on 

määritetty ulottuvan hankesuunnittelusta luovutukseen ja ylläpitoon asti.  

2. Miten hyvin nykyiset hankkeiden johtamiskäytännöt tukevat järjestelmien 
yhteensovittamista? 
 

Toinen tutkimuskysymys tarkastelee, miten sopivia nykyiset hankkeiden johtamis-

käytännöt ovat taloteknisten järjestelmien yhteensovittamisen kannalta. 

3.  Miltä osin ja miten johtamiskäytäntöjä tulisi kehittää ja muuttaa? 
 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä painopiste on enemmän kehittämisessä. Tut-

kimuskysymys tarkastelee, mitä muutoksia johtamiskäytäntöihin tulisi tehdä, jotta 
rakennushankkeen prosessit olisivat kokonaisuutena tehokkaampia ja laadukkaam-

pia.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimuksessa sovellettiin useaa tutkimusmenetelmää, joista osa tähtäsi aihepiirin 

syvälliseen ymmärtämiseen ja osa puolestaan yleistettävien tulosten aikaansaa-

miseksi. Diplomityössä hyödynnettiin aiempaa kirjallisuutta ja empiiristä tutki-

musta. Empiirisen tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä ratkaisuja ongelmiin siten, 

että aiheen parissa toimivat osapuolet otettiin aktiivisesti osaksi tutkimusta.  
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Kirjallisuuskatsaus 
 
Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli luoda kokonaiskuva aihepiiristä. Kirjallisuu-

desta seulottiin esille ja vertailtiin ajankohtaisia tutkimuksia, jotka käsittelivät talo-

tekniikan prosessin roolia ja vaikutusta rakennushankkeen johtamiskäytäntöihin. 

Kirjallisuuskatsauksen avulla pyrittiin selvittämään, mitkä teemat ovat keskeisiä ra-

kennushankkeen taloteknisten järjestelmien suunnittelun ja toteutuksen kannalta. 

Näin ollen kirjallisuuskatsauksessa kiinnitettiin huomiota käytettyjen lähteiden 

keskinäiseen yhteyteen ja esille tulleiden näkökulmien yleistettävyyteen. Yleistettä-

vät tekijät toimivat avainaiheina ja niiden pohjalta muodostui kokonaiskuva, jonka 

avulla luotiin teoreettinen viitekehys pohjaksi empiiriselle tutkimukselle.   

 

Empiirinen tutkimus 
 
Empiirisen tutkimuksen menetelmiksi valittiin haastattelu- ja kyselytutkimus sekä 

asiantuntijatyöpaja. 

 

Haastattelututkimus 
 
Haastattelututkimuksen tavoitteena oli selvittää talotekniikan asiantuntijoiden nä-

kemyksiä taloteknisten järjestelmien nykyprosesseista ja niiden haasteita. Tavoit-

teeseen päästiin selvittämällä ja keräämällä talotekniikan prosessin parissa työsken-

televien asiantuntijoiden mielipiteitä sekä kokemuksia.  

 

Diplomityön haastattelututkimus toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatte-

luina. Puolistrukturoidut haastattelut ovat yleisin käytetty haastattelutyyppi, jossa 

haastateltaville esitetään ennalta määriteltyjä teemoja (DiCicco-Bloom & Crabtree, 

2006). Haastattelun teemat perustuivat kirjallisuuskatsauksessa löydettyihin avain-

aiheisiin. Haastattelun muut kysymykset muodostuivat haastattelijan ja haastatel-

tavan välisestä vuoropuhelusta. Haastattelun aineisto koottiin ja analysoitiin laadul-

lisin menetelmin. Tällä tavalla pyrittiin ymmärtämään todellinen lähtötilanne. (Di-

Cicco-Bloom & Crabtree, 2006). 

 

Kyselytutkimus 
 
Kyselytutkimus pohjautui haastattelututkimuksessa esille tulleisiin aiheisiin. Kyse-

lytutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten merkittäviä haastatteluiden pohjalta 

nousseet havainnot talotekniikan prosessin haasteista ovat ja mitkä ovat toimivia 

ratkaisuja niiden parantamiseksi. Kyselytutkimus päätettiin toteuttaa nettipohjai-

sen kyselylomakkeen avulla, sillä se tarjoaa suhteellisen edullisen, nopean ja tehok-

kaan tavan saada suuria määriä tietoa laajalta otokselta ihmisiä. (Webropol Oy, 

2021)  

 

Kyselytutkimukseen kerättiin vastaajilta tietoa kysymällä heiltä monivalintakysy-

myksiä, minkä lisäksi jokainen osio sisälsi avoimen kysymyksen kommentteja ja täs-

mennyksiä varten. Kyselyyn valittiin pääosin monivalintakysymyksiä, sillä ne tuot-

tavat helposti analysoitavaa määrällistä dataa. Niistä saatu tieto on kuitenkin rajoi-

tettu annettuihin vastausvaihtoehtoihin, joten sen takia monivalintakysymysten 

rinnalle otetiin avoimia kysymyksiä. Avoimet kysymykset ovat luonteeltaan tutkivia 
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ja tarjosivat rikasta kvalitatiivista tietoa. Niiden avulla saatiin syvempää tietoa ai-

heesta. (Webropol Oy, 2021)  

 

Asiantuntijatyöpaja 
 
Asiantuntijatyöpajan tavoitteena on tuottaa konkreettisia kehitysehdotuksia haas-

tattelu- ja kyselytutkimuksessa pohjalta tunnistettuihin teemoihin. Näiden teemo-

jen käsitteleminen koettiin tarpeenmukaisena talotekniikan prosessin kehittämisen 

kannalta. Asiantuntijatyöpajan osallistujilla oli laaja ja monipuolinen työkokemus 

erilaisista rakennushanketyypeistä, urakkamalleista ja työtehtävistä.  

 

Asiantuntijatyöpajan alussa osallistujille esiteltiin poimintoja haastattelu- ja kyse-

lytutkimuksen tuloksista. Tämän avulla pyrittiin luomaan kokonaiskuva osallistu-

jille lähtötilanteesta. Tulosten läpikäynnin jälkeen osallistujat jaettiin pienryhmiin. 

Pienryhmissä osallistujat käsittelivät vuorollaan asiantuntijatyöpajan teemoja. Asi-

antuntijatyöpajan lopussa kaikki osallistujat kokoontuivat samaan tilaan ja heillä oli 

mahdollista kommentoida pienryhmistä koottuja tuloksia.  

 

Tutkimusmenetelmien valintaa, aineistokeruumenetelmää ja aineiston analysointia 

on kuvattu tarkemmin luvussa 3 Tutkimusmenetelmät. 
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2 Taloteknisten järjestelmien rooli rakennushankkeen 

johtamisessa 
 
Tässä luvussa tarkastellaan kirjallisuuden näkökulmasta, mitkä ovat keskeiset haas-

teet ja ristiriidat taloteknisten järjestelmien yhteensovittamisessa rakennushank-

keen prosesseihin sekä miten hyvin nykyiset hankkeiden johtamiskäytännöt tukevat 

järjestelmien yhteensovittamista. Kirjallisuuskatsauksen lopputuloksena luotiin 

teoreettinen viitekehys. Viitekehyksen tavoitteena on auttaa tarkastelemaan esille 

tulleita asioita eri näkökulmista. Viitekehyksen tarkoituksena on toimia lähtökoh-

tana diplomityön empiiriselle tutkimusosiolle. 

 

Luvussa 2.1. Näkökulmat talotekniikan johtamiseen rakennushankkeissa käsitel-

lään rakennushankkeiden johtamiskäytäntöjä ja luvussa 2.2. Talotekniset järjestel-

mät kuvataan taloteknisten järjestelmien peruskäsitteistöä sekä niiden perusraken-

netta. Luvut luovat pohjan käsitellä taloteknisiä järjestelmiä rakennushankkeen 

johtamisessa luvuissa 2.3 Taloteknisten järjestelmien prosessin nykytila & 2.4 Ta-

lotekniikan prosessin kehittäminen. Kokonaisuutena tämä luku tarjoaa ymmärryk-

sen talotekniikan prosessista rakennushankkeen johtamisessa. 

 

2.1 Näkökulmat talotekniikan johtamiseen rakennushankkeissa  
 
Tässä luvussa esitellään rakennushankkeen vaiheet ja perehdytään projektinjohta-

misen osa-alueisiin. Täydennystä projektijohtamisen alueisiin haetaan tuotantota-

louden osa-alueista.  

 

Rakennushanke on monimutkainen, pitkään kestävä kokonaisuus, jossa on useita 

eri osapuolia mukana eri vaiheissa (RTS, 2013). Rakennushanketta tarkastellaan 
vaiheittain, jotta hanketta voitaisiin hallita ja ohjata paremmin. Vaiheet mahdollis-

tavat myös sen, että päätökset kohdistuvat kussakin vaiheessa keskeisimpiin asioi-
hin. (Junnonen & Kankainen, 2017)  

 

Tärkein projektin muusta toiminnasta erottuva ominaisuus on projektin muodosta-

van tehtäväkokonaisuuden ainutkertaisuus. Ainutkertaisuus korostuu siinä, kun 

tyypillisesti vastaavanlaista projektia ei ole toteutettu samanlaisissa olosuhteissa ja 

projektissa käytetään pääosin uusia tiimejä.  Tämän lisäksi projekti tulee aina suun-

nitella ja toteuttaa asiakkaan kanssa huomioiden hänen erityisvaatimuksensa. (Leh-

tonen ym., 2004)  

 

Rakennushankkeen ainutkertaisuuden ja siihen sisältyvien monimutkaisten toi-

siinsa liittyvien tehtävien vuoksi, on tarve itsenäisesti toteutettavien projektien sys-

temaattiseen johtamiseen. Projektinjohtamisen tavoitteena on ymmärtää, miten 

projektin erityispiirteet vaikuttavat projektijohtamisen menetelmien valintaan ja 

käyttöön projektin eri vaiheissa. Projektinjohtamisen osa-alueilla voidaan ohjata 

projektin laajuutta, aikataulua, kustannuksia ja riskejä. (Lehtonen ym., 2004)  
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Mikäli hanketta halutaan tarkastella tarkemmin taloudellisesta ja tuotannollisesta 

näkökulmasta, on kyse tuotantotalouden osa-alueista. Osa-alueet keskittyvät moni-

mutkaisten prosessien suunnitteluun, käyttöönottoon ja kehittämiseen. (Lehtonen 

ym., 2004) 

 

2.1.1 Rakennushankkeen vaiheet talotekniikan näkökulmasta 
 
Rakennushanke voidaan jakaa sisällöllisesti ja ajallisesti eri vaiheisiin. Kuvassa 1 on 

esitetty rakennushankkeen vaiheet talotekniikan näkökulmasta. Rakentamisen vai-

heet kuvataan usein peräkkäin tapahtuviksi, mutta käytännössä vaiheet limittyvät 

jonkin verran päällekkäin. (Rakennustietosäätiö, 2013) 

 

 
Kuva 1: Rakennushankkeen vaiheet talotekniikan näkökulmasta 

 

Rakennushankkeen prosessin kaksi ensimmäistä vaihetta, tarveselvitys ja hanke-
suunnittelu keskittyvät pääosin asiakkaan toimintaan eli rakennuttajan sekä käyt-
täjän näkökulmiin (Kankainen & Junnonen, 2001). Rakennushankkeen tarveselvi-
tysvaiheessa määritellään tilahankinnan tarpeellisuus, muutostarve ja tilaajan ta-
voitteet sekä vaatimukset. Lisäksi tutkitaan vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia ja 
arvioidaan eri ratkaisuiden edullisuutta. Tarveselvitysvaiheen pohjalta laaditaan 
hankepäätös. Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan hankkeelle täsmälliset laa-
juutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. 
Tulokset kootaan hankesuunnitelmaksi ja niiden pohjalta tehdään investointipää-
tös. (Rakennustietosäätiö, 2013)  
 
Ennen rakennushankkeen suunnitteluvaihetta sovitaan suunnittelun hankintame-
nettelyistä ja laaditaan suunnittelun hankinta- sekä sopimusasiakirjat. Tässä vai-
heessa vahvistuu tuottajan toiminta eli rakentajan ja urakoitsijan näkökulmat. 
(Kankainen & Junnonen, 2001) Hankkeen suunnitteluvaihe jakautuu kolmeen vai-
heeseen: ehdotus-, yleis- ja toteutussuunnittelu. (Rakennustietosäätiö, 2013) 
 
Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen ta-
voitteiden täyttämiseksi. Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelmaa päivitetään to-
teutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma sisältää erilaisia vaihtoeh-
toja tilaratkaisuiksi sekä hankkeen pääpiirustukset. Ennen toteutussuunnitteluvai-
hetta tulee rakennuslupavaiheessa selvittää hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, 
varmistaa suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laa-
tia rakennuslupahakemus. Kun rakennuslupa on laadittu, voidaan siirtyä 
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toteutussuunnitteluvaiheeseen. Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma päivite-
tään rakentamisen ja hankinnan vaatimiksi mitoitetuksi suunnitelmiksi ja tuote-
määrittelyiksi, sisältäen tuote- ja järjestelmäosasuunnittelun. (Rakennustietosää-
tiö, 2013) 
 
Suunnitelmien tarkentuessa siirrytään tuotannonsuunnitteluun. Tuotannonsuun-
nittelun tavoitteena on suunnitella ja ohjata resursseja pohjautuen tilaajan tarpei-
siin.  Niiden perusteella tehdään tuotannon sisäinen materiaalitarvesuunnittelu ja 
ulkopuoliset hankinnat. (Lehtonen ym., 2004). Keskeisempänä asiana tuotannon-
suunnittelussa on tuottaa tuotantosuunnitelma, jolla varmistetaan ajallisten, talou-
dellisten ja laadullisten tavoitteiden toteutuminen turvallisen toiminnan avulla. 
Tuotantosuunnitelmista tärkein on aikataulu. (Koski ym., 2010) 
 
Suunniteltujen komponenttien yhtenä valmistusmenetelmänä on esivalmistus. 
Siinä komponentit valmistetaan tehdasolosuhteissa, jonka jälkeen ne kuljetetaan ja 
kootaan paikan päällä. (Chauhan ym., 2019) Kokoamis- eli asennusvaiheessa var-
mistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvit-
tavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. (Rakennustietosäätiö, 2013) 
 
Hankkeen luovutus pyrkii siihen, että kohde luovutetaan ajallaan ja virheettömänä. 
Luovutusprosessin tehtäviä ovat erilaiset tarkastukset ja katselmukset sekä niiden 
suunnittelu. Tilaajalle toteutetaan käytönopastus, kun järjestelmien toimivuudesa 
on varmistuttu. (Koski, 2004) Ylläpitovaiheen alussa, takuuaikana seurataan raken-
nuksen toimivuutta ja korjataan mahdolliset sopimuksen mukaiset puutteet. 
(Rakennustietosäätiö, 2013) 
 
2.1.2 Projektijohtamisen osa-alueet 
 
Projekti on tyypillisesti ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu. Projek-

tille määritellään aikataulu, joka sisältää projektin aloitus- ja päättymisajankohdan. 

Aikataulu kertoo, milloin projektin tulee olla valmis ja asiakkaan käytettävissä. Ai-

kaan voidaan toisinaan vaikuttaa, mutta tällä on pääosin suora vaikutus kustannuk-

siin (Artto ym., 2008).  

 

Projektin kustannukset on ennalta määritelty budjetissa. Budjetista voidaan suo-

raan johtaa tavoitteita myös projektin muille resursseille kuin rahalle (Artto ym., 

2008). Samalla budjetti myös rajoittaa mahdollisuuksia käyttää erilaisia resursseja. 

(Lehtonen ym., 2004) 

 

Projektin laajuus rajautuu teknisten, toiminnallisten ja laadullisten suunnitelmien 

ja yksityiskohtien perusteella. Tämä pohjautuu projektiin kohdistettuihin tarpeisiin 

ja odotuksiin, mitkä on sovittu yhdessä projektin tilaajan kanssa. Rajausten vuoksi 

jokaisella projektilla on aikaan, kustannuksiin ja laajuuteen liittyvät tavoitteet, 

(Kuva 2). (Lehtonen ym., 2004) 
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Kuva 2: Projektin tavoitteet (Artto ym., 2008). 
 

Edellytyksenä projektin tavoitteiden onnistumiselle on kokonaisvaltainen projek-

tinhallinta. Projektinjohtaminen on aloituksen, suunnittelun, toteutuksen ja päät-

tämisen johtamiseen kohdistuvien tietojen, taitojen, menetelmien sekä työkalujen 

soveltamista. Projektijohtamisella varmistetaan sekä projektin tavoitteiden saavut-

taminen että projektin osapuolien tarpeiden ja odotusten tyydyttäminen. Projekti-

johtamisen osa-alueet on esitetty kuvassa 3. (Lehtonen ym., 2004; Insitute, 2021)  

 

 
Kuva 3: Projektijohtamisen osa-alueet (Lehtonen ym., 2004; Insitute, 2021) 

 
Projektin kokonaisuuden hallinta keskittyy projektin toteutuksen suunnitteluun, eri 

osa-alueiden väliseen koordinointiin, osien välisten riippuvuussuhteiden hallin-
taan, toteutuksen valvontaan sekä muutosten hallintaan. Projektisuunnitelma on 

eräs keskeinen kokonaisuuden hallinnan työkalu. (Lehtonen ym., 2004; Insitute, 

2021) 

 

Laajuuden hallinta perustuu projektin teknisiin, toiminnallisiin ja laadullisiin vaa-
timuksiin. Niiden avulla voidaan määritellä toimitettavien tuotteiden ja palveluiden 

yksityiskohtainen sisältö. Laajuuden hallinta muodostuu toiminnoista. Toimin-

noilla varmistutaan, että tuote tai palvelu täyttävät sille asetetut vaatimukset ja ettei 
projektissa tehdä ylimääräistä työtä. (Lehtonen ym., 2004; Insitute, 2021) 
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Aikataulun hallinnan tavoitteena on varmistaa projektin ajallinen toteutus. Siihen 

sisältyvät tehtävien välisten riippuvuuksien ja kestojen määritteleminen, aikataulun 

laatiminen sekä ohjaus. Tehtävien keston lisäksi on arvioitava muut tarvittavat re-
surssit. Hallinnassa on tärkeä tunnistaa myös aikataulullisesti kriittiset tehtävät. 

(Lehtonen ym., 2004; Insitute, 2021) 

Kustannusten hallinnalla pyritään projektin kustannustehokkaaseen toteuttami-
seen. Se sisältää projektin resurssisuunnittelun, kustannusarvioinnin, budjetoinnin 

ja kustannusten ohjaukseen liittyvät toiminnot. Kustannusten hallinnan tavoitteena 

on varmistua, että projekti toteutuu hyväksytyn budjetin mukaisesti. (Lehtonen 
ym., 2004)  

Projekti voi epäonnistua, vaikka se pysyisi aikataulussa ja budjetissa. Onnistuneen 

projektin pitää täyttää myös sille asetetut laatuvaatimukset. Laadunhallinta toteu-
tetaan laadun suunnittelun, varmistuksen ja valvonnan avulla. (Institute, 2021) 

Resurssien ja henkilöstön hallinnan tavoitteena on tehokas projektin toteutus re-

surssien ja henkilöstön käytön osalta. Se sisältää projektiorganisaation, tehtävien ja 
vastuiden suunnittelun sekä projektitiimin hankinnan. Projektitiimi on henkilöstö 

hallinnan tärkein resurssi (Institute, 2021). Projektitiimin yhteistoiminnan suju-

vuus on avainasemassa projektin onnistumisessa. (Lehtonen ym., 2004) 

Kommunikaation hallinnalla varmistetaan projektiin liittyvän tiedon tehokas hal-
linta. Sen tavoitteena on tiedottaa kaikista projektin näkökohdista siten, että tarvit-

tava tieto on aina projektin eri osapuolten käytettävissä. Kommunikaation hallinta 
muodostuu tiedotuksen suunnittelusta sekä projektitiedon jakamisesta ja rapor-

toinnista. Kommunikoinnin tulee tapahtua erityisesti silloin, kun projektissa ilme-

nee muutoksia. (Lehtonen ym., 2004; Insitute, 2021) 

Projektit toteutuvat harvoin suunnitelmien mukaisesti. Riskien hallinnan tavoit-

teena on tunnistaa, analysoida ja ennakoida projektin riskejä. Hallintaa sisältyy 

myös riskeihin liittyvistä toimenpiteistä päättäminen. (Lehtonen ym., 2004)  

Hankintojen hallinta keskittyy ulkoisiin hankintoihin. Se sisältää mm. ostojen suun-
nittelun, toimittajien valinnan, hankintasopimuksiin liittyvän hallinnan ja toimitus-

ten ohjauksen. (Lehtonen ym., 2004) Hankinnoilla on vaikutus projektin kustan-
nuksiin ja aikatauluun. Hankinnoissa on ensiksi tunnistettava projektin ulkoiset 

tarpeet ja miten integrointi projektiin tapahtuu. (Institute, 2021) 

Sidosryhmien johtamisessa projektin sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmär-
täminen sekä huomiointi on tärkeätä. Sidosryhmät voivat vaikuttaa projektin toteu-
tumiseen merkittävällä tavalla. Tämän vuoksi on tärkeä sitouttaa heidät projektin 
tavoitteisiin. (Lehtonen ym., 2004) 
 
2.1.3 Tuotantotalouden osa-alueet 
 
Rakentamisessa tuotantotalous on rakentamiseen liittyvien prosessien suunnitte-
lua, käyttöönottoa ja kehittämistä yhdistäen eri näkökulmia. Prosessissa keskity-
tään selvittämään, mistä todellinen arvo asiakkaalle syntyy. Nykyään rakennuksen 
arvo määräytyy enemmän sen käytön perusteella. Se on johtanut uuteen palveluläh-
töiseen liiketoimintamalliin, jossa suunnittelu ja rakentaminen tähtäävät käytön 
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aikaisen arvon tuoton maksimointiin. (Kankainen & Junnonen, 2001) Tuotantota-
louden osa-alueita on esitetty kuvassa 4. 
 

 
Kuva 4: Tuotantotalouden osa-alueita. 

 

Tuotannonjohtaminen on koko hankkeen lopputuloksen kannalta keskeistä. Tuo-
tannonjohtamisen tavoitteena on maksimoida tehokkuus ja tuottaa samalla asiak-

kaan tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluita. Tuotannonjohtamisessa materiaa-
leista muokataan tuotantotekniikkaa apuna käyttäen lopullinen tuote. (Annala & 

Hyttinen, 1987; Logistiikan maailma, 2021)  

Logistiikka käsittelee raaka-ainelähteitä ja loppuasiakkaalle kulkevia tieto- tai ma-
teriaalivirtoja sekä yritysten sisäisiä materiaali- tai tietovirtoja. Logistiikan kannalta 
tärkeimpiä prosesseja ovat suunnittelu ja tilaus-toimitusprosessi. Lisäksi yhä tärke-
ämmäksi on noussut palautusprosessi eli käänteinen logistiikka. Se sisältää kaiken 
asiakkaalta toimittajien suuntaan kulkevan materiaalivirran hallinnan, kuten kier-
rätyksen ja uudelleenkäytön. Hankintojen logistiikan ohjauksen tavoitteena on var-
mistaa oikeelliset ja täsmälliset toimitukset mahdollisimman pienin kokonaiskus-
tannuksin. (Lehtonen ym., 2004; Logistiikan maailma, 2021) 

Tuotantotaloudellisena käsitteenä laatu viittaa tavara- ja palvelutuotteiden määrät-
tyihin ominaisuuksiin, joilla on merkitystä tuotantokustannuksiin sekä asiakastyy-
tyväisyyteen. Laatua voidaan mm. tarkastella mittaamalla suunnitelman ja to-
teuman yhdenmukaisuutta tai arvioimalla tuotteen sopivuutta käyttötarkoitukseen. 
(Lehtonen ym., 2004; Logistiikan maailma, 2021) Laatu vaikuttaa rakennushank-
keissa kahdella tavalla. Ensiksi parantuva tekninen laatu vähentää virheiden aiheut-
tamia kustannuksia. Toiseksi laatu parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä. (Lehtonen 
ym., 2004) 

Kustannukset perustuvat toimintojen ja niistä muodostuvien toimintoketjujen ym-
märtämiseen. Kustannuslaskennan tavoitteena on selvittää, miten eri toiminnot ja 
tuotteet käyttävät resursseja. Se auttaa tuote- ja asiakannattavuuden sekä proses-
sien tehokkuuden mittaamista. (Lehtonen ym., 2004) Rakennushankkeen kustan-
nukset muodostuvat suurimmaksi osaksi rakennusaikana, mutta määräytyvät lähes 
kokonaan suunnittelun aikana. (Kankainen & Junnonen, 2001) 

Teknologiajohtaminen luo näkemyksen, kuinka teknologia toimii mm. osana tuo-
tantoprosessia ja kuinka sen keinoja voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. 
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Teknologiajohtamisen yhtenä tavoitteena on tuoda kilpailukykyä yritykselle. Tämän 
lisäksi teknologiajohtamisella pyritään luomaan näkymä yrityksen tulevaisuudesta. 
(Sjöholm, 2006) Teknologiajohtamisen kehittyminen on mm. mahdollistanut ajasta 
ja paikasta riippumattoman työskentelyn sekä yhteistyön eri osapuolten välillä 
(Lehtonen ym., 2004). 

Työvoimaa voidaan käsitellä yhtenä toiminnan tarvitsemana resurssina. Rakenta-
misen tuotannossa tuote pysyy pääsääntöisesti paikallaan toistuvassa tuotantopro-
sessissa, ja työntekijät sekä laitteet liikkuvat eri sijainneissa (Kankainen & 
Junnonen, 2001). Henkilöstöresursseja ei varastoida samalla tavalla kuin materiaa-
leja. Jos resurssi on käyttämättä, ilmenee se menetettynä aikana. Tällöin sen lasken-
nallista resurssikustannusta ei voi saada takaisin. Tuotannonsuunnittelu mahdol-
listaa henkilöstöresurssien käytön optimoinnin. (Lehtonen ym., 2004) 

Tuotekehityksellä tarkoitetaan joko markkinoilla olevan tai kokonaan uuden tuot-
teen kehittämistä. Onnistuneella tuotekehityksellä voidaan vaikuttaa merkittävästi 
tuotantovaiheen kustannuksiin. Tuotekehityksen nopeuttamiseen ja lopputuloksen 
laadun parantamiseen on kehitetty erilaisia tekniikoita. Esimerkiksi suunnittelussa 
on siirrytty 2D-piirustuksista 3D-malleihin ja edelleen virtuaalimalleihin ja niiden 
avulla tehtyihin simulointeihin. (Lehtonen ym., 2004; Kankainen & Junnonen, 
2001)  

Ympäristövaikutuksia voidaan käsitellä kahdesta näkökulmasta. Ympäristövaiku-
tuksia voidaan arvioida kiinnittämällä huomioita tuotteen, prosessin tai toiminnan 
elinkaareen. Toisinaan ympäristövaikutuksia voidaan tarkastella myös toimintaym-
päristön kautta. Toimintaympäristö voi muuttua jatkuvasti sisäisesti ja ulkoisesti. 
Minkä takia toimintatapoja on syytä kehittää aktiivisesti, jotta ne vastaisivat muut-
tuvia vaatimuksia. (Lehtonen ym., 2004) 

2.2 Talotekniset järjestelmät 
 
Rakennusten sisältämä talotekniikka vaikuttaa tänä päivänä tilojen toimintaan ja 

ihmisten viihtyvyyteen vähintäänkin yhtä paljon kuin rakenteelliset ratkaisut. Talo-

tekniikka rakentuu kiinteistöjen ja tilojen palveluista, teknisistä ratkaisuista ja lait-
teista. Niiden avulla vaikutetaan hallitusti rakennuksen sisäisiin olosuhteisiin sekä 

toimintoihin, perustuen käyttäjien tarpeisiin. Näitä tarpeita ovat esimerkiksi ilman, 
veden, lämmön, energian ja tiedon välitys. Lisäksi nämä tarpeet saattavat olla hy-

vinkin yksilöllisiä. (Rakennusvirasto, 2010) 

 
Talotekniset järjestelmät voidaan jakaa kolmeen pääosaan: LVI-, sähkö- ja sähkö-

tekniset tietojärjestelmät (Rakennustietosäätiö ym., 2002). Taulukossa 1 on esitetty 
yksityiskohtaisemmin, mitkä järjestelmät kuuluvat mihinkin pääosaan. Talo 2000 

Hankenimikkeistön (2009) jakaa tekniikkaosat seuraavanlaisesti putki-, ilma-

vaihto-, sähkö-, tiedonsiirto- ja laiteosista (Rakennustieto, 2009).  
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Taulukko 1: Talotekniset järjestelmät osa-alueittain (Rakennustietosäätiö ym., 

2002; Rakennustietosäätiö, 2011)  

LVI-perusjärjestelmät  Sähköjärjestelmät  Sähkötekniset  

tietojärjestelmät  

Lämmitysjärjestelmät Sähkön  
pääjakelujärjestelmät 

Automaatio- 

järjestelmät 

Vesi- ja  
viemärijärjestelmät 

Sähkönliitäntä- 
järjestelmät 

Puhelinjärjestelmät 

Ilmastointijärjestelmät Valaistusjärjestelmät Viestintäjärjestelmät 

Jäähdytysjärjestelmät Sähkölämmitys- 
järjestelmät ja -laitteet 

Merkinantojärjestelmät 

Palontorjunta- 

järjestelmät 

 Sähköiset  

turvallisuusjärjestelmät 

Väestösuojien  

LVI-järjestelmät 

 Tietoverkkojärjestelmät 

  Integroidut järjestelmät 

 

LVI- ja sähköjärjestelmien suunnittelulla voidaan saavuttaa useita kymmenen pro-

sentin säästöjä energiakulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä jo verrattain pienillä 

toimenpiteillä. Tämä vaatii sen, että järjestelmät asennetaan toimimaan optimaali-

sella tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että laitteet ja järjestelmät ovat päällä vain tarvit-

taessa. Rakennuksen käytön optimointi tapahtuu sähköteknisillä tietojärjestelmillä, 

jotka operoivat sekä valvovat LVI- ja sähköjärjestelmiä sekä mahdollistavat järjes-

telmissä ilmenevien ongelmien nopean havaitsemisen. (Rakennusvirasto, 2010) 

 

Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2020 asetuksen rakennusten teknisten järjes-

telmien energiatehokkuudesta. Sen tavoitteena on edistää rakennusten teknisten 

järjestelmien energiatehokasta toimintaa, heikentämättä sisäilmaston laatutasoa. 

Asetus määrittelee mm., että uusiin rakennuksiin asennetaan rakennuksen sähkö-

teknisten tietojärjestelmien avulla itsesäätyvät laitteet, jotka säätävät erikseen läm-

pötilaa kussakin tilassa. Järjestelmien pitää olla suunniteltu ja mitoitettu siten, että 

niillä pystytään ohjaamaan ja valvomaan rakennuksen energiakulutuksen kannalta 

keskeisiä teknisiä järjestelmiä sekä laitteita energiankäytön optimoimiseksi. 

(Rakennustieto, 2020)  

 

Energiatehokkaampien järjestelmäkokonaisuuksien ja tehokkaampien rakennus-

materiaalien ansiosta rakentamisen aikaisten hiilidioksidipäästöjen odotetaan ole-

van laskussa. Viime vuosikymmenellä tarkkailu on siirtynyt yhä enemmän käytön-

aikaisten hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen. (Rodriguez ym., 2020) 

 

Taloteknisillä järjestelmillä on merkittävä vaikutus ilmastoon, kun huomioidaan ra-

kennuksen ja taloteknisten järjestelmien välinen tekninen käyttöikä (Rodriguez 

ym., 2020). Suurin osa taloteknisistä järjestelmistä ja laitteista kestää enintään 15 

vuotta, ja vain joidenkin putkimateriaalien enimmäiskäyttöikä voi olla 40 vuotta 

(Schoen, 2010). Keskimäärin rakennuksen talotekniikka vaihdetaan 10–20 vuoden 

(Rodriguez ym., 2020) välein. Taloteknisten järjestelmien käyttöiän ollessa 
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huomattavasti lyhyempi kuin itse rakennuksen, keskittyy korjausrakentaminen 

usein taloteknisiin korjauksiin ja lisäyksiin (Rodriguez ym., 2020). Peruskorjauksen 

yhteydessä voidaankin parantaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuutta ja 

sisäilman laatua (Schoen, 2010).  

 

Lyhyen käyttöiän lisäksi talotekniikkatuotteet, jotka kokevat nopean teknologiake-

hityksen, kuten valodiodi LED-valaisimet, saatetaan korvata uusilla tuotteilla asia-

kaskokemuksen parantamiseksi ennen niiden teknisen käyttöiän loppumista. Täl-

löin todellinen elinkaari on paljon lyhyempi ja kalliimpi kuin suunniteltu ennenai-

kaisen vaihdon vuoksi. (Gayral, 2017) 

 

2.3 Taloteknisten järjestelmien prosessin nykytila 
 
Tässä luvussa käsitellään taloteknisten järjestelmien prosessin nykytilaa. Tyypilli-

sesti talotekniikka tulee mukaan rakennushankkeeseen hankesuunnitteluvaiheessa, 

kun pohdinnassa on esimerkiksi rakennuksen lämmitystapa ja vaatimukset sisäil-

mastolle sekä energialuokalle. Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan hankkeen 

suunnittelulle ja läpiviennille tavoitteet, minkä pohjalta määritetään esimerkiksi 

hankkeen toteutusmuoto ja sopimukset. (Rakennustietosäätiö, 2013) Taloteknisten 

järjestelmien laadukas ja tehokas suunnittelu ja asennus ovat olennainen edellytys 

onnistuneelle hankkeelle, kun tavoitellaan kustannustehokkaita sekä toiminnallisia 

ratkaisuja. (Samarasignhe ym., 2019) 

 

Talotekniikan osuus rakennushankkeesta on jatkuvassa nousussa. Tällä hetkellä sen 

osuus voi olla jopa 40 % koko hankkeen kustannuksista (Granlund, 2020), riippuen 

hankkeen koosta ja vaatimustasosta. Lisäksi hankkeen alkuvaiheen päätöksillä on 

merkittävä vaikutus rakennuksen elinkaarikustannusten muodostumiselle. (Pu-

lakka ym., 2007)  

 

Kuvaan 5 on poimittu projektijohtamisen näkökulmia talotekniikan johtamiseen ra-

kennushankkeissa. Kyseinen kuva toimii myös tämän luvun runkona.   

  

 
Kuva 5: Näkökulmia talotekniikan johtamiseen rakennushankkeissa  
 
2.3.1 Toimijoiden integrointi: sopimukset, hankemuodot ja hankinnat 
 
Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetusten ja rakentamismääräysten ta-

soisiin säännöksiin. Laissa ja asetuksissa esitetään rakentamista koskevat vaati-

mukset, joiden tarkoituksena on varmistaa rakentamiselta edellytetty vähimmäis-

taso. Rakennushankkeessa tulee hallita samanaikaisesti monimutkaisen lopputuot-

teen laajuutta, laatua, aikataulua ja kustannuksia, suhteessa asetettuihin tavoittei-

siin. (RTS, 2013) 

 



 

14 
 

Rakennusalalla on käytössä vakiintunut urakka-asiakirjajärjestelmä. Sen sopimus-

rungon muodostavat sekä työntekijäjärjestön ja työnantajien tai työnantajien järjes-

tön välinen työehtosopimus, että rakennusurakan yleiset sopimusehdot. Valmis so-

pimusrunko tuo hankkeelle lisää aikaa ja resurssitehokkuutta, sillä monet sopimuk-

sen osat ovat jo valmiina. Sopimusehtojen tarkoituksena on löytää tasapaino hank-

keen osapuolten välillä ja muotoilla käytäntöjä rakennusteollisuudessa, välttäen 

osapuolten välisiä konflikteja. Yleiset sopimusehdot, YSE määrittelee osapuolten 

velvollisuuksia, siten että työt etenisivät aikataulullisesti, laatuvaatimusten mukai-

sesti ja lisäisivät osapuolten välistä yhteistyötä. (Infra, 2021) 

 

Hankkeita johdetaan yleensä joko tilaajan omin resurssein tai ulkopuolisia palve-

luita käyttäen (RTS, 2013). Tyypillisesti tilaaja hankkii talotekniikkapalvelut ja -jär-

jestelmät kiinteistön elinkaarelle monilla erillisillä sopimuksilla. Tämä vaikeuttaa 

eri osapuolten tavoitteiden yhteensovittamista. Usein yksittäisen osapuolen tavoit-

teet ajavat hankkeen sekä tilaajan kokonaisedun edelle. (Vuolle & Junnonen, 2021)  

 

Suunnittelun valmistelussa valitaan talotekniikkasuunnittelijat ja tehdään suunnit-

telusopimukset hankesuunnitelman pohjalta. Hankkeen talotekniikkasuunnitteli-

joiden valinta tapahtuu tarjouskilpailulla (Koppinen & Lahdenperä, 2003). Talotek-

niikkasuunnittelijoihin sisältyy pääsääntöisesti LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnit-

telija. Tyypillisesti sähkö- ja automaatiosuunnittelijoita tarjotaan yhdessä. Lisäksi 

isommat suunnittelutoimistot saattavat tarjota kaikkia kolmea talotekniikkasuun-

nittelualaa. (Taloteknisten suunnittelun tehtäväluettelo, 2017) Tarjouskilpailussa 

huomioidaan hankkeen erityispiirteet ja suunnittelijoiden erityisosaamiseen. Kil-

pailumenettelyllä tilaaja pyrkii varmistamaan hankittavalle talotekniikkapalvelulle 

laadullisesti parhaimman ja elinkaariedullisimman vaihtoehdon (Vuolle & Junno-

nen, 2021).  

 

Hankkeen urakkamuodon mukaan määräytyvät asiakirjojen laadinnan ajankohdat 

ja laajuudet talotekniikan osalta (Taloteknisten suunnittelun tehtäväluettelo, 2017). 

Tyypillisiä urakkamuotoja ovat kokonaisurakka, kokonaisvastuu-urakka, jaettu 

urakka, projektinjohtourakka ja yhteistoimintaurakka (Lindholm, 2015). 

 

Kokonaisurakassa tilaajan valitsee hankkeeseen suunnittelijat, työmaavalvojat ja 

turvallisuuskoordinaattorin sekä tekee sopimuksen yhden pääurakoitsijan kanssa. 

Valittu pääurakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. Hänen tehtäviinsä kuuluu 

toteuttaa rakennustyö tilaajan laatimien asiakirjojen pohjalta ja vastata kaikista so-

pimusehtojen mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. Pääurakoitsija voi lähtö-

kohtaisesti käyttää aliurakoitsijoita. Tällöin sopimussuhde on pää- ja aliurakoitsijan 

välillä. (Lindholm, 2015) 

 

Kokonaisvastuu-urakassa urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa koko rakennustyön. 

Urakassa suunnitteluvastuu on pääurakoitsijalla. Lisäksi pääurakoitsija vastaa ra-

kennustyön lopputuloksesta ja eri työsuoritusten yhteensovittamisesta. (Lindholm, 

2015) 
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Jaetussa urakassa tilaaja pilkkoo rakennusurakan pienempiin osakokonaisuuksiin. 

Kaikki osakokonaisuudet kilpailutetaan ja sovitaan erillisiksi urakkakokonaisuuk-

siksi. Jaetussa urakassa urakoitsijat eivät lähtökohtaisesti ole sopimussuhteessa 

keskenään. (Lindholm, 2015)  

 

Projektinjohtourakassa tilaaja valitsee tuekseen erillisen toteuttajan. Tilaaja johtaa 

toteuttajan kanssa rakennushanketta, mutta lopullinen päätösvalta säilyy tilaajalla. 

Hankkeen suunnittelu ja toteutus limitetään tekemällä rakennustyöt useina hankin-

toina. Hankinnat kilpailutetaan suunnittelun etenemisen myötä. (A-Insinöörit, 

2021) (Kiiras & Kiiras, 1999) 

 

Yhteistoimintaurakka, eli allianssi on rakennushankkeen eri osapuolten tiiviiseen 

yhteistyöhön perustuva hankemuoto. Allianssissa osapuolet vastaavat yhdessä pro-

jektin suunnittelusta ja toteutuksesta. (A-Insinöörit, 2021) Kumppanuus- ja yhteis-

toiminnalliset mallit ovat yleistyneet talotekniikkaurakoinnin parissa. Niissä koros-

tuvat sopimuspuolten yhteiset arvot ja tavoitteet – molemmat osapuolet hyötyvät 

yhteistyöstä. Lisäksi malli mahdollistaa talotekniikkaurakoitsijoiden aikaisemman 

osallistumisen ja mahdollisuuden vaikuttaa suunnitelmiin sekä päätöksiin. Usein 

talotekniikkaurakoitsijat eivät kuitenkaan ole suoraan mukana mallissa. (Koppinen 

& Lahdenperä, 2003) 

 

Talotekniikkaurakat toteutetaan tyypillisesti kuitenkin aliurakkana osana pääto-

teuttajan urakkaa. Tällöin talotekniikkaurakoitsijat ovat sopimussuhteessa pääura-

koitsijan kanssa ja toteuttavat työnsä pääurakoitsijan ohjauksessa. (Koppinen & 

Lahdenperä, 2003) Aliurakoitsijan velvollisuudet ja suoritukset määritellään urak-

karajoilla (Rakennustieto, 1999). Tyypillisesti talotekniikkaurakoitsijan liittyessä 

hankkeeseen suunitelmat ovat jo valmiina. Lisäksi vastike on usein ennalta sovittu 

kiinteä rahasumma. Talotekniikkaurakoitsijoiden kate muodostuu heidän omista 

tavoitteistaan, mikä ei välttämättä tue ponnistelua tilaajan tavoitteiden täyttä-

miseksi. (Koppinen & Lahdenperä, 2003)   

 

Aliurakkana tehtäessä pääurakoitsija saa siirrettyä monia töiden laatuun ja kustan-

nuksiin liittyviä riskejä aliurakoitsijalle. Pääurakoitsija sitoutuu vain maksamaan 

urakasta kiinteän hinnan. Tämä vaikuttaa siihen, että pääurakoitsijalla ei ole suoraa 

hallintaa esimerkiksi käytettävien resurssien määrästä. Aliurakoitsijan vastuulle jää 

organisoida työ tehokkaasti, ylläpitää ja saavuttaa vaadittu laatutaso. (Tatum & Kor-

man, 2006; Rakennustieto, 1999)   

 

Aliurakoinnin lisäksi työt voidaan toteuttaa alistettuna sivu-urakkana. Urakassa 

pääurakoitsija vastaa alistettujen sivu-urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta, 

vaikka sivu-urakoitsija on sopimussuhteessa tilaajan kanssa. Tilaaja tekee pääura-

koitsijan kanssa urakkasopimuksen, mutta samalla pidättää heiltä oikeuden valita 

erikoistöiden suorittajat. (Rakennustieto, 1999) 

 

Pääurakoitsija voi toteuttaa talotekniikkaurakan omilla resursseillaan. Tällöin vas-

tuu hankkeen kustannuksista, laadusta ja aikataulusta säilyy pääurakoitsijalla. Näin 
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ollen pääurakoitsijan vaikutusmahdollisuudet ovat myös suuremmat. (Rakennus-

tieto, 1999) 

 

Toisinaan talotekniikkaurakat toteutetaan tavoitehintaurakkana. Tavoitehin-

taurakassa talotekniikkaurakoitsijan palkkio määräytyy hankkeen kustannustehok-

kaasta toteutuksesta. Urakassa suunnittelu ja toteutus tehdään limittäin. Tämä 

mahdollistaa talotekniikkaurakoitsijoiden aikaisemman osallistumisen hankkee-

seen. (Koppinen & Lahdenperä, 2003) 

 

2.3.2 Suunnittelu 
 
Hankkeen suunnittelussa suunnittelijoiden tulee olla riittävän ajoissa käytettävissä 

ja heidän tulee täyttää vaaditut pätevyysvaatimukset. Suunnittelijat vastaavat hei-

dän suunnitelmiensa ratkaisujen oikeellisuudesta kestävyyden, toiminnallisuuden 

ja toteutettavuuden suhteen. (Taloteknisten suunnittelun tehtäväluettelo , 2017) 

 

Talotekniikkasuunnittelu on osa suurempaa suunnittelukokonaisuutta. Rakennus-

teollisuuden hajanaisuuden vuoksi hankkeen eri suunnittelutiimit työskentelevät 

kuitenkin jopa pääosin erikseen. Tämän takia muiden muutokset, kuten arkkitehti- 

ja rakennesuunnitelmamuutokset, vaikuttavat talotekniikkasuunnitelmien loppu-

tulokseen. (Taloteknisten suunnittelun tehtäväluettelo, 2017)  

 

Suunnitelmat tehdään hyödyntäen erityyppisiä suunnitteluohjelmistoja. Tavoit-

teena on yhdistää kaikkien suunnittelualojen mallit yhdeksi isoksi tietomalliksi. Tie-

tomallissa on talotekniikkamallin lisäksi arkkitehti- ja rakennemalli. (Taloteknisten 

suunnittelun tehtäväluettelo, 2017) 

 

Talotekniset järjestelmät voidaan suunnitella toimimaan keskitetysti tai hajaute-

tusti. Keskitetyillä järjestelmillä on keskuslaitos pisteitä, kuten ilmanvaihtokone-

huoneita. Järjestelmässä yksi kone hoitaa kaikki järjestelmän tehtävät ja ylemmät 

tasot ohjaavat alempia tasoja. Hajautetussa järjestelmässä on useita ohjauspisteitä. 

Järjestelmässä toiminnot on siirretty lähemmäs prosessia ja jokainen yksikkö toimii 

muista riippumattomana. (Tatum & Korman, 2006)  

 

Hankkeen ehdotussuunnittelussa selvitetään taloteknisten järjestelmien tekniset 

vaihtoehdot, joiden avulla tavoitteet voidaan toteuttaa. Koko suunnitteluryhmä tar-

kastelee yhdessä vaihtoehtoja, jotka soveltuvat ja tukevat arkkitehdin määrittelemiä 

tilaratkaisuvaihtoehtoja. Vaihtoehtoja on tarkoitus vertailla toisiinsa huomioiden 

vaikutukset esimerkiksi hankkeen elinkaarikustannuksiin ja hiilijalanjälkeen. Eh-

dotussuunnittelussa määritellään myös taloteknisille järjestelmille alustavat sijain-

nit, tyypit ja reitit. Päätöksenteon tueksi vaihtoehdoille voidaan tehdä mm. energian 

tavoitekulutus-, investointi-, sisäilmaolosuhde- ja valaistuslaskenta. Näin varmistu-

taan, että suunnittelijat esittävät suunnitelmissaan riittävän vaatimustason. Lo-

puksi suunnitelmavaihtoehdot kirjataan ja visualisoidaan. (Rakennustieto Oy, 2017; 

Korman & Tatum, 2006)  
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Yleissuunnitteluvaiheessa ehdotussuunnitelmat päivitetään toteutuskelpoisiksi 

yleissuunnitelmiksi. Ehdotussuunnitteluvaiheessa tehtyjä toimenpiteitä tarkenne-

taan, varmistutaan tavoitteiden toteutumista ja tiedonvaihtoaikataulun voimassa-

olosta. Tiedonvaihtoaikataulun tarkoituksena on määrittää suunnittelutehtävät, joi-

den suoritus edellyttää muilta suunnittelijoita saatavia lähtötietoja. Yleissuunnitte-

luvaiheessa talotekniikkasuunnittelijat sopivat järjestelmien pääreiteistä ja yhteen-

sovittamisesta. Lisäksi valitaan tyyppitilojen ja kerrosten talotekniset ratkaisut hy-

väksyttyjen ehdotusten perusteella. Yleissuunnitelma-asiakirjoihin määritellään 

järjestelmien osalta kuvaukset ja kaaviot toimintaperiaatteineen. (Rakennustieto 

Oy, 2017) 

 

Yleissuunnittelun päätteeksi siirrytään rakennuslupatehtäviin. Rakennuslupatehtä-

vien yhteydessä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistutaan 

suunnittelijoiden kelpoisuudesta ja pääpiirustusten oikeellisuudesta sekä laaditaan 

lupahakemus. (Rakennustieto Oy, 2017) 

 

Toteutussuunnitteluvaiheessa tarkistetaan, että yleissuunnitelma sisältää tarvitta-

vat tiedot. Suunnitelman tulee sisältää tuote- ja järjestelmäkokonaisuudet sekä nii-

den vaatimustasot. Pää- ja, kenttälaitteiden sekä pisteiden sijainnit varmistetaan 

yhdessä käyttäjän, sisustajan ja arkkitehdin kanssa. Lopuksi suunnitelmaa verra-

taan hankkeen tavoitteisiin. Mahdollisista poikkeamista sekä niiden syistä raportoi-

daan. (Rakennustieto Oy, 2017) 

 

Talotekniikkasuunnittelu on monitieteinen ala. Tämän takia palveluiden ja järjes-

telmien suunnittelunohjaus on ratkaisevassa asemassa rakennushankkeen onnistu-

misen kannalta. Suunnittelu, rakentaminen sekä käyttö ja ylläpito ovat suunnitte-

lunohjauksen kolme tärkeintä vaihetta. Suunnittelunohjausta ei ole tyypillisesti 

budjetoitu rakennuskustannuksiin, vaan siitä aiheuttavat kustannukset integroi-

daan suunnitteluun. Tehokas taloteknisten järjestelmien suunnittelunohjaus edel-

lyttää jokaisen järjestelmän suunnittelua, rakentamista sekä käyttöä ja ylläpitoa 

koskevan tiedon toistoa sekä integrointia. Suunnittelua ohjataan jokaisessa suun-

nitteluvaiheessa seuraavilla toimenpiteillä:  

- täsmennetään ja aikataulutetaan suunnittelun tehtävät huomioiden toteu-

tusmuodon asettamat tavoitteet, 

- suunnitelmat kirjataan ja visualisoidaan,  

- varmistetaan, että pääsuunnittelija huolehtii suunnitelmien yhteensovitta-

misesta sekä ristiriidattomuudesta ja että suunnittelijoiden yhteistyö toimii 

sovitulla tavalla, 

- varmistetaan, että suunnittelijat esittävät suunnitelmissaan tuotteiden vaati-

mustason,  

- hankkeen suunnittelussa otetaan huomioon järjestelmien huolto ja vaihto 

niin että ne eivät vaikuta rakennuksen käyttöön.  

Suunnittelunohjauksen tavoitteena on ehkäistä ristiriitoja järjestelmien välillä en-

nen toteutusvaihetta, huomioiden järjestelmien toiminnalliset vaatimukset (Talo-

teknisten suunnittelun tehtäväluettelo, 2017).  
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2.3.3 Tuotannonsuunnittelu 
 
Arkkitehdin piirustusten pohjalta tehdyistä määräluetteloista luodaan hankkeelle 

yleisaikataulu. Perinteisesti talotekniikka esitetään osana yleisaikataulua. Yleensä 

yleisaikataulua laadittaessa hankkeeseen ei ole vielä valittu talotekniikkaurakoitsi-

joita. Tällöin pääurakoitsija laatii aikataulun tehtäväluetteloiden perusteella. (Kos-

kenvesa & Sahlstedt, 2013) 

 

Aikataulun tehtävät ovat töitä tai toimintoja, joita varten on varattava riittävästi ai-

kaa ja resursseja. Tehtävien suoritukseen sisältyy usein varsinaisen työn lisäksi täy-

dentäviä osuuksia. Täydentäviä osuudet sisältävät aloittavia, ylläpitäviä ja lopettavia 

suorituksia, esimerkiksi materiaalien ja kaluston siirrot, siivous sekä suojaus. Ta-

voitteena on, että taloteknisten töiden tehtäväluettelo, määrien mittaus ja työme-

nekkien määrittely sekä tehtävien sijoittaminen aikatauluun tehtäisiin pää- ja talo-

tekniikkaurakoitsijoiden yhteistyönä. (Koskenvesa & Sahlstedt, 2013) 

 

Yleisaikataulun lisäksi voidaan luoda erillinen talotekniikka-aikataulu. Talotek-

niikka-aikataulutus varmistetaan yleisaikataulun tahdistumisen avulla. Ilman aika-

taulujen yhteensovitusta hankkeen ohjattavuus tulee olemaan heikko. Rakennus- ja 

talotekniikkatöiden yhdistämisellä samaan aikatauluun havaitaan todettavissa ole-

vat riippuvuudet. Oleellista on tiedostaa, milloin ja millä resursseilla aikatauluteh-

tävät on mitoitettu sekä milloin pakkotahdistettu. Talotekniikka-aikataulu ja yleis-

aikataulu, joka sisältää talotekniikkatyöt hyväksytään työmaakokouksessa. Kosken-

vesa & Sahlstedt, 2013) 

 

2.3.4 Työmaan tuotannonohjaus 
 
Työmaan tuotannonohjaus edellyttää kokonaisuuden sekä yksittäisten tehtävien 

suunnittelua. Tehtäväsuunnittelulla voidaan ennaltaehkäistä työssä esiintyviä on-

gelmia ja varmistaa, että kaikki työn edellytykset ovat kunnossa tehtävää aloittaessa. 

Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on ehkäistä riskien toteutumista. Se auttaa 

tunnistamaan laatu- ja aikataulupoikkeamat. (Ratu, 2010) 

 

Aikataulu ja tehtävälle asetetut välitavoitteet käydään läpi tehtävän aloituspalave-

rissa. Työvaiheen aloituspalaveria varten laaditun tarkastuslistan perusteella hank-

keen osapuolet käyvät yhdessä läpi työn aloitusedellytykset. Niitä on mm. edeltävien 

työvaiheiden valmius ja työkohteiden kunto, materiaalien saatavauus ja työskente-

lyolosuhteet. (Ratu, 2010) 

 

Työmaanaikaisilla laadunvarmistustoimilla varmistetaan, että järjestelmät vastaa-

vat suunnitelmia ja sovittua laatutasoa sekä toimivuutta. Laadunvarmistus toteute-

taan ennalta sovitulla ja aikataulutetulla tavalla. Talotekniikkaurakoitsijat osallistu-

vat muiden osapuolten, kuten rakennuttajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden 

suunnittelu- sekä aikataulutuskokouksiin. Tämän tarkoituksena on varmistaa suun-

nitelmien mukainen luovutus ja käyttöönotto. (Rakennustietosäätiö, 2018) 
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2.3.5 Luovutus ja käyttöönotto 
 
Taloteknisten järjestelmien kokonaistoimitukset ovat yhä harvinaisia. Tällä hetkellä 

urakoitsijan hankinnat hajautuvat suurelle joukolle eri tuote- ja laitetoimittajia. 

(Koppinen & Lahdenperä, 2003) Ennen järjestelmien lopullista käyttöönottoa suo-

ritetaan testaus- ja luovutusprosessi. Sen avulla varmistutaan suunnitelmien mu-

kaisesta toteutuksesta sekä käyttö- ja ylläpitovalmiudesta. (Rakennustietosäätiö, 

2018) 

 

Asennustapatarkastukset suoritetaan rakennuttajan edustajan läsnä ollessa ja ne 

dokumentoidaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Laite- ja asennustapatarkas-

tusten sekä tiiveys- ja painekokeiden hyväksytty suorittaminen on edellytys toimin-

nantarkastuksen aloittamiselle. Toiminnantarkastuksessa tarkastuslistoja käyttä-

mällä voidaan jaksottaa tarkastuksia. Talotekniikkasuunnittelijat laativat järjestel-

mäkohtaiset mallit tarkastuslistoista, joiden perusteella talotekniikkaurakoitsijat 

laativat tarvitsemansa tarkastuslomakkeet. Toimintatarkastuksen yhteydessä ha-

vaittujen virheiden ja puutteiden korjaamiseen ryhdytään välittömästi. Hyväksy-

tysti suoritetut toimintatarkastukset ovat edellytyksenä toimintakokeiden aloitta-

miselle. (Rakennustietosäätiö, 2018) 

 

Toimintakokeista vastaavat talotekniikkavalvojat. He huolehtivat, että kaikki toi-

menpiteet suoritetaan hankekohtaisen toimintakoesuunnitelman mukaisesti. Toi-

mintakokeiden laajuus ja tarkkuus määräytyy toimintakoetta edeltävien urakoitsi-

joiden toimintatarkastuksien laadun sekä kattavuuden perusteella. Jos todetaan toi-

mintatarkastusten olevan kattavia, hyvin dokumentoituja ja puutteiden vähäisiä, 

voidaan toimintakokeet suorittaa pääasiallisesti pistokoemaisesti. Rakennuksen 

käyttöönotto ja siihen liittyvä perehdytys voi tapahtua useassa vaiheessa ja eri ta-

hoille, mutta käytönopastus järjestetään rakennuksen lopulliselle käyttäjälle sopi-

musasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa talotekniikkajärjestelmien ja huonelaittei-

den osalta.  (Rakennustietosäätiö, 2018) 

 

2.4 Talotekniikan prosessin kehittäminen 
 
Tässä luvussa käsitellään talotekniikan prosessin haasteita ja kehitysmahdollisuuk-

sia. Nykyään tilaajat vaativat samanaikaisesti yhä nopeampia ja halvempia tapoja 

hankkeen toteuttamiseen. Talotekniikan prosessin hallinnalla on merkittävä vaiku-

tus hankkeen toteuttamisen sujuvuuteen ja taloudelliseen kannattavuuteen. (Khan-

zode, 2010)  

 

2.4.1 Kommunikointi ja yhteistyö 
 
Talotekniikan prosessin on koettu aiheuttavan enemmän haasteita kuin muut ra-

kennusprojektin osa-alueet. Haasteita on havaittu hankkeen päätöksenteossa, 

suunnittelun ohjauksessa sekä tuotannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa. Monsber-

gerin ja Fruhwirthin (2018) tutkimuksesta ilmenee mm., ettei hankkeen osapuolien 

talotekniikkaosaaminen ole riittävällä tasolla ja talotekniikan suunnitteluvaihee-

seen ei paneuduta tarpeeksi hyvin. (Monsberger & Fruhwirth, 2018)  
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Yhteistyön ja hyvän suunnittelun ohjauksen avulla voidaan varmistua, että tilat 

suunnitellaan käyttäjien todellisiin tarpeisiin. (Monsberger & Fruhwirth, 2018) 

Lahdenperän ja Koppisen (2003) tutkimuksen mukaan riskien jakaminen tasaver-

taisesti hankkeissa kannustaa hankkeen eri osapuolia parempaan yhteistyöhön ja 

innovatiivisuuteen. Lisäksi palkkion on nähty innostavan osapuolia enemmän kuin 

sanktio. (Koppinen & Lahdenperä, 2003) 

 

Rakennusalan yleiset sopimusehdot toimivat pohjana sopimuksia tehdessä. Sopi-

musehtojen haasteena on ennalta määrittelemättömät tilanteet. (Rakennustieto, 

1999) Näin ollen tarjouspyyntöihin ja urakkaneuvotteluihin on tuotu selvästi sopi-

musehdoista poikkeavia määräyksiä (Kivioja, 2014). 

 

Urakkasopimuksiin otettuina poikkeavat määräykset saattavat horjuttaa sopimuk-

sia ja olla urakoitsijan näkökulmasta kohtuuttomia. Tilaajat saattavat lisätä urakka-

ohjelmaan esimerkiksi ylimääräisiä sanktioita, joista ei ole erikseen mainintaa sopi-

musehdoissa. Lisäksi maksuaikoja on saatettu pidentää tulkinnanvaraisen virheen 

tai puutteen vuoksi. Tämä aiheuttaa sopimusketjussa urakoitsijalle usein liiallisia 

vaatimuksia. (Kivioja, 2014) 

 

Monsbergerin ja Fruhwirthin (2018) tutkimuksen tulosten perusteella talotekniik-

kaa koskevat päätökset tehdään liian myöhään tai niitä ei tehdä lainkaan. Haasteena 

päätöksenteossa on havaittu hankkeen osapuolten kokemattomuus taloteknisten 

järjestelmien suunnittelusta ja ohjauksesta. (Monsberger & Fruhwirth, 2018) Talo-

tekniikkaurakoitsijoiden varhainen osallistuminen on todettu taas olevan avainase-

massa taloteknisten järjestelmien prosessin ohjauksessa, sillä voidaan paremmin 

varmistua, että päätöksenteossa huomioidaan myös rakennuksen talotekniikka. 

(Khanzode, 2010) 

 

Talotekniikkaurakoitsijoiden osallistuminen suunnitteluvaiheeseen tapahtuu kui-

tenkin liian myöhäisessä vaiheessa. He sattaavat osallistua vasta siinä vaiheessa, 

kun rakennuksen runko on jo valmis tai melkein valmis (Samarasinghea ym., 2019). 

Talotekniikkaurakoitsijoiden aikaisemmalla osallistumisella voidaan mahdollistaa 

tarkemman talotekniikka-aikataulun esitys (Monsberger & Fruhwirth, 2018). Tä-

män lisäksi he voivat varmistaa, ettei aukkoja tai läpivientejä suljeta ennen kuin ta-

lotekniikka-asennukset on saatu tehtyä (Samarasinghea ym., 2019).  

 

Monsbergerin ja Fruhwirthin (2018) tutkimuksen mukaan taloteknisessä suunnit-

telussa ei ole tarpeeksi toteutuksen osaamista. Tämä saattaa aiheuttaa suunnitelma-

virheitä, jotka vaikuttavat toteutukseen. Suunnitelmavirheet voivat ilmetä kompo-

nenttien purkamisena, vaihtamisena tai korjaamisena. Tämä taas vaikuttaa raken-

nuksen toimintaan ja kunnossapitoon. (Monsberger & Fruhwirth, 2018) Tämän ta-

kia suunnittelijoita tulisi ennemmin haastaa ja palkita rakennettavuudeltaan toimi-

vista ratkaisuista, eikä tuntien minimoimisesta (Building 2030, 2019).  

 

Yhteistyön merkitys on havaittu korostuvan suunnittelun aikana. Etenkin suunnit-

telun alkuvaiheessa yhteistyö korostuu, kun on tarve kerätä käyttäjiltä lähtötietoja 
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suunnittelua varten. (Monsberger & Fruhwirth, 2018) Tyypillisesti haasteena on 

saada kerättyä riittävästi tietoa tilojen tulevista käyttäjistä ja heidän todellisista tar-

peistaan. Tilanteissa, joissa lähtötietoja ei saada tarpeeksi, pohjautuvat ne oletta-

miin. (Sanni-Anbire ym., 2019)  

 

Suunnittelutiimien välinen yhteistyö ja viestintä ovat ensiarvoisen tärkeitä suunnit-

teluristiriitojen välttämiseksi (Monsberger & Fruhwirth, 2018). Talotekniikka sijoit-

tuu rakennushankkeissa suunnittelun osalta viimeiseksi. Tämän takia tilaajien ja 

muiden suunnitteluryhmien tekemät muutokset vaikuttavat myös talotekniikkaan. 

Esimerkiksi, kun tilan käyttötarkoitusta muutetaan, vaatii se mm. ilmanvaihtojär-

jestelmän vaihtamista ja ilmavaihtokanaviston runkokoon muuttamista. Tämä joh-

taa merkittävään määrään lisä- ja muutostöitä, jotka taas aiheuttavat viivästyksiä ja 

lisäkustannuksia hankkeelle. (Samarasinghe ym., 2017)   

 

Lisä- ja muutostyöt kasvattavat merkittävästi suunnittelun osuutta hankkeen ajan-

käytöstä. Jotta suurimmilta lisä- ja muutostöiltä vältyttäisiin, talotekniikkasuunnit-

telijat saattavat huomioida 20–25 % (Samarasinghe ym., 2017) riskivarauksen 

suunnitelmissaan järjestelmien osalta. Tämä saattaa kuitenkin koitua ongelmal-

liseksi, jos suunnitelmissa ei tapahdukaan muutoksia. Ylimitoitettuna talotekniset 

järjestelmät ohjaavat hanketta huonompaan energia- ja tilatehokkuuteen. (Samara-

singhe ym., 2017) Sujuvalla yhteistyöllä voidaan kuitenkin ehkäistä lisä- ja muutos-

työsyklejä.  

 

Rakentamisen suunnittelun ja ohjauksen haasteet liittyvät pääosin rakennushank-

keiden ainutlaatuisuuteen. Tyypillisesti tavoiteltu lopputulos on toiminnallisilta ja 

teknisiltä ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen, sillä jokainen rakennuspaikka ja sen 

olosuhteet ovat erilaisia. Haasteita aiheuttaa rakentamisen osapuolten vaihtuva ko-

koonpano sekä hankkeiden tyypillisesti suuri koko. Rakenteiden kokoonpano ta-

pahtuu suurelta osin ulkona ja vaihtelevissa olosuhteissa tehdasolosuhteiden sijaan. 

(Pelin, 2019; SFS ISO 21500, 2012) 

 

Tyypilliset ristiriidat, joita projektiryhmät kokevat hankkeen aikana liittyvät sa-

massa tilassa tehtäviin eri järjestelmien samanaikaiseen asennukseen. Tämä on 

suoraan yhteydessä järjestelmien asennuksen koordinointiin. (Korman & Tatum, 

2006) Päällekkäiset työvaiheet aiheuttavat työntekijöiden välillä konflikteja, viiväs-

tyksiä ja huonotavat tuottavuutta. Tähän lisättynä heikko kommunikointi vaikeut-

taa myöhemmin taloteknisten järjestelmien käyttöönottoa ja huollon opastusta. 

(Samarasinghe ym., 2017) 

 

Ilman rakennushankkeen jatkuvaa ohjausta voi osapuolten välille syntyä helposti 

konflikteja ja nopeasti laajeneva epäjärjestys voi kasvaa kustannusten, aikataulun ja 

laadun osalta. (RTS, 2013) Konfliktit ja epäjärjestys synnyttävät turhia viiveitä toi-

minnalle. Viiveiden luoma kiire taas voi aiheuttaa laadullisia virheitä ja sitä kautta 

lisätä kustannuksia. (Iskala, 2019)   
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2.4.2 Teknologian hyödyntäminen 
 
Suurin osa taloteknisestä suunnittelusta toteutetaan kolmiulotteisena tietomallin-

tamisena. Rakennuksen tietomalli eli Building Information Modeling (BIM) tarkas-

telee koko rakennuksen elinkaarta, sisältäen kaikki hankkeen prosessit. Tietomallin 

tarkoituksena on toimia hankkeessa yhteistyöalustana. Sen tavoitteena on ratkoa 

ongelmia kokoamalla kaiken suunnittelutiedon samaan paikkaan. Tällöin myös toi-

minnan läpinäkyvyys paranee ja johtaminen helpottuu. (Wang ym., 2016)   

 

Tietomallisuunnittelu muodostuu kahdesta vaiheesta: ehdotus- ja yleissuunnittelu-

vaiheesta sekä toteutussuunnitteluvaiheesta. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on 

saada riittävät lähtötiedot järjestelmä- ja laitevalintojen sekä tilavarauksien suun-

nitteluun. Lähtötietoja on tarkoitus hyödyntää myös muiden suunnittelualojen mal-

lin luomisessa. Toteutussuunnitteluvaiheessa luodaan ohjeistus taloteknisen tieto-

mallin suunnittelulle. Tämän pohjalta tuotetaan malli rakennuksen taloteknisistä 

järjestelmistä. (Wang ym., 2016)   

 

Tietomalli mahdollistaa suunnitteluvaiheessa useamman vaihtoehdon tarjoamisen. 

Sen avulla voidaan suorittaa vaihtoehtotarkasteluja ja analyysejä suunnitelmista. 

Suunnittelijat voivat optimoida esimerkiksi auringonvaloa, sisäilmanlaatua, energi-

ankulutusta ja ilmanvaihtoa sekä tarkailla, miten eri oimenpiteet vaikuttavat elin-

kaaritehokkuuteen ja -kustannuksiin. (Wang ym., 2016) Lisäksi voidaan arvioida 

hankkeen rakennettavuutta, tilavaatimuksia, esivalmistuksen mahdollistamista ja 

turvallisuutta (Korman & Lu, 2011).  

 

Tietomallin on havaittu edistäneen talotekniikan prosessin ohjausta suunnitteluvai-

heessa (Monsberger & Fruhwirth, 2018; Korman ym., 2010). On huomattu, että ta-

lotekniikka-, arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien ristiriidat ovat helpommin tun-

nistettavissa tietomallin avulla. Tietomallin sisältäessä kaiken valmistustiedon, toi-

mii se apuna tarkempien arvioiden luomisessa. Lisäksi siitä on apua tuotteiden val-

mistuksen ohjauksessa, josta on hyötyä mm. valmistajille, suunnittelijoille ja ura-

koitsijoille. Tuotekeskeiset tietomallit ottavat myös huomioon suunnittelun tavoit-

teet ja kriteerit. Tämä helpottaa tehokasta rakentamista, asennusta ja käyttöönot-

toa. Tietomallin ajantasaisuuden tarkistaminen on kuitenkin aina yksi tärkeimmistä 

vaiheista. (Wang ym., 2016; Wang & Leite, 2016) 

 

Talotekniikkaurakoitsijat ovat avainasemassa suunnitteluvaihtoehtojen luomisessa. 

He vastaavat rakentamisen yksityiskohtien kehittämisestä ja toteutuksesta. He ovat 

kuitenkin tyypillisesti passiivisia tietomallipohjaisessa suunnittelun ohjauksessa. 

Tämä saattaa johtua siitä, että tietomallin käyttö hankkeissa ei ole vielä täysin va-

kiintunut. Tämän lisäksi urakkalaskenta ja osa mittauksista saatetaan tehdä manu-

aalisesti, jolloin ne vievät aika- ja henkilöresursseja. (Wang ym., 2016; Wang & 

Leite, 2016) 

 

Tietomallin käyttö kannustaa monialaiseen yhteistyöhön. Se on parantanut viestin-

tää eri työryhmien, kuten suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä. Tämän lisäksi 

se on auttanut mahdollistamaan eri työryhmien osallistumisen hankkeen 
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alkuvaiheesta lähtien sekä virtaviivaisemman prosessin. (Wang ym., 2016) Lisäksi 

älykkäät laitteet ja Internet of Things (IoT) ovat helpottaneet rakennuksen käytön-

aikaista ylläpitoa sekä huoltoa. Älykkäiden sensorien avulla voidaan seurata mm. 

laitteiden kulumista ja energiankäyttöä. Ne sisältävät tietoa laitteiden valmistuk-

sesta, aikataulusta ja asennuksesta. (Korman ym., 2010) 

 

2.4.3 Tuotteiden modulaarisuus  
 
Järjestelmäkokoonpanojen monimutkaisuuden, hajautettujen asiantuntijavaati-

musten ja erilaisten rajoitusten vuoksi monet rakennusalan ammattilaiset pitävät 

talotekniikan prosessin johtamista haastavana (Wang & Leite, 2016). Työn tehok-

kuuden, virtauksen ja laadun parantamiseksi on kehitetty modulaarinen lähesty-

mistapa. Se toimii apuna monimutkaisten ja ainutlaatuisten tuotteiden valmistuk-

sessa, kun kokonaisuudessa on mukana monia osapuolia ja prosesseja. Modulari-

saatio on tapa vähentää järjestelmien monimutkaisuutta rakentamalla ne pienem-

mistä osajärjestelmistä tai moduuleista. Moduulit voidaan suunnitella erikseen, 

mutta niiden on tarkoitus toimia yhdessä kokonaisuutena. (Peltokorpi ym., 2018) 

 

Rakennusalan modularisaatio on osakseen mahdollistanut tuotantomenetelmiä, 

kuten esivalmistuksen ja -asennuksen (Peltokorpi ym., 2018). Modularisaation 

myötä talotekniikka tuotteiden esivalmistus on yleistynyt viime vuosikymmenen ai-

kana. Lisäksi tietomallin hyödyntäminen hankkeissa on helpottanut esivalmistuk-

sen ohjausprosessia useassa tasossa. (Samarasinghe ym., 2019) 

 

Rakennushankkeiden on ennakoitu hyötyvän merkittävästi esivalmistuksesta 

(Wuni & Shen, 2019). Parhaimmillaan esivalmistuksessa kokonaiset järjestelmät 

valmistetaan, tarkastetaan, nimikoidaan ja testataan työmaan ulkopuolella. Tällöin 

paikan päälle jää vain tuotteiden kokoonpano. (Samarasinghe ym., 2019) Lavikka 

ym. (2019) tutkimus osoitti, että esivalmistus voi johtaa laadun parantamiseen, 

hankkeiden loppuun saattamiseen budjetissa ajallaan, alentuneisiin rakennuskus-

tannuksiin, jätteen minimoimiseen, terveys- ja turvallisuusriskien vähentymiseen 

sekä ympäristötehokkuuden parantamiseen (Lavikka ym., 2021).  

 

Khanzoden ym. (2018) tutkimuksessa kaikki putkityöt ja matalapainekanavat toteu-

tettiin hyödyntäen esivalmistusta. Tämä johti siihen, että pääurakoitsija pystyi yllä-

pitämään tehokasta rakennustyömaata. Tämän lisäksi talotekniikkaurakoitsijoiden 

työn tuottavuus parani 5–25 % (Khanzode ym., 2008), kun työt oli koordinoitu te-

hokkaasti rakennustietomallin avulla. (Khanzode ym., 2008)  

 

Haasteena esivalmistuksessa nähdään sen aiheuttama lisätyö suunnittelussa ja sen 

ohjauksessa. Tämän lisäksi esivalmistus tulisi huomioida jo hankkeen alkuvai-

heessa. Sosiaalisena esteenä on huomattu olevan muiden suunnittelijoiden, kuten 

arkkitehtien tottumus suunnitella ainutlaatuisempia tuotteita. (Samarasinghe ym., 

2017) 

 

Esivalmistuksessa ilmenevät tekniset haasteet aiheutuvat nykyisistä urakkamal-

leista. Niiden sopimusrajat määrittelevät liiankin tiukan jaon suunnittelun ja 
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asennuksen välillä. Tämän lisäksi teknisenä haasteena nähtiin suunnitelmien laatu 

ja urakoitsijoiden ammattitaito. (Lavikka ym., 2021; Samarasinghe ym., 2017) Li-

säksi haasteena on koettu esivalmisteiden hankala siirrettävyys (Samarasinghe ym., 

2017).  

 

2.4.4 Tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen menetelmät 
 
Osaksi tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta on noussut tahtiaikatuotanto. Tahtiaika 

on Lean-tuotannon peruskäsite. Se kuvaa yksittäisten työvaiheiden kestoa virtaus-

periaatteella. Virtaus luodaan mitoittamalla kaikki työvaiheet saman pituisiksi ja 

suunnittelemalla ne välittömästi toisiaan seuraavaksi. (Lean Construction Institute, 

2015)  

 

Tahtiaikasuunnittelulla tuotannonsuunnittelua voidaan ohjata tavanomaista tar-

kemmalle tasolle. Tahtiaikatuotantoa voidaan ja tulisi tarkastella koko hankkeen ta-

solla. Sen tavoitteena on saavuttaa tasainen ja ennakoitava tuotantotahti. Tuotanto-

tahdissa kuvataan tarkemmin mm. toimitusten ja logistiikan suunnittelua. (Buil-

ding 2030, 2019) 

 

Tahtiaikatuotanto vaatii aivan uudenlaisen lähestymistavan resurssien, tehtävien ja 

kommunikoinnin hallintaan. Tämän vuoksi on tärkeä saada sitoutettua hankkeen 

osapuolet tahtien suunnitteluun ja ohjaukseen. Lehtovaaran (2019) julkaisussa to-

dettiin, että osapuolten ennakoivat toimenpiteet ja joustavuus auttoi välttämään 

mahdollisia ongelmia, jotka voisivat haitata tahdin virtausta. Ennakoiva toiminta 

osoitti motivoituneiden osapuolten merkityksen. Tämän lisäksi koettiin, että moti-

voituneet osapuolet ovat valmiita työskentelemään tiukasti kontrolloidussa tahti-

tuotannossa. (Lehtovaara ym., 2019) 

 

Tuotannonohjauksessa voidaan hyödyntää, esimerkiksi Last Planner -menetelmää 

(Lean Construction Institute, 2015). Last Planner -menetelmä keskittyy lyhyen ai-

kavälin suunnitteluun ja ohjaukseen. Sen keskiössä on viikkosuunnitelmien laati-

minen ja valvonta. Viikkosuunnitelmissa pitää olla tarkasti määritelty, työjärjestyk-

sen kannalta tarkoituksenmukainen, työmäärän osalta oikein arvioitu ja käytän-

nössä toteutettavissa. Toisin sanoen tehtävä ei voi olla viikkosuunnitelmassa, mikäli 

ei ole riittävää varmuutta sen edellytysten olemassaolosta tehtävää käynnistettä-

essä. (Koskela & Koskenvesa, 2003) 

 

Last Planner -menetelmän tavoitteena on tehdä työnkulusta ennustettavaa ja häi-

riötöntä. Tavoite voidaan saavuttaa tunnistamalla ja poistamalla aikataulutehtävien 

esteet. (Lean Construction Institute, 2015) Menetelmällä tavoitellaan viikkosuunni-

telmien laadintaa yhteistyössä hankkeen osapuolten kanssa. (Koskela & Kosken-

vesa, 2003).   

 

Last Planner- menetelmä huomioi, mitä tehtäviä ylempien suunnittelutasojen nä-

kökulmasta pitäisi tehdä tarkastelevalla jaksolla. Menetelmä kannustaa hankkeen 

osapuolia keskustelemaan viikkosuunnitelman tehtävistä ja niiden toteutumisesta. 
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Mikäli joku tehtävä jää toteuttamatta, selvitetään siihen syy. Tuotantoa kehitetään 

sen mukaisesti, että syy ei enää toistuisi. (Koskela & Koskenvesa, 2003) 

 

2.5 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto 
 

Kirjallisuuskatsauksen alussa luotiin pohja ymmärtää hankkeen johtamiskäytäntöjä 

ja taloteknisiä järjestelmiä määrittelemällä niihin liittyvä peruskäsitteistö ja -pro-

sessit. Tämä antoi valmiudet tarkastella talotekniikan prosessia osana rakennus-

hankeen johtamista. Tarkastelulla pyrittiin tunnistamaan talotekniikan prosessin 

nykytila ja kehitystarpeet.  

 

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta luotiin empiiriselle tutkimukselle teoreettinen vii-

tekehys. Viitekehyksen avulla tunnistettiin yhdeksän keskeistä teemaa. Teemat ja 

perustelut niiden valintoihin on esitelty tässä luvussa.  

 

1) Hankemuodot, sopimukset ja vastuut  

- Hankkeen johtamiskäytännöt (Mikä toimii, mikä ei? Millaisissa hank-

keissa?) 

- Yhteistoiminnalliset hankkeet 

- Hankintamallit ja menettelyt 

 

Kirjallisuuskatsauksen mukaan talotekniikan prosessin yleinen ohjaus perustui 

lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Talotekniikka tulee 

tyypillisesti mukaan rakennushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa. Tällöin tehtä-

vänä on asettaa hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle tavoitteet, minkä pohjalta 

määritettiin mm. hankkeen toteutusmuoto ja sopimukset. Ennen hankesuunnitte-

luvaihetta hankkeessa on jo määritelty tilahankinnan tarpeellisuus, muutostarve, ti-

laajan tavoitteet ja vaatimukset. Tämä tarkoittaa sitä, että osa talotekniikkaa koske-

vista päätöksistä on jo tehty.  

 

Hankemuodot ja sopimukset vaikuttavat merkittävästi kunkin rakennushankkeen 

osapuolen velvollisuuksiin ja päätöksentekoon. Mikäli talotekniikkaurakoitsijat kil-

pailutetaan hankkeeseen valmiilla suunnitelmilla, ei heillä ole mahdollisuutta vai-

kuttaa niihin. Tämä vaikeuttaa myös eri osapuolten tavoitteiden yhteensovittamista. 

Yhteistoiminnallisissa hankemuodoissa eli alliansseissa taas korostui hankkeen 

osapuolien yhteiset arvot ja tavoitteet. Tämä näkyi siten, että kenelläkään osapuo-

lella ei ole siiloutuneita taloudellisia vastuita ja urakkarajat hiotaan yhdessä. 

 

Talotekniikan prosessin yhtenä haasteena koettiin osapuolten puutteellinen ym-

märrys. Tämä vaikuttaa mm. siihen, että talotekniikkaa koskevat päätökset saate-

taan tehdä liian myöhään tai niitä ei tehdä lainkaan. Näin ollen talotekniikan ase-

maa on syytä vahvistaa heti hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien. Ratkaisuna tä-

hän nähtiin talotekniikkaurakoitsijan varhainen osallistuminen. Heidän avullansa 

pystyttäisiin paremmin varmistua, että päätöksenteossa huomioidaan myös raken-

nuksen talotekniikka.    
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2) Talotekniikkasuunnittelu 

- Suunnittelunohjaus ja suunnitelmien koordinointi 

- Talotekniikkaurakoitsijan osallistuminen  

- Suunnitelmien laatu ja joustavuus 

 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella talotekniikan suunnittelunohjauksessa oli haas-

teita. Haasteet johtuivat siitä, ettei talotekniikan osaamisen koettu olevan riittävällä 

tasolla ja osapuolet eivät paneutuneet suunnitteluvaiheeseen tarpeeksi. Suunnitte-

lunohjaus nähtiin olevan ratkaisevassa asemassa hankkeen onnistumisen kannalta. 

Näin ollen olisi syytä tarkastella tarkemmin, miten suunnittelunohjaus ja suunni-

telmien koordinointi toteutuu hankkeessa.  

 

Talotekniikkasuunnittelu on osa suurempaan suunnittelukokonaisuutta. Talotek-

niikkasuunnittelun sijoittuessa kokonaisuudessa viimeiseksi, on tilaajan ja muiden 

suunnittelualojen tekemillä muutoksilla vaikutusta niihin. Hankkeessa suunnitel-

mien lähtötiedot saattavat olla perustuneita karkeisiin oletuksiin. Tämän lisäksi ra-

kennusta koskevia vaatimuksia ei välttämättä ole selkeytetty riittävästi suunnittelun 

alussa. Tämä saattaa johtaa merkittävänä määränä lisä- ja muutostöitä. Näin ollen 

on syytä tarkastella, minkälaisia talotekniikkasuunnitelmat ovat laadultaan ja jous-

tavuudeltaan. 

 

3) Riskien hallinta 

 

Projektit toteutuvat harvoin suunnitelmien mukaisesti. Näin ollen suunnitelmissa 

esiintyvät muutokset saattavat aiheuttaa riskejä hankkeelle. On siis syytä tarkas-

tella, miten riskejä voidaan ennalta ehkäistä ja hallita.  

 

4) Esivalmistus ja talotekniikan tuotekehitys 

- Mahdollisuudet, esteet ja mahdollistajat 

 

Talotekniikkasuunnittelussa tapahtui tuotekehitystä, kun siirryttiin 2D-piirustuk-

sista 3D-malleihin ja sittemmin virtuaalimalleihin sekä niiden avulla tehtyihin si-

mulointeihin. Lisäksi työn tehokkuuden, virtauksen ja laadun parantamiseksi kehi-

tettiin modulaarinen lähestymistapa.  

 

Modulaarisen lähestymistavan on koettu lisäävän mm. työmaan tuottavuutta. Haas-

teena siinä on sen vaatima ennakko- ja lisäsuunnittelu sekä ohjaus. Empiirisen tut-

kimuksen avulla pyritään selvittämään, miten talotekniikan tuotekehitys on vaikut-

tanut talotekniikan tuotteiden hallinitaan ja miten hankkeen eri osapuolet suhtau-

tuvat modulaariseen lähestymistapaan.  

 

5) Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 

- Aikataulusuunnittelu (tahtituotanto) 

- Aikataulun laadun ja kustannusten ohjaus ja hallinta 

- Logistiikan hallinta ja menetelmät 
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Aikataulu on tuotantosuunnitelmien tärkein osa. Tyypillisesti pääurakoitsija laatii 

aikataulun tehtäväluetteloiden perusteella. Myöhemmin, jos vain mahdollista talo-

tekniikkaurakoitsijan avustuksella luodaan ns. yleisaikataulun pohjalta erillinen ta-

lotekniikka-aikataulu. 

 

Lisäksi osaksi tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta on noussut tahtiaikatuotanto. 

Sen avulla voidaan ohjata tuotannonsuunnittelua tavanomaista tarkemmalle tasolle 

ja kuvata esimerkiksi täsmällisemmin toimitusten ja logistiikan suunnittelua.   

 

Yleisimmät ristiriidat, jotka ilmenevät hankkeen aikana ovat järjestelmien saman-

aikaiset asennukset. Päällekkäiset työvaiheet aiheuttavat työntekijöiden välillä kon-

flikteja, viivästyksiä, ja huonontavat tuottavuutta. Empiirisen tutkimuksen tarkoi-

tuksena on selvittää, miten tuotannonsuunnittelu- ja ohjaus tulisi toteuttaa, jotta 

vältyttäisiin haasteilta sekä ristiriidoilta.   

 

6) Hankkeen luovutus, käyttöönotto ja takuuaika 

 

Hankkeen luovutusprosessin avulla varmistutaan suunnitelmien mukaisesta toteu-

tuksesta ja käyttö- sekä ylläpitovalmiudesta. Näin ollen on hyvä varmistaa, että tässä 

prosessin osa-alueessa ei ole puutteita hankkeen eri osapuolten näkökulmasta.  

 

7) Hankkeen kommunikointi ja viestintä 

- Johtamismenetelmät 

- Palaverikäytännöt 

- Tiedonkulku ja tilannetiedon jakaminen 

 

Projektitiimien välinen yhteistyö ja viestintä ovat ensiarvoisen tärkeitä rakennus-

hankkeen ristiriitojen välttämiseksi. On siis relevanttia tietää, millä tavoin prosessia 

johdetaan ja miten tiedonkulusta sekä tilannetiedosta viestitään.   

 

8) Ympäristövaikutusten hallinta 

 

Hankkeen ympäristövaikutuksia voidaan arvioida kiinnittämällä huomiota tuot-

teen, prosessin tai toiminnan elinkaareen tai tarkastella toimintaympäristön kautta. 

Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2020 asetuksen rakennusten taloteknisten jär-

jestelmien energiatehokkuudesta. Empiirisen tutkimuksen tarkoituksena on selvit-

tää, miten tämä on vaikuttanut prosessiin. Tämän lisäksi halutaan tietää, miten 

muita mahdollisia ympäristövaikutuksia hallitaan hankkeissa. 

 

9) Teknologian hyödyntäminen 

- Tietomallinnus ja koordinointi 

- Mallinuksen tarkkuus 

- Suunnittelun automatisointi 

 

Tietomallin on havaittu mahdollistavan suunnitteluvaiheessa useamman vaihtoeh-

don tarkastelun. Se on myös kannustanut osapuolten monialaiseen yhteistyöhön. 
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Tämän lisäksi tietomallin ja muun teknologia on huomattu edistäneen suunnitte-

lunohjausta ja rakentamisen valmistelua.  

 

Älykkäät laitteet taas ovat helpottaneet rakennuksen käytönaikaista ylläpitoa ja 

huoltoa. Kaiken kaikkiaan teknologia mahdollistaa hankkeissa monia asioita. Em-

piirisen tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää, hyödynnetäänkö teknologiaa oi-

keaoppisesti ja riittävästi.  
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3 Tutkimusmenetelmät 
 

Tässä luvussa kuvataan työn empiiristä tutkimusosuutta. Empiirisessä tutkimuk-

sessa tutkimustulokset saatiin tekemällä konkreettisia havaintoja, analysoimalla ja 

mittaamalla tutkimuskohteita (Kananen, 2008). Tämän työn empiirinen tutkimus-

osuus keskittyi tarkastelemaan, mitä muutoksia nykyisiin rakennushankkeen johta-

miskäytäntöihin tulee tehdä. Empiirisen tutkimuksen menetelmiksi valittiin haas-

tattelu- ja kyselytutkimus sekä asiantuntijatyöpaja, (Kuva 6). 

 

 
Kuva 6: Tutkimuksen eteneminen 
 

Haastattelututkimuksessa käsiteltävät teemat perustuivat kirjallisuuskatsauksen 

pohjalta luotuun teoreettiseen viitekehykseen. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään 

haastateltavien näkemyksiä taloteknisten järjestelmien nykyprosesseista ja niiden 

haasteita. Lähtökohtana haastattelututkimukseen oli haastatella mahdollisimman 

monipuolisesti rakennushankkeen eri osapuolia. Tarkoituksena oli ymmärtää tut-

kittavan asian merkitystä kokonaisvaltaisesti.  

 

Haastatteluiden pohjalta laadittiin nettipohjainen kyselylomake. Kyselyn tarkoituk-

sena oli selvittää, miten merkittäviä haastattelujen pohjalta nousseet havainnot pro-

sessin haasteista ovat ja mitkä ovat toimivia ratkaisuja talotekniikan prosessin pa-

rantamiseksi. Kyselyyn haettiin monipuolisesti vastaajia rakennushankkeen eri osa-

puolista.  

 

Haastattelu- ja kyselytutkimuksen tulosten pohjalta tunnistettiin kolme kehittä-
mistä erityisesti vaativaa teemaa. Niiden käsitteleminen koettiin tarpeenmukaisena 

talotekniikan prosessin ja hankkeen johtamismenetelmien kehittämisen kannalta. 
Asiantuntijatyöpajan tavoitteena oli tuottaa konkreettisia kehitysehdotuksia näihin 

kolmeen teemaan liittyen. 

 

3.1 Aineistonkeruumenetelmät 
 
Haastattelututkimus 
 
Haastattelututkimuksen haastattelut toteutettiin marras-helmikuun välisenä ai-

kana 2020–2021. Haastateltaviksi valikoitui Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto 

STUL ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Sähköturvallisuuden edistä-

miskeskus STEK ry:n ehdottamia jäseniä. Haastatteluita pidettiin yhteensä 17 kap-

paletta. Tarkempaa analyysia varten haastatteluun osallistuvat jaettiin karkeasti yk-

sikön toimialan mukaan seuraavasti: 
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1) LVI-suunnittelu, 3 henkilöä 

2) Rakennesuunnittelu, 2 henkilöä 

3) Sähkösuunnittelu, 1 henkilö 

4) Talotekniikka-asiantuntija pääurakoitsijalla, 3 henkilöä 

5) Talotekniikka-asiantuntija rakennuttajalla, 1 henkilö 

6) LVI-urakointi, 1 henkilö 

7) Talotekniikkaurakointi, 1 henkilö 

8) Sähköurakointi, 2 henkilöä 

9) LVI asennus, edunvalvonta, 1 henkilö 

10) Sähköasennus, edunvalvonta, 2 henkilöä 

 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastatteluissa 

kysymyksiä ei siis muotoiltu tarkasti etukäteen tai esitetty samassa muodossa, 

mutta haastattelurunko pysyi kuitenkin samanlaisena. Haastattelurunko on esitetty 

liitteessä 1.  

 

Haastattelurungon aiheista pyrittiin keskustelemaan luontevassa järjestyksessä tee-

mahaastattelun luonteen mukaisesti. Varsinainen haastattelu aloitettiin avoimella 

kysymyksellä, ”kerro itsestäsi”. Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään haastattelu-

rungon ensimmäistä teemaa.  

 

Haastattelut järjestettiin etäyhteydellä hyödyntäen Microsoft Teams -alustaa. Haas-

tattelut pyrittiin pitämään noin tunnin pituisina, joka tuntui ensimmäisten haastat-

teluiden perusteella sopivalta pituudelta asian kattavaksi käsittelemiseksi. Suostu-

muksia haastatteluille saatiin helposti, johtuen siitä, että tutkittava aihe kiinnosti 

haastateltavia ja liittyi heidän jokapäiväiseen työskentelyynsä.  

 

Haastatteluiden dokumentointiin hyödynnettiin Microsoft Teamsin tallennusomi-

naisuutta. Sen lisäksi haastatteluun osallistuvat tekivät omia muistiinpanoja haas-

tattelun aikana. Haastatteluista kerättiin tärkeitä näkökohtia erilliseen yhteenveto-

taulukkoon. Taulukon vaakasarakkeissa oli esitelty haastattelun teemat ja pys-

tysarakkeisiin oli jaoteltu osallistujat karkeasti heidän yksikön toimialansa mukaan.  

 

Haastatteluissa kysyttiin henkilön nimi, sähköpostiosoite, ammatti ja työnantaja. 

Henkilötietoja kerättiin ainoastaan suoraan tutkittavilta. Nimi ja sähköpostitietoja 

kerättiin, jotta analyysissa voidaan myöhemmin palata tietyn henkilön aineistoon. 

Muita henkilötietoja käsiteltiin, jotta aineistoa analysoitaessa voitiin huomioida 

vastaajan ammatti ja työnantajan organisaatiotyyppi.  

 

Kyselytutkimus 
 
Kyselytutkimuksen nettipohjainen kyselylomake luotiin helmikuussa 2021. Kyselyn 

markkinoinnissa hyödynnettiin samoja tutkimushankkeen osapuolten verkostoja 

kuin haastattelututkimuksessa. Tämän lisäksi vastaajia haettiin myös monipuoli-

sesti suunnittelija-, urakoitsija-, työntekijäliittojen jäsenyrityksistä sekä Aalto-yli-

opiston tutkimusverkoston yrityksistä. Tavoitteena oli tavoittaa henkilöitä, jotka 
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työskentelivät mm. rakennuttamisen, suunnittelun, urakoinnin ja kiinteistön yllä-

pidon parissa.   

 

Kysely muodostui kuudesta osiosta: 

1) Yleisiä kysymyksiä: työn ja haastateltavan tausta, orientoivat kysymykset 

2) Talotekniikan sopimukset, hankemuodot ja hankinnat 

3) Talotekniikkasuunnittelu 

4) Talotekniikan tuotekehitys, esivalmistus ja logistiikka 

5) Talotekniikan tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 

6) Hankkeen kommunikointi ja yhteistyö 

 

Kyselypohja ilman vastausvaihtoehtoja on esitetty liitteessä 2. Kyselyn osiot 2–5 si-

sälsivät monivalintakysymysten lisäksi avoimen kommenttikentän. Tähän vastaajat 

pystyivät halutessaan jättämään kommentteja ja tarkennuksia osioon liittyen. Ky-

sely sisälsi yhden pakollisen kysymykseen. Siinä kysyttiin vastaajan tämänhetkistä 

työtehtävää. Kyselyn kysymysmäärä vaihteli riippuen pakollisen kysymyksen vas-

tauksesta. Kyselyn lopussa vastaajille annettiin mahdollisuus osallistua tutkimuk-

sen jatkokehitykseen.   

 

Asiantuntijatyöpaja 
 
Asiantuntijatyöpaja järjestettiin 24. toukokuuta 2021. Työpajaan kutsuttiin asian-

tuntijoita, jotka olivat osallistuneet haastatteluihin tai ilmaisseet mielenkiintonsa 

osallistua jatkokehitykseen kyselyn yhteydessä. Lisäksi Aalto-yliopiston tutkimus-

verkoston yritysten edustajia kysyttiin mukaan asiantuntijatyöpajaan. Työpajaan 

osallistui yhteensä 41 asiantuntijaa.  

 

Työpaja järjestettiin etäyhteydellä hyödyntäen Microsoft Teams -alustaa. Työpajan 

kesto suunniteltiin kahden tunnin mittaiseksi. Työpajojen kesto mahdollisti konk-

reettisten kehitysehdotusten kattavan käsittelyn. Pienryhmissä tahti oli välillä hyvin 

intensiivinen ja välillä taas kehitysehdotuksia ehdittiin tarkastella tarkemmin. Asi-

antuntijatyöpajan esitysmateriaali on esitetty liitteessä 4. 

 

Työpajan alussa osallistujille esiteltiin poimintoja haastattelu- ja kyselytutkimuksen 

tuloksista liittyen kolmeen teemaan: 

1) Talotekniikkaurakoinnin hankemuodot ja sopimukset 

2) Talotekniikkasuunnittelun prosessit ja käytännöt 

3) Talotekniikan tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus osana koko työmaata. 

Tämän tarkoituksena oli kuvata osallistujille keskeisiä haasteita ja ristiriitoja talo-

teknisten järjestelmien yhteensovittamisessa rakennushankkeen prosesseihin sekä 

kertoa miten hyvin nykyiset hankkeiden johtamiskäytännöt tukevat järjestelmien 

yhteensovittamista.   

 

Tulosten läpikäynnin jälkeen osallistujat jaettiin kolmeen pienryhmään. Pienryh-

mät oli määritelty ennakkoon osallistujien mielenkiinnon ja edustaman tahon pe-

rusteella. Pienryhmäjaossa haluttiin välttää, että saman yrityksen tai työtehtävän 

edustajat olisivat kaikki samassa ryhmässä. Jokainen osallistuja pääsi 
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kommentoimaan jokaista teemaa ja sen tuloksia vuorollaan. Ryhmän siirtyessä kä-

sittelemään seuraavaa teemaa heille esiteltiin aina edellisen ryhmän kommentteja, 

joita he pystyivät täydentämään.  

 

Pienryhmätöiden jälkeen kaikki osallistujat kokoontuivat samaan Teams-tilaan. 

Siellä teemojen fasilitaattorit esittelivät ryhmätöiden tuloksia. Lopuksi tuloksista oli 

vielä mahdollista keskustella yhteisesti ja ryhmätöiden aikana tehtyjä muistiinpa-

noja pystyi kommentoimaan.  

 

3.2 Analyysimenetelmät 
 
Tulosten analysoinnin tarkoituksena on tiivistää aineisto, kadottomatta kuitenkaan 

sen sisältämää informaatiota. Analyysillä pyritään kasvattamaan informaation ar-

voa ja luomaan hajanaisesta aineistosta selkeä ja mielekäs kokonaiskuva. (Eskola & 

Suoranta, 2000)  

 

Haastattelututkimus 
 
Haastattelun tuloksia analysoitiin laadullisesti. Laadullisen analyysin avulla aineis-

tosta pystyttiin luomaan selkeä kuva. Analyysi mahdollisti myös kirjallisuuskat-

sauksessa esille tulleiden näkökohtien todentamisen.  

 

Aineiston analyysissa hyödynnettiin osallistuvaa havainnointia. Haastattelun ai-

kana kirjoitettiin muistiinpanoja, minkä tarkoituksena oli koota aineisto kirjalliseen 

muotoon. Yleensä nauhoitettu haastattelu kuunneltiin vielä uudestaan. Sen ideana 

oli täydentää muistiinpanoja ja korostaa haastattelun tärkeimpiä näkökohtia. Tässä 

vaiheessa hyödynnettiin myös aineiston valikointia varten suodatusta.    

 

Haastatteluiden tuloksia analysoitaessa haastateltavat jaettiin karkeasti heidän työ-

tehtävänsä mukaan. Tämän avulla voitiin vertailla eri vastaajaryhmien näkökantoja 

toisiinsa. Tämä helpotti myös merkityksen löytämisessä ja auttoi olettamusten ko-

koamisessa. 

 

Kyselytutkimus 
 
Kyselyn tulosten analysoinnista hyödynnettiin ensisijaisesti määrällistä lähestymis-

tapaa. Määrällisessä analysoinnissa sovellettiin tilastollisia menetelmiä. Tällöin tu-

lokset koostuivat pääosin mitatuista luvuista ja numeroista, vaikka kysymykset esi-

tettiinkin sanallisesti.  

 

Kyselyn tuloksia analysoitiin erilaisten jakaumien avulla. Tulosten analysoinnin 

työkaluina käytettiin suodatusta, vertailua ja painotusta. Suodatusta hyödynnettiin 

aineiston valikoinnissa. Sen avulla voitiin karsia pois tutkimuksen kannalta epä-

olennaiset osat. Vertailulla rinnastettiin eri vastaajaryhmien vastauksia toisiinsa. 

Tämä helpotti merkityksien löytämistä ja edesauttoi jatkoanalyysien tekoa. Paino-

tuksella vastausvaihtoehdoille asetettiin painoarvo. Tällöin vastauksille voitiin las-

kea keskiarvo. Työkalut mahdollistavat tiedon merkityksen kuvaamisen ja tehtyjen 

johtopäätösten todentamisen.  
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Asiantuntijatyöpaja 
 
Asiantuntijatyöpajan tuloksia analysoitiin laadullisen analyysin menetelmin. Tulos-

ten analysoinnissa hyödynnettiin työpajan aikana fasilitaattorien kirjaamia muis-

tiinpanoja ja osallistuvaa havainnointia. Tulosten analysoinnissa käytettiin suoda-

tusta, joka auttoi aineiston valikoinnissa. Analyysissä vastaajia ei jaettu tarkemmin 

eri vastaajaryhmiin, sillä pienryhmät muodostuivat monialaisesta kokoonpanosta. 

Erittely olisi vaikeuttanut keskustelun johtamista. 
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4 Tulokset 
 

4.1 Haastattelututkimus 
 
Haastattelututkimusta ohjasi yhdeksän teemaa, jotka tunnistettiin kirjallisuuskat-

sauksen pohjalta luodun teoreettisen viitekehyksen avulla. Tässä luvussa on esitelty 

haastatteluiden keskeisiä tuloksia jäsennellysti teemoittain. Taulukoisssa 2–8 on 

yhteenveto jokaisen teeman tuloksista. 

 

Haastattelun tuloksia on eritelty vastaajaryhmittäin. Vastaajaryhmät muodostuivat 

seuraavasti: 

- Talotekniikkasuunnittelija (sis. LVI- ja sähkösuunnittelijat) 

- Talotekniikkaurakoitsija (sis. LVI-, sähkö- ja talotekniikkaurakoitsijat) 

- Talotekniikka-asiantuntija (sis. rakennuttajalla työskentelevät talotek-

niikka-asiantuntijat) 

- Pääurakoitsijan edustaja (sis. pääurakoitsijalla työskentelevät talotek-

niikka-asiantuntijat) 

- Rakennesuunnittelija (sis. rakennesuunnittelijat) 

- Liitojen edustajat (sis. talotekniikka- ja sähköliiton edustajat) 

 

Talotekniikan hankemuodot, sopimukset ja vastuut  
 
Ensimmäisessä teemaosiossa kerättiin tietoa haastateltavilta, mikä heidän mieles-

tään toimii ja mikä ei eri hankemuodoissa sekä sopimuksissa. Lisäksi kysyttiin hei-

dän mielipidettään yhteistoiminnallisista hankkeista. 

 

Talotekniikka-asiantuntijoiden mielestä yleiset sopimusehdot, YSE, toimivat vah-

vana runkona perinteisissä hankemuodoissa. Talotekniikkasuunnittelijoiden ja -

urakoitsijoiden mukaan YSE:n rinnalle saatetaan solmia paikallisia sopimuksia, 

jotka toimivat melko hyvin riippuen henkilöistä. Talotekniikka-asiantuntijoiden ja -

urakoitsijoiden mielestä YSE:n haittapuolia on, ettei se tunnista bonusmenettelyä, 

vaan pelkästään sanktion. Talotekniikka-asiantuntijoiden mielestä hankkeen ta-

voitteisiin pääsemisestä pitäisi palkita hankkeen osapuolia. He näkevät palkitsemi-

sen selkeänä ja hyvänä mallina.  
 

”Sopimuksista puuttuu kannustettavuus. Palkkioiden sijaan sanktiot 

korostuvat.” -Talotekniikkaurakoitsija 

 

Talotekniikkasuunnittelijoiden ja -urakoitsijoiden mukaan työehtosopimus, TES 

rajoittaa innovaatioiden käyttöä. TES ei heidän mielestänsä jousta mm. uusien lait-

teiden suhteen. Tämän lisäksi palkka saattaa tulla esimerkiksi paneelien pituuden, 

eikä leveyden suhteen.  

 

Talotekniikka-asiantuntijat kokivat, että talotekniikan roolia olisi syytä korostaa so-

pimuksissa. Heidän mielestään nykyiset sopimusmallit osittain rajaavat urakoitsi-

jan roolia. Rakennesuunnittelijat näkivät myös sopimusmaailmassa parannettavaa. 

Esimerkiksi lisätyökierteessä suunnittelija ei pysty laskuttamaan sopimusehtojen 
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mukaisesti.  Lisäksi pääurakoitsijan edustajien mielestä vastuujako pitäisi näkyä 

selkeämmin sopimusmaailmassa. Talotekniikkaurakoitsijat nostivat esille, että 

maksuerätaulukkojen tulisi olla etupainoitteisia. 

 

Talotekniikkaurakoitsijat ja -asiantuntijat sekä rakennesuunnittelijat korostivat, 

että hinta merkitsee enimmäkseen hankkeen kilpailutuksessa. He kokivat hinnan 

olevan liian suuressa roolissa ja laatu jäi toissijaiseksi kriteeriksi.  

 

”Hankkeita pitäisi lähteä laadun ja yhteisten tavoitteiden perusteella 

rakentamaan.” - Talotekniikkaurakoitsija 

 

Pääurakoitsijan edustajat nostivat esille urakkamuodot, joissa suunnittelu ja toteu-

tus tehdään rinnakkain. Talotekniikkasuunnittelijat ja -asiantuntijat pitivät limittä-

misen yleistymistä hyvänä muutoksena. Molempien mielestä tämä olisi toimiva 

malli, sillä se mahdollistaa urakoitsijoiden aikaisemman osallistumisen. Malli ei 

kuitenkaan ole aktiivisesti käytössä. Rakennesuunnittelijat lisäsivät, että urakoitsi-

jan läsnäolo tuo hyviä ideoita, mutta aiheuttaa samalla lisätyötä.  

 

Talotekniikka-asiantuntijat ja -urakoitsijat pitivät myönteisenä muutoksena, että 

hankemuodot ovat menossa yhteistoiminnalliseen malliin päin. Pääurakoitsijan 

edustajien mukaan yhteistoiminnalliseen toimintaan löytyy motivaatiota. Talotek-

niikkasuunnittelijat olivat tunnistaneet yhteistoiminnallisissa hankkeissa hyödyn-

nettyjä hyviä mittareita ja menetelmiä. Pääurakoitsijan edustajat suhtautuivat yh-

teistoiminnalliseen malliin kriittisesti. Heidän mielestään hankemuodossa on vielä 

paljon kehitettävää, eikä se ole edullisin malli.  

 

”Allianssi saa toimijat miettimään yhteisiä tavoitteita.”  

– Talotekniikka-asiantuntija 

 

Yleisesti koettiin, että talotekniikan profiilia pitäisi saada nostettua, sillä sen avulla 

voidaan luoda rakennuksille tavoiteltuja olosuhteita ja parantaa niiden toimintaa. 

Lisäksi yhteiseen tekemiseen pitäisi kannustaa enemmän, jottei jokainen osapuoli 

vain tekisi omaa osaansa välittämättä muista.  

 

Taulukko 2: Talotekniikan hankemuodot, sopimukset ja vastuut 

 Sopimukset Hankkeen  

kilpailutus  

Yhteistoiminnalliset 

hankkeet 

Talotekniikka-

suunnittelija 

-Paikallisia sopimuksia 

tehdään, mutta niiden 

toimivuus riippuu hen-

kilöstä 

-Työehtosopimukset ra-

joittavat innovaation 

käyttöä 

 -Suunnittelu ja toteu-

tuksen limittyminen 

on hyvä muutos  

-Yhteistoiminnalli-

sissa hankkeissa on 

hyviä mittareita ja 

menetelmiä 



 

36 
 

Talotekniikka-

urakoitsija 

-Paikallisia sopimuksia 

tehdään, mutta niiden 

toimivuus riippuu hen-

kilöistä 

-Sopimuksista puuttuu 

kannustus. Palkkioiden 

sijaan sanktiot korostu-

vat. 

-Maksuerätaulukot pi-

täisi olla etupainoitteisia 

- Työehtosopimukset ra-

joittavat innovaation 

käyttöä 

-Hankkeita pitäisi lähteä 

laadun ja yhteisten ta-

voitteiden perusteella 

rakentamaan 

-Hinta mer-

kitsee likaa 

kilpailutuk-

sessa 

 

 

-Yhteistoiminnalliset 

hankkeet ovat hyvä 

asia 

Talotekniikka-

asiantuntija 

-Yleiset sopimusehdot 

toimivat vahvana run-

kona 

- Yleiset sopimusehdot 

eivät tunnista bonusme-

nettelyä, vaan pelkäs-

tään sanktion.  

-Talotekniikan roolia on 

syytä korostaa sopimuk-

sissa 

- Nykyiset sopimusmal-

lit rajaavat urakoitsijan 

roolia 

-Hinta rat-

kaisee lii-

kaa. Laatu 

jää toissi-

jaiseksi kri-

teeriksi 

-Allianssi saa toimijat 

miettimään yhteisiä 

tavoitteita. 

-Suunnittelu ja toteu-

tuksen limittyminen 

on hyvä muutos  

 

Pää- 

urakoitsijan 

edustaja 

-Vastuujako pitäisi nä-

kyä selkeämmin sopi-

musmaailmassa 

 -Yhteistoiminnalli-

seen toimintaan on 

motivaatiota 

-Suunnittelu ja toteu-

tuksen limittyminen 

on hyvä muutos  

-Hankemuodoissa on 

vielä kehitettävää 

Rakenne-

suunnittelija 

-Sopimusmaailmassa on 

vielä parannettavaa 

-Liikaa hin-

takilpailua 

-Urakoitsijan läsnä-

oloa suunnittelussa 

pidetään hyvänä 

asiana 
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Talotekninen suunnittelu 
 
Tässä teemaosiossa tarkasteltiin suunnittelunohjausta ja suunnitelmien koordi-

nointia. Osiossa selvitettiin, minkälainen vaikutus talotekniikkaurakoitsijan osallis-

tumisella on suunnitteluun. Tämän lisäksi kartoitettiin suunnitelmien laatua ja 

joustavuutta.   

 

Talotekniikkaurakoitsijat näkevät suunnittelunohjauksen tärkeänä osana hanketta. 

Siihen pitäisi varata riittävästi resursseja, jotta työt voitaisiin tehdä kustannuste-

hokkaasti. Pääurakoitsijan edustajien mielestä suunnittelussa on tärkeätä sisäistää, 

ymmärtää ja hyväksyä tilaajan vaatimukset, minkä lisäksi suunnittelijan pitäisi 

osata varautua tilaajan tarpeisiin. Sittemmin tilaajan tarpeiden perusteella pääte-

tään suunnittelusta ja sen ohjauksesta.   

 

Talotekniikka-asiantuntijoiden kokemuksen perusteella talotekniikkasuunnitelmat 

toteutetaan pääsääntöisesti riittämättömillä lähtötiedoilla. Tämä saattaa aiheuttaa 

hankkeen aikataulun venymistä ja suuria määriä lisä- sekä muutostöitä. Talotek-

niikkasuunnittelijoiden mukaan, kun suunnitelmat tehdään heikoilla lähtötiedoilla, 

syntyy lopuksi vain hukkaa. Rakennesuunnittelijat toivoisivat taloteknisen suunnit-

telun kulkevan samassa tahdissa muiden suunnittelualojen kanssa, jottei suunnit-

telupakettien myöhäinen lähetys aiheuttaisi lisäpäivityksiä muiden alojen suunni-

telmiin. 

 

Talotekniikka-asiantuntijoiden mielestä kehittynyt teknologia on tuonut haasteita 

suunnitteluun. Heidän mukaansa suunnittelun osa-alueiden pitäisi osata kommu-

nikoida paremmin keskenään ja talotekniikkaosaamista tulisi lisätä. Talotekniik-

kaurakoitsijat pitivät hyvänä menettelynä sitä, että voivat ehdottaa vaihtoehtoisia 

tuotteita suunnitelmiin. Heidän kokemuksensa perusteella suunnittelijoilta saattaa 

puuttua käytännön kokemus ja tuntemus järjestelmistä. 

 

Talotekniikkaurakoitsijan osallistumista hankkeen suunnitteluvaiheeseen pidettiin 

positiivisena muutoksena. Se lisäsi mm. yhteistyötä suunnittelun ja toteutuksen vä-

lillä. Talotekniikka-asiantuntijoiden ja -suunnittelijoiden mielestä talotekniik-

kaurakoitsijoiden osallistuminen suunnitteluun on erittäin tärkeätä, koska tällä het-

kellä suunnittelu ja toteutus elävät omissa maailmoissa.  

 

Pääurakoitsijan edustajien mielestä suunnitelmien laatu on noussut. Siihen on vai-

kuttanut mm. tietomallin tuoma laatu ja visuaalisuus. Suunnitelmat eivät kuiten-

kaan vielä ole isossa kuvassa hyvällä tasolla. Riippuvuussuhteiden ymmärtämisessä 

ja työn varmistuksessa esiintyy vielä puutteita.  

 

Talotekniikka-asiantuntijat kokivat, että suunnitelmien laatu ja joustavuus määräy-

tyy kilpailutuksen perusteella. Heidän mielestänsä halvin tarjoushinta korreloi pää-

sääntöisesti negatiivisesti suunnitelmien laatuun. Liittojen edustajien mukaan laa-

dullisesti hyvät ja hyvin suunnittelut kohteet valmistuvat aikataulussa. Tämän vai-

kutus on erittäin suuri kokonaisuuden osalta.  
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”Suunnitelmien laatu ja joustavuus määräytyy, miten tilaaja näkee 

suunnitelmien laadun tärkeyden suhteutettuna rahaan. Halvimmalla 

hinnalla mennään.” -Talotekniikka-asiantuntija 

 

Taulukko 3: Talotekninen suunnittelu 

 Suunnitelmien  

ohjaus ja koordinointi 

Talotekniikka-

urakoitsijan  

osallistuminen  

Suunnitelmien 

laatu ja 

joustavuus 

Talotekniikka-

suunnittelija 

-Riittämättömät lähtö-

tiedot aiheuttavat huk-

kaa 

-Talotekniik-

kaurakoitsijan pi-

täisi osallistua 

suunnitteluun  

 

Talotekniikka-

urakoitsija 

-Suunnittelunohjauk-

seen pitää varata riittä-

västi resursseja 

-Mahdollisuutta ehdot-

taa vaihtoehtoisia tuot-

teita on hyvä asia 

  

Talotekniikka-

asiantuntija 

-Suunnitelmat toteute-

taan pääosin riittämät-

tömillä lähtötiedoilla 

-Osa-alueiden pitäisi 

kommunikoida parem-

min keskenään 

-Talotekniikkaosaa-

mista tulisi lisätä 

-Talotekniik-

kaurakoitsijan 

osallistuminen 

suunnitteluun on 

erittäin tärkeätä 

-Kehittynyt tek-

nologia on tuo-

nut haasteita 

suunnitteluun 

-Suunnitelmien 

laatu ja jousta-

vuus määräytyy 

kilpailutuksen 

perusteella 

Pääurakoitsijan 

edustaja 

-Suunnittelijoiden pi-

tää osata varautua ti-

laajan tarpeisiin  

 -Suunnitelmien 

laatu on paran-

tunut 

-Puutteita riip-

puvuussuhtei-

den ymmärtä-

misessä ja oman 

työn tarkistuk-

sessa 

Rakenne- 

suunnittelija 

-Talotekniikkasuunnit-

telu pitäisi kulkea sa-

massa tahdissa muiden 

suunnittelualojen 

kanssa 

  

Liiton edustaja   -Hyvin suunni-

tellut kohteet 

valmistuvat ai-

kataulussa 
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Riskien hallinta 
 
Suurimpina riskeinä hankkeessa nähtiin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden väliset 

vastuut. Tämän lisäksi riskejä havaittiin suunnittelun ja tuotannon ohjauksessa sekä 

hallinnassa. Haastattelutulokset riskien hallinnan osalta on sisällytetty muiden tee-

maosioiden tuloksiin.  

 

Esivalmistus ja talotekniikan tuotekehitys  
 
Tässä teemaosiossa tarkasteltiin talotekniikan esivalmistuksen ja tuotekehityksen 

mahdollisuuksia, esteitä sekä mahdollistajia. Talotekniikka-asiantuntijat, -urakoit-

sijat ja rakennesuunnittelijat pitivät esivalmistuksen hyödyntämistä hanketta edis-

tävänä toimenpiteenä. Sen koettiin lisäävän työturvallisuutta, parantavan laatua ja 

säästävän aikataulussa, kun varsinaiset työmaalla tapahtuvat toimenpiteet ovat vä-

hentyneet. Tämän lisäksi varsinkin asuntorakentamisen puolella, jossa on paljon 

toistoja, esivalmistuksen katsottiin tuovan paljonkin hyötyä.  

 

Talotekniikka-asiantuntijoiden mukaan esivalmistusta käytetään sen potentiaaliin 

nähden melko vähän. Pääurakoitsijan edustajien kokemuksen perusteella osapuo-

lilta löytyisi kuitenkin ideoita ja tahtotilaa esivalmistuksen hyödyntämiseen. Talo-

tekniikkasuunnittelijoiden ja -urakoitsijoiden mukaan esivalmistus vaatii päätöksiä 

hankkeen aikaisessa vaiheessa ja lisäsuunnittelua. Lisäksi liiton edustajien mukaan 

esivalmistuksesta ei ole luotu tavoitteita talotekniikan osalta. Pääurakoitsijan edus-

tajat pitivät haasteena myös henkilöiden kokemattomuutta. Tämän takia alalle tar-

vittaisiin esivalmistuksen suunnannäyttäjiä. Liiton edustajien mukaan nykyään tuo-

tekehitys antaa paljon anteeksi pieniä virheitä.   

 

”Esivalmistus on sidonnainen suunnitelmiin.” -Liiton edustaja  

 

Taulukko 4: Esivalmistus ja talotekniikan tuotekehitys 

 Esivalmistus ja tuotekehitys 

Talotekniikka-

suunnittelija 

- Päätös esivalmistuksesta tulee tehdä hankkeen alkuvai-

heessa ja sen hyödyntäminen vaatii suunnittelua 

Talotekniikka- 

urakoitsija 

-Esivalmistus lisää työturvallisuutta 

-Päätös esivalmistuksesta tulee tehdä hankkeen alkuvaiheessa 

ja sen hyödyntäminen vaatii suunnittelua 

Talotekniikka-

asiantuntija 

-Esivalmistus vähentää varsinaisia työmaantoimintoja 

-Esivalmistusta käytetään melko vähän 

-Alalle tarvitaan suunnannäyttäjiä 

Pääurakoitsijan 

edustaja 

-Esivalmistusta pitäisi käyttää enemmän 

-Esivalmistuksen suhteen on ideoita ja tahtotilaa 

Liiton edustaja -Esivalmistus on sidonnainen suunnitelmiin. 

-Esivalmistuksesta ei ole luotu tavoitteita talotekniikan osalta.  

-Tuotekehitys antaa anteeksi pieniä virheitä 
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Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 
 
Tässä teemaosiossa keskityttiin aikataulusuunnitteluun, aikataulun johtamiseen, 

laadunohjaukseen, kustannusten hallintaan sekä logistiikan hallintaan ja menetel-

miin. Haastateltavat kokivat yhtenä haasteena, että talotekniikan kokonaisuutta ei 

ymmärretä kunnolla, vaan asioita katsotaan pääosin rakennusteknisestä näkökul-

masta. Heidän mielestään yhteistyötä eri osapuolien välillä pitäisi lisätä ja ongelmat 

tulisi katsoa yhdessä paikan päällä. Haastateltavien mukaan hankkeen lopputavoite 

pitäisi miettiä yhteisesti kuntoon ja pilkkoa osatavoitteisiin, minkä seurauksena 

pystyttäisiin mahdollistamaan laadukkain lopputulos. Haastateltavat olivat myös 

sitä mieltä että, hankkeen lähtötiedot ja suunnitelmat pitäisi saada lukittua hank-

keen varhaisessa vaiheessa sekä tieto mahdollisista lisä- ja muutostöistä pitäisi 

saada nopeammin.   

 

Aikataulun suunnittelun yhteydessä tiedusteltiin, hyödynnetäänkö hankkeissa, esi-

merkkisi tahtituotantomenetelmää. Talotekniikka-asiantuntijat pitivät tahtituotan-

toa hyvänä menetelmänä, sillä siinä pureudutaan enemmän lyhyempiin ajanjaksoi-

hin ja pienempiin kokonaisuuksiin. Tämän lisäksi talotekniikkasuunnittelijat koki-

vat sen auttavan suunnittelun ja työmaan aikataulujen yhteensovittamisessa. Talo-

tekniikkaa voi kuitenkin olla vaikea pilkkoa pieniin kokonaisuuksiin, mutta vaiku-

tusalueiden tarkemmalla tarkastelulla tämä haaste nähtiin toteuttamiskelpoisena. 

 

Talotekniikka-asiantuntijat pitivät yleisaikataulua liian yleispätevänä. Tämän takia 

aikataulun suunnittelussa tulisi olla mukana henkilöitä, jotka ymmärtävät parem-

min talotekniikkatöiden toteutuksesta. Aikataulussa pitäisi mm. huomioida talotek-

niikan käyttöönotto ja laitteiden toimintojen testaus.  

 

Talotekniikkaurakoitsijat olivat vahvasti sitä mieltä, että aikataulusta pitää sopia yh-

dessä niin että kukaan osapuoli ei joudu tekemään tehtäviään kiireessä. Taloteknii-

kan painottuessa aikataulun loppuun vaikuttavat muiden osa-alueiden myöhästy-

miset siihen. Tämän takia myös aikataulun hallintaa pitäisi parantaa.  

 

”Talotekniikka koostuu järjestelmäkokonaisuuksista. Sen takia aika-

taulussa pitäisi ottaa huomioon talotekniikan käyttöönotto ja laittei-

den toimintojen testaus.” -Pääurakoitsijan edustaja 

 

Talotekniikkasuunnittelijoiden kokemuksen perusteella työmaa-aikataulun hah-

mottaminen on tärkeä osa tuotantoa. Sen avulla pystytään tunnistamaan hankkeen 

eri vaiheet ja resurssivaatimukset. Haastateltavien mielestä aikataulun seuranta 

vaatii kuitenkin kehittämistä, jotta hankkeen osapuolet tietäisivät, mikä vaihe on 

menossa, milloinkin. 

 

Talotekniikka-asiantuntijat kokivat, että laadunvarmistukseen tarvittaisiin toimin-

tamalli, joka sisältäisi mm. suunnitelmien tarkistusmenettelyn. Tämä helpottaisi 

sitä, että lisä- ja muutostöiden ilmestyessä järjestelmiä ei suunniteltaisi esimerkiksi 

päällekkäin. Tämän lisäksi pääurakoitsijan edustajat kokivat, että lisä- ja muutos-

töistä pitäisi saada aikaisemmin tieto. Talotekniikkaurakoitsijat kokivat tällä 
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hetkellä laadunohjauksen työnjohdolle raskaana. Paperillisia asiakirjoja pitäisi vä-

hentää ja asiakirjat voisi siirtää pilveen.  

 

Haastateltavien mielestä logistiikan hallinnassa on parantamista. Talotekniikan lo-

gistiikka suunnitellaan yleensä viimeisenä, milloin tuotteet joudutaan tilaamaan 

pitkän toimitusajan takia aikaisin. Sen seurauksena tuotteet saatetaan puskea myös 

liian aikaisin työmaalle. Haastateltavat kokivat tämän vaikeuttavan työmaalla työs-

kentelyä, sillä työmailla on pääsääntöisesti ahtaat tontit, eikä varastointitilaa, joten 

tuotteet saattavat lojua tiellä.  

 

Talotekniikka-asiantuntijat olivat sitä mieltä, että logistiikan voisia hajauttaa työ-

maan ulkopuolelle ja tehdä siellä myös valmiiksi. Talotekniikkaurakoitsijoiden mu-

kaan tuotteet voi tilata työmaalle myös täsmätoimituksina, mutta tämä lisää hank-

keen kustannuksia. Tämän takia heidän mielestänsä logistiikka pitäisi huomioida 

hinnoittelussa. Lisäksi se vähentäisi sitä, ettei ammattimiehen työtunteja käytettäisi 

tuotteiden kanteluun, vaan enemmän omiin tehtäviin.  

 

Taulukko 5: Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 

 Aikataulu Laatu Logistiikka 

Talotekniikka-

suunnittelija 

-Tahtituotanto auttaa 

työmaan ja suunnit-

telun aikataulun yh-

teensovittamisessa 

-Työmaa-aikataulun 

hahmottaminen vaa-

tii kehittämistä 

  

Talotekniikka-

urakoitsija 

-Aikataulusta pitäisi 

sopia yhdessä 

-Laadunoh-

jaus menetel-

mät ovat tällä 

hetkellä ras-

kaita 

-Logistiikka suunnitel-

laan viimeisenä, mil-

loin tuotteet joudutaan 

tilaamaan aikaisin 

-Tuotteet voi tilata täs-

mätoimituksina, mutta 

se lisää hankkeen kus-

tannuksia 

-Logistiikka pitäisi 

huomioida hinnoitte-

lussa 

Talotekniikka-

asiantuntija 

-Tahtituotanto auttaa 

työmaan ja suunnit-

telun aikataulujen yh-

teensovittamisessa 

-Yleisaikataulu on 

liian yleispätevä 

-Aikataulun suunnit-

telussa tulee olla 

-Laadunvar-

mistukseen 

tarvittaisiin 

toimintamalli 

-Logistiikan voisi ha-

jauttaa työmaan ulko-

puolelle 
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henkilöitä, jotka ym-

märtävät toteutuk-

sesta 

Pääurakoitsi-

jan edustaja 

-Aikataulussa pitäisi 

huomioida taloteknii-

kan käyttöönotto ja 

laitteiden toimintojen 

testaus.   

-Lisä- ja 

muutostöistä 

pitäisi saada 

aikaisemmin 

tieto 

-Logistiikan hallin-

nassa on parantamista 

Liiton edustaja   -Logistiikan hallin-

nassa on parantamista 

 

Luovutus, käyttöönotto ja takuuaika 
 
Tässä teemaosiossa tarkastellaan talotekniikan luovutusta, käyttöönottoa ja takuu-

aikaa. Edellisen teemaosion tuloksista huomattiin, että talotekniikan luovutus ja 

käyttöönotto pitäisi olla huomioitu aikataulun suunnittelussa sekä hallinnassa.  

 

Talotekniikka-asiantuntijat ovat havainneet, että talotekniikan luovutuksen ja käyt-

töönoton huomioiminen aikataulun suunnittelussa sekä hallinnassa edellyttää mm. 

tilaajalta toimenpiteitä. Tilaajan tulisi esittää hankkeen tavoitteet selkeästi hank-

keen osapuolille. Tällöin esimerkiksi suunnittelijat saisivat riittävät lähtötiedot. Tä-

män lisäksi tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus voitaisiin toteuttaa tarkemmin.  

 

Haastateltavien mukaan testaus- ja luovutusvaiheeseen ei varata riittävästi aikaa. 

Talotekniikkaurakoitsijat toivat esille, että työvaiheet saattavat olla vielä kesken, 

kun testaus- ja luovutusvaihe alkaa. Toisin sanoen rakennus saatetaan ottaa vas-

taan, vaikka talotekniikan testaus olisi kesken. Tämä vaikuttaa siihen, että huollon- 

ja käytönopastuksia joudutaan tekemään toistamiseen. Tämä taas aiheuttaa lisäkus-

tannuksia. Talotekniikka-asiantuntijat toivat ilmi, että talotekniikkaurakoitsijalle 

voisi esimerkiksi luvata palkkion, mikäli työt valmistuvat ennen käyttöönottoa. 

Tämä motivoisi siihen, että rakennusta ei otettaisi vastaan ennen kuin kaikki työ-

vaiheet on suoritettu.  

 

Taulukko 6: Luovutus, käyttöönotto ja takuuaika 

 Luovutus, käyttöönotto ja takuuaika 

Talotekniikka- 

urakoitsija 

-Hankkeen luovutuksessa työvaiheet saattavat olla vielä 

kesken 

Talotekniikka- 

asiantuntija 

-Hankkeen luovutus ja käyttöönotto tulisi huomioida ai-

kataulusuunnittelussa 

-Talotekniikkaurakoitsijoille voisi luvata palkkion, jos 

työt valmistuvat ennen käyttöönottoa 

Pääurakoitsijan  

edustaja 

-Hankkeen luovutukseen ja käyttöönottoon ei varata 

riittävästi aikaa 

Liiton edustaja -Hankkeen luovutukseen ja käyttöönottoon ei varata 

riittävästi aikaa 
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Hankkeen kommunikointi ja viestintä 
 
Tässä teemaosiossa tarkasteltiin hankkeen johtamis- ja palaverikäytäntöjä. Osiossa 

selvitettiin, miten tiedonkulku ja tilannetiedon jakaminen toteutuu hankkeessa.  

Haastateltavat kokivat, että kommunikointi ja viestintä työryhmän sisällä on tärkeä 

asia. Tämän takia vuoropuhelua ja ymmärrystä toisten tarpeista pitäisi lisätä. Tä-

män lisäksi koko talotekniikan osa-alueen pitäisi tehdä yhdessä töitä.  

 

Talotekniikkaurakoitsijat kokivat yhteistyönmerkityksen vähentyneen osittain hin-

takilpailun vuoksi. He pitivät positiivisena asiana, että suunnittelijoiden työmaalla 

käynnit ovat yleistyneet, milloin heiltä saa apua tarvittaessa. Microsoft Teamsin kal-

taisten alustojen on koettu tuovan uusia mahdollisuuksia kokouskäytännöille, ja ne 

ovat myös osoittautuneet suureksi hyödyksi.  

 

Talotekniikka-asiantuntijoiden mielestä tiedonhallinnan pitäisi olla järjestelmäl-

listä ja tiedonkulku ohjelmistoja voisi hyödyntää enemmän. Tällöin kommunikointi 

ei perustuisi vain sähköpostiviestittelyyn. Työkalujen ei kuitenkaan koettu korvaa-

man kokoontumisia paikan päällä työalueittain tai kommunikointia puhelimitse. 

Pääurakoitsijan edustajan mukaan reaaliaikaista tiedonkulkua työmaavaiheista tu-

lisi olla pääosin saatavilla. 

 
Taulukko 7: Hankkeen kommunikointi ja viestintä 

 Kommunikointi ja viestintä 

Talotekniikka- 

urakoitsija 

-Yhteistyönmerkitys eri osapuolien välillä on osittain vähen-

tynyt  

-Suunnittelijoiden käynnit työmaalla ovat yleistyneet 

-Paikan päällä kommunikointia ei tulisi korvata digitaali-

silla työkaluilla 

Talotekniikka- 

asiantuntija 

-Tiedonhallinta pitäisi olla järjestelmällistä 

-Ohjelmstoja voisi hyödyntää enemmäntiedonkulkuun 

-Paikan päällä kommunikointia ei tulisi korvata digitaali-

silla työkaluilla 

Rakenne- 

suunnittelija 

-Suunnittelijoiden käynnit työmaalla ovat yleistyneet 

Pääurakoitsijan 

edustaja 

-Reaaliaikaista tiedonkulkua tulisi kehittää 

 

Ympäristövaikutusten hallinta 
 
Alalla ollaan valmiita ohjaamaan ympäristövaikutuksia. LCA-laskenta on yleistynyt 

ja tuotteiden toiminnallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota. Haasteena ym-

päristövaikutusten hallinnassa nähtiin olevan hankkeen kustannukset. Suurempaa 

keskustelua teemasta ei syntynyt, sillä vaatimus ympäristövaikutusten hallintaan 

koettiin lähtevän tilaajalta   
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Teknologian hyödyntäminen 
 
Tässä teemaosiossa keskityttiin BIM tietomallin hyödyntämiseen ja koordinointiin, 

tietomallin tarkkuuteen sekä suunnittelun automatisointiin. Tämän lisäksi tarkas-

teltiin, miten teknologiaa voisi hyödyntää työn edistymisen seurannassa.  

 

Talotekniikka-asiantuntijat kokivat, että tietomallia hyödynnetään tällä hetkellä tie-

tosisällön sijaista lähinnä vain visuaalisessa muodossa. Heidän mielestään fokus pi-

täisi olla ennemmin teknisten ratkaisuiden oikeellisuudessa ja toteutettavuudessa, 

eikä pienien geometristen hipaisujen poistamisessa.  

 

”Tietomallia hyödynnetään liian vähän, vain geometrisiin ominai-

suuksiin. Tietomallia voisi hyödyntää analyyseihin ja laskentaan.”  

- Talotekniikkasuunnittelija 

 

Yleisesti tietomallin laadun on koettu kehittyneen ja sen käyttö tuotannonsuunnit-

telun ja -ohjauksen parissa on lisääntynyt. Pääurakoitsijan edustajien mukaan talo-

tekniikan rooli on kasvanut tietomallinnuksen avulla. Heidän mielestänsä tietomal-

lia voitaisiin hyödyntää aktiivisemmin esimerkiksi kannakoinnin suunnittelussa ja 

toteutuksessa sekä työvaiheiden reaaliaikaisessa seurannassa. Talotekniikka-asian-

tuntijoiden mukaan tietomallille ei vielä ole suunnittelustandardia, jolloin sitä voisi 

hyödyntää myös rakennuksen ylläpidossa.  

 

Haastateltavat olivat havainneet, että mm. tietomallin käyttö on lisännyt työmaan-

hallintaa sekä työnaikaseurantaa. Talotekniikkaurakoitsijat eivät kokeneet työn 

edistymisen seurannalle kehitystarvetta. Heidän mukaansa maksuerät puolestaan 

voisivat perustua reaaliaikaiseen tietoon tylmaan etenemisestä. Talotekniikka-asi-

antuntijat ja pääurakoitsijan edustajat taas olivat sitä mieltä, että teknologia helpot-

taa työn seuraamista ja hallitsemista.  

 

Taulukko 8: Teknologian hyödyntäminen 

 Tietomallin hyödyntäminen Työn edistymisen seu-

ranta 

Talotekniikka- 

urakoitsija 

 -Talotekniikkaurakoitsi-

joilla ei ollut juuri kom-

mentoitavaa 

Talotekniikka- 

asiantuntija 

-Tietomallilla ei ole suunnitte-

lustandardia 

-Tietomallia hyödynnetään 

tällä hetkellä tietosisällön si-

jaista lähinnä vain visuaali-

sessa muodossa 

-Teknologia helpottaa 

työn seuraamista ja hal-

litsemista. 

Pääurakoitsijan 

edustaja 

-Talotekniikan rooli on kasva-

nut tietomallinnuksen avulla 

-Tietomallia voisi hyödyntää 

enemmän tuotannonsuunnit-

telussa ja -ohjauksessa 

-Teknologia helpottaa 

työn seuraamista ja hal-

litsemista 
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4.2 Kyselytutkimus 
 
Kyselytutkimusta ohjasi kuusi osiota. Kyselyn ensimmäinen osio sisälsi yleisiä ky-

symyksiä vastaajalle hänen kokemuksestaan kiinteistö- ja rakennusalalla. Ensim-

mäisen osion tuloksia hyödynnettiin erilaisina jakaumina tuloksia analysoidessa. 

Kyselyn loput viisi osiota:  

- Talotekniikka sopimukset, hankemuodot ja hankinnat 

- Talotekniikkasuunnittelu 

- Talotekniikan tuotekehitys, esivalmistus ja logistiikka 

- Talotekniikan tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 

- Hankkeen kommunikointi ja yhteistyö  

määritettiin haastattelututkimuksen tulosten perusteella. Tässä luvussa on esitetty 

kyselytutkimuksen tulokset jäsennellysti teemoittain. Tulokset on esitetty taulu-

koisssa 11–15. Lisäksi liitteessä 3 on esitetty kyselyn tulokset tulosraportti muo-

dossa.   

 

Haastatteluiden perusteella talotekniikan sopimuksissa, hankemuodoissa ja han-

kinnoissa havaittiin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa työn tehokkuuteen ja laatuun. 

Osion kysymysten tarkoituksena oli selvittää, kuinka suuri vaikutus kyseisillä teki-

jöillä oli rakennushankkeen prosessiin. Lisäksi haastatteluissa esille tulleita asioita 

haluttiin tarkastella laajasti hankkeiden eri osapuolien näkökulmasta.  

 

Haastatteluissa talotekniikkasuunnittelun toteutuksessa ja ohjauksessa havaittiin 

puutteita. Talotekniikkasuunnittelu osion kysymyksillä haluttiin kartoittaa, mikä 

osa-alue vaatisi kenenkin hankkeen osapuolen näkökulmasta eniten kehittämistä. 

Tässä osiossa sivuttiin myös hieman hankkeen osapuolien välistä kommunikointia 

ja tietomallin hyödyntämistä.  

 

Kyselyssä logistiikkaan liittyvät kysymykset päätettiin esittää talotekniikan tuoteke-

hitystä ja esivalmistusta koskevien kysymysten kanssa. Talotekniikan tuotekehitys, 

esivalmistus ja logistiikka osion kysymyksillä tarkasteltiin pääosin, tulisiko tiettyjä 

toimintamalleja, kuten yhteiskannakointia, esivalmistusta tai erillistä logistiikka-

palvelua hyödyntää hankkeissa. Kysely suunniteltiin niin, että suunnittelijoille ei 

esittetty logistiikkaa koskevia kysymyksiä.  

 

Haastatteluissa tuli ilmi, että hankkeen aikataulusuunnittelu ja -hallinta vaatii ke-

hittämistä. Näin ollen osion Talotekniikan tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus kysy-

mykset keskittyivät pääosin aikataulusuunnitteluun ja -hallintaan. Lisäksi haastat-

teluiden osio luovutus, käyttöönotto ja takuuaika, päätettiin yhdistään tähän osi-

oon.  

 

Haastatteluissa korostui hankkeen kommunikoinnin ja yhteistyön merkitys. Näin 

ollen osiossa Hankkeen kommunikointi ja yhteistyö tarkasteltiin, kuinka tyytyväisiä 

hankkeen eri osapuolet ovat nykyisiin toimintamalleihin ja mikä osa-alue vaatisi ke-

hittämistä. Osiossa käsiteltiin myös digitaalisten sovellusten hyödyntämistä talotek-

niikan tehtävissä.  
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Yleiset kysymykset 
 
Kyselytutkimuksen vastaajat olivat laajasti työskennelleet erilaisissa rakennushank-

keissa, ja heillä oli melkein yhtä paljon kokemusta uudis- sekä korjaushankkeista. 

Suurin osa vastaajista oli työskennellyt kiinteistö- ja rakennusalalla yli 25 vuotta. 

Vastaajien jakaumat yksikön päätoimialan ja työtehtävän mukaan on esitetty taulu-

kossa 9 ja 10. Suurimman osan päätoimialan oli sähkö- ja automaatiourakointi, ja 

valtaosa heistä työskenteli projektipäällikköinä tai muun ylemmän johdon ase-

massa. 

 

Taulukko 9: Vastaajat yksikön päätoimialan mukaan (n=382) 

Yksikön päätoimiala n 

Kiinteistön omistus 6 

Rakennuttaminen 36 

Arkkitehtisuunnittelu 3 

LVISA-suunnittelu 25 

LVI-suunnittelu 7 

SA-suunnittelu 50 

Muu suunnittelu 21 

LVISA-urakointi 46 

LVI-urakointi 7 

SA-urakointi 99 

Pääurakointi 36 

Kiinteistön ylläpito 21 

Muu mikä  

Konsultointi 1 

Tuotevalmistaja 7 

Tukitoimi 2 

Opetus 3 

Turvaurakointi 1 

Jakeluverkkoyhtiö 2 

Kiinteistötekniikka 1 

Valvonta 2 

Kulttuurin tuottaminen 1 

Asiantuntija 1 

 

Taulukko 10: Vastaajat työtehtävän mukaan (n=384) 

Työtehtävä n 

Rakennuttaja 9 

Arkkitehti 4 

LVI-suunnittelija 9 

SA-suunnittelija 46 

Rakennesuunnittelija 15 

Muu suunnittelija 3 

Suunnittelunohjaus 18 

Asentaja 36 
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Kärkihenkilö 11 

Työnjohto 21 

Vastaava työnjohto 7 

Projektin hoitaja 9 

Projekti-inssi 10 

Projektipäällikkö 58 

Muu ylempi johto 70 

Valvoja 22 

Muu mikä  

Professori 3 

Tuotevalmistaja 3 

Isännöitsijä 3 

Tarjouslaskenta 4 

Yrittäjä 7 

Asiantuntija 13 

 

Talotekniikka sopimukset, hankemuodot ja hankinnat 

Miten nykyiset talotekniikkaurakan kilpailutuskäytännöt vaikuttavat lopputuloksen 

laatuun? 
 
Suurin osa vastaajista (67 %) koki talotekniikkaurakan nykyisten kilpailutuskäytän-

töjen vaikuttavan hankkeen lopputuloksen laatuun ainakin jonkin verran laatua hei-

kentävästi. Vastaajaryhmistä pääurakoinnin edustajat olivat positiivisempia verrat-

tuna muihin urakoitsijoihin. Heidän mielestään kilpailutuskäytännöt saattoivat 

mahdollistaa myös hankkeen lopputuloksessa hyvän laadun. Kyselyssä tuli myös 

ilmi, että kilpailutusprosessi saattoi siirtää urakan aloitusta. Tämän lisäksi vastaa-

jien mielestä kilpailutuksessa ei pitäisi tarkastella ensisijaisena kriteerinä halvinta 

hintaa.   

 

”Liian usein hinta on ainoa määräävä tekijä.”- Sähköisten taloteknis-

ten järjestelmien myynti 

 

Tulisiko talotekniikkaurakoiden hankinnassa voida hyödyntää tilaajan tarjoamia 

valmiita määräluetteloita? 
 
Vastaajien mielestä ainakin joissakin hankkeissa pitäisi hyödyntää tilaajan tarjo-

amia määräluetteloita, riippumatta hanketyypistä. Määräluetteloiden käytön sään-

nöllisyydessä esiintyi pieniä eroavaisuuksia vastaajaryhmien välillä.   

 

Talotekniikkaurakan kustannusarvio tulisi pystyä antamaan ennen lopullisia toteu-

tussuunnitelmia? 
 
Vastaajien mielestä talotekniikkaurakan kustannusarvio tulisi pystyä antamaan en-

nen lopullista toteutussuunnitelmaa. 
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Talotekniikan tehtäviä voidaan pilkkoa hankintakokonaisuuksiin. Mitä mieltä 

olet tyypillisistä hankintakokonaisuuksista? 
 
Suurimman osan (50 %) mielestä tyypilliset hankintakokonaisuudet olivat sopivia. 

Erimielisyyksiä hankintakokonaisuuksien laajuudessa nähtiin pienien ja suurien or-

ganisaatioiden välillä sekä toteutuksen parissa työskentelevien ja toimihenkilöiden 

välillä. Toteutuksen parissa työskentelevät kokivat, että hankintakokonaisuudet oli-

vat osittain hieman liian laajoja, kun taas toimihenkilöt kokivat niiden olevan osit-

tain liian suppeita.  

 

Mitä mieltä olet talotekniikan urakkarajojen selkeydestä? 
 
Talotekniikan urakkarajat koettiin melko selkeinä. Vastaajat olivat kuitenkin sitä 

mieltä, että urakoihin pitäisi sisällyttää käytönaikainen toiminnanvarmistus ja op-

timointi. Tulosten perusteella esivalmisteilla koettiin olevan positiivinen vaikutus 

urakkarajojen selkeyteen.  

 

”Esivalmistuksen hyödyntäminen helpottaisi urakkarajoja. Niiden 

avulla saataisiin selkeämpiä suunnitelmia ja helpotettaisiin työmaan 

toteutumista.”- Muu ylempi johto, pääurakointi 

 

Mitä mieltä olet talotekniikkaurakan maksuerien aikatauluista? 
 
Suurin osa (38 %) vastaajista näki maksuerien aikataulut sopivina, mutta iso osa (31 

%) vastaajista oli myös sitä mieltä, että maksuerien aikataulut ovat hieman liian ta-

kapainotteisia. Kyselyä edeltävissä haastatteluissa, haastateltavien mukaan mak-

suerien aikataulut pitäisi olla jonkin verran etupainotteisempia. Kyselyn tuloksista 

ilmeni, että talotekniikkaurakoitsijat kokivat maksuerien aikataulun olevan osittain 

takapainotteisia, kun taas pääurakoitsijoiden mielestä maksuerien aikataulu oli 

osittain melko etupainotteinen.  

 

Miten mielestäsi työehtosopimukset (TES) vaikuttavat talotekniikan asennustyön 

työtapojen ja tuottavuuden kehittämiseen? 
 
Työehtosopimusten koettiin estävän osittain talotekniikan asennustyön työtapojen 

ja tuottavuuden kehittämistä.  

 

Miten mielestäsi työehtosopimukset (TES) määrittelevät talotekniikan urakkatyö-

tehtäviä ja niiden hinnoittelua? 
 
Työehtosopimusten nähtiin määrittelevän talotekniikan urakkatyötehtäviä ja nii-

den hinnoittelua jonkin verran liian tarkasti.  
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Yhteistoiminnalliset allianssihankkeet ovat yleistyneet. Pitäisikö talotekniikkaura-

koitsijoiden olla mukana allianssisopimuksessa? 
 
Suurin osa (41 %) vastaajista oli sitä mieltä, että talotekniikkaurakoitsijoiden tulisi 

olla mukana allianssisopimuksissa valtaosassa hankkeita. Kyselyssä tuli myös ilmi, 

että talotekniikkaurakoitsijoita pitäisi ottaa aikaisemmin mukaan hankkeisiin muis-

sakin hankemuodoissa kuin yhteistoiminnallisissa, mutta tällöin suunnittelunoh-

jaus tulee olla selkeästi määritelty sopimuksissa.  

 

”Mikäli talotekniikkaurakoitsija osallistuu suunnitelmien kehittämi-

seen, tulee suunnittelunohjaus olla määritelty selkeästi sopimuk-

sissa.”- Rakennuttaja 

 

Taulukko 11: Talotekniikka sopimukset, hankemuodot ja hankinnat 

Kysymys lkm. Keskeinen tulos Tulosten  

vertailu 

Miten nykyiset talo-

tekniikkaurakan kil-

pailutuskäytännöt 

vaikuttavat lopputu-

loksen laatuun? 

334 Suurin osa (67 %) vastaa-

jista koki talotekniik-

kaurakan kilpailutuskäy-

täntöjen vaikuttavan 

hankkeen lopputuloksen 

laatuun ainakin jonkin 

verran laatua heikentä-

västi.  

Pääurakoitsijat olivat 

ainut urakoitsija-

ryhmä, jonka mie-

lestä kilpailutuskäy-

tännöt voivat mah-

dollistaa myös hank-

keen lopputuloksessa 

hyvän laadun. 

Tulisiko talotekniik-

kaurakoiden hankin-

nassa voida hyödyn-

tää tilaajan tarjoamia 

valmiita määräluette-

loita? 

295 Kaikkien vastaajaryhmien 

mielestä ainakin joissakin 

hankkeissa pitäisi hyö-

dyntää tilaajan tarjoamia 

määräluetteloita, riippu-

matta hanketyypistä.  

Määräluetteloiden 

käytön säännöllisyy-

dessä esiintyi pieniä 

eroavaisuuksia vas-

taajien välillä.   

Talotekniikkaurakan 

kustannusarvio tulisi 

pystyä antamaan en-

nen lopullisia toteu-

tussuunnitelmia? 

312 Suurin osa (70 %) vastaa-

jista oli täysin tai jokseen-

kin samaa mieltä väittä-

män kanssa.  

 

Talotekniikan tehtä-

viä voidaan pilkkoa 

hankintakokonai-

suuksiin. Mitä mieltä 

olet tyypillisistä han-

kintakokonaisuuk-

sista? 

360 Suurimman osan (50 %) 

mielestä tyypilliset han-

kintakokonaisuudet olivat 

sopivia.  

Erimielisyyksiä han-

kintakokonaisuuk-

sien laajuudesta näh-

tiin pienien ja suu-

rien organisaatioiden 

välillä sekä toteutuk-

sen parissa työsken-

televien ja toimihen-

kilöiden välillä. 



 

50 
 

Mitä mieltä olet talo-

tekniikan urakkarajo-

jen selkeydestä? 

359 Vastaajat kokivat urakka-

rajat melko selkeinä.   

 

Mitä mieltä olet talo-

tekniikkaurakan 

maksuerien aikatau-

luista? 

226 Suurin osa vastaajista 

näki maksuerien aikatau-

lut sopivina (38 %), mutta 

iso osa (31 %) vastaajista 

koki myös maksuerien ai-

kataulujen olevan hieman 

liian takapainotteisia. 

Talotekniikkaurakoit-

sijat kokivat mak-

suerien aikataulun 

olevan osittain taka-

painotteisia, kun taas 

pääurakoitsijoiden 

mielestä maksuerien 

aikataulu oli osittain 

melko etupainottei-

nen.  

Miten mielestäsi työ-

ehtosopimukset 

(TES) vaikuttavat ta-

lotekniikan asennus-

työn työtapojen ja 

tuottavuuden kehit-

tämiseen? 

340 Vastaajat kokivat, että 

työehtosopimukset estä-

vät osittain asennustyön 

työtapojen ja tuottavuu-

den kehittämistä.  

 

Miten mielestäsi työ-

ehtosopimukset 

(TES) määrittelevät 

talotekniikan urakka-

työtehtäviä ja niiden 

hinnoittelua? 

261 Työehtosopimusten näh-

tiin määrittelevän talotek-

niikan urakkatyötehtäviä 

ja niiden hinnoittelua jon-

kin verran liian tarkasti.  

 

 

Yhteistoiminnalliset 

allianssihankkeet 

ovat yleistyneet. Pi-

täisikö talotekniik-

kaurakoitsijoiden olla 

mukana allianssiso-

pimuksessa? 

336 Suurin osa (41 %) vastaa-

jista oli sitä mieltä, että 

talotekniikkaurakoitsijoi-

den tulisi olla mukana al-

lianssisopimukissa valta-

osassa hankkeita. 

 

 

Talotekniikkasuunnittelu 
 
Kuinka tyytyväinen olet talotekniikkasuunnitelmien rakennettavuuteen ja toteutet-

tavuuteen käytännössä? 
 
Tulokset jakautuivat melko tasaisesti tyytyväisiin (35 %) ja tyytymättömiin (40 %), 

kun tarkasteltiin vastaajien tyytyväisyyttä talotekniikkasuunnitelmien rakennetta-

vuuteen ja toteutettavuuteen käytännössä. Rakennuttajat ja suunnittelijat olivat 

keskimäärin tyytyväisiä talotekniikkasuunnitelmien rakennettavuuteen ja toteutet-

tavuuteen käytännössä. Tyytymättömimpiä olivat toteutuksen parissa työskentele-

vät, kuten asentajat, kärkihenkilöt ja työnjohto.  
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Kuinka tyytyväinen olet talotekniikkasuunnitelmien tietosisällön kattavuuteen? 
 
Tulokset jakautuivat melko tasaisesti tyytyväisiin (38 %) ja tyytymättömiin (37 %), 

kun tarkasteltiin vastaajien tyytyväisyyttä talotekniikkasuunnitelmien tietosisällön 

kattavuuteen. Rakennuttajat ja suunnittelijat olivat keskimäärin tyytyväisiä talotek-

niikkasuunnitelmien tietosisällön kattavuuteen. Tyytymättömimpiä olivat toteutuk-

sen parissa työskentelevät, kuten asentajat, kärkihenkilöt ja työnjohto. Kyselyssä 

tuli ilmi, että suunnittelukokonaisuudet saattavat olla joissakin määrin liian moni-

mutkaisia kiinteistön ylläpidon käytettäviksi, ja suunnitelmissa saattaa esiintyä 

tuotteita, joita ei enää valmisteta. 

 

Kuinka tyytyväinen olet talotekniikkasuunnitelmien virheettömyyteen? 
 
Suurin osa (59 %) vastaajista oli melko tyytymättömiä talotekniikkasuunnitelmien 

virheettömyyteen. Ongelmana nähtiin, että suunnitelmien laadussa on erittäin suu-

ria eroja. Hintakilpailun nähtiin vaikuttavan suunnitelmien laatuun. Ongelmana 

nähtiin myös suunnittelussa käytettävät puutteelliset lähtötiedot. 

 

”Tilaajat eivät ole aina valmiita maksamaan suunnittelusta riittä-

västi. Tällä on väistämättä vaikutus suunnitelmien laatuun.”- Asian-

tuntija, kiinteistön omistus 

 

”Laatu kärsii liiallisesta kilpailusta.”- Talotekniikka-asiantuntija 

 

”Suurin ongelma on lähtötietojen puuttuminen.”- Sähkö- ja automaa-

tiosuunnittelija 

 

Kuinka tyytyväinen olet talotekniikkatietomallien hyödyntämiseen hankkeissa? 
 
Tulokset jakautuivat melko tasaisesti tyytyväisiin (33 %) ja tyytymättömiin (34 %), 

kun tarkasteltiin vastaajien tyytyväisyyttä talotekniikkatietomallin hyödyntämiseen 

hankkeissa. Rakennuttajat ja suunnittelijat olivat keskimäärin tyytyväisiä talotek-

niikkatietomallin hyödyntämiseen hankkeissa. Toisaalta suunnittelijat kaipasivat 

silti enemmän tietomallin oikeaoppista hyödyntämistä. Toteutuksen puolella työs-

kentelevät henkilöt olivat pääosin tyytymättömiä ja kokivat, että tietomallin tarkas-

tukset ja yhteensovittaminen pitäisi keskittyä enemmän suunnitelmien tietosisäl-

töön, eikä vain geometrian tarkastukseen.  

 

”Nyt tietomallin tarkastukset ja yhteensopivuuden seuranta keskittyy 

liikaa geometrisiin törmäyksiin ja niiden lukumäärään. Enemmän pi-

täisi keskittyä tietosisällön oikeellisuuteen.”- Muu ylempi johto, 

LVISA-suunnittelu 
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Tulisiko talotekniikkaurakoitsijoita hyödyntää enemmän hankkeen suunnitteluvai-

heessa? 
 
Vastaajien mielestä talotekniikkaurakoitsijoita tulisi hyödyntää ainakin jonkin ver-

ran enemmän hankkeen suunnitteluvaiheessa.  

 

”Merkittävin kehityskohde on saada urakoitsijoilta palautetta mah-

dollisimman ajoissa suunnittelua.” - Projektipäällikkö, rakennuttami-

nen 

 

”Paljolta turhalta työltä vältyttäisiin, jos talotekniikkaurakoitsija olisi 

mukana hankkeen suunnitteluvaiheessa sparrailemassa ja ohjaa-

massa suunnitelmien tietosisältöä.” 

 - Muu ylempi johto, LVISA-suunnittelu 

 

”Suunnittelussa tulisi ottaa mukaan talotekniikkaurakoitsijoiden asi-

antuntemus jo alkuvaiheessa, jotta työmaa-aikaiset muutokset jäisi-

vät minimiin.”- Suunnittelunohjaus, rakennuttaminen  

 

Onko pääurakoitsijoilla riittävästi osaamista osallistua talotekniikan suunnittelu-

vaiheeseen? 
 
Suurin osa (52 %) vastaajista koki, että pääurakoitsijalla ei ole riittävästi osaamista 

osallistua talotekniikan suunnitteluvaiheeseen ja heidän osaamisessaan on melko 

paljon kehitettävää.  

 

Toimiiko talotekniikkasuunnittelun ja -hankinnan aikataulujen yhteensovittami-

nen? 
 
Kukaan vastaajista ei ollut sitä mieltä, että talotekniikkasuunnittelun ja -hankinnan 

aikataulujen yhteensovittaminen toimisi erittäin hyvin. Suurin osa (42 %) vastasi, 

että yhteensovittaminen toteutuu melko huonosti ainakin työnjohtajien, vastaavien 

työnjohtajien, projektipäälliköiden ja muun ylemmän johdon näkökulmasta. Vas-

taajat kokivat, että talotekniikkasuunnittelu ei pääsääntöisesti pysy aikataulussa. 

Yhdeksi ratkaisuksi nähtiin aikataulun jaksottaminen tarkemmin eri suunnittelu-

aloille. Lisäksi vastaajien mielestä suunnittelun ohjaukseen tulisi kiinnittää enem-

män huomiota.  

 

Toimiiko talotekniikkasuunnittelijoiden ja työmaaorganisaation välinen tiedon ja-

kaminen ja kommunikointi? 
 
Talotekniikkasuunnittelijoiden ja työmaaorganisaation välinen tiedon jakaminen 

sekä kommunikointi koettiin toimivan suhteellisen neutraalisti.  

 

  



 

53 
 

Kuinka tyytyväinen olet vaihtoehtoisten talotekniikkatuotteiden ehdotus- ja hyväk-

syntämenettelyihin? 
 
Vastaajat olivat suurimmaksi osaksi (42 %) tyytymättömiä vaihtoehtoisten talotek-

niikkatuotteiden ehdotus- ja hyväksyntämenettelyihin. Tuloksissa ei ilmennyt sel-

vää eroa eri vastaajaryhmien välillä. 

 

”Vaihtoehtoisten tuotteiden hyväksymiskriteerit pitäisi yhtenäistää.” 

 - Tarjouslaskija / projektinhoitaja, sähkö- ja automaatiourakointi 

 

Taulukko 12: Talotekniikkasuunnittelu 

Kysymys lkm. Keskeinen tulos Tulosten  

vertailu 

Kuinka tyytyväinen 

olet talotekniikka-

suunnitelmien ra-

kennettavuuteen ja 

toteutettavuuteen 

käytännössä? 

379 Tulokset jakautuivat 

melko tasaisesti tyy-

tyväisiin (35 %) ja 

tyytymättömiin (40 

%). 

Rakennuttajat ja suunnit-

telijat olivat keskimäärin 

tyytyväisiä. Tyytymättö-

mimpiä olivat toteutuksen 

parissa työskentelevät. 

Kuinka tyytyväinen 

olet talotekniikka-

suunnitelmien tieto-

sisällön kattavuu-

teen? 

379 Tulokset jakautuivat 

melko tasaisesti tyy-

tyväisiin (38 %) ja 

tyytymättömiin (37 

%). 

Rakennuttajat ja suunnit-

telijat olivat keskimäärin 

tyytyväisiä. Tyytymättö-

mimpiä olivat toteutuksen 

parissa työskentelevät. 

Kuinka tyytyväinen 

olet talotekniikka-

suunnitelmien vir-

heettömyyteen? 

379 Suurin osa (59 %) 

vastaajista oli melko 

tai erittäin tyytymät-

tömiä talotekniikka-

suunnitelmien vir-

heettömyyteen. 

 

Kuinka tyytyväinen 

olet talotekniikka-

tietomallien hyö-

dyntämiseen hank-

keissa? 

378 Tulokset jakautuivat 

melko tasaisesti tyy-

tyväisiin (33 %) ja 

tyytymättömiin (34 

%).  

Rakennuttajat ja suunnit-

telijat olivat keskimäärin 

tyytyväisiä talotekniikka-

tietomallin hyödyntämi-

seen hankkeissa. Toisaalta 

suunnittelijat kaipasivat 

vielä enemmän tietomallin 

oikeaoppista hyödyntä-

mistä. Toteutuksen puo-

lella työskentelevät henki-

löt olivat pääosin tyytymät-

tömiä. 

Tulisiko talotekniik-

kaurakoitsijoita 

hyödyntää enem-

män hankkeen 

342 Enemmistön (85 %) 

mielestä talotekniik-

kaurakoitsijoita pi-

täisi hyödyntää 
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suunnitteluvai-

heessa? 

ainakin jonkin verran 

enemmän suunnitte-

luvaiheessa. 

Onko pääurakoitsi-

joilla riittävästi 

osaamista osallistua 

talotekniikan suun-

nitteluvaiheeseen? 

294 Suurin osa (52 %) 

vastaajista koki, että 

pääurakoitsijan osaa-

misessa on kehitettä-

vää.  

 

Toimiiko talotek-

niikkasuunnittelun 

ja -hankinnan aika-

taulujen yhteenso-

vittaminen? 

294 Kukaan vastaajista ei 

ollut sitä mieltä, että 

aikataulujen yhteen-

sovittaminen toimii 

erittäin hyvin. Suurin 

osa (42 %) koki, että 

yhteensovittaminen 

toimii melko tai erit-

täin huonosti.  

 

Toimiiko talotek-

niikkasuunnittelijoi-

den ja työmaaor-

ganisaation välinen 

tiedon jakaminen ja 

kommunikointi? 
 

294 Talotekniikkasuun-

nittelijoiden ja työ-

maaorganisaation vä-

linen tiedon jakami-

nen sekä kommuni-

kointi koettiin toimi-

van suhteellisen neut-

raalisti.  

 

Kuinka tyytyväinen 

olet vaihtoehtoisten 

talotekniikkatuottei-

den ehdotus- ja hy-

väksyntämenettelyi-

hin? 

 

309 Vastaajat olivat suu-

rimmaksi osaksi (42 

%) tyytymättömiä 

vaihtoehtoisten talo-

tekniikkatuotteiden 

ehdotus- ja hyväksyn-

tämenettelyihin. 

 

 

Talotekniikan tuotekehitys, esivalmistus ja logistiikka 
 
Tuoko talotekniikan esivalmistus lisäarvoa rakennushankkeisiin? 
 
Tulosten perusteella talotekniikan esivalmistus tuo ainakin osittain lisäarvoa raken-

nushankkeisiin ja niiden hyödyntämistä tulisi lisätä. Vastaajien mielestä esivalmis-

tuksen potentiaali on kuitenkin tunnistettava ja huomioitava riittävän aikaisessa 

vaiheessa hanketta. 

 

”Esivalmisteet helpottaisivat urakkarajoja ja sitä kautta koko raken-

nusprosessia saataisiin kehitettyä nopeammaksi.” - Muu ylempi johto, 

pääurakointi 
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”Parempi esivalmistelu ja toimitusketjut mahdollistavat sujuvamman 

rakentamisen, mitä enemmän työmaalla tehdään ratkaisuja sitä epä-

selvemmäksi menevät toimitusrajat.”- Projektipäällikkö, rakennutta-

minen  

 
Tuoko talotekniikan yhteiskannakoinnin hyödyntäminen lisäarvoa rakennushank-

keisiin? 
 
Enemmistön (62 %) mielestä yhteiskannakointi tuo osittain lisäarvoa ja sen hyö-

dyntämistä pitäisi lisätä.  

 

Tulisiko talotekniikassa hyödyntää nykyistä enemmän vakioituja ja tuotteistettuja 

ratkaisuja? 
 
Vastausten mukaan vakioituja ja tuotteistettuja ratkaisuja tulisi hyödyntää ainakin 

jonkin verran enemmän.  

 

Kuinka tyytyväinen olet talotekniikan materiaali- ja tuotetilausten sekä -toimitusten 

suunnitelmallisuuteen? 
 
Suurin osa (38 %) vastaajista oli tyytyväisiä talotekniikan materiaali- ja tuotetilaus-

ten sekä -toimitusten suunnitelmallisuuteen. Osa urakoinnin ja rakennuttamisen 

parissa työskentelevistä oli kuitenkin tyytymättömiä. Pääurakoinnin edustajat oli-

vat keskimäärin tyytymättömimpiä kuin talotekniikkaurakoitsijat.  

 

Tulisiko talotekniikan tuotteiden logistiikka järjestää osana koko työmaata koske-

vaa erillistä logistiikkapalvelua? 
 
Suurin osa (52 %) vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä, että talotekniikan tuot-

teiden logistiikka tulisi järjestää osana koko työmaata koskevaa erillistä logistiikka-

palvelua. Hyödyntäminen riippuu kuitenkin aina kohteen erityisluonteesta, minkä 

lisäksi erillisen logistiikkapalvelun on havaittu lisäävän hankkeen kustannuksia.  

 

”Logistiikka on parantunut, koska usein käytetään erillistä logistiik-

kapalvelua.”- Kärki- / etuhenkilö, LVISA-urakointi 

 

”Työmaalogistiikan eriyttäminen soveltuu joihinkin hankkeisiin, 

mutta lisää samalla kustannuksia.”- Asiantuntija, LVISA-urakointi 

 

”Varastointi työmaalla on lähes aina ongelma.”- Projektipäällikkö, 

sähkö- ja automaatiourakointi 
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Taulukko 13: Talotekniikan tuotekehitys, esivalmistus ja logistiikka 

Kysymys lkm. Keskeinen tulos Tulosten  

vertailu 

Tuoko talotekniikan 

esivalmistus lisäarvoa 

rakennushankkeisiin? 

377 Enemmistön (63 %) 

mielestä esivalmistus 

tuo osittain lisäarvoa ja 

sen hyödyntämistä pi-

täisi lisätä.  

 

Tuoko talotekniikan 

yhteiskannakoinnin 

hyödyntäminen lisäar-

voa rakennushankkei-

siin? 

349 Enemmistön (62 %) 

mielestä yhteiskanna-

kointi tuo osittain lisä-

arvoa ja sen hyödyntä-

mistä pitäisi lisätä. 

 

Tulisiko taloteknii-

kassa hyödyntää ny-

kyistä enemmän vaki-

oituja ja tuotteistettuja 

ratkaisuja? 

373 Vakioituja ja tuotteistet-

tuja ratkaisuja pitäisi 

hyödyntää jonkin verran 

enemmän.  

 

Kuinka tyytyväinen 

olet talotekniikan ma-

teriaali- ja tuotetilaus-

ten sekä -toimitusten 

suunnitelmallisuu-

teen? 

277 Suurin osa (38 %) vas-

taajista on tyytyväisiä.  

Osa urakoinnin ja ra-

kennuttamisen pa-

rissa työskentelevistä 

oli kuitenkin tyyty-

mättömiä. Pääura-

koinnin edustajat oli-

vat keskimäärin tyy-

tymättömimpiä kuin 

talotekniikkaurakoit-

sijat. 

Tulisiko talotekniikan 

tuotteiden logistiikka 

järjestää osana koko 

työmaata koskevaa 

erillistä logistiikkapal-

velua? 

265 Suurin osa (52 %) vas-

taajista koki, että talo-

tekniikan tuotteiden lo-

gistiikka pitää järjestää 

osana koko työmaata 

koskevaa erillistä logis-

tiikkapalvelua.  

 

 

Talotekniikan tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 
 
Miten paljon talotekniikkaurakoitsijoita tulisi osallistaa työmaan aikataulusuunnit-

teluun? 
 
Vastaajien mielestä talotekniikkaurakoitsijoita tulisi osallistaa merkittävästi ny-

kyistä enemmän työmaan aikataulusuunnitteluun. Tuotannonsuunnittelu ja -oh-

jaus nähtiin olevan selkeämpää, kun talotekniikkaurakoitsijat otetaan jo suunnitte-

luvaiheessa mukaan.  
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Kuinka tyytyväinen olet taloteknisten töiden työmaa-aikataulun tarkkuustasoon? 
 
Tulosten perusteella vastaajat olivat enemmän tyytymättömiä (46 %) taloteknisten 

töiden työmaa-aikataulun tarkkuustasoon kuin tyytyväisiä (31 %). Vastaajat kokivat, 

että aikataulu pitäisi pilkkoa pienempii kokonaisuuksiin tai ainakin aikataulussa tu-

lisi olla eriteltynä eri talotekniikka-alat.  

 

”Pääurakoitsija luo aikataulun ja talotekniikka koitetaan sovittaa sii-

hen. Monesti työaikaa ei ole tarpeeksi hyvälle toteutukselle.” 

- Projektipäällikkö, sähkö- ja automaatiourakointi 

 

Tahtituotantomenetelmä on yleistynyt rakennushankkeissa. Miten hyvin tahtituo-

tanto soveltuu mielestäsi taloteknisiin asennustöihin? 
 
Kirjallisuuskatsauksessa tuli ilmi, että tahtituotantomenetelmä on yleistynyt raken-

nushankkeissa. Lisäksi haastatteluissa tuli ilmi, että tahtituotanto auttaa työmaan 

ja suuunnittelun yhteensovittamisessa. Kyselyn tulosten mukaan vastaajille ei kui-

tenkaan ollut kertynyt riittävästi käytännön kokemusta tahtituotantomenetelmästä. 

Toisin sanoen iso osa (36 %) vastaajista ei osannut ottaa kantaa soveltuuko tahti-

tuotanto taloteknisiin asennustöihin.  

 

Kuinka tyytyväinen olet talotekniikan lisä- ja muutostöiden hallinnan nykyisiin käy-

täntöihin? 
 
Suurin osa (48 %) vastaajista oli tyytymättömiä talotekniikan lisä- ja muutostöiden 

hallinnan nykyisiin käytäntöihin. 

 

Miten hyvin suunnitellut työmaa-aikataulut toteutuvat talotekniikan osalta? 
 
Suurimman osan (51 %) mielestä suunnitellut työmaa-aikataulut toteutuvat talotek-

niikan osalta melko huonosti.  

 

”Kiire hallitsee aikataulua. Sen toimivuuteen pitäisi panostaa enem-

män. Resurssit tulisi nähdä voimavarana, eikä kustannuksena raken-

nuttajalle ja toimittajille.”- Projektipäällikkö, rakennuttaminen 

 

Miten hyvin rakentamisen aikataulumuutoksista viestitään talotekniikkaurakoitsi-

jalle ja työmaalle? 
 
Kyselyn vastausten perusteella rakentamisen aikataulumuutoksista viestitään talo-

tekniikkaurakoitsijalle ja työmaalle melko huonosti. Tähän saattaa vaikuttaa se, että 

vastaajat kokivat pääurakoitsijan tuotannonohjauksen olevan usein puutteellista ta-

lotekniikan osalta. 
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Varataanko taloteknisten järjestelmien testaukseen ja luovutukseen riittävästi ai-

kaa? 
 
Taloteknisten järjestelmien testaukseen ja luovutukseen varataan vastausten perus-

teella aivan liian vähän aikaa. Vastaajat pohtivat, että tilanne voi olla myös seuraa-

vanlainen: aikaa vartaan hankkeen alussa riittävästi testaukseen ja luovutukseen, 

mutta viivästyneet työvaiheet supistavat sitä.  

 

”Käyttöönottoon varataan aivan liian vähän aikaa. Sen suunnitteluun 

ja toteutukseen pitäisi lisätä panoksia.”- Suunnittelunohjaus, raken-

nuttaminen 

 

Tuoko yhteistoiminnallinen aikataulusuunnittelun (Last Plannerin) hyödyntämi-

nen lisäarvoa taloteknisten asennustöiden tuotannonohjaukseen? 
 
Vastausten perusteella yhteistoiminnallista aikataulusuunnittelu tuo osittain lisäar-

voa ja sen hyödyntämistä tulisi lisätä. Iso osa vastaajista ei myöskään osannut ottaa 

kantaa kysymykseen.   

 

”Last Planner menetelmä on hyvä, jos se on läpinäkyvä.”- Muu ylempi 

johto, LVISA-urakointi 
 

Taulukko 14: Talotekniikan tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 

Kysymys lkm. Keskeinen tulos 

Miten paljon talotekniik-

kaurakoitsijoita tulisi osallis-

taa työmaan aikataulusuun-

nitteluun? 

262 Talotekniikkaurakoitsijoita tulisi osallistaa 

ainakin jonkin verran nykyistä enemmän 

työmaan aikataulusuunnitteluun.  

Kuinka tyytyväinen olet talo-

teknisten töiden työmaa-ai-

kataulun tarkkuustasoon? 

287 Vastaajat olivat enemmän tyytymättömiä 

(46 %) taloteknisten töiden työmaa-aika-

taulun tarkkuustasoon kuin tyytyväisiä (31 

%). 

Miten hyvin tahtituotanto 

soveltuu mielestäsi talotek-

nisiin asennustöihin? 

330 Iso osa (36 %) vastaajista ei osannut ottaa 

kantaa soveltuuko tahtituotanto talotekni-

siin asennustöihin.  

Kuinka tyytyväinen olet talo-

tekniikan lisä- ja muutostöi-

den hallinnan nykyisiin käy-

täntöihin? 

354 Suurin osa (48 %) vastaajista oli tyytymät-

tömiä talotekniikan lisä- ja muutostöiden 

hallinnan nykyisiin käytäntöihin. 

 

Miten hyvin suunnitellut 

työmaa-aikataulut toteutu-

vat talotekniikan osalta? 

289 Suurin osa (51 %) vastaajista on sitä 

mieltä, että suunnittelut työmaa-aikataulut 

toteutuvat melko huonosti tai erittäin huo-

nosti talotekniikan osalta.  

Miten hyvin rakentamisen 

aikataulumuutoksista viesti-

tään talotekniikkaurakoitsi-

jalle ja työmaalle? 

260 Suurin osa (52 %) vastaajista koki, että ra-

kentamisen aikataulumuutoksista viesti-

tään talotekniikkaurakoitsijalle ja 
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työmaalle melko huonosti tai erittäin huo-

nosti. 

Varataanko taloteknisten 

järjestelmien testaukseen ja 

luovutukseen riittävästi ai-

kaa? 

358 Taloteknisten järjestelmien testaukseen ja 

luovutukseen ei varat riittävästi aikaa.  

Tuoko yhteistoiminnallinen 

aikataulusuunnittelun (Last 

Plannerin) hyödyntäminen 

lisäarvoa taloteknisten asen-

nustöiden tuotannonohjauk-

seen? 

305 Vastausten perusteella yhteistoiminnallista 

aikataulusuunnittelu tuo osittain lisäarvoa 

ja sen hyödyntämistä tulisi lisätä. Iso osa 

(32 %) vastaajista ei myöskään osannut ot-

taa kantaa asiaan.   

 

Hankkeen kommunikointi ja yhteistyö 
 
Kuinka tyytyväinen olet rakennushankkeen eri osapuolten väliseen kunnioitukseen, 

luottamukseen ja yhteistyöhalukkuuteen? 
 
Tulokset jakautuivat melko tasaisesti tyytyväisiin (37 %) ja tyytymättömiin (41 %), 

kun mitattiin ovatko vastaajat tyytyväisiä rakennushankkeen eri osapuolten väli-

seen kunnioitukseen, luottamukseen ja yhteistyöhalukkuuteen.  

 

Miten eri työryhmien välinen yhteistyö toimii työmaalla? 
 
Vastausten perusteella työryhmien välinen yhteistyö toimii melko hyvin työmaalla, 

vaikka luovutusvaiheessa kommunikointi onkin osoittanut joissakin tapauksissa 

haasteelliseksi.  

 

”Kommunikointi ja talotekniikkaurakoitsijoiden välinen yhteistyö 

hankkeen luovutusvaiheessa järjestelmien toimintakuntoon saatta-

miseksi on osoittautunut haasteelliseksi.”- Muu ylempi johto, LVISA-

urakointi 

 

Kuinka tyytyväinen olet urakoitsijapalavereiden nykykäytäntöön? 
 
Suurin osa (39 %) vastaajista oli tyytyväisiä urakoitsijapalavereiden nykykäytän-

töön, ja vastaajaryhmien välillä ei ollut suurta eroa.  

 

Kuinka usein urakoitsijapalavereita pitäisi järjestää? 
 
Enemmistö (58 %) vastaajista oli sitä mieltä, että viikoittaisten urakoitsijapalaverei-

den järjestäminen on toimiva käytäntö, mutta samalla palavereiden säännöllisyys 

nähtiin olevan myös hyvin hankeriippuvaista.  
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Tuoko talotekniikkasuunnittelijoiden osallistuminen työmaakokouksiin lisäarvoa? 
 
Suurimman osan (62 %) mielestä talotekniikkasuunnittelijoiden osallistuminen 

työmaakokouksiin tuo osittain lisäarvoa ja heitä pitäisi osallistaa enemmän. Vastaa-

jien mielestä talotekniikkasuunnittelijalla olisi kysyntää urakoitsijapalavereissa, 

kun agendana on käsitellä työvaiheiden etenemistä sekä mahdollisia ongelmia tai 

puutteita.  

 

”Talotekniikkasuunnittelijoiden pitäisi olla enemmän työmaalla muu-

ten kuin kokousten yhteydessä.”- Valvoja, rakennuttaminen 

 

”Talotekniikkasuunnittelijoita pitäisi saada jalkautettua työmaalle 

paremmin.”- Valvoja, rakennuttaminen 

 

Miten paljon talotekniikan suunnitelmamuutokset aiheuttavat ongelmia työmaan 

toiminnassa? 
 
Talotekniikan suunnitelmamuutokset koettiin aiheuttavan melko paljon haasteita 

työmaan toiminnassa.  

 

Kuinka hyvin talotekniikan suunnitelmista poikkeava toteutus työmaalla päivittyy 

takaisin suunnitelmiin? 
 
Talotekniikan suunnitelmista poikkeava toteutus työmaalla on havaittu päivittyvän 

melko huonosti takaisin suunnitelmiin. Vastaajien mielestä tähän vaikuttaa mm. 

urakoinnin ja suunnittelijoiden välinen kommunikointi. 

 

Tulisiko tilaajien ja pääurakoitsijoiden käyttää nykyistä enemmän samoja talotek-

niikkaurakoitsijoita ja -tiimejä eri hankkeissaan? 
 
Tulosten mukaan tilaajien ja pääurakoitsijoiden tulisi käyttää jonkin verran ny-

kyistä enemmän samoja talotekniikkaurakoitsijoita ja -tiimejä eri hankkeissa.  

 

Kuinka paljon digitaalisia sovelluksia käytetään työmaalla talotekniikan tehtäviin 

liittyen, esim. suunnitelmien ja aikataulujen tarkastelu ja työmaan raportointi? 
 
Tällä hetkellä digitaalisia sovelluksia käytetään työmaalla talotekniikan tehtäviin 

liittyen hieman liian vähän ja niiden käyttöä voisi mahdollisesti lisätä. 
 

Taulukko 15: Hankkeen kommunikointi ja yhteistyö 

Kysymys lkm. Keskeinen tulos 

Kuinka tyytyväinen olet rakennushank-

keen eri osapuolten väliseen kunnioi-

tukseen, luottamukseen ja yhteistyöha-

lukkuuteen? 

379 Vastaukset jakautuivat melko 

tasaisesti tyytyväisiin (37 %) ja 

tyytymättömiin (41 %).  

Miten eri työryhmien välinen yhteistyö 

toimii työmaalla? 

281 Suurin osa (49 %) vastaajista on 

sitä mieltä, että työryhmien 
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välinen yhteistyö toimii melko 

tai erittäin hyvin työmaalla.  

Kuinka tyytyväinen olet urakoitsijapa-

lavereiden nykykäytäntöön? 

282 Suurin osa (39 %) vastaajista on 

tyytyväisiä urakoitsijapalaverei-

den nykykäytäntöön.  

Kuinka usein urakoitsijapalavereita pi-

täisi järjestää? 

282 Enemmistön (58 %) vastaajista 

suosi viikoittaisia urakoitsijapa-

lavereita.   

Tuoko talotekniikkasuunnittelijoiden 

osallistuminen työmaakokouksiin lisä-

arvoa? 

344 Suurimman osan (62 %) mie-

lestä talotekniikkasuunnittelijoi-

den osallistuminen työmaako-

kouksiin tuo osittain lisäarvoa ja 

heitä pitäisi osallistaa enem-

män. 

Miten paljon talotekniikan suunnitel-

mamuutokset aiheuttavat ongelmia 

työmaan toiminnassa? 

278 Talotekniikan suunnitelmamuu-

tokset koettiin aiheuttavan 

melko paljon haasteita työmaan 

toiminnassa.  

Kuinka hyvin talotekniikan suunnitel-

mista poikkeava toteutus työmaalla 

päivittyy takaisin suunnitelmiin? 

358 Suurin osa (49 %) vastaajista oli 

sitä mieltä, että poikkeava toteu-

tus ei päivity takaisin suunnitel-

miin.  

Tulisiko tilaajien ja pääurakoitsijoiden 

käyttää nykyistä enemmän samoja ta-

lotekniikkaurakoitsijoita ja -tiimejä eri 

hankkeissaan? 

337 Tulosten mukaan tilaajien ja 

pääurakoitsijoiden tulisi käyttää 

jonkin verran nykyistä enem-

män samoja talotekniikkaura-

koitsijoita ja -tiimejä eri hank-

keissa.  

Kuinka paljon digitaalisia sovelluksia 

käytetään työmaalla talotekniikan teh-

täviin liittyen, esim. suunnitelmien ja 

aikataulujen tarkastelu ja työmaan ra-

portointi? 

337 Tällä hetkellä digitaalisia sovel-

luksia käytetään työmaalla talo-

tekniikan tehtäviin liittyen hie-

man liian vähän ja niiden käyt-

töä voisi mahdollisesti lisätä. 

 

4.3 Asiantuntijatyöpaja 
 
Asiantuntijatyöpajaan valikoitui kolme teemaa, jotka perustuivat haastattelu- ja ky-

selytutkimuksessa esille tulleisiin merkittävimpiin kehittämistä vaativiin aiheisiin. 

Työpajan tavoitteena oli tuottaa konkreettisia kehitysehdotuksia näihin teemoihin. 

Tässä luvussa on esitetty kehitysehdotukset järjestelmällisesti teemoittain. Työpa-

jan ryhmät muodostuivat monenlaista asiantuntijoista, joten syvempää vastaaja-

ryhmien välistä vertailua ei tehty.  
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Talotekniikkaurakoinnin hankemuodot ja sopimukset 
 
Kilpailutuskäytännöt ja urakkamuodot 

 

Työpajan osallistujien mielestä hankkeen kilpailutuksessa voisi olla mukana kriteeri 

esimerkiksi prosessinosaamisesta. Tämän lisäksi heidän kokemuksensa perusteella 

tilaajan tarjoamia määräluetteloita voisi hyödyntää entistä enemmän. Tällöin osa-

puolien ei tarvitsisi laskea määriä erikseen ja vähenisi ylimääräinen toistettava työ. 

Eräässä kehitteillä olevassa menetelmässä määrät laskettiin arkkitehdin tilaluette-

lon pohjalta. Tällä tavalla saatiin tietoa alkuvaiheen massoista. Menetelmän tarkoi-

tuksena oli vähentää myös suunnittelussa aiheutuvaa hukkaa.  

 

Hankkeen tavoitteet ja ansaintalogiikka tulisi olla kaikilla hankkeen osapuolilla sa-

mankaltaiset. Tämän avulla talotekniikkaurakoitsijan roolia voitaisiin saada nostet-

tua myös hankkeen arvoketjussa ylöspäin. Mikä taas vaikuttaisi siihen, että talotek-

niikkasuunnittelun ja -toteutuksen painoarvoa saataisiin lisättyä.  

 

Asiantuntijat kokivat sellaiset urakkamuodot mieluisiksi, missä asioista sovitaan 

yhdessä ja kustannukset muodostuvat sovittujen asioiden pohjalta. Heidän mu-

kaansa urakkamuodoissa tulisi myös kannustaa innovointiin. Suunnittelijoiden 

mielestä yhteistoiminnalliset hankkeet on koettu miellyttäviksi ja tilaajille hyödylli-

siksi. Toisinaan ne saattavat sitoa talotekniikkaurakoitsijan resursseja pitkäksikin 

aikaan.  

 

Hanke lähtee tyypillisesti käyntiin tilaajan antamista lähtötiedoista. Näin ollen nii-

den pitäisi olla selkeästi esitetty ja niissä pitäisi olla tarkasti kuvattu: mitä tasoa hae-

taan hankkeessa, missä on hankkeen painoarvo ja paljonko ollaan valmiita investoi-

maan. Tämän avulla pystyttäisiin lähteä ohjaamaan hankkeen suunnittelua parem-

min.  

 

Asiantuntijoiden kokemuksen perusteella talotekniikkaurakka ei välttämättä ole 

valmis, kun hanke olisi tarkoitus luovuttaa. Tärkeänä kriteerinä olisi saada toimin-

nanvarmistus suoritettua. Tämän takia toteutuksen suunnittelussa tulisi ennakoida 

enemmän ja huomioida mahdolliset hankkeen hidastustekijät. Näin ollen talotek-

niikkaurakoitsijoiden pitäisi päästä vaikuttamaan hankkeen aikatauluun aikaisessa 

vaiheessa tai päätoteuttajan puolella tulisi olla enemmän osaamista talotekniikan 

tuotannonsuunnittelusta ja -ohjauksesta. Näiden lisäksi hankkeiden bonusmallin 

on koettu myös tehostavan prosessia niin, että hanke valmistuu ajallaan.  
 
Talotekniikkaurakoiden maksuerät 

 

Talotekniikkaurakoinnin maksueristä havaitut ongelmat nähtiin lähinnä projekti-

kohtaisina. Haasteena havaittiin aikataulun venyminen, milloin toteutusta ei voida 

suorittaa silloin kuin on sovittu. Osallistujat kokivat, että ensimmäinen askel on ym-

märtää, miten maksueriä tulisi käyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeen osapuo-

let määrittelisivät yhdessä kuinka isoja kokonaismaksuerät tulevat olemaan hank-

keessa. Tämän lisäksi sovitaan, mihin ensimmäinen ja viimeinen maksuerä 
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sijoittuvat hankkeessa. Tässä vaiheessa on syytä määritellä myös, kuinka suuri 

osuus kokonaisuudesta on ensimmäistä ja viimeistä maksuerää. Osallistujien mie-

lestä kenenkään ei kuuluisi toimia rahoittajan. Näin ollen maksuerien pitäisi pyöriä 

tasapainossa tai ehkä hieman etupainotteisesti. 

 

Maksueriä muodostettaessa voisi mahdollisesti hyödyntää myös tahtituotantome-

netelmää. Siinä maksuerät tulee tehdä tahtialueiden mukaisesti, mutta niiden ei tar-

vitse olla riippuvaisia sijainneista. Tahtialueisiin sidotut maksuerät mahdollistavat 

tahtialueiden valmistumisen tilaajan edellyttämällä tavalla. Tahtituotantomenetel-

mässä maksuerät voidaan sitoa paremmin alueiden mukaan perinteisemmän pro-

senttiluvun sijasta.  

 

Talotekniikkasuunnittelun prosessit ja käytännöt 
 
Talotekniikkasuunnittelu ja -hankinnan yhteensovittaminen 

 

Hankkeissa tapahtuu nykyään paljon ryntäystä ja päivittämistä, mikä lisää paineita 

tuotannon tahdistuessa. Talotekniikkasuunnittelun aikaistaminen ei kuitenkaan ole 

isossa mittakaavassa realistista. Näin ollen muutos kohdistuu siis ennemmin urak-

kahankinnan prosessin muuttamiseen.  

 

Osallistujien mukaan suunnittelun voisi pilkkoa pienempiin eriin. Erien tarkoituk-

sena on määritellä jokaiselle osalle omat lähtötietotarpeet. Lähtötiedoissa tulisi olla 

sovittuna millä tiedoilla mennään suunnitteluun ja millä hankitaan. Talotekniikan 

keskuslaitteita ja vakiolaitteita voisi käsitellä enemmän toisistaan eriytettyinä: kes-

kuslaitteet päätetään aiemmin ja vakiotuotteiden osalta urakoitsijat voitaisiin valita 

määrätietojen perusteella ilman tarkempia suunnitelmia.  

 

Osallistujien kokemuksen perusteella toteutussuunnittelulle tarvitaan oma tarkka 

aikataulu. Tarkempi aikataulu mahdollistaisi ennakoinnin ja riittävän ajan lähtötie-

tojen selvittämiseen. Samaan aikatauluun tulisi siis integroida lähtötietojen hank-

kiminen, asiakkaan päätöksenteko, suunnitteluvaiheet ja hankinta. Suunnitteluai-

kataulun johtamiseen osallistujat suosittelivat käyttävän Last Planner -menetelmää. 

 
Talotekniikkaurakoitsijan osallistuminen 

  

Talotekniikkaurakoinnin osaamista voitaisiin hyödyntää enemmän talotekniikka-

suunnittelussa. Talotekniikkaurakoitsijan ollessa mukana suunnitteluvaiheessa voi-

vat he vaikuttaa tuotteiden ja järjestelmien valintapäätöksissä. Tämän avulla suun-

nitelmissa esitetään vain yhdessä päätettyjä komponentteja.  

 

Mikäli talotekniikkaurakoitsija on vahvasti mukana hankkeen suunnitteluvaiheen 

päätöksenteossa, on hyvin tärkeätä sopia molempien osapuolien, suunnittelijoiden 

ja urakoitsijoiden vastuut tarkasti. Sopimuksessa täytyy tulla ilmi talotekniikkaura-

koitsijan rajapinta eli mihin urakoitsijan tulisi osallistua. Urakoitsijan lisäksi myös 

ylläpidon roolia talotekniikkasuunnittelussa tulee vahvistaa.   
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Talotekniikan tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus osana koko työmaata 
 
Talotekniikkaurakoinnin aikataulusuunnittelu 

 

Osallistujien mielestä talotekniikkaurakoitsija tulisi ottaa mukaan työmaan aikatau-

lusuunnitteluun. Rakennustekniikan aikatauluttajille talotekniikan käyttöönoton 

aikataulutus voi olla normaalista poikkeava. Näin ollen käyttöönoton aikataulutusta 

voisi kehittää, jos talotekniikkaurakoitsijat olisivat mukana aiemmin. Työmaan ai-

kataulu on yleensä laadittu etukäteen, milloin keskustelua mm. aikavarauksista ei 

käydä. Lähtökohtaisesti kumppanin kanssa tulisi käydä keskustelua talotekniikan 

tehtävistä. 

 

Osallistujat ehdottivat seuraavanlaista menettelytapaa aikataulusuunnitteluun. Ti-

laaja määrittelee ennen pääurakoitsijan aikataulutusta, kuinka paljon hankkeen 

loppuvaiheeseen tarvitaan aikaa esimerkiksi toimintakokeiden suoritukseen. Tä-

män jälkeen pääurakoitsija aikatauluttaa muut työt siten, että ne eivät mene tilaajan 

määrittämän ajan päälle. 

 

Tahtiaikatuotannossa tahtiajan edellytyksenä on, että talotekniikkaurakoitsijat ovat 

vahvasti mukana sen suunnittelussa. Siinä talotekniikkaurakoitsijat ovat vastuussa 

mm. tahtiajan resurssien määrittämisestä.  

 
Muutosten viestintä 

 

Lisä- ja muutostöiden hallinnan haasteet esiintyvät niiden havaitsemisessa. Tällä 

hetkellä muutoksista viestiminen ei ole kovin automaattinen prosessi. Osallistujien 

mielestä tekniikan pitäisi tuoda tähän haasteeseen helpotusta.  

 

Yhtenä kehitysehdotuksena oli kannustaa asentajia käyttämään aktiivisemmin digi-

taalisia sovelluksia. Talotekniikkaurakoitsijoiden tehtävänä on kuitata tehtävät, li-

sätä kuvia ja dokumentoida tehdyt asennukset. Osa asentajista dokumentoi muu-

tokset kuitenkin paperikuviin. Yhtenäinen digitaalinen sovellus mahdollistaisi työ-

alustan, johon kaikki asentajat voisivat merkitä suoraan tehdyn työn. Samaa digi-

taalista alustaa voisi hyödyntää myös aikataulun valvonnassa.  

 

Muutoslistauksen myötä prosessi helpottuisi, mutta joidenkin talotekniikkakompo-

nenttien massoittelu on edelleen haastavaa. Pääurakoitsijoiden näkökulmasta lisä- 

ja muutostöiden hallintaan pitäisi kehittää prosessi, jossa on määritelty miten ark-

kitehdin muutos vaikuttaa koko ketjuun. Suunnittelijoiden mielestä muutosmäärä-

luettelon tekeminen on mahdollista. Siinä on kuitenkin huomioitava, että pisteiden 

siirtyminen on myös muutos, vaikka määrät eivät muuttuisi. Lisäksi osapuolten 

mielestä tilaajan on ymmärrettävä, minkälaiset muutokset ja missä vaiheessa han-

ketta aiheuttavat isoja kustannuksia.  
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5 Pohdinta ja yhteenveto 
 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten talotekniikan prosessia voisi kehittää ra-

kennushankkeen johtamisessa kirjallisuuden ja empiirisen tutkimuksen avulla. Em-

piirinen tutkimus sisälsi haastattelu-, kyselytutkimuksen ja asiantuntijatyöpajan. 

Kuvassa 8 on esitetty, mitkä teemat korostuivat missäkin empiirisen tutkimuksen 

osiossa. Teemoja päivitettiin ja yhdisteltiin aina tutkimusosioiden tulosten perus-

teella.  

 

Tässä luvussa pohditaan työn tuloksia suhteessa kirjallisuuteen ja tutkimuksen ta-

voitteisiin. Lisäksi arvioidaan työn kontribuutiota sekä tutkimuksen rajoitteita ja 

virhemahdollisuuksia tieteellisestä että liikkeenjohdon näkökulmasta. 

 

 
Kuva 8 Tutkimuksessa tarkasteltavat teemat osoittain 

 

5.1 Tulosten arviointi ja pohdinta 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää talotekniikan prosessia osana rakennushank-

keen johtamista. Tähän tavoitteeseen pyrittiin pääsemään vastaamalla kolmeen en-

nalta määritettyyn tutkimuskysymykseen. Tässä luvussa on koottu vastaukset tutki-

muskysymyksiin tutkimuksen tulosten sekä pohdinnan pohjalta.    
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Ensimmäinen tutkimuskysymys oli muotoiltu seuraavasti: 

 

Mitkä ovat keskeiset haasteet ja ristiriidat taloteknisten järjestelmien 

yhteensovittamisessa rakennushankkeen prosesseihin? 
 
Tutkimuskysymystä käsiteltiin kirjallisuuskatsauksen yhteydessä, erityisesti alalu-

vussa Taloteknisten järjestelmien prosessin nykytila sekä Talotekniikan prosessin 

kehittäminen. Tutkimuskysymyksen kannalta kirjallisuuskatsauksessa luotiin 

pohja empiiristä tutkimusosuutta varten. Sen avulla voitiin tarkastella tarkemmin 

keskeisiä haasteita ja ristiriitoja taloteknisten järjestelmien yhteensovittamisessa 

rakennushankkeen prosesseihin.  

 

Kirjallisuuden mukaan hankemuodot ja sopimukset vaikuttavat merkittävästi kun-

kin rakennushankkeen osapuolen velvollisuuksiin ja päätöksentekoon. Empiirisen 

tutkimuksen tulosten perusteella hankkeissa pitäisi kannustaa enemmän yhteiseen 

tekemiseen, jottei jokainen osapuoli tekisi vain omaa osa-aluettaan välittämättä ko-

konaisuudesta. Toisin sanoen hankeitta tulisi lähteä rakentamaan osapuolten yh-

teisten tavoitteiden perusteella. Talotekniikkaurakoinnin sopimukset eivät kuiten-

kaan yleensä kannustaneet yhteistoiminnalliseen toimintaa. Tämä johtuu siitä, että 

osapuolet, kuten talotekniikkaurakoitsijat saattoivat liittyä hankkeeseen vasta sil-

loin kuin suurin osa päätöksistä oli jo tehty, milloin heidän roolinsa hankkeessa ko-

ettiin rajoitetuksi.  

 

Kirjallisuuden perusteella talotekniikan osaamisen ei koettu olevan riittävällä ta-

solla. Tämän lisäksi talotekniikan suunnitteluvaiheeseen ei paneuduttu riittävästi. 

Empiirisen tutkimuksen tulosten perusteella talotekniikkasuunnitelmat toteutettiin 

pääsääntöisesti riittämättömillä lähtötiedoilla. Lähtötietojen puutteellisuus saattoi 

aiheuttaa hankkeen aikataulun venymistä ja suuria määriä lisä- sekä muutostöitä. 

Tämä johtui siitä, että suunnitelmia jouduttiin jatkuvasti muokkailemaan ja päivit-

tämään, kun lähtötiedot tarkentuivat. Tämän lisäksi suunnittelun ja toteutuksen yh-

teensovittaminen ei toiminut. Urakoitsijat saattoivat kokea suunnitelmat puutteel-

lisina, sillä ne eivät välttämättä olleet yhtenäisiä rakennettavuuden ja toteutettavuu-

den kanssa.  

 

Kirjallisuuden mukaan tyypillisesti pääurakoitsija laati hankkeen yleisaikataulun 

tehtäväluetteloiden perusteella. Empiirisen tutkimuksen perusteella yleisaikataulu 

oli talotekniikan toteutuksen osalta liian yleispätevä. Se ei ottanut huomioon talo-

tekniikan käyttöönottoa tai laitteiden ja järjestelmien toimintojen testausta. Näin 

ollen työvaiheet saattoivat olla vielä kesken, kun hanke piti luovuttaa. Aikataulun 

suunnittelussa tulisi olla mukana henkilöitä, jotka ymmärtävät toteutuksesta. Tä-

män lisäksi aikataulun yhteydessä pitäisi suunnitella logistiikan hallinta.  

 

Kirjallisuuden perusteella ilman rakennushankkeen jatkuvaa ohjausta voi osapuol-

ten välille syntyä helposti konflikteja. Konfliktit taas aiheuttivat turhia viiveitä toi-

minnalle. Empiirisen tutkimuksen tulosten mukaan tuotannonohjauksessa tapah-

tuvista muutoksista, kuten lisä- ja muutostöistä viestiminen oli hidasta. Tämän 
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lisäksi paikan päällä kommunikointi oli vähäistä ja tieto ei kulkenut järjestelmälli-

sesti reaaliajassa. Näin ollen vuoropuhelua ja ymmärrystä toisten tarpeista pitäisi 

lisätä.  

 

Toista tutkimuskysymystä käsiteltiin empiirisen tutkimusosion haastattelu- ja kyse-

lytutkimuksessa. Toinen tutkimuskysymys oli muotoiltu seuraavasti: 

 

Miten hyvin nykyiset hankkeiden johtamiskäytännöt tukevat järjes-

telmien yhteensovittamista? 
 
Empiirisen tutkimuksen mukaan sopimusmaailmassa oli vielä parannettavaa. Ylei-

set sopimusehdot toimivat hankkeissa vahvana runkona, mutta palkkioiden sijaan 

sanktiot korostuivat siinä. Tämän lisäksi sopimusmaailmassa vastuujaon pitäisi olla 

esitetty selkeämmin ja sopimusmallit semmoisia, etteivät ne rajaa kenenkään osa-

puolen roolia. Tyypilliset hankintakokonaisuudet ja urakkarajat olivat kuitenkin 

pääosin sopivia. Tällä hetkellä hankkeen kilpailutuksessa hinnan vaikutus korostui 

ja sen koettiin vaikuttavan hankkeen lopputuloksen laatuun ainakin jonkin verran 

laatua heikentävästi. Hinnan sijaan pitäisi tarkastella ennemmin tavoiteltavaa laa-

tua. 

 

Suunnittelun ohjaukseen pitäisi varata riittävästi resursseja. Tämän lisäksi talotek-

niikkaurakoitsijoita tulisi osallistaa enemmän hankkeen suunnitteluun, minkä li-

säksi hankkeen osapuolten talotekniikkaosaamista tulisi kehittää.  

 

Esivalmistuksen oli koettu lisäävän työturvallisuutta, parantavan laatua ja säästä-

vän aikataulussa. Kuitenkin sitä käytettiin potentiaalinsa nähden hyvin vähän. Pää-

tös esivalmistuksesta tulisi tehdä hankkeen alkuvaiheessa. Tämän lisäksi esivalmis-

tus oli sidonnainen suunnitelmiin ja vaati myös lisäsuunnittelua. Esivalmistuksen 

potentiaali ja sen vaatimat toimenpiteet tulisi huomioida rakennushankkeen johta-

misessa.  

 

Talotekniikkaurakoitsijoiden tulisi osallistua myös aikataulusuunnitteluun, sillä ta-

loteknisten töiden työmaa-aikataulun tarkkuustasoon ei oltu tyytyväisiä. Tahtituo-

tannon oli koettu auttavan työmaan ja suunnittelun aikataulun yhteensovittami-

sessa. Sen sijaan laadunohjaus menetelmät olivat tällä hetkellä talotekniikkaura-

koitsijoille liian raskaita.  Paperillisia asiakirjoja pitäisi vähentää ja asiakirjat voisi 

siirtää pilveen. Logistiikan hallinnassa oli parantamista. Se suunnitellaan tyypilli-

sesti viimeisenä, milloin tuotteet joudutaan tilaamaan liian aikaisin tai täsmätoimi-

tuksina, joka lisää hankkeen kustannuksia. Näin ollen logistiikka tulisi suunnitella 

ja johtaa paremmin.  

 

Teknologian hyödyntäminen oli koettu helpottavan työn seuraamista ja hallitse-

mista. Suunnittelussa laadittua tietomallia voisi hyödyntää enemmän tuotannon-

suunnittelussa ja -ohjauksessa. Tämän lisäksi talotekniikan rooli oli kasvanut tieto-

mallinnuksen myötä.  
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Suunnittelijoiden käynnit työmaalla olivat yleistyneet. Tämä oli parantanut suun-

nittelun ja toteutuksen yhteensovittamista. Johtamismenetelmissä pitäisi korostaa 

yhteistyön merkitystä ja painottaa kommunikoinnin sekä viestinnän tärkeyttä.  

 

Hankkeen luovutukseen ei koettu varattavan riittävästi aikaa. Hanketta luovutta-

essa työvaiheet saattoivat olla vielä kesken ja tuotteiden testaukset tekemättä. Tämä 

pitäisi huomioida hankkeen aikataulun suunnittelussa ja urakoitsijoille voisi luvata 

palkkion, jos työt valmistuvat ennen käyttöönottoa.  

 

Kolmas tutkimuskysymys oli muotoiltu seuraavasti: 

 

Miltä osin ja miten johtamiskäytäntöjä tulisi kehittää ja muuttaa? 
 
Kolmannen tutkimuskysymyksen osaan miltä osin johtamiskäytäntöjä tulisi kehit-

tää ja muuttaa tarkasteltiin empiirisen tutkimusosion haastattelu- ja kyselytutki-

muksessa. Tutkimuskysymyksen osaan miten johtamiskäytäntöjä tulisi kehittää ja 

muuttaa etsittiin ratkaisuja asiantuntijatyöpajassa. Aikaisempien tutkimuskysy-

mysten tarkastelun johdosta painottui johtamiskäytäntöjen kehittäminen ja muut-

taminen lopuksi kolmeen kehittämistä erityisesti vaativaan teemaan: 

• Talotekniikkaurakoinnin hankemuodot ja sopimukset 

• Talotekniikkasuunnittelun prosessit ja käytännöt 

• Talotekniikan tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus osana koko työmaata. 

 

Vastauksena kysymykseen miltä osin laadittiin osioihin johdattelevia kysymyksiä.  
 
Talotekniikkaurakoinnin hankemuodot ja sopimukset 

Talotekniikkaurakoinnin hankemuodoissa ja sopimuksissa ongelmakohtana näh-

tiin kilpailutuskäytännöt, urakkamuodot ja talotekniikkaurakoiden maksuerät.  

  

Miten kilpailutuskäytäntöjä ja urakkamuotoja tulisi kehittää laadun varmista-

miseksi? 
 
Hankkeen kilpailutuksessa pitäisi korostua hinnan lisäksi muitakin kriteerejä. Mu-

kana voisi olla mm. kriteeri prosessinosaamisesta. Kilpailutuksessa voisi hyödyntää 

enemmän arkkitehdin tilaluettelon kautta saatuja määräluetteloita. Tällöin pitäisi 

kuitenkin olla selkeästi määritelty myös mitä tilaaja vaatii hankkeelta.  

 

Urakkamuodoissa pitäisi painottua yhdessä tekeminen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, 

että hankkeen tavoitteet ja ansaintalogiikka tulisi olla kaikilla hankkeen osapuolilla 

samankaltaiset. Ottamalla hankkeen osapuolet esimerkiksi talotekniikkaurakoitsi-

jat aikaisin mukaan päätöksentekoon, voidaan edesauttaa yhteisiin tavoitteisiin si-

toutumista. Talotekniikkaurakoitsijan aikainen osallistuminen helpottaisi myös 

tuotannon vaiheiden ennakointia ja auttaisi huomioimaan mahdolliset taloteknii-

kan prosessista aiheutuvat riskitekijät. Näin ollen ennalta ehkäistään mm. sitä, että 

hanketta ei luovuteta ennen kuin kaikki työt on saatu suoritettua. Urakkamuodoissa 

voisi myös huomioida bonusmallin, joka on koettu tehostavan prosessia niin, että 

hanke valmistuu ajallaan yhteisiä tavoitteita myötäillen. 
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Miten yhteistoiminnallisia hankkeita tulisi kehittää talotekniikkaurakoinnin 

osalta? 
 
Yhteistoiminnallisissa hankkeissa talotekniikkaurakoitsijan täytyy sopeutua siihen, 

että resurssit saattavat olla sidottuina yhteen hankkeeseen pitkäksikin aikaan. Toi-

saalta ennakoivalla tuotannonsuunnittelulla ja reaaliaikaisella tuotannonohjauk-

sella voidaan varmistua siitä mikä vaihe on menossa ja minkälaisia resursseja tarvi-

taan milloinkin.  

 

Miten talotekniikkaurakoinnin maksueriä tulisi kehittää, jotta ne olisivat mahdol-

lisimman oikeudenmukaisia kaikille hankkeen osapuolille?  

 

Maksuerien haasteena on hankkeen aikataulun venyminen, milloin töitä ei päästä 

toteuttamaan silloin kuin on sovittu. Yleisesti maksuerien pitäisi pyöriä tasapai-

nossa, mutta hankkeen aikataulun venyessä ehkä hieman etupainotteisesti. Kuten 

urakkamuotojen yhteydessä todettiin, ansaintalogiikan tulisi olla kaikilla hankkeen 

osapuolilla samankaltaiset eli kenenkään ei kuuluisi toimia hankkeen rahoittajana. 

Tämän takia myös on tärkeä yhdessä sopia hankkeen kokonaismaksuerän, ensim-

mäisen ja viimeisen maksuerän suuruudesta. Yhtenä hyvänä ehdotuksena oli myös 

hyödyntää maksuerien tekemisessä tahtituotantomenetelmää.  

 

Talotekniikkasuunnittelun prosessit ja käytännöt 

 

Talotekniikkasuunnittelun prosessien ja käytäntöjen haasteina nähtiin talotekniik-

kasuunnittelun ja -hankinnan yhteensovittaminen, talotekniikkatuotteiden hallinta 

sekä suunnitelmien rakennettavuus ja toteutettavuus, tietosisällön kattavuus sekä 

virheettömyys.  

 

Mitkä olisivat konkreettisia keinoja talotekniikkasuunnittelun ja -hankinnan aika-

taulujen paremmassa yhteensovittamisessa? 

 

Talotekniikkasuuunnittelun voisi pilkkoa pienempiin eriin. Tällöin jokaiselle erälle 

olisi mahdollista määritellä omat lähtötiedot. Lähtötiedoissa tulisi olla myös sovit-

tuna millä mennään suunnitteluun ja millä hankitaan. Tämän lisäksi toteutussuun-

nittelulle voisi luoda oman tarkan aikataulun. Tarkempi aikataulu mahdollistaisi 

paremman ennakoinnin ja riittävän ajan lähtötietojen selvittämiseen. Tässä voisi 

toimia apuna Last Planner -menetelmä.  

 

Miten talotekniikkaurakoinnin osaamista voitaisiin hyödyntää enemmän talotek-

niikan suunnittelussa? 

 

Talotekniikkaurakoitsijan ollessa mukana suunnitteluvaiheessa voivat he yhdessä 

suunnittelijan kanssa tuotteiden ja järjestelmien soveltavuudesta hankkeeseen. Toi-

saalta, kun talotekniikkaurakoitsija on mukana suunnittelussa voisi ajatella, ettei 
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lisä- ja muutostöitä tulisi ainakaan talotekniikkaurakoitsijan toimesta. Tämän li-

säksi suunnittelijoille jää aikaa avustaa työmaan tehtävissä.   

 

Miten talotekniikan tuotteiden hallintaa hankkeessa tulisi kehittää? 

 

Talotekniikkaurakoitsijan osallistuessa suunnitteluun voisi se vaikuttaa myös tuot-

teiden hallintaan. Tällöin vaihtoehtoisten tuotteiden ehdotus- ja hyväksyntämenet-

tely tapahtuisi käytännössä automaattisesti, sillä suunnittelijat ja urakoitsijat teki-

sivät päätökset yhdessä. Näin ollen suunnitelmissa ei myöskään esiintyisi tuotteita, 

joita ei enää valmisteta. Esivalmistuksen hyödyntämisessä on havaittu suurta po-

tentiaalia, joten sen mahdollisuudet tulisi ottaa huomioon suunnittelussa.  

 

Miten varmistetaan suunnitelmien laatu?  

 

Suunnitelmien laatuun voidaan myös vaikuttaa talotekniikkaurakoitsijan avustuk-

sella. Näin ollen suunnitelmissa esiintyy vain yhdessä määriteltyjä tuotteita ja suun-

nittelukokonaisuudet eivät ole liian monimutkaisia toteuttaa tai ottaa käyttöön. 

Suunnittelijoita voisi myös ennemmin haastaa ja palkita rakennettavuudeltaan toi-

mivista ratkaisuista, eikä tuntien minimoimisesta.  

 

Talotekniikan tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus osana koko työmaata. 

 

Talotekniikan tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen ongelmakohtina nähtiin talo-

tekniikkaurakoinnin aikataulusuunnittelu sekä muutoksista viestintä.  

 

Miten talotekniikkaurakoitsijoita tulisi osallistaa työmaan aikataulusuunnitte-

luun? 

 

Talotekniikkaurakoitsijoiden kanssa tulisi käydä keskustelua talotekniikan tehtä-

vistä ja tarvittavien resurssien määrästä. Tässä korostuu jälleen kerran kommuni-

koinnin ja yhteistyön tarve hankkeen osapuolten välillä.   

 

Miten talotekniikkatehtävien aikataulu tulisi laatia ja esittää? 

 

Talotekniikkatehtävien aikataulu voitaisiin laatia seuraavanlaisesti: tilaaja määrit-

telee ennen pääurakoitsijan aikataulutusta, kuinka paljon hankkeen loppuvaiheessa 

tarvitaan aikaa esimerkiksi toimintakokeiden suoritukseen. Tämän jälkeen pääura-

koitsija aikatauluttaa muut työt siten, etteivät ne mene tilaajan määrittämän ajan 

päälle. Tässä menetelmässä vaaditaan kuitenkin tilaajalta laajaa taloteknistä osaa-

mista.  

 

Toisaalta talotekniikkatehtävien aikataulutuksessa olisi hyvä olla mukana talotek-

niikkaurakoitsija. Näin ollen varmistustaan oikeanlaisesta työvaiheiden kestosta ja 

resurssien määrästä. Talotekniikka-aikataulu olisi hyvä esittää erillisenä kokonai-

suutena niin, että se on kuitenkin suhteutettu koko työmaan aikatauluun.  
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Miten lisä- ja muutostöiden hallintaa voisi parantaa? 

 

Mikäli hankkeessa lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen, tulisi ne heti merkitä osapuolten 

nähtäväksi ja niistä tulisi ilmoittaa. Yhtenä kehitysehdotuksena on, että osapuolet 

käyttäisivät yhteistä digitaalista sovellusta, josta he voisivat myös seurata hankkeen 

etenemistä reaaliajassa. Lisä- ja muutostöiden hallinnassa voisi myös näkyä, miten 

arkkitehdin muutokset vaikuttavat koko ketjuun. Tämän lisäksi sujuvalla yhteis-

työllä voidaan paremmin hallita lisä- ja muutostyösyklejä.  

 

Miten varmistetaan, että suunnitelmista poikkeava talotekniikan työmaatoteutus 

päivitetään suunnitelmiin? 

 

Digitaalista sovellusta voisi myös hyödyntää apuna siinä, että suunnitelmista poik-

keava työmaatoteutus päivittyy suunnitelmiin. 

 

5.2 Tutkimuksen tieteellisen kontribuution arviointi 
 
Tutkimus tarjoaa uutta, relevanttia tietoa koko Suomen rakentamisen kontekstissa. 

Monsberger ja Fruhwirth (2018) tutkivat taloteknisten järjestelmien roolia itävalta-

laisessa rakentamisessa. Tutkimus ei kuitenkaan tuottanut konkreettisia kehityseh-

dotusksia, miten johtamiskäytäntöjä tulisi kehittää ja muuttaa.  Vastaavia tutkimuk-

sia ei ole myöskään Suomen rakentamisen kontekstissa juurikaan tehty.  

 

Kirjallisuudesta löytyi melko hyvin tietoa siitä, minkälaisia haasteita ja ristiriitoja 

talotekniikan yhteensovittamisessa on rakennushankkeen prosesseihin. Tietoa siitä, 

miten hyvin nykyiset johtamiskäytännöt tukevat taloteknisten järjestelmien yhteen-

sovittamista oli melko niukasti saatavilla. Monivaiheinen empiirinen tutkimus kui-

tenkin tuki kirjallisuudesta löydettyjä asioita.    

 

Monivaiheisen empiirisen tutkimuksen ansiosta tutkimuksessa pystyttiin luomaan 

hyvin laaja, mutta samalla tarkka kuva kokonaisuudesta. Se sisälsi tiedon keskei-

sistä haasteita ja ristiriidoista talotekniikan yhteensovittamisessa rakennushank-

keen prosesseihin sekä miten hyvin nykyiset hankkeiden johtamiskäytännöt tukevat 

taloteknisten järjestelmien yhteensovittamista. Empiirisen tutkimuksen ansiosta 

rakennushankkeen osapuolet voivat ymmärtää paremmin sitä, minkälainen rooli 

talotekniikalla on tällä hetkellä rakennushankkeissa ja miten se pitäisi huomioida 

johtamisessa.  

 

Empiirisen tutkimuksen lopputuloksena syntyi konkreettisia kehitysehdotuksia, 

miltä osin ja miten hankkeiden johtamiskäytäntöjä tulisi kehittää ja muuttaa talo-

tekniikan näkökulmasta. Kehitysehdotusten avulla rakennushankkeen osapuolet 

voivat järjestelmällisesti lähteä kehittämään toimintaansa. Kehityksellä tavoitellaan 

sitä, että rakennushankkeen prosessit olisivat kokonaisuutena entistä tehokkaam-

pia ja laadukkaampia.  

 

Empiirisen tutkimusen aikana huomattiin työehtosopimusten estävän osittain talo-

tekniikan asennustyön työtapojen ja tuottavuuden kehittämiseen sekä 
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määrittelevän jonkin verran liian tarkasti talotekniikan urakkatyötehtäviä ja niiden 

hinnoittelua. Työehtosopimusten laajempi tarkastelu olisi kuitenkin vaatinut LVI- 

ja sähkötöiden erittelemistä ja yksityiskohtaisempaa tarkastelua.  

 

5.3 Tutkimuksen rajoitteet ja virhemahdollisuudet 
 
Tutkimuksen merkittävimmät rajoitteet ja virhemahdollisuudet liittyvät tutkimuk-

sen metodologiaan ja tutkijan rooliin tutkimuksen toteutuksessa.  

 

Empiirinen tutkimusosuus muodostui laadullisesta ja määrällisestä tutkimuksesta. 

Laadullisen tutkimuksen eli haastattelututkimuksen ja asiantuntijatyöpajan suu-

rimpina rajoitteina voidaan pitää tutkijoiden tai fasilitaattorien subjektiivista suh-

detta tutkittavaan tapaukseen, heidän kokemattomuuttansa sekä osallistujien valin-

taprosessia.  

 

Diplomityöntekijä toteutti empiirisen tutkimuksen tulosten analysoinnin osittain it-

senäisesti, mikä yhdistettynä kokemattomuuteen suorittaa tutkimuksia lisäsivät 

mahdollisuutta subjektiiviselle ja perustelemattomille tulkinnoille. Toisaalta haas-

tatteluprosessissa ja asiantuntijatyöpajassa oli mukana työn valvoja/ohjaaja, minkä 

lisäksi kaikkien osioiden analysoidut tutkimustulokset käytiin läpi yhdessä hänen ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Läheinen yhteistyö työn valvojan/ohjaajan ja tut-

kimusten kumppanien kanssa teki tutkimustulosten validoinnista tehokasta. Lisäksi 

tutkimusosioiden huolellinen valmistelu ja perusteellinen teemoittelun pohjalta 

tehty analyysi ehkäisivät edellä mainittuja riskejä huomattavasti.  

 

Tutkimusmenetelmiä arvioidessa on syytä tarkastella menetelmien validiteettia. Va-

liditeetilla tarkoitetaan valitun tutkimusmenetelmän kykyä mitata haluttua ilmiötä. 

(Tilastokeskus, 2021) Validiteetin saavuttamiseksi tutkimuksen suunnittelussa 

huomioitiin, miten valittu tutkimusmenetelmä edesauttaa tutkimuksen validiteet-

tia. Validiteettia tukee esimerkiksi toteutettujen haastattelujen nauhoittaminen ja 

niistä kirjoitetut muistiinpanot, sillä haastatteluihin on aina voitu palata mahdollis-

ten tulkinnallisten ristiriitojen minimoimiseksi. Tämän lisäksi useat eri tutkimus-

menetelmät vähentävät tutkimuksen virhemahdollisuutta suhteessa esimerkiksi 

pelkästään haastatteluilla toteutettuun tutkimukseen. Empiirisen tutkimuksen lop-

putuloksena syntyneitä konkreettisia kehitysehdotuksia ei testattu missään esi-

merkkihankkeessa, joten tutkimuksen käytännöllistä validiteettia ei voitu arvioida.  

 

Tutkimuksessa reliabiliteettia eli mittaustulosten toistettavuutta on osittain vaikea 

todentaa (Tilastokeskus, 2021), sillä tutkimuksessa hyödynnetty tutkijan havain-

nointi on väkisinkin aina subjektiivista ja valikoivaa. Toisaalta tutkimuksen relia-

biliteettia lisää se, että haastattelut on nauhoitettu ja kyselytutkimuksen data on 

saatavilla. Näin ollen tutkittavaa aineistoa käyttämällä voidaan aina saavuttaa sa-

mat johtopäätökset. 
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6 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 
 

Tässä työssä tarkasteltiin talotekniikan roolia rakennusinvestoinnin johtamisessa 
aiempien tutkimusten ja tämän työn empiirisen tutkimuksen valossa. Tutkimuksen 
tulosten pohjalta luotiin konkreettisia kehitysehdotuksia, miten talotekniikan pro-
sessia tulisi kehittää rakennushankkeen johtamisessa. 
 
Tässä luvussa työn tulokset tiivistetään johtopäätöksiin sekä esitellään tutkimuk-
sessa esiin nousseet mahdolliset jatkotutkimusaiheet. Empiirisen tutkimuksen poh-
jalta tunnistettiin kolme kehittämistä vaativaa teemaa: 

• Talotekniikkaurakoinnin hankemuodot ja sopimukset 
• Talotekniikkasuunnittelun prosessit ja käytännöt 
• Talotekniikan tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus osana koko työmaata. 

 
Talotekniikkaurakoinnin hankemuodoissa ja sopimuksissa havaittiin haasteita ja 
ristiriitoja hankkeen kilpailutuskäytännöissä, urakkamuodoissa sekä talotekniik-
kaurakoinnin maksuerissä. Hankkeen kilpailutuskäytännöissä korostui hinnan vai-
kutus, mikä vaikutti mm. suunnitelmien ja toteutuksen laatuun. Urakkamuotojen 
haasteena on, että ne rajoittavat talotekniikan roolia rakennushankkeessa. Talotek-
niikkaurakoinnin maksuerät taas voivat aiheuttaa osapuolten välillä epätasa-arvoi-
suutta.  
 
Nykyisissä johtamiskäytännöissä hankemuodot olivat menossa yhteistoiminnalli-
seen malliin päin, minkä lisäksi suunnittelun ja toteuttamisen limittäminen oli 
yleistynyt.  Näiden muutosten nähtiin myötävaikuttavan talotekniikkaurakoinnin 
hankemuotojen ja sopimusten kehitystä, sillä ne mahdollistivat talotekniikkaura-
koitsijan aikaisemman osallistumisen. Talotekniikkaurakoitsijan osallistuminen 
suunnitteluun lisäsi yhteistyötä suunnittelun ja toteutuksen välillä, sillä talotekniik-
kaurakoitsijalta oli mahdollista saada palautetta suunnittelun aikaisessa vaiheessa.  
 
Talotekniikkasuunnittelun prosesseissa ja käytännöissä havaittiin haasteita sekä 
suunnittelun ja toteutuksen, että talotekniikkasuunnittelun ja -hankinnan aikatau-
lujen yhteensovittamisessa. Suunnittelun ja toteutuksen yhteensovittaminen ei toi-
minut. Suunnitelmissa ei aina korostunut rakennettavuus ja toteutettavuus käytän-
nössä, vaan suunnitelmakokonaisuudet saattoivat olla esimerkiksi joissakin määrin 
liian monimutkaisia. Kommunikointi suunnittelijoiden välillä oli heikkoa ja talotek-
niikkaosaaminen osittain puutteellista. Talotekniikkasuunnittelussa ja -hankinnan 
aikataulujen yhteensovittaminen toteutui melko huonosti.  
 
Talotekniikkasuunnittelun prosesseissa ja käytännöissä tulisi huomioida, että hank-
keen suunnittelua ei aloiteta ennen kuin tilaajalta ja muilta osapuolilta on saatu riit-
tävät lähtötiedot. Talotekniikkasuunnittelun ja -hankinnan aikataulut voisi pilkkoa 
pienempiin eriin, jolloin jokaiselle erälle on mahdollista määritellä omat lähtötie-
dot. Toteutussuunnittelussa voisi hyödyntää tarkempaa aikataulua, joka mahdollis-
taa paremman ennakoinnin ja riittävän ajan lähtötietojen selvittämiseen. Suunni-
telmat tulisi katsoa läpi yhdessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Talotekniik-
kaurakoitsijan ollessa mukana suunnitteluvaiheessa, tulee heidän katsoa yhdessä 
suunnittelijan kanssa tuotteiden ja järjestelmien soveltavuus hankkeeseen sekä 
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kehittää suunnitelmien tietosisältöä. Vastavuoroisesti suunnittelijat voisivat lisätä 
työmaalla käyntejä.   
 
Talotekniikan tuotannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa havaittiin haasteita talotek-
niikkaurakoinnin aikataulusuunnittelussa ja muutosten viestinnässä. Tyypillisesti 
pääurakoitsija loi hankkeen yleisaikataulun ja talotekniikan tehtävät koitettiin so-
vittaa siihen. Monesti työaikaa ei ollut riittävästi riittävän hyvälle toteutukselle ja 
kiire hallitsi aikataulua. Tämän lisäksi yleisaikataulu ei välttämättä ottanut huomi-
oon talotekniikan prosessin kaikkia vaiheita. Hankkeissa kommunikointi oli vä-
häistä ja viestiminen hidasta. Lisäksi tiedonhallinta ei ollut järjestelmällistä, eikä 
tieto kulkenut reaaliajassa. 
 
Tuotannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa tahtituotanto auttoi suunnittelun ja työ-
maan aikataulujen yhteensovittamisessa. Se paneutui aikataulusuunnittelussa lyhy-
empiin ajanjaksoihin ja pienempiin kokonaisuuksiin. Tuotannonsuunnittelu ja -oh-
jaus oli selkeämpää, kun talotekniikkaurakoitsijat otettiin mukaan jo suunnittelu-
vaiheessa. Tässä apuna toimi hyvin Last Planner -menetelmä.  
 
Lisäksi tietomallin ja esivalmistuksen laajempi hyödyntäminen talotekniikan tuo-
tannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa osana koko työmaata toisi enemmän mahdol-
lisuuksia. Tietomallin avulla työvaiheita voitaisiin seurata reaaliajassa. Esivalmistus 
taas vähentäisi varsinaisia työmaantoimintoja ja päällekkäisistä työvaiheista aiheu-
tuvia konflikteja työntekijöiden välillä.  
 
Tutkimuksessa tunnistettiin yksi pääasiallinen jatkotutkimusaihe: 
 
1. Asiantuntijatyöpajassa tuotettujen konkreettisten kehitysehdotus-

ten vaikuttavuuden mittaaminen hankkeissa: Tutkimuksessa tuotettiin 
konkreettisia kehitysehdotuksia, miten johtamiskäytäntöjä tulisi kehittää ja 
muuttaa. Toimenpiteitä on saatettu erikseen kokeilla hankkeissa ja ne on ha-
vaittu toimiviksi. Tämän jatkotutkimusaiheen tavoitteena onkin mitata toimen-
piteiden yhteisvaikutusta hankkeissa.  

 
Lisäksi tunnistettiin kolme sekundääristä jatkotutkimusaihetta: 
 
Tietomallin hyödyntäminen tuotannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa: 
Tietomallin on havaittu edistäneen taloteknistä suunnittelua ja sen ohjausta. Tutki-
muksessa todettiin, että tietomallin käytölle voisi olla kysyntää myös tuotannon-
suunnittelussa ja -ohjauksessa. Jatkotutkimuksessa voitaisiin tarkastella tarkem-
min, miltä osin ja miten tietomallia pitäisi kehittää, jotta se soveltuisi tuotannon-
suunnitteluun ja -ohjaukseen nykyistä paremmin.  
 
Laadunvarmistuksen toimintamalli: Tutkimuksessa laadunohjausmenetel-
mien havaittiin olevan tällä hetkellä talotekniikkaurakoitisijoille liian raskaita. Ke-
hitysehdotuksena nähtiin ladunvarmistuksen oman toimintamallin luominen. Jat-
kotutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa voitaisiin tarkastella, mitä kyseinen toi-
mintamalli pitäisi sisällään. Toisessa vaiheessa toimintamallia voitaisiin testata käy-
tännössä ja jalkauttaa osaksi toimintaa.  
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Kommunikoinnin ja reaaliaikaisen viestinnän kehittäminen: Jatkotutki-
muksessa voitaisiin selvittää tarkemmin, kuinka rakennushankkeen osapuolten 
keskinäinen vuorovaikutus, yhteistyö ja luottamus vaikuttavat talotekniikan proses-
sin reaaliaikaisen tiedonkulkuun. Tutkimus voisi tarjota suosituksia ja keinoja, joilla 
prosessin tiedonkulkua voisi parantaa.  
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Liite 1 Haastattelurunko 

 
Kerro itsestäsi ja taustastasi  
 

1. Hankemuodot, sopimukset ja vastuut   
Yhteistoiminnalliset hankkeet (mm. allianssi)  
MRL:n uudistus ja vastuut    
Hankintamallit ja menettelyt   
 

2. Tate-suunnittelu   
Suunnittelunohjaus ja suunnitelmien koordinointi  
Tate urakoitsijoiden osallistuminen  
Suunnitelmien laatu   
Suunnitelmien joustavuus   
 

3. Riskien hallinta   
 

4. Esivalmistus ja TATE-tuotekehitys  
Mahdollisuudet   
Esteet ja mahdollistajat    
 

5. Tuotannon suunnittelu ja ohjaus   
Aikataulusuunnittelu (esim. tahtituotanto)   
Aikataulun johtaminen   
Laadunohjaus   
Kustannusten hallinta   
Logistiikan hallinta ja menetelmät   
 

6. Luovutus, käyttöönotto ja takuuaika  
 

7. Hankkeen kommunikointi ja viestintä  
Johtamismenetelmät   
Palaverikäytännöt  
Tiedonkulku ja tilannetiedon jakaminen  
 

8. Ympäristövaikutusten hallinta  
 

9. Teknologioiden hyödyntäminen   
BIM tietomallinnus ja koordinointi    
mallinnuksen tarkkuus, esim. kannakoinnit   
suunnittelun automatisointi   
Laserkeilaus?   
 

Mitä muuta?  
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Liite 2 Kyselylomake 

 
Taloteknisten järjestelmien rooli rakennushankkeen prosessissa 

Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää taloteknisten järjestelmien suunnittelun ja 

toteutuksen nykytilannetta rakennushankkeissa. Kyselyn tulosten perusteella tun-

nistetaan keskeisiä haasteita ja kehityskohtia. Tuloksia käytetään pohjana proses-

sien ja menetelmien kehittämiselle tutkimuksen seuraavassa vaiheessa.   

 

Ohjeet kyselyyn vastaamiseen:  

 

- Vastaa kaikkiin kysymyksiin avoimesti ja intuitiivisesti, kysymyksiin ei ole oikeaa 

tai väärää vastausta  

- Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia  

- Tee kysely loppuun saakka, jotta vastauksesi tallentuu 

  

Suostumustiedot  

Tutkimuksen toteuttaa Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitos. Vastuullinen 

tutkija on apulaisprofessori Antti Peltokorpi ja muut tutkijat Krishna Chauhan ja 

Katarina Varteva. Yhteyshenkilö tutkimukseen liittyen on Antti Pelto-

korpi, antti.peltokorpi@aalto.fi. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeen julki-

sessa loppuraportissa sekä Katarina Vartevan ja Krishna Chauhanin opinnäyte-

töissä.   

Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja henkilötietoja ei kerätä. Tutki-

musaineisto tallennetaan Aalto-yliopiston palvelimelle ja sitä käsittelevät vain 

edellä mainitut Aalto-yliopiston tutkijat.   

 

Suostumus tutkimukseen:  

Olen saanut riittävästi tietoa tutkimuksesta suullisesti tai kirjallisessa muodossa. 

Ymmärrän, että voin vetäytyä tutkimuksesta milloin tahansa. Tietoja, joita on ke-

rätty ennen vetäytymistä, voidaan käyttää tutkimuksessa. Ymmärrän edellä maini-

tut seikat ja osallistun tutkimukseen painamalla "Seuraava". 

 

Yleiset kysymykset  

 

1. Mikä on ikäsi? 

2. Minkälaisissa rakennushankkeissa olet työskennellyt? Voit valita useam-

man vaihtoehdon. 

3. Oletko työskennellyt enemmän 

4. Montako työntekijää nykyisellä työnantajallasi työskentelee? 

5. Mikä on yksikkösi päätoimiala? 

6. Missä alan työtehtävässä toimit? 
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7. Montako vuotta olet työskennellyt kiinteistö- ja rakennusalalla? 

 

Sopimukset, hankemuodot ja hankinnat 

 

8. Miten nykyiset talotekniikkaurakan kilpailutuskäytännöt vaikuttavat lop-

putuloksen laatuun? 

9. Tulisiko talotekniikkaurakoiden hankinnassa voida hyödyntää tilaajan 

tarjoamia valmiita määräluetteloita? 

10. Talotekniikkaurakan kustannusarvio tulisi pystyä antamaan ennen lopul-

lisia toteutussuunnitelmia? 

 

11. Talotekniikan tehtäviä voidaan pilkkoa hankintakokonaisuuksiin. Mitä 

mieltä olet tyypillisistä hankintakokonaisuuksista? 

12. Mitä mieltä olet talotekniikan urakkarajojen selkeydestä? 

13. Mitä mieltä olet talotekniikkaurakan maksuerien aikatauluista? 

14. Miten mielestäsi työehtosopimukset (TES) vaikuttavat talotekniikan asen-

nustyön työtapojen ja tuottavuuden kehittämiseen? 

15. Miten mielestäsi työehtosopimukset (TES) määrittelevät talotekniikan 

urakkatyötehtäviä ja niiden hinnoittelua?  

16. Yhteistoiminnalliset allianssihankkeet ovat yleistyneet. Pitäisikö talotek-

niikkaurakoitsijoiden olla mukana allianssisopimuksessa? 

17. Mitä muuta haluat sanoa talotekniikan sopimuksista, hankemuodoista ja 

hankinnoista? 

 

Talotekniikkasuunnittelu 

 

18. Kuinka tyytyväinen olet talotekniikkasuunnitelmien rakennettavuuteen ja 

toteutettavuuteen käytännössä? 

19. Kuinka tyytyväinen olet talotekniikkasuunnitelmien tietosisällön kattavuu-

teen? 

20. Kuinka tyytyväinen olet talotekniikkasuunnitelmien virheettömyyteen? 

21. Kuinka tyytyväinen olet talotekniikkatietomallien hyödyntämiseen hank-

keissa? 

22. Tulisiko talotekniikkaurakoitsijoita hyödyntää enemmän hankkeen suun-

nitteluvaiheessa? 

23. Onko pääurakoitsijoilla riittävästi osaamista osallistua talotekniikan suun-

nitteluvaiheeseen? 

24. Toimiiko talotekniikkasuunnittelun ja -hankinnan aikataulujen yhteenso-

vittaminen? 

25. Toimiiko talotekniikkasuunnittelijoiden ja työmaaorganisaation välinen 

tiedon jakaminen ja kommunikointi? 

26. Kuinka tyytyväinen olet vaihtoehtoisten talotekniikkatuotteiden ehdotus- ja 

hyväksyntämenettelyihin?
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27. Mitä muuta haluat sanoa talotekniikkasuunnittelusta? 

 

Tuotekehitys, esivalmistus ja logistiikka 

 

28. Tuoko talotekniikan esivalmistus lisäarvoa rakennushankkeisiin? 

29. Tuoko talotekniikan yhteiskannakoinnin hyödyntäminen lisäarvoa raken-

nushankkeisiin? 

30. Tulisiko talotekniikassa hyödyntää nykyistä enemmän vakioituja ja tuot-

teistettuja ratkaisuja? 

31. Kuinka tyytyväinen olet talotekniikan materiaali- ja tuotetilausten sekä -

toimitusten suunnitelmallisuuteen? 

32. Tulisiko talotekniikan tuotteiden logistiikka järjestää osana koko työmaata 

koskevaa erillistä logistiikkapalvelua? 

33. Mitä muuta haluat sanoa talotekniikan tuotekehityksestä, esivalmistuk-

sesta ja logistiikasta? 

 

Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 

 

34. Miten paljon talotekniikkaurakoitsijoita tulisi osallistaa työmaan aikatau-

lusuunnitteluun? 

35. Kuinka tyytyväinen olet taloteknisten töiden työmaa-aikataulun tarkkuus-

tasoon? 

36. Tahtituotantomenetelmä on yleistynyt rakennushankkeissa. Miten hyvin 

tahtituotanto soveltuu mielestäsi taloteknisiin asennustöihin? 

37. Kuinka tyytyväinen olet talotekniikan lisä- ja muutostöiden hallinnan ny-

kyisiin käytäntöihin? 

38. Miten hyvin suunnitellut työmaa-aikataulut toteutuvat talotekniikan 

osalta? 

39. Miten hyvin rakentamisen aikataulumuutoksista viestitään talotekniik-

kaurakoitsijalle ja työmaalle? 

40. Varataanko taloteknisten järjestelmien testaukseen ja luovutukseen riittä-

västi aikaa? 

41. Tuoko yhteistoiminnallinen aikataulusuunnittelun (Last Plannerin) hyö-

dyntäminen lisäarvoa taloteknisten asennustöiden tuotannonohjaukseen? 

42. Mitä muuta haluat sanoa talotekniikan tuotannonsuunnittelusta ja -oh-

jauksesta? 

 

Hankkeen kommunikointi ja yhteistyö 

 

43. Kuinka tyytyväinen olet rakennushankkeen eri osapuolten väliseen kunni-

oitukseen, luottamukseen ja yhteistyöhalukkuuteen? 

44. Miten eri työryhmien välinen yhteistyö toimii työmaalla? 

45. Kuinka tyytyväinen olet urakoitsijapalavereiden nykykäytäntöön?
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46. Kuinka usein urakoitsijapalavereita pitäisi järjestää? 

47. Tuoko talotekniikkasuunnittelijoiden osallistuminen työmaakokouksiin li-

säarvoa? 

48. Miten paljon talotekniikan suunnitelmamuutokset aiheuttavat ongel-

mia työmaan toiminnassa? 

49. Kuinka hyvin talotekniikan suunnitelmista poikkeava toteutus työmaalla 

päivittyy takaisin suunnitelmiin? 

50. Tulisiko tilaajien ja pääurakoitsijoiden käyttää nykyistä enemmän samoja 

talotekniikkaurakoitsijoita ja -tiimejä eri hankkeissaan? 

51. Kuinka paljon digitaalisia sovelluksia käytetään työmaalla talotekniikan 

tehtäviin liittyen, esim. suunnitelmien ja aikataulujen tarkastelu ja työ-

maan raportointi? 

52. Mitä muuta haluat sanoa hankkeen kommunikoinnista ja yhteistyöstä liit-

tyen talotekniikkatöihin? 
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Liite 3 Kyselyn tulosraportti 
 

Perusraportti: Taloteknisten järjestelmien rooli rakennushankkeen 
prosessissa 

Vastaajien kokonaismäärä: 384 
 

1. Mikä on ikäsi? 

Vastaajien määrä: 382 

 n Prosentti 

18–25 vuotta 6 1,6 % 

26–35 vuotta 69 18,1 % 

36–45 vuotta 102 26,7 % 

46–55 vuotta 93 24,3 % 

yli 55 vuotta 112 29,3 % 

 

2. Minkälaisissa rakennushankkeissa olet työskennellyt? Voit valita 
useamman vaihtoehdon. 

Vastaajien määrä: 382, valittujen vastausten lukumäärä: 1873 

 n Prosentti 

Asuntorakentaminen 269 70,4 % 

Teollisuusrakentaminen 227 59,4 % 

Toimistorakentaminen 318 83,2 % 

Oppilaitosrakentaminen 237 62 % 

Tutkimus- ja laboratoriotilojen rakentaminen 144 37,7 % 

Sairaalarakentaminen 181 47,4 % 

Kauppakeskusrakentaminen 221 57,9 % 

Useamman käyttötarkoituksen tilat 209 54,7 % 

Muu 67 17,5 % 

 
3. Oletko työskennellyt enemmän 

Vastaajien määrä: 381 

 n Prosentti 

Uudishankkeissa 221 58 % 

Korjaushankkeissa 160 42 % 
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4. Montako työntekijää nykyisellä työnantajallasi työskentelee? 

Vastaajien määrä: 381 

 n Prosentti 

Alle 10 työntekijää 48 12,6 % 

10–49 työntekijää 60 15,8 % 

50–249 työntekijää 71 18,6 % 

Yli 250 työntekijää 202 53 % 
 
7. Montako vuotta olet työskennellyt kiinteistö- ja rakennusalalla? 

Vastaajien määrä: 383 

 n Prosentti 

0–3 vuotta 15 3,9 % 

4–10 vuotta 63 16,4 % 

11–15 vuotta 73 19,1 % 

16–25 vuotta 95 24,8 % 

yli 25 vuotta 137 35,8 % 

 
8. Miten nykyiset talotekniikkaurakan kilpailutuskäytännöt vaikutta-

vat lopputuloksen laatuun? 
Vastaajien määrä: 334 

 n Prosentti 

Edistävät erittäin hyvin laadukasta lopputulosta 3 0,9 % 

Mahdollistavat hyvän laadun 35 10,5 % 

Ei vaikutusta laatuun 40 12 % 

Vaikuttavat jonkin verran laatua heikentävästi 157 47 % 

Aiheuttavat merkittävästi heikkoa laatua 67 20 % 

En osaa sanoa 32 9,6 % 
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9. Tulisiko talotekniikkaurakoiden hankinnassa voida hyödyntää tilaa-

jan tarjoamia valmiita määräluetteloita? 
Vastaajien määrä: 295 

 n Prosentti 

Kyllä, kaikissa hankkeissa 39 13,2 % 

Kyllä, valtaosassa hankkeita 118 40 % 

Joissakin hankkeissa 89 30,2 % 

Pääsääntöisesti ei 30 10,2 % 

Ei missään hankkeissa 0 0 % 

En osaa sanoa 19 6,4 % 

 

10. Talotekniikkaurakan kustannusarvio tulisi pystyä antamaan ennen 
lopullisia toteutussuunnitelmia? 

Vastaajien määrä: 312 

 n Prosentti 

Täysin samaa mieltä 71 22,8 % 

Jokseenkin samaa mieltä 148 47,4 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 23 7,4 % 

Jokseenkin eri mieltä 35 11,2 % 

Täysin eri mieltä 25 8 % 

En osaa sanoa 10 3,2 % 

 
11. Talotekniikan tehtäviä voidaan pilkkoa hankintakokonaisuuk-

siin. Mitä mieltä olet tyypillisistä hankintakokonaisuuksista? 
Vastaajien määrä: 360 

 n Prosentti 

Aivan liian laajoja 13 3,6 % 

Hieman liian laajoja 61 17 % 

Sopivia 178 49,4 % 

Jonkin verran liian suppeita 46 12,8 % 

Aivan liian suppeita 22 6,1 % 

En osaa sanoa 40 11,1 % 
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12. Mitä mieltä olet talotekniikan urakkarajojen selkeydestä? 

Vastaajien määrä: 359 

 n Prosentti 

Erittäin selkeitä 8 2,2 % 

Melko selkeitä 206 57,4 % 

Melko epäselviä 103 28,7 % 

Erittäin epäselviä 35 9,7 % 

En osaa sanoa 7 2 % 

 

13. Mitä mieltä olet talotekniikkaurakan maksuerien aikatauluista? 
Vastaajien määrä: 226 

 n Prosentti 

Liian etupainotteisia 4 1,8 % 

Melko etupainotteisia 22 9,7 % 

Maksuerien aikataulut ovat sopivia 86 38,1 % 

Melko takapainotteisia 49 21,7 % 

Aivan liian takapainotteisia 22 9,7 % 

En osaa sanoa 43 19 % 

 

14. Miten mielestäsi työehtosopimukset (TES) vaikuttavat taloteknii-
kan asennustyön työtapojen ja tuottavuuden kehittämiseen? 

Vastaajien määrä: 340 

 n Prosentti 

Estävät merkittävästi 43 12,7 % 

Estävät osittain 105 30,9 % 

Ei vaikutusta puoleen eikä toiseen 64 18,8 % 

Mahdollistavat osittain 28 8,2 % 

Mahdollistavat merkittävästi 23 6,8 % 

En osaa sanoa 77 22,6 % 
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15. Miten mielestäsi työehtosopimukset (TES) määrittelevät taloteknii-

kan urakkatyötehtäviä ja niiden hinnoittelua? 
Vastaajien määrä: 261 

 n Prosentti 

Aivan liian tarkasti 33 12,6 % 

Jonkin verran liian tarkasti 66 25,3 % 

Sopivasti 68 26,1 % 

Jonkin verran liian epätarkasti 31 11,9 % 

Aivan liian epätarkasti 5 1,9 % 

En osaa sanoa 58 22,2 % 

 

16. Yhteistoiminnalliset allianssihankkeet ovat yleistyneet. Pitäisikö ta-
lotekniikkaurakoitsijoiden olla mukana allianssisopimuksessa? 

Vastaajien määrä: 336 

 n Prosentti 

Kyllä, kaikissa hankkeissa 37 11 % 

Kyllä, valtaosassa hankkeita 102 30,4 % 

Joissakin hankkeissa 114 33,9 % 

Pääsääntöisesti ei 26 7,7 % 

Ei missään hankkeissa 6 1,8 % 

En osaa sanoa 51 15,2 % 

 
18. Kuinka tyytyväinen olet talotekniikkasuunnitelmien rakennetta-

vuuteen ja toteutettavuuteen käytännössä? 
Vastaajien määrä: 379 

 n Prosentti 

Erittäin tyytyväinen 4 1,1 % 

Melko tyytyväinen 130 34,3 % 

En tyytyväinen enkä tyytymätön 72 19 % 

Melko tyytymätön 121 31,9 % 

Erittäin tyytymätön 32 8,4 % 

En osaa sanoa 20 5,3 % 
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19. Kuinka tyytyväinen olet talotekniikkasuunnitelmien tietosisällön 

kattavuuteen? 
Vastaajien määrä: 379 

 n Prosentti 

Erittäin tyytyväinen 5 1,3 % 

Melko tyytyväinen 139 36,7 % 

En tyytyväinen enkä tyytymätön 78 20,6 % 

Melko tyytymätön 117 30,9 % 

Erittäin tyytymätön 24 6,3 % 

En osaa sanoa 16 4,2 % 

 

20. Kuinka tyytyväinen olet talotekniikkasuunnitelmien virheettömyy-
teen? 

Vastaajien määrä: 379 

 n Prosentti 

Erittäin tyytyväinen 1 0,3 % 

Melko tyytyväinen 80 21,1 % 

En tyytyväinen enkä tyytymätön 64 16,9 % 

Melko tyytymätön 159 41,9 % 

Erittäin tyytymätön 64 16,9 % 

En osaa sanoa 11 2,9 % 

 
21. Kuinka tyytyväinen olet talotekniikkatietomallien hyödyntämiseen 

hankkeissa? 
Vastaajien määrä: 378 

 n Prosentti 

Erittäin tyytyväinen 15 4 % 

Melko tyytyväinen 109 28,8 % 

En tyytyväinen enkä tyytymätön 87 23 % 

Melko tyytymätön 105 27,8 % 

Erittäin tyytymätön 22 5,8 % 

En osaa sanoa 40 10,6 % 
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22. Tulisiko talotekniikkaurakoitsijoita hyödyntää enemmän hankkeen 

suunnitteluvaiheessa? 
Vastaajien määrä: 342 

 n Prosentti 

Kyllä, merkittävästi enemmän 129 37,7 % 

Jonkin verran nykyistä enemmän 161 47,1 % 

Nykyinen hyödyntämistaso on sopiva 32 9,4 % 

Jonkin verran nykyistä vähemmän riittäisi 10 2,9 % 

Ei tulisi hyödyntää ollenkaan 3 0,9 % 

En osaa sanoa 7 2 % 
 
23. Onko pääurakoitsijoilla riittävästi osaamista osallistua taloteknii-
kan suunnitteluvaiheeseen? 

Vastaajien määrä: 294 

 n 
Pro-

sentti 

Pääurakoitsijoilla on erittäin hyvä osaaminen ohjata talotekniik-
kasuunnittelua toteutuksen näkökulmasta 

7 2,4 % 

Osaaminen on pääosin hyvää 55 18,7 % 

Osaaminen on tyydyttävää 65 22,1 % 

Osaamisessa on melko paljon kehitettävää 91 31 % 

Osaamisessa on paljon kehitettävää 63 21,4 % 

En osaa sanoa 13 4,4 % 

 
24. Toimiiko talotekniikkasuunnittelun ja -hankinnan aikataulujen yh-
teensovittaminen? 

Vastaajien määrä: 294 

 n Prosentti 

Erittäin hyvin 0 0 % 

Melko hyvin 82 27,9 % 

Ei hyvin eikä huonosti 46 15,6 % 

Melko huonosti 124 42,2 % 

Erittäin huonosti 22 7,5 % 

En osaa sanoa 20 6,8 % 
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25. Toimiiko talotekniikkasuunnittelijoiden ja työmaaorganisaation 

välinen tiedon jakaminen ja kommunikointi? 
Vastaajien määrä: 294 

 n Prosentti 

Erittäin hyvin 2 0,7 % 

Melko hyvin 109 37,1 % 

Ei hyvin eikä huonosti 67 22,8 % 

Melko huonosti 99 33,7 % 

Erittäin huonosti 8 2,7 % 

En osaa sanoa 9 3 % 

 

26. Kuinka tyytyväinen olet vaihtoehtoisten talotekniikkatuotteiden 
ehdotus- ja hyväksyntämenettelyihin? 

Vastaajien määrä: 309 

 n Prosentti 

Erittäin tyytyväinen 0 0 % 

Melko tyytyväinen 75 24,2 % 

En tyytyväinen enkä tyytymätön 71 23 % 

Melko tyytymätön 105 34 % 

Erittäin tyytymätön 25 8,1 % 

En osaa sanoa 33 10,7 % 

 
28. Tuoko talotekniikan esivalmistus lisäarvoa rakennushankkeisiin? 

Vastaajien määrä: 377 

 n Prosentti 

Merkittävästi ja sitä pitäisi hyödyntää paljon enemmän 54 14,3 % 

Osittain ja hyödyntämistä tulisi lisätä 185 49,1 % 

Jonkin verran, nykyinen hyödyntämistaso on sopiva 64 17 % 

Ei merkittävää lisäarvoa 29 7,7 % 

Ei ollenkaan lisäarvoa, ei pitäisi hyödyntää 1 0,3 % 

En osaa sanoa 44 11,7 % 
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29. Tuoko talotekniikan yhteiskannakoinnin hyödyntäminen lisäarvoa 

rakennushankkeisiin? 
Vastaajien määrä: 349 

 n Prosentti 

Merkittävästi ja sitä pitäisi hyödyntää paljon enemmän 42 12 % 

Osittain ja hyödyntämistä tulisi lisätä 175 50,1 % 

Jonkin verran, nykyinen hyödyntämistaso on sopiva 60 17,2 % 

Ei merkittävää lisäarvoa 25 7,2 % 

Ei ollenkaan lisäarvoa, ei pitäisi hyödyntää 3 0,9 % 

En osaa sanoa 44 12,6 % 

 

30. Tulisiko talotekniikassa hyödyntää nykyistä enemmän vakioituja ja 
tuotteistettuja ratkaisuja? 

Vastaajien määrä: 373 

 n Prosentti 

Kyllä, merkittävästi enemmän 86 23 % 

Jonkin verran enemmän 167 44,8 % 

Nykyinen hyödyntämistaso on sopiva 73 19,6 % 

Nykyistä jonkin verran vähemmän 13 3,5 % 

Selvästi nykyistä vähemmän, mieluummin projektiin erik-
seen suunniteltuja ja valmistettuja ratkaisuja 

9 2,4 % 

En osaa sanoa 25 6,7 % 

 
31. Kuinka tyytyväinen olet talotekniikan materiaali- ja tuotetilausten 

sekä -toimitusten suunnitelmallisuuteen? 
Vastaajien määrä: 277 

 n Prosentti 

Erittäin tyytyväinen 3 1,1 % 

Melko tyytyväinen 101 36,5 % 

En tyytyväinen enkä tyytymätön 74 26,7 % 

Melko tyytymätön 53 19,1 % 

Erittäin tyytymätön 6 2,2 % 

En osaa sanoa 40 14,4 % 
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32. Tulisiko talotekniikan tuotteiden logistiikka järjestää osana koko 

työmaata koskevaa erillistä logistiikkapalvelua? 
Vastaajien määrä: 265 

 n Prosentti 

Täysin samaa mieltä 46 17,4 % 

Jokseenkin samaa mieltä 92 34,7 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 42 15,9 % 

Jokseenkin eri mieltä 34 12,8 % 

Täysin eri mieltä 12 4,5 % 

En osaa sanoa 39 14,7 % 

 

34. Miten paljon talotekniikkaurakoitsijoita tulisi osallistaa työmaan 
aikataulusuunnitteluun? 

Vastaajien määrä: 262 

 n Prosentti 

Merkittävästi nykyistä enemmän 123 46,9 % 

Jonkin verran nykyistä enemmän 107 40,8 % 

Nykyinen käytäntö on hyvä 24 9,2 % 

Jonkin verran nykyistä vähemmän 2 0,8 % 

Ei ollenkaan, pääurakoitsijan tulee itse suunnitella aikataulut 0 0 % 

En osaa sanoa 6 2,3 % 

 
35. Kuinka tyytyväinen olet taloteknisten töiden työmaa-aikataulun 

tarkkuustasoon? 
Vastaajien määrä: 287 

 n Prosentti 

Erittäin tyytyväinen 5 1,7 % 

Melko tyytyväinen 83 28,9 % 

En tyytyväinen enkä tyytymätön 53 18,5 % 

Melko tyytymätön 100 34,8 % 

Erittäin tyytymätön 32 11,2 % 

En osaa sanoa 14 4,9 % 
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36. Tahtituotantomenetelmä on yleistynyt rakennushankkeissa. Miten 

hyvin tahtituotanto soveltuu mielestäsi taloteknisiin asennustöihin? 
Vastaajien määrä: 330 

 n Prosentti 

Erittäin hyvin 19 5,8 % 

Melko hyvin 77 23,3 % 

Ei hyvin eikä huonosti 62 18,8 % 

Melko huonosti 44 13,3 % 

Erittäin huonosti 10 3 % 

En osaa sanoa 118 35,8 % 

 

37. Kuinka tyytyväinen olet talotekniikan lisä- ja muutostöiden hallin-
nan nykyisiin käytäntöihin? 

Vastaajien määrä: 354 

 n Prosentti 

Erittäin tyytyväinen 4 1,1 % 

Melko tyytyväinen 73 20,6 % 

En tyytyväinen enkä tyytymätön 73 20,6 % 

Melko tyytymätön 134 37,9 % 

Erittäin tyytymätön 35 9,9 % 

En osaa sanoa 35 9,9 % 

 
38. Miten hyvin suunnitellut työmaa-aikataulut toteutuvat taloteknii-

kan osalta? 
Vastaajien määrä: 289 

 n Prosentti 

Erittäin hyvin 3 1 % 

Melko hyvin 76 26,3 % 

Ei hyvin eikä huonosti 55 19 % 

Melko huonosti 119 41,2 % 

Erittäin huonosti 28 9,7 % 

En osaa sanoa 8 2,8 % 
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39. Miten hyvin rakentamisen aikataulumuutoksista viestitään talotek-

niikkaurakoitsijalle ja työmaalle? 
Vastaajien määrä: 260 

 n Prosentti 

Erittäin hyvin 6 2,3 % 

Melko hyvin 55 21,2 % 

Ei hyvin eikä huonosti 39 15 % 

Melko huonosti 110 42,3 % 

Erittäin huonosti 26 10 % 

En osaa sanoa 24 9,2 % 

 

40. Varataanko taloteknisten järjestelmien testaukseen ja luovutuk-
seen riittävästi aikaa? 

Vastaajien määrä: 358 

 n Prosentti 

Aivan liian paljon 1 0,3 % 

Melko paljon 8 2,2 % 

Sopivasti 53 14,8 % 

Melko vähän 126 35,2 % 

Aivan liian vähän 155 43,3 % 

En osaa sanoa 15 4,2 % 

 
41. Tuoko yhteistoiminnallinen aikataulusuunnittelun (Last Planne-

rin) hyödyntäminen lisäarvoa taloteknisten asennustöiden tuotannon-
ohjaukseen? 

Vastaajien määrä: 305 

 n Prosentti 

Merkittävästi ja sitä pitäisi hyödyntää paljon enemmän 34 11,2 % 

Osittain ja hyödyntämistä tulisi lisätä 101 33,1 % 

Jonkin verran, nykyinen hyödyntämistaso on sopiva 37 12,1 % 

Ei merkittävää lisäarvoa 34 11,1 % 

Ei ollenkaan lisäarvoa, ei pitäisi hyödyntää 2 0,7 % 

En osaa sanoa 97 31,8 % 
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43. Kuinka tyytyväinen olet rakennushankkeen eri osapuolten väliseen 

kunnioitukseen, luottamukseen ja yhteistyöhalukkuuteen? 
Vastaajien määrä: 379 

 n Prosentti 

Erittäin tyytyväinen 3 0,8 % 

Melko tyytyväinen 137 36,2 % 

En tyytyväinen enkä tyytymätön 79 20,8 % 

Melko tyytymätön 129 34 % 

Erittäin tyytymätön 27 7,1 % 

En osaa sanoa 4 1,1 % 

 

44. Miten eri työryhmien välinen yhteistyö toimii työmaalla? 
Vastaajien määrä: 281 

 n Prosentti 

Erittäin hyvin 3 1,1 % 

Melko hyvin 134 47,7 % 

Ei hyvin eikä huonosti 70 24,9 % 

Melko huonosti 59 21 % 

Erittäin huonosti 7 2,5 % 

En osaa sanoa 8 2,8 % 

 

45. Kuinka tyytyväinen olet urakoitsijapalavereiden nykykäytäntöön? 
Vastaajien määrä: 282 

 n Prosentti 

Erittäin tyytyväinen 6 2,1 % 

Melko tyytyväinen 105 37,2 % 

En tyytyväinen enkä tyytymätön 62 22 % 

Melko tyytymätön 68 24,1 % 

Erittäin tyytymätön 11 3,9 % 

En osaa sanoa 30 10,7 % 
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46. Kuinka usein urakoitsijapalavereita pitäisi järjestää? 

Vastaajien määrä: 282 

 n Prosentti 

Päivittäin 4 1,4 % 

Muutama kerta viikossa 13 4,6 % 

Viikoittain 163 57,8 % 

Joka toinen viikko 56 19,9 % 

Vain erityiseen tarpeeseen 15 5,3 % 

En osaa sanoa 31 11 % 

 

47. Tuoko talotekniikkasuunnittelijoiden osallistuminen työmaako-

kouksiin lisäarvoa? 
Vastaajien määrä: 344 

 n Prosentti 

Merkittävästi ja heidän pitäisi osallistua paljon enemmän 59 17,1 % 

Osittain ja heidän pitäisi osallistua enemmän 155 45,1 % 

Jonkin verran, nykyinen osallistumistaso on sopiva 85 24,7 % 

Ei merkittävää lisäarvoa 34 9,9 % 

Ei ollenkaan lisäarvoa, ei pitäisi osallistua 5 1,5 % 

En osaa sanoa 6 1,7 % 

 

48. Miten paljon talotekniikan suunnitelmamuutokset aiheuttavat on-
gelmia työmaan toiminnassa? 

Vastaajien määrä: 278 

 n Prosentti 

Erittäin paljon 45 16,2 % 

Melko paljon 87 31,3 % 

Jonkin verran 124 44,6 % 

Ei juurikaan 10 3,6 % 

Ei ollenkaan 0 0 % 

En osaa sanoa 12 4,3 % 
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49. Kuinka hyvin talotekniikan suunnitelmista poikkeava toteutus työ-

maalla päivittyy takaisin suunnitelmiin? 
Vastaajien määrä: 358 

 n Prosentti 

Erittäin hyvin 3 0,8 % 

Melko hyvin 88 24,6 % 

Ei hyvin eikä huonosti 69 19,3 % 

Melko huonosti 122 34,1 % 

Erittäin huonosti 53 14,8 % 

En osaa sanoa 23 6,4 % 

 

50. Tulisiko tilaajien ja pääurakoitsijoiden käyttää nykyistä enemmän 
samoja talotekniikkaurakoitsijoita ja -tiimejä eri hankkeissaan? 

Vastaajien määrä: 337 

 n Prosentti 

Merkittävästi nykyistä enemmän 47 13,9 % 

Jonkin verran nykyistä enemmän 120 35,6 % 

Nykyinen käytäntö on hyvä 103 30,6 % 

Jonkin verran nykyistä vähemmän 8 2,4 % 

Merkittävästi nykyistä vähemmän 6 1,8 % 

En osaa sanoa 53 15,7 % 

 
51. Kuinka paljon digitaalisia sovelluksia käytetään työmaalla talotek-

niikan tehtäviin liittyen, esim. suunnitelmien ja aikataulujen tarkas-

telu ja työmaan raportointi? 
Vastaajien määrä: 337 

 n Prosentti 

Aivan liian paljon 2 0,6 % 

Hieman liian paljon 13 3,9 % 

Sopivasti 123 36,5 % 

Hieman liian vähän 102 30,3 % 

Aivan liian vähän 51 15,1 % 

En osaa sanoa 46 13,6 % 
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