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ABSTRACT 

Marika Suominen: Implementation design management in building construction based on a 
space-based cost estimation data 
Master of Science Thesis 
Tampere University 
Master’s Degree Program in Civil Engineering 
May 2020 

 

Design management ensures that the design work is completed in accordance with the targets 
and completed on time. This dissertation concerns the utilization of the input data of a space-
based cost estimate in guiding the implementation planning. The objective of this thesis is to study 
how the input data of a space-based cost estimate can be utilized in the guidance of implemen-
tation planning in construction projects that overlap design and construction. In addition, the aim 
is to create a tool for planning in production control based on a space-based cost estimate. 

At the beginning, the research scope is defined with a literature review. The literature review 
presents the main principles of design guidance, the types of contracts that are important for the 
research, the principles of goal setting and the space-based cost estimation method. The empir-
ical part of the study is a case study conducted through a documentary study and an interview 
study. The empirical study examines the control process of the implementation planning of the 
building construction industry of the target company of the study. The target company uses the 
space-based cost estimation method Estimodel. For the interview study, seven design managers 
of the target company were interviewed. At the end of the research, an analysis of the current 
state and development targets of the target company’s implementation planning is formed and a 
tool for implementation planning based on space-based cost estimation data is developed. This 
is done by analyzing the theory collected from the literature research and the results of the em-
pirical research. 

The study shows a clear need for development in more precise definition of the job description 
of the target company’s design managers and in the establishment of common operating meth-
ods. The study finds that design mangers have varying methods in using implementation planning 
plan and procurement packages. According to the study, there are also challenges related to 
schedule management, goal setting, baseline data and planning cost control. Training must be 
provided for design managers on the use of the Estimodel in the management of implementation 
planning. In addition, process descriptions and to-do lists should be developed for common prac-
tices in design guidance. For implementation planning based on a space-based cost estimate. 
the study finds five checkpoints, on the basis of which the study creates a tool for the target 
company to guide the implementation planning. The checkpoints are: start of implementation de-
signing, primary review of the design package, mid-term review of the design package, review of 
the design package and execution of the procurement package. 

 
Keywords: design management, implementation designing, space-based cost estimation, 
Estimodel, schedule management, cost management 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tarve 

Rakennushankkeen kustannuksia ja kannattavuutta voidaan arvioida kahdella tavalla: 

määräluettelon perusteella ja ilman määräluetteloa. Perinteisessä urakkalaskennassa 

käytetään määräluetteloa, jonka tekeminen edellyttää suunnitelmilta riittävää valmiutta. 

Omaperusteisissa ja neuvotteluhankkeissa ensimmäiset ja tärkeimmät kustannusarviot 

joudutaan tekemään ilman määräluetteloa riittävän tarkkojen suunnitelmien puuttuessa 

(Kerkkänen 2012, s. 2).  

Tutkimuksen tilaajalla NCC Suomi Oy:llä (NCC) on käytössään ilman määräluetteloa 

tehtävään laskentaan standardiarviolaskennan periaatteiden mukaan kehitetty Estimo-

del kustannuslaskentamalli. Estimodel mallintaa talon laskennallisesti. Hinnoittelua voi-

daan muuttaa ja mallia voidaan täydentää suunnitelmasta mitatuilla määrillä. Erilaisille 

rakennuksille ja huoneistoille on valmiina tilaohjelmia, jotka voidaan sovittaa laskennan 

kohteena olevaan kokonaisuuteen. Mallinnuksen pohjalta Estimodel tuottaa määräluet-

telon. (Kerkkänen 2012, s. 5) 

Hankkeissa, joissa hyödynnetään Estimodelia, tavoitteena on tuottaa suunnitelmat Esti-

modelista saadun arvion mukaisesti, ei päinvastoin (Kerkkänen 2012, s. 9). Tutkimuksen 

tilaajayritys on havainnut tarpeen kehittää toteutussuunnittelun ohjausprosessia niin, että 

Estimodelin kustannusarviot saataisiin toteutumaan suunnitelmissa ja toteutuksessa. 

Tarvitaan prosessikuvaus selkeyttämään Estimodelin käyttö ja merkitys toteutussuunnit-

telun ohjauksessa.  

Tämä tutkimus kannattaa tehdä, koska se selkeyttää toteutussuunnittelun ohjauksen 

kustannustavoitteita sekä luo paremmat edellytykset projektien kustannusten ennusta-

miseen ja hallintaan. Tutkimus on osa suurempaa projektia, jonka tavoitteena on kehittää 

tilaajayrityksen toimintaa ja parantaa kannattavuutta. 

1.2 Tavoitteet 

Tutkimuksen kohdeyrityksessä on havaittu kehittämistarpeita Estimodelin hyödyntämi-

sessä toteutussuunnittelun ohjauksessa. Tutkimuksen päätavoitteet olivat: 
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 kattavan kuvan luominen suunnittelun ohjauksen toimintatavoista hankkeissa, 

joissa määräluetteloperusteinen kustannuslaskenta ei ole mahdollista, ja sovel-

taa tätä tietoa kyseisten hankkeiden toteutussuunnittelun ohjauksen kehittämi-

seen kohdeyrityksessä. 

 menettelytavan luominen tilapohjaisen kustannusarvion pohjalta tehtävälle 

suunnittelun ohjaukselle. 

Alatavoitteena on selvittää, miksi suunnitelmat eivät pysy Estimodel-mallinnuksen tavoi-

tekustannusarviossa ja pyrkiä löytämään keinot ohjata suunnittelu asetettuihin kustan-

nustavoitteisiin. Sivutavoitteena on luoda uudelle toteutussuunnittelun ohjauksen pro-

sessikuvaukselle tarvittava ohjeistus. Tutkimuksen tavoitteet on kuvattu alla tavoite-

hierarkiakaaviossa (kuva 1). 

 

Kuva 1. Tavoitehierarkia 

Tutkimuksen tavoitteet pyrittiin saavuttamaan vastaamalla seuraaviin päätutkimuskysy-

myksiin ja niiden vastaamista helpottamaan esitettyihin alakysymyksiin: 

 Miten Estimodelin lähtötietoja hyödynnetään suunnittelun ohjaamisessa tarjous-

vaiheesta toteutukseen? 

o Miten suunnittelua tulisi ohjata hankkeissa, joissa toteutussuunnittelu ja 

rakentaminen limittyvät? 

o Mitkä ovat suunnittelun ohjausprosessin eri vaiheet? 
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 Miksi suunnitelmien toteutuskustannukset poikkeavat Estimodel-mallinnuksen 

tavoitekustannusarviosta? 

o Miksi Estimodelin kustannusarviotietoa ei hyödynnetä suunnittelun kus-

tannustavoitteena? 

o Miksi sallitaan suunnittelun poiketa tavoitekustannusarviosta? 

o Osataanko hahmottaa materiaali- ja työtapamuutoksien aiheuttamat ai-

kataulu- ja kustannusvaikutukset? 

o Ovatko tarjousvaiheen suunnitelmien lähtötietovaatimukset oikein huo-

mioitu ja laskettu?  

 Miten toteutussuunnittelun ohjausprosessi kannattaa mallintaa, jotta sen käytet-

tävyys suunnittelun ohjaukseen on mahdollisimman hyvä? 

o Mitkä ovat sopivat tarkastuspisteet prosessin edetessä? 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus on rajattu koskemaan kohdeyrityksen talonrakentamisen toimialaa. Talonra-

kentamisen toimiala rakentaa toimitiloja toimisto-, liiketila, logistiikka-asiakkaille. Hanke-

tyypeistä tutkitaan omaperusteisia projektinjohtohankkeita, julkisia allianssihankkeita ja 

neuvotteluhankkeita. Perinteiset kiinteähintaiset urakat on siis rajattu tutkimuksen ulko-

puolelle. Tutkimus päätettiin rajata ainoastaan talonrakentamiseen, koska muilla toi-

mialoilla hanketyypit ovat varsin erilaisia. Tutkimuksen tarkasteluväli on yleissuunnittelu-

vaiheen lopusta toteutussuunnitteluun. Tutkimuksessa luodun toteutussuunnittelun oh-

jausprosessin prosessikuvauksen käytännöntestaus ei kuulu tutkimukseen. 

1.4 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus 

Tutkimuksen viitekehyksen esittelyä varten on tehty tutkimuksen alkuun kirjallisuustutki-

mus, johon on kerätty aineistoa kirjallisuudesta, tieteellisistä julkaisuista sekä rakennus-

alaa koskevista ohjeista. Kirjallisuusanalyysiin on käytetty hyväksi etenkin Aalto-yliopis-

ton kirjastoa. Käytettyä aineistoa on ollut sekä painettuina kirjoina että sähköisinä doku-

mentteina. Kirjallisuustutkimuksella tutkija on tutustunut tutkimuksen aiheeseen ennen 

empiirisen tutkimuksen suorittamista. 

Empiirinen tutkimus on suoritettu laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimus on suori-

tettu yhteistyössä tutkimuksen kohdeyrityksen kanssa. Nykyisten suunnittelun ohjauksen 

toimintatapojen ja ongelmien kartoittamiseksi kohdeyrityksessä on tutkimuksessa tehty 
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dokumenttitutkimusta ja haastatteluja. Haastateltaviksi on valittu diplomityön tilaajayri-

tyksen toimihenkilöitä. Kohdeyrityksen nykyisten toimintatapojen esittelyyn on kerätty ai-

neistoa kohdeyrityksen sisäisistä tietokannoista. Tarkemmin tapaustutkimuksen suoritus 

on kuvattu luvussa 3.  

Tutkimuksen empiirisen osuuden tulosten ja kirjallisuustutkimuksesta saadun aineiston 

pohjalta työssä on tehty analyysi kohdeyrityksen toteutussuunnittelun ohjaamisesta tila-

pohjaisen kustannusarvion lähtötiedoilla ja tehty havaintoja siinä ilmenevistä ongelmista. 

Tähän perustuen on kehitetty prosessikuvaus tilapohjaisen kustannusarvion pohjalta 

tehtävälle suunnittelun ohjaukselle. Lopuksi tämä on raportoitu ja sille on laadittu ohjeis-

tus. Prosessikuvauksen kevyt testaus on suoritettu toimittamalla se kommentoitavaksi 

diplomityön ohjaajille. Varsinaista käytännön testausta ei ole kuitenkaan suoritettu. 

Tutkimuksen etenemistä on seurattu ohjausryhmän kokousten avulla. Lisäksi yhteyden-

pitoa tutkimuksen ohjaajien ja tutkimuksen tekijän välillä on harjoitettu säännöllisesti säh-

köpostitse. 

1.5 Tutkimusraportin rakenne 

Tutkimusraportti on jaettu viiteen lukuun. Luku 1 on tutkimuksen johdanto. Johdannossa 

on kerrottu tutkimuksen tausta ja tarve, tutkimuksen tavoitteet, tutkimuksen rajaukset, 

tutkimusmenetelmät, tutkimuksen suoritus sekä tutkimusraportin rakenne. 

Luvussa 2 on avattu tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia kirjallisuustutkimuksen perus-

teella. Luvun alussa on esitelty suunnittelun ohjauksen merkitys rakennushankkeelle 

sekä suunnittelun ohjauksen pääperiaatteet. Luvussa on tämän jälkeen kuvattu tutki-

muksen kannalta tärkeät urakkamuodot. Urakkamuotojen jälkeen on käsitelty SUKE-

mallin teoriaa, teoriaa tavoitteiden asettamisesta rakennushankkeessa sekä teoriaa Tar-

get Costingista. Luvun lopussa on kerrottu tilapohjaisten kustannusarviomenetelmien 

periaate. 

Luvussa 3 on määritetty tutkimuksen kohdeyrityksen toteutussuunnittelun ohjauksen ny-

kytila empiirisellä tutkimuksella. Luku on jaettu dokumenttitutkimukseen ja haastattelu-

tutkimukseen. Luvun alussa on kerrottu empiirisen tutkimuksen metodologia. Metodolo-

gian jälkeen on luvussa esitelty tapaustutkimuksen kohdeyritys. Tämän jälkeen luvussa 

on esitetty dokumenttitutkimuksesta ja haastattelututkimuksesta kerätty aineisto. Doku-

menttitutkimuksessa on tutkittu kohdeyrityksen suunnittelun ohjaukseen liittyviä ohjeis-

tuksia sekä Estimodel kustannusarvion teoriaa ja sen käyttöä. Haastattelututkimuksessa 

on selvitetty kohdeyrityksen talonrakentamisen toimialan suunnittelun ohjaajien näke-

myksiä toteutussuunnittelun ohjaamisesta Estimodel kustannusarvion lähtötiedoilla. 
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Luvussa 4 on vastattu tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymyksiin on vas-

tattu kohdeyrityksen näkökulmasta vertailemalla empiirisestä tutkimuksesta saatuja tu-

loksia kirjallisuustutkimuksella kerättyyn aineistoon. Tutkimuskysymyksiin vastaamisen 

lisäksi luvussa on esitetty haastattelututkimuksen ja kirjallisuustutkimuksen perusteella 

luotu toteutussuunnittelun ohjausprosessin prosessikuvaus ja kerrottu sen käytöstä ja 

testaamisesta. Luvun lopussa on esitetty tutkimuksen kritiikki ja tutkimuksen tulosten 

yleistettävyys. 

Luvussa 5 on esitetty lyhyesti tutkimuksen keskeisimmät johtopäätökset. Johtopäätöksiä 

on käsitelty erityisesti kohdeyrityksen toteutussuunnittelun ohjauksen toimintatapojen 

kehittämisen näkökulmasta. Johtopäätöksissä on esitetty myös ehdotukset jatkotutki-

muksen kohteista. 
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2. KIRJALLISUUSTUTKIMUS  

Tässä luvussa on esitettynä tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia. Luku alkaa suunnitte-

lun ohjauksen esittelyllä, jonka jälkeen esitellään tutkimuksen kannalta tärkeät urakka-

muodot.  Tämän jälkeen on kerrottu SUKE-mallin teoria, teoriaa tavoitteiden asettami-

sesta rakennushankkeessa sekä teoriaa Target Costingista. Luku päättyy tilapohjaisten 

kustannusarviomenetelmien teoriaan. 

2.1 Suunnittelun ohjaus osana rakennusprojektia 

Rakennushankkeen tarkoituksena on tilan käyttäjän muuttuneen tarpeen tyydyttäminen 

tai yhteiskunnan tai yrityksen toiminnan tarvitseman rakenteen tai verkoston tuottami-

nen. Uuden tilan rakentamisesta tai vanhan korjaamisesta päätettäessä käynnistyy ra-

kennushanke. Rakennushankkeesta muodostuu projekti. (Kankainen & Junnonen 2004, 

s. 9) Rakentamiselle tyypillistä hanketasolla on toiminnan kertaluonteisuus ja osapuolten 

jatkuva vaihtuminen. Rakennushankkeet suunnitellaan tuotteena ja toteutusorganisaa-

tiona melkein aina uudelleen eri paikkaan. Näin ollen aikaisempia kokemuksia ei voida 

tehokkaasti hyödyntää. (Kankainen & Junnonen 2004, s. 23) 

Projekti on työtä, joka tehdään määrätyn kertaluonteisen tuloksen aikaansaamiseksi ja 

jonka toteutumista valvotaan käyttäen projektinjohtomenettelyä. Aika, kustannukset ja 

resurssit ovat projektin osatekijöitä, jotka muodostavat rajoitteet projektin toteuttamiselle. 

Projektin tavoitteet muodostuvat laajuus- ja laatutasotavoitteista. Tavoitteiden taustalla 

ovat kustannusvaatimukset sekä yhteiskunnalliset tai muut vaikutukset. (Kankainen 

2004 & Junnonen, s. 23)  

Rakennusprojektin ajallisesti etenevät vaiheet talonrakentamisessa ovat tarveselvitys, 

hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu, tekninen suunnittelu, rakentaminen ja käyttöön-

otto. (Hanhijärvi & Kankainen 2003, s. 9) Tarveselvityksessä määritellään toiminnan tar-

peisiin tarkoituksenmukainen toimintaympäristö. Toimintaympäristö kuvataan tiloina ja 

tiloilta vaadittavina ominaisuuksina. Tarveselvityksessä luodaan alustava tilaohjelma, 

kuvaus tiloilta vaadittavista ominaisuuksista ja alustava hankkeen toteutusaikataulu. 

(Kankainen & Junnonen 2004, s. 16) 

Suunnittelu on keskeinen rakennushankkeen laatuun vaikuttava osatekijä. Tavoitteena 

on saavuttaa suunnittelulla paras mahdollinen laatu annettujen resurssien puitteissa. 
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Suunnittelun merkitys rakennushankkeen onnistumiselle on tärkeä, koska suunnittelu-

ratkaisut kustannusvaikutuksineen heijastuvat merkittävästi koko hankkeen talouteen 

(Kankainen & Junnonen 2004, s. 33)  

Suunnittelu on vaiheistettava, jotta suunnittelua voidaan ohjata ja päätöksiä voidaan 

tehdä oikea-aikaisesti. Suunnittelun vaiheet ovat hankesuunnittelu, yleissuunnittelu ja 

toteutussuunnittelu. Tämä jako on yleispätevä, mutta eri hankkeissa vaiheiden erot voi-

vat olla epämääräisiä ja niistä voidaan käyttää eri nimityksiä, kuten luonnossuunnittelu 

ja työpiirustussuunnittelu. (Junnonen 2009, s. 50) Kankainen & Junnonen (2004, s. 37) 

mukaan rakennussuunnittelun vaiheet ovat esimerkiksi hankesuunnittelu, ehdotussuun-

nittelu, luonnossuunnittelu, toteutussuunnittelu sekä täydentävä suunnittelu. (Kankainen 

& Junnonen 2004, s. 37) Vaiheiden tarkoitus on tuottaa kuhunkin rakennushankkeen 

vaiheeseen tarvittavat suunnitelmat ja tiedot. (Junnonen 2009, s. 50) 

Hankesuunnittelun tehtävänä on saada tarveselvityksessä määritellyt tavoitteet tarken-

nettua vaatimuksiksi, joiden täyttämiseen suunnittelu tähtää. Hankesuunnittelun onnis-

tuminen edellyttää tilaajan toiveiden tunnistamista, mikä on edellytys koko rakennus-

hankkeen onnistumiselle. (Junnonen 2009, s. 50) Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan 

rakennuksen arkkitehtoniselle ja tekniselle suunnittelulle suunnitteluohje, jonka pohjalta 

suunnittelijat pystyvät laatimaan tavoitteiden mukaiset rakennussuunnitelmat. Samalla 

tarkennetaan tulevan toiminnan laajuus ja mitoituskriteerejä ja asetetaan hankkeen bud-

jetti. Hankesuunnitteluvaiheessa luodaan tilaohjelma, johon on luetteloitu kaikki huone-

tilat, joiden edellytetään sisältyvän rakennushankkeeseen. Tiloille määritetään tilaohjel-

massa pinta-alat sekä ominaisuudet. Vaiheen tuloksena syntyy hankesuunnitelma ja 

päätös suunnittelun aloittamisesta. (Kankainen & Junnonen 2004, s. 20-22) 

Yleissuunnittelun tehtävänä on saada aikaan hankkeesta suunnitelmat, joiden perus-

teella tilaaja voi laadituttaa rakennusosa-arvion, päättää hankkeen jatkamisesta sekä 

hakea rakennuslupaa (Junnonen 2009, s. 50). Kankainen & Junnonen (2004, s.37) kut-

suu kyseistä vaihetta ehdotussuunnitteluksi. Ehdotussuunnitteluvaiheessa on tarkoituk-

sena tuottaa hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukainen kohteen yleisratkaisu. Ehdo-

tussuunnittelussa tutkitaan ja vertaillaan erilaisia toiminta- ja maankäyttömalleja sekä 

tarpeelliseksi nähty määrä vaihtoehtoisia yleisratkaisuja. Ratkaisumalleista tehdään riit-

tävän tarkat toimivuuden, ympäristöön soveltuvuuden ja kustannuksien vertailua varten. 

Valituista vaihtoehtoisista ratkaisuista tehdään valmiit ehdotussuunnitelmat, jotka hyväk-

sytetään tilaajalla jatkosuunnittelun pohjaksi. Ehdotussuunnitelmassa esitetään yleisrat-

kaisun pääpiirteet siten, että niistä ilmenee kohteen toiminnallinen yleisratkaisu, raken-
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teellinen yleisratkaisu, talotekninen yleisratkaisu, sijoittuminen tontille, liittyminen ympä-

ristöön, perustamisolosuhteet, alueen kunnallistekniikan valmiusaste ja liittymätiedot 

sekä hankkeen kustannusarvio. (Kankainen & Junnonen 2004, s. 37-38) 

Luonnossuunnittelussa esitetään yleisratkaisun tasolla hankkeen ympäristösuunnitelma, 

perustamistapa, kantavat ja osastoivat rakennusosat, keskeiset rakenteet, päämateriaa-

lit, rakennustapaselostus, talotekniset järjestelmät, talotekniset tilat, pääkanavat ja put-

kireitit, talotekniikkaselostus ja sitä täydentävä järjestelmäselostus sekä hankkeen kus-

tannusarvio. Yksityiskohtaisesti luonnossuunnittelussa suunnitellaan ratkaisumallit tois-

tuvista osastoista tai toimintayksiköistä, tyypillisistä yksityiskohdista sekä erikoisraken-

teista. (Kankainen & Junnonen 2004, s. 38) 

Tilaajalle esitettäessä luonnossuunnitelmia verrataan aiemmin sovittuihin tavoitteisiin. 

Tällöin tarkastetaan suunnitelmista mitatut laajuustiedot sekä selvitys tilaohjelman nou-

dattamisesta. Verrataan kustannusarviota hankeen rakennuskustannuksista tavoitehin-

taan. Tarkistetaan arvio rakennuksen vuotuisista ylläpitomenekeistä verrattuna normaa-

limenekkeihin sekä tarkistetaan hankeen toteuttamisaikataulu ja verrataan rahoitussuun-

nitelmia vahvistettuihin tavoitteisiin. (Kankainen & Junnonen 2004, s. 38) 

Luonnoksista hankitaan lausunnot myös käyttäjiltä sekä tarvittaessa asiantuntijoilta ja 

viranomaisilta. Luonnossuunnitelmat hyväksytetään tilaajalla jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Rakennuslupaa varten tarvittavien asiakirjojen laatiminen päättää luonnossuunnittelu-

vaiheen. (Kankainen & Junnonen 2004, s. 38) 

Toteutussuunnittelu tapahtuu osittain tai kokonaan samanaikaisesti rakentamisen 

kanssa. Perinteisesti suunnitelmat on tehty niin valmiiksi, että niiden perusteella on voitu 

käydä urakkakilpailu ja valita kohteelle urakoitsija. Erityisesti projektinjohtomalleissa to-

teutussuunnittelu ja rakentaminen on kuitenkin limitetty siten, että suunnittelua ja raken-

tamista tehdään samanaikaisesti. Suunnitelmia tehdään tällöin niin sanotusti suunnitel-

mapaketeittain eli tehdään vain ne suunnitelmat, joita tarvitaan kulloinkin ajankohtaisena 

olevaan hankintaan. (Junnonen 2009, s. 50) 

Toteutussuunnitteluvaiheessa laaditaan työpiirustukset ja sellaiset tekniset suunnitel-

mat, joiden pohjalta rakennuksen määrä ja laatu voidaan yksiselitteisesti määritellä urak-

katarjouksen antamista varten. Toteutussuunnitteluvaiheessa Kankainen & Junnonen 

(2004, s. 38) mukaan  

 Selvitetään asetettujen tavoitteiden mukaiset, käytön ja toiminnan aiheuttamat 

yksityiskohtaiset tarpeet 

 Varmistetaan ratkaisujen ja detaljien tavoitteiden mukaisuus 
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 Asetetaan tavoitteet valmistus- ja viimeistelylaadulle 

 Ohjelmoidaan tilaajan erillishankinnat 

 Varmistetaan, että viranomaiset hyväksyvät suunnitelmat 

 Varmistetaan, että kaikki osasuunnitelmat muodostavat ehjän kokonaisuuden.  

Täydentävä suunnittelu tarkoittaa rakentamisen valmistelun ja rakentamisen aikana laa-

dittavia, hankeen toteuttamiseksi tarvittavia piirustuksia ja selostuksia. Näitä ovat esi-

merkiksi erilaiset valmistus- ja asennuspiirustukset sekä täydentävät osapiirustukset. 

(Kankainen & Junnonen 2004, s. 39) 

2.2 Suunnittelun ohjaamisen pääperiaatteita 

Huolellinen suunnittelu on jokaisen rakennushankkeen edellytys, sillä suunnitteluvai-

heessa tehdään keskeiset päätökset rakennuksen sisällön, laajuuden ja kustannusten 

osalta. Hyvä suunnittelu on oleellisessa asemassa turvalliseen ja terveelliseen rakenta-

miseen pyrittäessä. Myös rakennusten sisäilmastolle, ympäristökuormitukselle, energia-

kulutukselle ja elinkaarikustannusten hallinnalle asetetut vaatimukset lisäävät suunnitte-

lun merkitystä ja suunnittelijoiden osaamiselle asetettavia vaatimuksia. (Junnonen 2009, 

s. 31) 

Kaikki rakennushankkeen osapuolet hyötyvät huolellisesta suunnittelusta. Suunnittelun 

merkitys on huomattava rakennushankkeen onnistumisen kannalta. Rakennuttajan on-

kin asetettava suunnittelulle ja suunnittelijoille selkeät tavoitteet ja ohjeet sekä organisoi-

tava suunnittelu huolella. Oleellista ohjaamisessa on suunnittelijoiden tehtävien täsmen-

täminen ja suunnittelijoiden roolin selkeyttäminen. (Junnonen 2009, s. 31) 

Rakennushanke on luonteeltaan kompleksinen, eikä hankkeen etenemistä pystytä etu-

käteen tarkasti määrittämään. Rakennushankkeen kompleksisuus johtuu useista hank-

keeseen liittyvistä tekijöistä. Kompleksisuutta tulee osapuolista, ympäristön vaikutuk-

sista, ratkaisujen määristä ja niiden kaikkien keskinäisistä riippuvuussuhteista. Oikea 

tapa hallita rakennushanketta sen kompleksisen luonteen vuoksi on asettaa hankkeelle 

selkeät tavoitteet ja ohjata hanke näihin tavoitteisiin. Tämä onnistuu työn etenemisen 

valvonnalla ja sillä, että havaittuihin poikkeamiin puututaan. (Junnonen 2009, s. 49) 

Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon (RT 10-11284, 2017, s.19) 

mukaan suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa hank-

keelle asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, teknisesti, es-

teettisesti, ympäristöystävällisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat. 

Junnosen (2009, s.49) mukaan suunnittelun ohjauksen tehtävänä on ohjata suunnittelua 
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siten, että hankkeelle asetetut laajuus-, aika-, laatu- ja kustannustavoitteet saavutetaan. 

Laajuus- ja laatutavoite kuvaavat hankkeen tuloksena syntyvän tuotteen ja kustannus- 

ja aikatavoite tuotteen tekemiseen tarvittavan prosessin. Kustannustavoite esittää hank-

keeseen käytettävissä olevat taloudelliset panostukset. Aikatavoite määrittää, milloin ra-

kennuksen tulee olla valmis ja käyttöönotettavissa. (Junnonen 2009, s. 49) 

Tuotetta ja prosessia koskevat tavoitteet riippuvat toisistaan. Esimerkiksi jos laatu- ja 

laajuustavoitteita muutetaan, se vaikuttaa hankkeen kustannuksiin ja mahdollisesti myös 

aikatavoitteisiin. Tavoitteita määritettäessä tulee löytää tasapaino kaikkien tavoitteiden 

suhteen. (Junnonen 2009, s. 49) 

Jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään, on suunnittelun ohjauksen oltava aktiivista ja 

toimivaa heti hankkeen alusta alkaen. (Junnonen 2009, s. 49) Suunnitteluprosessin kan-

nalta suunnittelun on edettävä sujuvasti ennakkosuunnitelmien ja aikataulun mukaan 

sekä tiedon on kuljettava osapuolten välillä oikea-aikaisesti ja virheettömästi. Suunnitte-

luprosessi pitää saada lomitettua suunnitelmallisesti ja häiriöttömästi päätöksentekoon, 

viranomaismenettelyihin, rakennuksen toteutukseen ja muihin hankeprosesseihin. (Posti 

2010, s.264) 

Johtamisen näkökulmasta suunnittelun ohjaaminen on tavoite- ja tulosjohtamista, pro-

jektijohtamista, asiantuntijaorganisaation ja asiantuntijoiden sekä asiakassuhteiden joh-

tamista. (RT 13-10860, 2005, s. 4) 

Johtamisen keinoin varmistetaan, että (RT 13-10860, 2005, s. 4) 

 osapuolten tarpeet, tavoitteet ja toiveet otetaan huomioon sekä mahdolliset ris-

tiriidat ratkaistaan, 

 hankkeen alussa asetettuja tavoitteita seurataan ja täsmennetään koko hank-

keen ajan, 

 asiantuntijoiden työt sovitetaan yhteen liiketoiminnallisesti kannattavalla tavalla, 

 suunnitelmakokonaisuudesta tulee kattava ja ristiriidaton,  

 suunnittelun laajuus, kokonaiskustannukset ja laatutaso sekä itse suunnittelutyö 

pysyvät määritetyissä puitteissa. 

Suunnittelun ohjauksen vaikutusmahdollisuuksiin ja keinoihin vaikuttavat valittu suunnit-

telun organisointimalli ja hankkeen urakkamuoto. Lisäksi ohjauksen sisältöön vaikuttavat 

hankkeen koko, hankeen haastavuus, tilaajan kyvyt ja monet muut seikat. Suunnittelun 
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ohjauksen onnistumista edistävät selkeät tavoitteet ja toimiva suunnittelun ohjausjärjes-

telmä sekä osapuolten väliset sopimukset, jotka tukevat parhaan suunnitteluratkaisun 

tekemistä. (Junnonen 2009, s. 49) 

Rakennushankkeelle ominaista ovat tiedon tarkentuminen ja kustannusvaikutusten ke-

hittyminen hankkeen kuluessa. Tietoa voi olla erittäin vähän hankkeen käynnistyessä ja 

jokainen tehty päätös vaikuttaa oleellisesti kustannuksiin. Ajan kuluessa yksittäinen pää-

tös vaikuttaa vähemmän kokonaiskustannuksiin ja toisaalta sitoutuneita kustannuksia on 

vaikeampi muuttaa, mitä pidemmälle hankkeessa edetään. Tosin yksittäinen päätös 

myöhemmässäkin vaiheessa saattaa vaikuttaa kustannuksiin todella voimakkaasti, jos 

päätös muuttaa jo laadittuja suunnitelmia tai pahimmassa tapauksessa jo tehtyä ja to-

teutettua työtä. Toisin sanoen muutosten teko tulee jatkuvasti kalliimmaksi hankkeen 

edetessä. (Junnonen 2009, s. 49)  

Tiedon lisääntyessä hankkeen tavoitteita on syytä tarkentaa ja muuttaa. Muutosten hal-

linta onkin usein keskeinen hankkeen onnistumisen edellytys. Esimerkiksi toimitilahank-

keessa toimitilojen käyttäjät eivät välttämättä ole selvillä vielä hankkeen alussa. Kun ti-

lojen käyttäjät varmistuvat, heillä on tarve saada itse vaikuttaa tiloihinsa. (Junnonen 

2009, s. 49-50) 

Tavoitteisiin pääsemiseksi suunnittelun ohjauksessa on keskityttävä suunnitteluratkai-

suihin, asiakirjojen sisältöön, asiakirjojen ajoituksiin sekä suunnittelunratkaisujen kustan-

nus- ja ylläpitovaikutuksiin. Aikataulun hallinnalla varmistetaan, että hanke voidaan to-

teuttaa ja saada valmiiksi suunnitellussa ajassa. Suunnittelun ajallinen ohjaus perustuu 

tehdyn suunnitteluaikataulun toteutumisen valvotaan ja ohjaamiseen. (Junnonen 2009, 

s. 50) 

2.2.1 Suunnittelun organisointi 

Suunnittelu voidaan organisoida usealla eri tavalla. Suunnittelun organisoinnin kannalta 

keskeistä on saada kuhunkin osatehtävään riittävä asiantuntemus sekä varmistaa suun-

nittelun yhteensopivuus. (Junnonen 2009, s. 34) Suunnittelua organisoitaessa suunnit-

telu jaetaan tarkoituksenmukaisiin osiin suunnittelualakohtaisesti, järjestetään suunnitte-

lutyön johtaminen ja sovitaan tilaajan ja suunnittelijoiden sekä tarvittaessa suunnittelijoi-

den, urakoitsijoiden sekä tuoteosatoimittajien keskinäiset sopimus- ja raportointisuhteet. 

(Tauriainen 2007, s. 10) 

Suunnitelmien tilaajana rakennushankkeessa on hankkeen toteutusmuodosta riippuen 

rakennuttaja, urakoitsija tai rakennuttajakonsultti. Tilaaja luo suunnittelun edellytykset ja 

motivaation sekä ohjaa suunnittelua, missä suunnittelun organisoinnilla on keskinen 
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merkitys. Pääosin hankesuunnitteluvaiheessa asetettavat suunnittelutavoitteet ja -ohjeet 

ovat suunnittelijoiden työn lähtökohtana. Tilaaja määrittelee tavoitteiden avulla tehtävät 

yksin tai yhdessä suunnittelijoiden kanssa. (Kankainen & Junnonen 2004, s. 33) 

Rakennussuunnittelu vaatii eri alojen suunnittelijoiden yhteistyötä. Talonrakennushank-

keessa suunnitteluun osallistuvat tyypillisesti ainakin arkkitehti, rakenne- ja geosuunnit-

telijat sekä talotekniset suunnittelijat, kuten LVI-, sähkö- ja tietojärjestelmäsuunnittelijat. 

Kohteesta riippuen mukana saattaa olla myös muita suunnittelijoita, kuten sisustussuun-

nittelija, akustiikkasuunnittelija ja maisemasuunnittelija. (Kankainen & Junnonen 2004, 

s. 33) 

Suunnittelun koordinointi on suunnittelijoiden tehtävien ja aikataulun sekä suunnitelmien 

sisällön yhteensovittamista keskenään ja hankkeen muuhun kokonaisuuteen (RT 13-

10860, 2005, s. 2). Suunnittelun toimintamallia valitessa tilaaja päättää, miten suunnitte-

lun koordinointi tapahtuu. Valitussa toimintamallissa on vastuualueiden kohdistuttava eri 

suunnittelijoille ja koko suunnitteluryhmälle heidän tehtäviensä edellyttämällä tavalla. 

Kunkin osatehtävän vastuuhenkilöllä on oltava riittävät valtuudet tehtävän onnistu-

miseksi ja samalla sovitaan myös vastuusuhteista. Jos valittuun toimintamalliin ei sisälly 

koordinointitehtävää, tilaaja vastaa itse suunnittelun koordinoinnista. Tämä voi olla pe-

rusteltua esimerkiksi yksinkertaisissa kohteissa tai erityiskohteissa, jossa tilaaja hallitsee 

suunnitteluun liittyvän prosessin hyvin. (Kankainen & Junnonen 2004, s. 33) 

Suunnitteluorganisaatio kootaan siten, että tavoitteiden mukainen johtaminen, kuten yh-

teistyö ja viestintä, suunnittelun ohjaus, laadunhallinta, päätöksenteko ja raportointi ovat 

mahdollisia. Valitun organisaation ja suunnittelusopimusten tulee mahdollistaa suunnit-

telun käynnistyttyä suunnitteluvastuun siirtymisen pääsuunnittelijalle ja vastaaville eri-

koissuunnittelijoille. (Tauriainen 2007, s. 10) Tämän ratkaisemiseksi suunnitteluryhmälle 

on kehitetty sopimuksellisella tasolla erilaisia suunnitteluryhmän toimintamalleja yhteis-

toiminnan sopimuksellista järjestämistä varten. Tällaisia suunnittelun toimintamalleja 

ovat esimerkiksi rakennuttajavetoinen jaettu suunnittelu, pääsuunnittelijavetoinen koko-

naisvastuusuunnittelu, rakennuttajavetoinen pääsuunnittelijalle alistettu erityisalojen 

suunnittelu ja rakennuttajavetoinen kokonaissuunnittelu. (Junnonen 2009, s. 34; Tauri-

ainen 2007, s. 10) 

Talonrakennushankkeessa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan oltava pääsuunnit-

telija, jonka tehtävänä on huolehtia suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, 

että suunnitelmilla pystytään osoittamaan rakentamiselle asetettujen vaatimusten täytty-

minen. Pääsuunnittelijan tehtävänä on varmistaa, että kaikilla hankeen suunnittelijoilla 
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on tietoa siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan sekä huo-

lehdittava eri suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä. Lisäksi pääsuunnittelijan teh-

täviin kuuluu huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään. Pääsuunnittelija huolehtii 

suunnitelmien ristiriidattomuuden ja yhteensopivuuden. (Kankainen & Junnonen 2004, 

s. 33-34) 

Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava suunnittelija huolehtii, että suunnitelma täyttää 

sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman suunnittelijoita on useita, tulee näistä 

yhden olla nimetty kyseisen erityisalan kokonaisuudesta vastaavaksi suunnittelijaksi. 

Laadukas ja hyvä lopputulos edellyttää asiantuntevia suunnittelijoita. Suunnittelijan va-

linnan perusteita ovat pätevyys, yhteistyökyky, toimituskyky ja kustannukset. (Kankainen 

& Junnonen 2004, s. 34) 

Pääsuunnittelijan, muiden suunnittelijoiden, hankkeen johtajan ja rakennushankkeeseen 

ryhtyvän eli tilaajan työnjako voi vaihdella tapauskohtaisesti. Hankekohtaisesti on sovit-

tava tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat. Tehtäväluettelot jakavat tehtävät tarkoituk-

senmukaisiin kokonaisuuksiin, mutta ne eivät ole sitovia. Tehtäviä voidaan yhdistää toi-

siinsa tai jakaa eri tavoin tapauskohtaisesti parhaaksi nähdyllä tavalla. (RT 10-11108 

2013, s. 1) 

Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa RT-kortissa ei ole määritelty tehtävänja-

koa pääsuunnittelijan ja rakennuttajakonsultin välillä, vaan suunnittelun johtamiseen 

osallistuvista käytetään yhteistä nimitystä suunnittelujohto. Johtaminen on hankkeissa 

vaiheittain toistuvia ja vaiheen mukaan painottuvia tehtäviä. Ohjekortti on tarkoitettu lä-

hinnä pääsuunnittelijalle, mutta sitä voivat hyödyntää myös rakennushankkeeseen ryh-

tyvä, rakennuttamisesta vastaava henkilöstö ja muut hankkeessa olevat suunnittelijat ja 

osapuolet. (RT 13-10860, 2005, s. 1)  

Rakennushankkeeseen ryhtyvä määrittelee hankkeelle organisaation sekä nimeää pro-

jektille johtajan ja pääsuunnittelijan. Projektille tulisi myös nimetä johtoryhmä, jonka 

avoin työskentely muodostaa perustan suunnittelun johtamiselle rakennushankkeessa. 

Suunnittelun johtaminen kuuluu ensisijaisesti pääsuunnittelijalle, mutta johtamisen teh-

täväkokonaisuutta voidaan jakaa. Suurissa hankkeissa tilaaja tai rakennuttajakonsultti 

voi huolehtia suunnittelun hallinnollisesta johtamisesta ja hankkeen kokonaisaikataulun 

sovittamisesta yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa (RT 13-10860, 2005, s. 2). 

Projektinjohto on rakennuttamisen toimeenpanosta vastaava yksikkö. Projektinjohdolle 

kuuluu suunnittelun ja rakentamisen johtaminen. Projektinjohdon vastuulla on hankkeen 
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toiminnallisten, taloudellisten, laatu- ja aikataulutavoitteiden toteuttaminen. Projektinjoh-

toon voivat kuulua projektipäällikkö, rakennuttajakonsultti, pääsuunnittelija ja rakentami-

sen valvoja (RT 13-10860, 2005, s. 3). Hankkeen osapuolet on esitetty kuvassa 2. 

 

 
Kuva 2. Hankkeen osapuolet (RT 13-10860, 2005, s.4) 

Suunnittelijan ja tilaajan työnjako on esitetty rakennesuunnittelun tehtäväluettelossa (RT 

103087, 2019, s. 2) seuraavasti. Suunnittelija huolehtii suunnittelemiensa ratkaisuiden 

oikeellisuudesta niiden turvallisuuden, terveellisyyden, toiminnallisuuden, kestävyyden 

ja toteutettavuuden suhteen. Suunnittelun tilaaja huolehtii lähtötietojen hankkimisesta, 

suunnitteluryhmän kokoamisesta, suunnitteluryhmän johtamisesta ja suunnittelun oh-

jauksesta, muiden suunnittelualojen suunnitelmien hankkimisesta sekä suunnittelu-

työstä, joka on toimeksiannon ulkopuolella. (RT 103087, 2019, s. 2) 
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2.2.2 Suunnitelmien kustannusohjaus 

Suunnitelmien kustannusohjaus on tulosjohtamista, johon sisältyy hankesuunnitteluvai-

heessa realistisen kustannustavoitteen asettaminen hankkeelle sekä asetettujen kustan-

nustavoitteiden valvonta suunnitteluvaiheessa rakennusosalaskennalla. (Lindholm, s. 8) 

Lindholm (2009, s. 8) määrittelee kustannusohjauksen tehtäväksi estää sellaisten pää-

tösten ja valintojen toteutuminen, jotka aiheuttavat hankkeelle tarpeettomia ja kohtuutto-

mia kustannuksia. Hankkeen edistyessä suunnitelmien mukaisia kustannuksia verrataan 

asetettuihin tavoitekustannuksiin. (Kankainen & Junnonen 2004, s. 41) 

Kustannussuunnittelun tehtäviä Kankainen & Junnonen (2004, s.42) mukaan ovat: 

 Hankkeelle ja sen tiloille asetettujen vaatimusten ja ominaisuuksien muuntami-

nen kustannustavoitteiksi sekä hankkeen budjetointi asetettujen kustannustavoit-

teiden perusteella 

 kustannusten arviointi hankkeen edetessä eri suunnitteluvaiheissa 

 suunnitelmien taloudellisuuden kehittäminen hankkeen muiden osapuolten 

kanssa. 

Kustannusohjauksessa ei ohjata niinkään kustannuksia vaan päätöksiä, jotka vaikuttavat 

hankkeen kustannuksiin. (Kankainen & Junnonen 2004, s.42) Kuten kuvasta 3 voidaan 

nähdä, rakennushankkeen rakennuskustannukset määräytyvät lähes kokonaan hank-

keen suunnitteluvaiheessa, mutta toteutuvat pääosin rakennusaikana. (Kankainen & 

Junnonen 2004, s.42; RT 10-11226, 2016, s. 1) Rakennuskustannuksiin voidaan vaikut-

taa eniten suunnitteluvaiheessa, jolloin tehdään keskeiset hankkeen laajuuteen ja laatu-

tasoon liittyvät päätökset (Lindholm 2009, s.9). Rakennuttaja määrittää tekemillään rat-

kaisuilla ja päätöksillä hankkeen kustannustason, joten rakennuttajan on olennaista tun-

nistaa keskeiset kustannuksiin vaikuttavat tekijät jo hankkeen varhaisessa kehitysvai-

heessa ja huomioida nämä omassa toiminnassaan. (RT 10-11226, 2016, s.1)  
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Kuva 3. Kustannusten määräytyminen ja kertyminen (Kankainen & Junnonen 
2004, s. 42 mukaillen) 

 

Hankkeen taloudellisuuden ohjaus Kankaisen & Junnosen (2004, s. 42) mukaan perus-

tuu tavoitteisiin ja tuloksen testaukseen sekä päätöksiin jatkotoimista. Hanke tulee vai-

heistaa siten, että päätökset syntyvät tarkoituksenmukaisesti ja koskevat kyseiselle vai-

heelle keskeisiä asioita. Liian yksityiskohtainen ja usein tehtävä ohjaus sekä päätöksen-

teko ei ole tarkoituksenmukaista. (Kankainen & Junnonen 2004, s. 42) 

Hankkeiden kustannuserot syntyvät valitusta hankesuunnitelmasta, rakennuspaikan olo-

suhteista, laadituista suunnitteluratkaisuista sekä toteuttamisajankohdan, -paikan ja -

muodon aiheuttamista hintatekijöistä. Hankkeiden välille syntyviä hankeohjelmasta ai-

heutuvia yksikkökustannuseroja tulee mm. tulevan toiminnan edellyttämästä erilaisesta 

kaluste- ja varustetasosta, pintarakenteiden määrästä ja laatutasosta sekä toiminnan 

edellyttämästä talotekniikan laatutasosta. Toiminnan vaatimukset voivat lisäksi aiheuttaa 

muutoksia rakennuksen runko- ja täydentäviin rakenteisiin. Merkittäviä kustannusvaiku-

tuksia voi syntyä myös rakennuspaikan perustamis- ja tonttiolosuhteista sekä liittymi-

sestä kunnallistekniikkaan. (Kankainen & Junnonen 2004, s. 42-43) 

Rakennushankkeen kustannusten määrittely lähtee liikkeelle hankkeen laajuus-, laatu- 

ja aikatavoitteista. Laajuus selvitetään tutkimalla, mitä toimintoja rakennukseen tullaan 

tarvitsemaan, kuinka pitkän ajan toimintoa suoritetaan ja kuinka monta henkilöä toimin-

toa suorittaa. Näiden pohjalta rakennukselle pystytään tekemään tilaohjelma, jossa eri-

tellään kuhunkin toimintaan tarvittavat tilat ja niiden pinta-alat. Näiden tietojen avulla pys-

tytään laskemaan hankkeen niin sanottu tavoitehinta. (Junnonen 2009, s. 50) 
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Tilaaja vertaa tämän jälkeen hankkeelle saatua tavoitehintaa omiin taloudellisiin resurs-

seihinsa. Tämän pohjalta tilaohjelmaa korjataan tarpeen mukaan siten, että sen toteut-

taminen on mahdollista. Tämän jälkeen tutkitaan, ovatko kustannus-, laatu- ja laajuusta-

voite yhdenmukaisia hankkeen aikatavoitteen kanssa. Kun tasapaino on saavutettu, ta-

voitehinnasta tehdään hankkeen budjetti. Tilaohjelma ja tavoitehinta toimivat suunnitte-

lijoiden tärkeimpinä lähtötietoina suunnittelutyössä. (Junnonen 2009, s. 50) 

Suunnitteluratkaisun mukaiset arvioidut kustannukset eivät saa ylittää hankkeelle mää-

ritettyä tavoitehintaa. Kustannusarviomenettelynä suunnitteluvaiheessa on raken-

nusosa-arvio, jossa mitataan rakennussuunnitelmista määrät ja hinnoitellaan ne ennalta 

määrätyillä, kiinteillä standardiyksikkökustannuksilla. (Kankainen & Junnonen 2004, s. 

43) Rakennusosa-arvio toimii kustannuspalautteena suunnittelijoille siitä, ovatko heidän 

suunnitelmansa kustannustavoitteiden mukaiset (Junnonen 2009, s. 50). Rakennusosa-

arviota verrataan hankeohjelman mukaiseen tavoitehintaan. Jos rakennusosa-arvio ylit-

tää tavoitehinnan, on suunnitelmia kehitettävä taloudellisemmiksi. Kehittävät kohteet esi-

tetään laajuuslaskelman ja rakennusosa-arvion avulla analysoimalla suunnitelmien te-

hokkuutta ja rakennusosien suhteellisia määriä sekä niiden kalleutta. (Kankainen & Jun-

nonen 2004, s. 43) 

Kun rakennusosa-arvio voidaan hyväksyä olevan yhteneväinen hankkeen tavoitteiden 

kanssa, voidaan suunnitteluratkaisut hyväksyä. Suunnittelua ohjaavilla toimenpiteillä on 

täten ratkaiseva vaikutus kustannustavoitteiden täyttämisessä. Suunnitteluratkaisun va-

linnan jälkeen rakennussuunnittelun ohjauksen pääpaino siirtyy budjetin mukaisten han-

kintojen mahdollistamiseen ja elinkaaritavoitteiden täyttämiseen. (Junnonen 2009, s. 51) 

Suunnittelu tilaajan tavoitteisiin 

Tavoiteohjatun suunnitteluprosessin (Target Value Design, TVD) tavoitteena on tilaajan 

asettamien tavoitteiden täyttäminen suunnitteluratkaisuilla ja tuotannon suunnittelulla 

hyödyntäen sekä tilaajan että suunnittelijan ja rakentajan osaamista. Asetettu tavoite-

kustannus jaetaan osatavoitteiksi tiimeille ja samalla tarkistetaan suunnitteluperusteet ja 

laatuvaatimukset sekä syvennetään lähtötietoja. Ohjattaessa suunnittelu tavoitekustan-

nuksiin keskeisessä roolissa ovat: ideointi, innovointi, riskien tunnistaminen ja riskien 

kustannusvaikutuksen pienentäminen. Tavoiteohjattu suunnitteluprosessi on oleellinen 

osa yhteisvastuullisia toteutusmuotoja. (RT 10-11226, 2016, s. 2)  
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2.2.3 Suunnittelun lähtötiedot ja niiden puutteet 

Suunnittelusta johtuvat virheet ovat kustannuksiltaan rakentamisen suurin virheryhmä. 

Suuri osa suunnittelun virheistä johtuu lähtötietojen ja koordinoinnin puutteesta. Merkit-

tävimpiä suunnittelun ongelmiin johtavia syitä ovat huono toimeksianto ja viestintä sekä 

suunnittelijoiden riittämätön osaaminen ja luottamuksen puute suunnittelutyön järjestä-

misestä. (Kiiras et al. 2007, s. 38) 

Suunnittelutyöhön ryhdytään liian usein ilman riittäviä lähtötietoja, jolloin laadukkaastakin 

suunnittelutyöstä syntyy huonoja tuloksia. Vaiheet viivästyvät, kun suunnitelmia joudu-

taan korjaamaan ja tekemään uudelleen. Usein syy ongelmaan on organisaation kult-

tuurissa tai projektin viestintäkäytännöissä. Suunnittelutyön tilaajan auktoriteettia ei vält-

tämättä uskalleta kyseenalaistaa, jonka takia suunnittelija ei huomauta puutteellisista 

lähtötiedoista. Syynä voi myös olla suunnittelijan ammattiylpeys, jota suunnittelija ei ha-

lua horjuttaa kyselemällä liikoja. Lähtötietoja tulisi korostaa myös siksi, että usein suun-

nitelmat pyritään tekemään mahdollisimman helposti totuttuja ratkaisuja käyttäen. Suun-

nittelija ei siis ole välttämättä aina kiinnostunut suunnittelun yksityiskohtaisista vaatimuk-

sista, koska niiden huomioiminen lisää työmäärää, mutta ei suunnittelusta saatua palk-

kiota. (Kiiras et al. 2007, s. 38-39) 

Riittävien lähtötietojen puuttuessa, suunnittelijat joutuvat viivästyttämään suunnitteluteh-

tävien aloittamista tai he joutuvat selviämään puutteellisilla lähtötiedoilla. Rakennus-

suunnittelua ei voi aikatauluttaa ainoastaan suunnittelun logiikan ehdoilla, vaan myös 

rakentamisen, rakennusosatuotannon ja viranomaisten tarpeet tulee ottaa huomioon 

suunnittelutehtävien järjestyksessä. Ongelmia syntyy myös seuraavista syistä: 

 Toisistaan riippuvaisten rinnakkaisten tehtävien muodostamat kokonaisuudet, 

joissa jonkin tehtävän suunnittelu joudutaan aina aloittamaan puutteellisilla läh-

tötiedoilla 

 Asiakkaan lähtötietojen puuttuminen tai viivästyminen 

 Muutokset suunnittelun perusteissa tai päämäärissä 

 Epätasaisesti jaetut suunnitteluresurssit 

 Suunnittelijan liittyminen hankkeeseen liian myöhään 

 Aikaisempien päätösten huomiotta jättäminen myöhemmissä suunnitelmissa 

Suunnitelmia on mahdollista viedä eteenpäin myös puutteellisista lähtötiedoista huoli-

matta erilaisilla keinoilla. Nämä keinot kuitenkin lisäävät usein kustannuksia tai riskiä. 

Puutteellisiin lähtötietoihin reagoinnin keinoja ja niiden seurauksia on listattu taulukkoon 
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1. Ongelmia syntyy aina, vaikka tiedettäisiinkin tehtävien ihanteellinen suoritusjärjestys. 

Ongelmat johtuvat epävarmuustekijöiden suuresta määrästä ja piittaamattomuudesta liit-

tyen suunnitteluprosessin hallintaan. Nämä ongelmat heikentävät suunnittelu- ja raken-

nusprosessin suorituskykyä ja täten vähentävät asiakkaalle tuotettua arvoa. (Kiiras et al. 

2007, s. 39-41) 

 Puutteellisiin lähtötietoihin reagointi (Kiiras et al. 2007, s. 39 mukaillen) 

Ratkaisu  Vaikutus 
Tehdään oletuksia, joiden paikkansapitä-
vyys tarkistetaan vasta myöhemmin 

Johtaa uudelleen suunnitteluun, jos oletuk-
set osoittautuvat virheellisiksi. Voi syntyä 
myös yhteen sopimattomia suunnitelmia, 
jos tarkastaminen unohtuu. 

Haetaan lähtötietoja aktiivisesti suunnitte-
lun edetessä kokoukissa ja puhelimitse 

Muiden suunnittelijoiden työskentelystä tu-
lee katkonaista ja keskittyminen häiriintyy 

Uudelleen suunnittelun tarve poistetaan 
käyttämällä vaihtoehtoista toteutustapaa 

Vaihtoehtoinen ratkaisu on usein kalliimpi 

Suunnittelutehtävien rajapinnan toiminta 
määritetään tarkkaan ennakkoon 

Päätetty ratkaisu ei välttämättä toimi esi-
merkiksi asiakkaan mielestä 

Suunnitteluratkaisuissa käytetään tulevien 
päätösten varalta suuria toleransseja 

Haaskataan resursseja 

Suunnitteluratkaisu valitaan perustuen 
suunnitteluprosessin asettamiin vaatimuk-
siin 

Ratkaisu ei ole välttämättä järkevä toimin-
nallisuuden tai kustannusten kannalta 

2.2.4 Suunnittelun aikataulutus ja sen ohjaaminen 

Hankkeen yleisaikataulua laadittaessa tavoitteena on ajan ja kiireen hallittu jakaminen 

suunnittelun, hankintojen ja toteutuksen kesken. Resursseja ei pystytä yleensä mitoitta-

maan tasaisesti, joten aikataulun pitävyys riippuu resurssien jatkuvasta muutoksien hal-

linnasta. Hankkeen valmistumispäivämäärän määrittää yleensä toiminnalliset ja kaupal-

liset tavoitteet sekä tilaajaorganisaation ylin johto. Aikataulua tehdessä välitavoitteet olisi 

kuitenkin pystyttävä määrittämään tai vähintäänkin tarkistamaan teknisten riippuvuuk-

sien kautta. Jos aikataulun nimikkeitä ei mitoiteta teknisesti osatehtävien vaatimien re-

surssien ja työajan menekkien avulla, hankkeen aikana syntyy väistämättä vaikeuksia 

aikataulun ja resurssien hallitsemisessa. (Klemetti 2010, s. 367) 

Oikein mitoitettu ja ohjattavissa oleva aikataulu on keskinen suunnittelun johtamisen työ-

kalu koko hankkeen ajan (Klemetti 2010, s. 367). Suunnitteluaikataulun pätevyys onkin 
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merkittävä suunnittelun onnistumiseen ja laatuun vaikuttava tekijä. Suunnittelun koko-

naisaika tehtävän laajuus huomioon ottaen tulee mitoittaa riittävän pitkäksi. Suunnittelu-

aikataulu sovitetaan yhteen hankinta- ja rakennusaikataulun kanssa. Aikatauluun vara-

taan suunnittelulle riittävän pitkät, suunnittelutehtävän ja siihen liittyvän päätöksenteon 

vaatimat, tehtäväkestot. Suunnittelun johtamisessa ja ohjauksessa on panostettava eri-

tyisesti aikataulun toteutumisen kannalta kriittisellä polulla oleviin tehtäviin. (Tauriainen 

2007, s. 10) 

Perinteisissä pääurakkamuotoisissa hankkeissa yleissuunnittelu, toteutussuunnittelu, 

rakentamisen valmistelu ja rakentaminen seuraavat toisiaan peräkkäin ketjutettuina. 

Suunnittelu tehdään pääosin valmiiksi ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista. 

Näin etenevässä hankkeessa eri suunnitteluvaiheiden välille voidaan varata riittävästi 

aikaa suunnitteluvaihtoehtojen arviointiin, riskianalyysien tekoon, vaihtoehtojen vertai-

luun ja valintoihin sekä päätöksentekoon. (Tauriainen 2007, s. 10) 

Projektitoteutusmuotoisen hankeen vaiheet voidaan toteuttaa perinteisen pääurakka-

muodon mukaisesti peräkkäin ketjutettuna tai rinnakkain etenevinä. Rinnakkain etene-

vässä mallissa yleissuunnittelun jälkeen toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen 

limittyvät keskenään. Toteutussuunnittelu etenee suunnittelulohkoittain ja/tai suunnitel-

mapaketeittain. Suunnittelun yleissuunnitteluosuus ja suunnittelun lohkojako ja/tai suun-

nitelmapaketit selvitetään suunnittelun tarjouspyyntö- ja tarjousvaiheessa alustavasti si-

ten, että suunnittelija voi tarjouksessaan ottaa huomioon henkilöresurssien jakaantumi-

sen suunnittelun etenemisen mukaisesti. (Tauriainen 2007, s. 10-11) 

Suunnitteluaikataulu voidaan esittää jana-aikatauluna, paikka-aikakaaviona tai päivä-

määräkohtaisena aikatauluna. Suunnittelun johtamisen ja ohjaamisen kannalta aikatau-

lussa tärkeintä on helppo ja yksiselitteinen seurattavuus. Päivämääriin perustuvaa aika-

taulua on helppo seurata suunnitelmien valmistumisen osalta. Lisäksi suunnittelijoiden 

tulisi ilmoittaa aikataulunseurantaa varten suunnittelukokonaisuuksien valmiusasteet. 

Yleinen ongelma on, että suunnittelijat arvioivat valmiusasteen liian optimistisesti. Tällöin 

suunnitelmien myöhästyminen tulee yllätyksenä ja myöhästyminen havaitaan vasta 

määräajan ylityttyä. Jana-aikataulu sopii kokonaisuuden ilmaisemiseen. Janoista on kui-

tenkin hankala päästä selville suunnittelun todellisesta valmiusasteesta. Paikka-aikakaa-

vion etuna on mahdollisuus havainnollistaa suunnittelun etenemistä esimerkiksi lohkoit-

tain, kerroksittain, konehuoneittain ja kuiluittain. (Klemetti 2010, s. 372) 

Suunnitteluaikataulun pohjalta tehdään hankkeelle suunnitelma-aikataulu eli piirustusai-

kataulu. Suunnitelma-aikataulussa on kuvattu suunnittelun sisältö ja suunnittelun ajoitus. 

Suunnitelma-aikataulussa määritetään tarkat päivämäärät, jolloin arkkitehti-, rakenne- ja 
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erikoissuunnitelmien tulee olla tehtyinä ja käytettävissä. Suunnitelma-aikataulu on kes-

keinen johtamisen työkalu. Se toimii ajoitettuna muistilistana siitä, milloin suunnitelmien 

tulisi saapua. Suunnitelma-aikataulu voi olla esimerkiksi piirustusluettelo, johon on mer-

kitty päivämäärät, jolloin suunnitelmat tarvitaan. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, s.48-

49) 

Suunnittelualojen aikataulujen yhteensovittamisen tekee joko pääsuunnittelija tai suun-

nittelun ohjaaja. Aikataulun laadinnassa tulee varata aikaa kaikille osapuolille aikataulun 

kommentointiin. Osapuolten hyväksymä suunnitteluaikataulu esitetään tilaajalle ja tilaa-

jan hyväksynnän jälkeen aikataulu otetaan seurantaan. Kunkin suunnittelijan valmius-

aste, aikataulutilanne, tiedonvaihtotilanne, resurssit ja korjaustoimenpiteet poikkeamiin 

käsitellään jokaisessa suunnittelu- ja työmaakokouksessa. Nämä kirjataan kokouksen 

pöytäkirjaan tai sen liitteeksi. (Klemetti 2010, s. 372) Suunnitteluaikataulua on kyettävä 

seuraamaan vähintään kahden viikon välein. Aikataulun etenemisen kannalta on kes-

keistä luoda säännölliset kokousmenettelyt, joissa tehdään pitäviä päätöksiä. (Klemetti 

2010, s.374) 

2.2.5 Suunnitelmakatselmukset 

Suunnitelmakatselmus on menettely, jonka avulla sopijapuolet voivat pätevästi todeta 

suunnitelmien sisällön, suunnitelmien toimittamisen liittyvän seikan ja suunnitelmaval-

miuden töiden aloitusta varten (Kankainen & Junnonen 2004, s. 81). Suunnitelmakatsel-

musten tarkoituksena on vähentää epäselvyyksiä suunnitelmissa ja vähentää aikatau-

luongelmia (Kankainen & Junnonen 2004, s. 81). Ne toimivat käytännön menettelynä 

suunnitelmissa esiintyvien ristiriitojen ratkaisemiseksi. (Junnonen 2006, s.516) 

Suunnittelukatselmuksia järjestetään urakkaneuvotteluvaiheessa sekä tarvittaessa ura-

kan aikana esimerkiksi ennen eri työvaiheiden alkua tai ennen uuden tuotantolohkon 

aloittamista (Junnonen 2006, s. 516). Erillisten suunnitelmakatselmuksien pitäminen on 

suotavaa järjestää erityiskohteissa ennen runkotyön ja sisävalmistustöiden aloitusta. 

Urakkaneuvotteluvaiheessa suunnitelmakatselmuksessa arvioidaan suunnitelmia tuo-

tannon tarpeiden ja tuotannon aloittamisen näkökulmasta. Toteutusvaiheessa pidettä-

vissä suunnitelmakatselmuksissa arvioidaan puolestaan ovatko suunnitelmat valmiit ja 

sisältävätkö suunnitelmat kaikki ne tiedot, joita tuotanto tarvitsee sopimuksen mukaan. 

Ennen riskialttiiden työvaiheiden aloitusta voidaan tarvittaessa pitää suunnitelmakatsel-

mus. Tällaisia riskialttiita työvaiheita ovat esimerkiksi sisä- ja ulkopuoliset vesieristystyöt, 
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julkisivujen pinnoitustyöt sekä julkisivun elastisten saumojen ja vesikatto- ja vesikatera-

kenteiden tekeminen. Katselmuksen voi pyytää kumpi vain osapuoli. (Kankainen & Jun-

nonen 2004, s. 81) 

SUKE-mallissa projektinjohto ja suunnittelijat pitävät suunnitelmakatselmuksen jokaisen 

suunnitelmapaketin jälkeen valmistumisen jälkeen ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä 

(Kiiras et al. 2007, s. 20). Kiiras et al. (2007, s. 40) mukaan suunnitelmapaketin katsel-

muksessa käydään läpi seuraavan asialistan sisältö: 

 tarkastetaan suunnitelmien sisältö, ratkaisut, valmius ja riittävyys 

 tarkastetaan suunnitelmaratkaisun tarkoituksenmukaisuus kustannusten osalta 

 yhteensovitetaan toimialojen suunnitelmat ja poistetaan ristiriitaisuudet 

 sovitaan tarvittavat täydennykset ja muutokset suunnitelmiin 

 selvitetään jo paketista tehdyt hankinnat ja niiden tilanne 

 ohjeistetaan jäljellä olevat hankinnat ja tarjouspyyntösuunnitelmien toimitusaika-

taulu 

 ohjeistetaan tarjoussuunnitelmien vaatimukset 

 päivitetään tavoitebudjetti kyseisen suunnitelmapaketin ja sen hankintojen 

osalta 

 sovitaan suunnitelmapaketin tiedonvaihto 

 sovitaan asennussuunnitelmien toimitukset 

 päätetään suunnitelmien toimitusaikataulu rakentamista varten 

Suunnitelmapaketin katselmusta varten SUKE-mallissa projektinjohtototeuttaja laatii 

suunnitelmapaketista yksityiskohtaisen määräluettelon ja kustannusarvion. Arviota ver-

rataan paketin tavoitebudjettiin. Hyväksyttävän ratkaisun mukainen määräluettelo ja kus-

tannusarvio kohdistetaan budjetiksi hankintapaketeille. (Kruus et al. 2006, s. 37) 

2.3 Urakkamuodot 

Tässä alaluvussa on määritetty tutkimuksen empiirisen osuuden kannalta oleelliset urak-

kamuodot. Tutkimuksen kohdeyritys käyttää talonrakentamisen hankkeissaan pääaisal-

lisesti projektiallianssia tai toimii hankkeen projektinjohtourakoitsijana. 
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2.3.1 Projektiallianssi 

Projektiallianssi sopii parhaiten toteutusmuodoksi vaativiin ja laajoihin hankkeisiin, joissa 

lähtötiedot ovat epäselviä ja aikataulu on tiukka. Projektiallianssissa suunnitelmia ja 

hankkeen laajuutta pystytään tarkentamaan yhteistyössä hankeen edetessä. Kaupalli-

sen mallin avulla rakennuttaja voi ohjata hanketta tehokkaasti esimerkiksi ympäristöasi-

oiden tai sosiaalisten asioiden huomioimiseen sekä käyttäjäyhteistyön parantamiseen. 

Projektiallianssin eduksi on havaittu hankkeen toimijoiden käyttäytymiseen vaikuttava 

sopimusmalli, joka sitouttaa hankkeen osapuolet paremmin toisiinsa. Tämä mahdollistaa 

tiiviin yhteistyön tuomat edut ja auttaa ennakoimattomien riskien hallitsemisessa. (RT 

10-11223, 2016, s. 7) 

Projektiallianssi on yhteisvastuullinen toteutusmuoto. Hankkeen keskeiset osapuolet 

muodostavat yhdessä integroidun tiimin, joka suunnittelee ja toteuttaa hankkeen jakaen 

siihen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Projektiallianssissa kaikkia allianssiosapuolia kos-

kee yhteisesti kirjoitettu allianssisopimus. Allianssisopimus ei ole sidottu YSE:n tai KSE:n 

ehtoihin, vaan osapuolet voivat määritellä keskenään, miten sopimuksen puitteissa toi-

mitaan. (RT 10-11223, 2016, s. 7) 

Projektiallianssiin kuuluu vähintään rakennuttaja ja yksi palveluntuottaja. Lisäksi siihen 

voidaan sopia kuuluvaksi myös muita osapuolia kuten käyttäjä, rakennuttajakonsultti, eri 

urakoitsijoita ja tekniset suunnittelijat. Yleisimmin allianssin muodostavat rakennuttaja, 

päätoteuttaja sekä pääsuunnittelija. Allianssin ulkopuoliset tahot ovat sopimussuhteessa 

johonkin allianssin osapuoleen. Allianssi johtaa suunnittelua ja hankintoja yhteistyössä. 

(RT 10-11223, 2016, s. 7) 

Allianssin osapuolet vastaavat hankkeeseen kohdistuvista riskeistä yhdessä ja vastuu 

jakautuu allianssin sisällä yhteisesti. Toteutuneet riskit jaetaan sopimuksella määritetty-

jen jakosuhteiden mukaisesti kaikkien allianssiosapuolten kesken. Allianssin sisällä ei 

ole riidanratkaisulauseketta ja ainoastaan rikosoikeudellisesti rangaistavat teot voidaan 

riitauttaa. Allianssisopimuksen ulkopuoliset toimijat ovat vastuussa omasta työpanokses-

taan niiden ja allianssiosapuolen välille solmittujen sopimusten mukaisesti. (RT 10-

11223, 2016, s. 7) 

Työtehtävät jaetaan osapuolten välillä hankkeen parhaaksi -periaatteella. Allianssi vas-

taa niin hankinnoista, suunnittelusta kuin toteutuksestakin. Allianssin osapuolet ovat mu-

kana päätöksenteossa ja allianssi käyttää yhteistä päätäntävaltaa kaikissa merkittävissä 

projektin liittyvissä asioissa. Päätökset tehdään allianssiosapuolten kesken yksimieli-

sesti. Kaikki hankkeeseen liittyvät kustannukset avataan kaikille allianssin osapuolille. 
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(RT 10-11223, 2016, s. 7) Palveluntuottajat valitaan allianssimallissa ensisijaisesti laa-

dullisin perustein. Malli perustuu yhteistoimintaan ja keskinäiseen luottamukseen. Suun-

nittelun ohjauksellisesti allianssimallin haaste on selkeiden vastuualueiden ja tehtävien 

määritteleminen allianssin eri oaspuolille. (Raunama 2015, s. 27-28) 

2.3.2 Projektinjohtourakointi 

Projektinjohtorakentamishankkeissa ammattimainen projektinjohtototeuttaja johtaa han-

ketta läheisessä yhteistyössä projektin tilaajan kanssa. Projektinjohtorakentamisessa to-

teutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen limitetään jakamalla rakentaminen useisiin 

hankintoihin, jotka kilpailutetaan suunnittelun etenemisen mukaan. Menettelytapa mah-

dollistaa suunnittelun, hankintatoimen ja rakentamisen yhdistämisen ja ajallisen limittä-

misen. Rakentaminen voidaan käynnistää alustavilla suunnitelmilla samalla, kun suun-

nittelu ja hankinnat jatkuvat koko rakennusajan. Limittäminen lyhentää hankkeen läpi-

vientiaikaa merkittävästi ja samalla toteutussuunnitteluun käytettävissä oleva aika pite-

nee. (Kruus et al. 2006, s. 11) 

Lopullinen päätösvalta suunnitelmiin ja hankintoihin on aina tilaajalla, jonka myötä tilaa-

jan ohjausmahdollisuus suunnitteluratkaisuihin ja kustannuksiin säilyy myös toteutusvai-

heessa. Projektinjohtototeutus mahdollistaa rakennusaikaisen joustavan suunnittelun 

myötä sopeutumisen käyttäjien myöhään täsmentyviin vaatimuksiin. Tilaajan päätös-

valta projektissa edellyttää avointa kustannusrakennetta. (Kruus et al. 2006, s. 11) 

Projektinjohtototeutuksella pyritään Kruus et al. (2006, s. 11) mukaan lyhentämään 

hankkeen kokonaiskestoa, parantamaan suunnitelmien kehittämisen joustavuutta, oh-

jaamaan ja alentamaan kustannuksia sekä mahdollistamaan aidot hinta- ja laatuvalinnat. 

Projektinjohtorakentamista käytetään etenkin, jos käyttäjät eivät ole tiedossa rakentami-

sen alkaessa tai käyttäjät eivät pysty täsmentämään suunnitteluvaatimuksiaan (Kruus et 

al. 2006, s. 11).  

Rakennushankkeissa tehdään periaatteessa aina samat tehtävät, ne vain jakautuvat eri 

lailla hankkeen osapuolten kesken toteutusmuodon mukaan. Tehtäväjaon lisäksi suori-

tusten perusteellisuus eroaa projektinjohtorakentamisessa perinteisestä rakentamisesta 

ja urakoinnista. Projektinjohtorakentamisen tehtävät jakautuvat projektinjohtotehtäviin, 

työmaan johtotehtäviin ja rakennustöihin sekä valvontatehtäviin. (Kruus et al. 2006, s. 

16-17) 
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Projektinjohtotehtävät vastaavat pääosin perinteisiä rakennuttajan ja rakennuttajakon-

sultin tehtäviä. Projektinjohtotehtävät sisältävät projektin suunnittelun ja ohjauksen, to-

teutussuunnittelun ohjauksen, hankintatoimen, rakentamisen ohjauksen sekä vastaan-

oton ja takuuajan tehtävät. (Kruus et al. 2006, s. 17) 

Työmaan johtotehtävät käsittävät päätoteuttajan velvollisuudet YSE 1998 4:n pykälän 

mukaisesti. Lisäksi työmaan johtotehtävien suorittajalle kuuluu usein myös YSE 1998 

3:n pykälän mukaisten työmaapalveluiden järjestäminen. (Kruus et al. 2006, s. 17) 

Rakennustyön suorittaminen on määritelty YSE 1998 1:ssä ja 2:ssa pykälässä. Hankin-

tasopimusten tekijän rooli on juridisessa mielessä merkittävä. Jos projektinjohtototeut-

taja tekee hankintasopimukset nimiinsä, toimii projektinjohtototeuttaja tilaajaan nähden 

rakennustöiden suorittajana pääurakoitsijan tavoin. (Kruus et al. 2006, s. 17) 

Projektinjohtorakentaminen voidaan eritellä projektijohtorakennuttamiseen, projektinjoh-

topalveluun ja projektinjohtourakointiin projektinjohtototeuttajan suoritukseen sisältyvien 

keskeisten tehtäväryhmien perusteella. (Kruus et al. 2006, s. 17) Projektinjohtototeutta-

jan tehtävät ja noudatettavat sopimustyypit projektinjohtorakentamisen eri muodoissa on 

esitelty kuvassa 4.  

 

Kuva 4. Projektinjohtototeuttajan tehtävät projektinjohtorakentamisen eri muo-
doissa (RT 16-10906, 2007, s.1) 
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Tämän tutkimuksen kohdeyritys toimii projektinjohtohankkeissaan projektinjohtourakoit-

sijana. Projektinjohtourakoinnissa projektinjohtourakoitsija vastaa rakennuttamistehtä-

vien ja työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi varsinaisesta rakennustyöstä ja tekee han-

kintasopimukset nimiinsä sopimuksen mukaisessa laajuudessa. (Kankainen & Junnonen 

2004, s. 30; Kruus et al. 2006, s. 17) Perinteiseen pääurakkaan erona on tilaajan lopul-

linen päätösvalta tehtäviin hankintoihin. (Kruus et al. 2006, s. 17) 

Projektinjohtourakkamallissa tilaaja on sopimussuhteessa ainoastaan projektinjohtoura-

koitsijaan (Kankainen & Junnonen 2004, s. 30). Tilaajalla voi olla erillinen rakennuttaja-

konsultti, joka huolehtii tilaajan eduista erityisesti suunnittelun osalta. Lisäksi tarvitaan 

erillinen rakennustyön valvonta. (Kruus et al. 2006, s. 17) Koska hankinnat tehdään pro-

jektinjohtourakoitsijan nimiin, projektinjohtourakoitsija vastaa aliurakoitsijoidensa työn tu-

loksesta tilaajalle. Tilaaja säilyttää kuitenkin lopullisen päätösvallan ja vaikutusmahdolli-

suuden suunnittelun ja hankintojen osalta. (Kankainen & Junnonen 2004, s. 30) Raken-

nuttaja voi projektinjohtourakoinnissa tehdä osan hankintasopimuksista myös omiin ni-

miinsä niin sovittaessa. (Kankainen & Junnonen 2004, s. 30) Tällöin rakennuttaja vastaa 

näiden erillishankintojen projektinjohtotehtävistä, jos muuta ei sovita (RT 10-11223, s. 

6).  

Projektinjohtourakointi on käytännössä pääurakointia laskutyönä tai tavoite- ja kattohin-

nalla, mihin on lisätty sopimuksen mukaiset projektinjohtotehtävät. Projektinjohtourakoit-

sija voi tehdä myös suunnittelusopimukset nimiinsä. Tällöin rakennustyö toteutetaan 

hankinnoittain ja tilaaja hyväksyy suunnitelmat ja toimittajat. Käytännön kannalta ero ti-

laajan suunnittelijoihin on vähäinen, mutta vastuussa ero on suuri. (Kruus et al. 2006, s. 

17) Projektinjohtourakat voidaan toteuttaa joko kokonaisurakkana tai jaettuna urakkana 

pääurakkamuotojen tapaan. Keskeisenä erona pääurakkamuotoihin verrattuna projek-

tinjohtourakoinnissa on suunnittelun ja rakentamisen limittäminen sekä tilaajan vahva 

osallistuminen aliurakoiden hankintoihin. Sopimusten sopimusehtoina toteutusmuo-

dossa on tyypillisesti YSE 1998. (RT 10-11223, s. 6) 

Suunnittelua sisältävässä projektinjohtourakassa urakoitsija voi vastata esimerkiksi tek-

nisestä suunnittelusta, teknisten suunnittelijoiden ohjauksesta ja suunnittelun johtami-

sesta. Tilaaja on tällöin vastuussa rakennussuunnittelun ohjaamisesta. Projektinjoh-

tourakoitsija ohjaa hankkeen toteutussuunnittelua aikataulusuunnittelun, hankinnan ja 

rakentamisen asiantuntijana suunnittelun sopimussuhteista riippumatta. (RT 10-11223, 

s. 6) 
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Projektinjohtourakoitsija ohjaa teknisiä suunnitteluratkaisuja, työturvallisuutta sekä suun-

nitelma-asiakirjojen sisältöä ja ajoitusta. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteen-

sovituksesta ja tilaaja hyväksyy suunnitelmat. Projektinjohtourakoitsija vastaa projekti-

suunnittelusta, rakentamisen valmistelusta, rakentamisen ohjauksesta, vastaanotosta 

sekä käyttöönotosta. Rakennustyön valvonnan suorittaa tilaaja itse tai tilaajan palk-

kaama ulkopuolinen konsultti. (RT 10-11223, s. 6) Projektinjohtourakoissa sovitaan erik-

seen urakoitsijan taloudellista riskeistä aikataulun tai mahdollisen tavoitehinnan suhteen. 

(RT 16-10906, 2007, s. 5) 

Projektinjohto-organisaatio kootaan projektinjohtourakoitsijan henkilöstöstä. (Kankainen 

& Junnonen 2004, s. 30) Projektinjohtourakoitsija asettaa hankkeen johtamisessa tarvit-

tavan henkilöstön, mutta toisaalta yhteinen suunnittelun ja hankintojen ohjaaminen edel-

lyttää myös tilaajalta vahvaa osaamista ja panostusta hankkeeseen (RT 16-10906, 2007, 

s.4).  

2.4 SUKE-malli 

Suunnittelujärjestelmän kehittäminen projektinjohtorakentamisessa (SUKE) on Teknilli-

sen korkeakoulun (TKK) rakentamistalouden laboratorion tutkimusprojekti. Keskeisinä 

lähtökohtina ja näkökulmina SUKE-tutkimuksessa ovat mahdollistaa tilaajan myöhään 

tapahtuvat tilapäätökset, hyödyntää projektinjohtototeuttajan osaaminen ja alihankkijoi-

den ratkaisut sekä parantaa rakennushankkeen toteutusvaiheen yhteistyötä. SUKE-mal-

lissa suunnittelun ohjaus kohdistuu suunnitteluasiakirjojen laadintaan ja toimittamiseen. 

Varsinaisiin suunnitteluratkaisuihin ei paneuduta. (Kruus & Kiiras 2006, s.370) 

2.4.1 Projektinjohtorakentamisen hankeprosessi  

Projektinjohtorakentamisen hankeprosessi jakautuu suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen. 

Suunnitteluvaihe koostuu hankesuunnittelusta ja yleissuunnittelusta. Hankesuunnitte-

lussa asetetaan hankkeelle laajuus sekä taloudelliset, ajalliset ja laadulliset tavoitteet. 

Yleissuunnittelussa tehdään hankkeen yleissuunnittelu sovitulla sisällöllä ja tasolla han-

kesuunnittelun tavoitteiden mukaan. (Kruus et al. 2006, s. 12) Yleissuunnitteluvaihe al-

kaa hankepäätöksestä (Kruus & Kiiras 2006, s. 381). Hankkeen tavoitteiden toteuttami-

nen varmistetaan hyväksymällä yleissuunnitelmat sekä yksityiskohtaisella projektisuun-

nittelulla. Projektisuunnitelma on SUKE-mallissa täydentävä asiakirja. Tilaaja laatii suun-

nitteluvaiheen projektiasiakirjan ja sitä käytetään sekä suunnittelijoiden että projektinjoh-

tototeuttajan valintaan. (Kruus et al. 2006, s. 12) 
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Hankkeen toteutusvaiheessa tarkistetussa projektisuunnitelmassa asetetut hankintata-

voitteet pyritään saavuttamaan limitetyllä toteutussuunnittelulla, hankintatoimella sekä 

rakentamisella. Lopulliset suunnitteluratkaisut voidaan päättää niiden perusteiden selvi-

tessä. (Kruus et al. 2006, s. 12) Toteutussuunnitteluvaihe käynnistyy hankkeen rakenta-

mispäätöksestä (Kruus & Kiiras 2006, s. 381). Toteutusvaiheessa projektisuunnitelma 

sisältää mm. organisaation ja päätöksentekojärjestelmän, suunnitelmajaon, suunnitel-

majaon sekä hankintajaon mukaisen tavoitebudjetin, aikataulun ja hankintasuunnitel-

man. (Kruus et al. 2006, s. 12) SUKE-mallin mukaiset suunnittelun ohjauksen keskeiset 

vaiheet ja tehtävät on esitetty kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Suunnittelun ohjauksen keskeiset vaiheet ja tehtävät SUKE-mallin mu-
kaan (Kruus & Kiiras 2006, s. 371) 

2.4.2 Hankkeen ohjaus projektinjohtorakentamisessa 

Käytännön hankkeita tutkittaessa on havaittu, että SUKE-mallia noudatettaessa hanke-

vaiheet eivät erotu toisistaan yhtä selkeästi kuin aiemmin. Hankkeen vaiheita kuvaakin 

paremmin vaiheittain täydentyvä limitetty hankemalli (kuva 6). Hankesuunnittelu on 

usein vielä kesken yleissuunnittelun alkaessa. Tähän vaikuttaa SUKE-mallille tyypillinen 

tilanne, jossa käyttäjä ei suunnittelun alkuvaiheessa pysty vielä antamaan kiinteää tila-

ohjelmaa ja yksilöityjä tilavaatimuksia. (Kruus et al. 2006, s. 13) 

Hankkeissa havaittiin myös, että yleissuunnitteluvaihe jää usein liian lyhyeksi. Tämän 

vuoksi SUKE-mallissa tehdäänkin kiireellisissä hankkeissa ensimmäisiä kriittisimpien 

hankintojen tarjouspyyntösuunnitelmia jo yleissuunnitteluvaiheessa. Tällaisia kriittisiä kii-

rehankintoja voivat esimerkiksi olla purkutyöt, maanrakennustyöt, perustukset sekä 

runko. (Kruus et al. 2006, s. 13) 
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Kuva 6. SUKE-mallin mukainen vaiheittain täydentyvä limitetty hankemalli (Kruus 
& Kiiras 2006, s. 372) 

Hankesuunnittelu 

Hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeelle asetetaan laajuustavoitteet, toiminnal-

lisia, eettisiä ja ekologisuustavoitteita, rakennuskustannusten budjetti- ja ylläpitotaloudel-

liset tavoitteet sekä hankeaikataulu. SUKE-mallissa ei pystytä perinteiseen tapaan ku-

vaamaan hankkeen laajuutta yksityiskohtaisella tilaohjelmalla, vaan suunnittelun poh-

jana käytetään joustavaa tilaohjelmaa. (Kruus et al. 2006, s. 14) Joustavassa tilaohjel-

massa kiinteä perusrakennus ja kiinteät tilat erotetaan muuttuvista tiloista. (Kruus & Kii-

ras 2006, s. 374).  

Yleissuunnittelu 

SUKE-mallissa käytetään nimitystä yleissuunnitelma perinteisen luonnossuunnitelman 

sijaan, koska projektinjohtohankkeissa rakennustyöt käynnistetään yleissuunnitelman 

pohjalta, minkä jälkeen merkittäviä muutoksia suunnitelmiin ei voida enää tehdä. Täten 

nimitys luonnos olisi harhaanjohtava. (Kruus et al. 2006, s. 14) Yleissuunnittelun tavoit-

teena on saada aikaan asiakirjat, joiden perusteella tilaaja voi päättää käynnistetäänkö 

hanke, hylkäänkö se vai lykätäänkö hanketta. Lisäksi yleissuunnittelun pohjalta tilaaja 

laadituttaa rakennusosa-arvion ja hakee rakennuslupaa. (Kruus & Kiiras 2006, s. 374)  

Yleissuunnitteluvaiheen ohjaajana toimii joko tilaaja, rakennuttajakonsultti tai projektin-

johtototeuttaja. Projektinjohtorakentamisen yleissuunnitteluvaihe ei poikkea prosessina 

eikä ohjausmenetelmiltään perinteisestä pääurakkamuotoisesta hankkeesta. (Kruus et 

al. 2006, s. 14) SUKE-mallissa yleissuunnitelma sisältää kiinteän perusrakennuksen 
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luonnokset tai pääpiirustukset, muuttuvien tilojen tilakonseptit sekä projektisuunnitel-

massa ohjeistettujen kiirehankintojen toteutussuunnitelmat (Kruus & Kiiras 2006, s. 375). 

Yleissuunnittelun pohjalta toteutusvaiheen projektisuunnittelun tulokset kerätään loppu-

hanketta ohjaavaksi ja palvelevaksi projektisuunnitelmaksi (Kruus et al. 2006, s. 14). 

Toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen 

Yleissuunnittelun pohjalta tehtyä rakentamispäätöstä seuraa vaihe, jossa limitetty toteu-

tussuunnittelu, hankintatoimi ja rakentaminen pyritään toteuttamaan projektisuunnitel-

massa esitettyjen kustannus-, aika-, laatu- ja laajuustavoitteiden mukaisesti (Kruus et al. 

2006, s. 15). Käytännössä rakentaminen ja toteutussuunnittelu voidaan käynnistää heti 

yleissuunnittelun valmistuttua (Kruus & Kiiras 2006, s. 375). Toteutussuunnittelu etenee 

SUKE-mallissa suunnitelmapaketeittain ja niiden sisällä hankinnoittain. Suunnitelmapa-

kettien ajoitus perustuu tilaajan päätöksentekoon ja työmaan toteutukseen. (Kruus et al. 

2006, s. 15) 

Suunnittelua ohjaa ja koordinoi projektinjohtototeuttaja, vaikka suunnittelijat ovatkin so-

pimussuhteessa yleensä suoraan tilaajaan. Suunnittelun ohjauksella pyritään varmista-

maan, että hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuvat. Koordinointi tarkoittaa suunnitelma-

asiakirjojen ja suunnitelma-aikataulun hallintaa. Suunnittelun ohjauksella voidaan vaikut-

taa myös suunnitelmien sisältöön ja suunnitteluratkaisuihin. (Kruus et al. 2006, s. 16) 

Tilaajan päätöksenteko lopullisista tilarakenteista vaiheistuu hankintojen mukaisesti si-

ten, että lopulliset päätökset tulevat ajankohtaisiksi vasta rakennustyön loppuvaiheessa. 

Vaiheistettu päätöksenteko antaa tilaajalle harkinta-aikaa ja mahdollisuuden muuttaa va-

lintojaan rakennustyön aikana. Samalla tilaajalta vaaditaan kuitenkin päätöksentekoai-

kataulun noudattamista. (Kruus et al. 2006, s. 16) 

Toteutusvaiheen aikana tehdään paljon suunnitelmia ja hankintoja, jotka jakautuvat pit-

källe aikavälille. Kustannusten valvonnalla ja raportoinnilla prosessin aikana onkin mer-

kittävä vaikutus hankkeen onnistumiseen. Suunnitelmakatselmustilaisuuteen laaditaan 

suunnitelmapaketeista aina yksityiskohtainen määräluettelo ja kustannusarvio. Hyväk-

sytyn suunnitelman kustannukset asetetaan hankintojen tavoitteeksi. (Kruus et al. 2006, 

s. 16) 

Perinteisissä urakkamuodoissa suunnitelmien valmistumista ei ole valvottu systemaatti-

sesti eikä niitä raportoida. Erityisesti ongelmia on tuottanut suunnitelmien keskeneräi-

syys ja puutteellisuus niitä toimitettaessa. SUKE-mallissa suunnitelmia valvontaan sys-

temaattisesti toteutusvaiheen aikana suunnitelmapaketeittain sekä hankintojen tarjous-

pyyntösuunnitelmien mukaan. Lisäksi seurataan loppupiirustusten saantia ja tarkastusta. 

(Kruus et al. 2006, s. 16) 
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2.4.3 Suunnittelun ohjaus toteutussuunnittelussa 

Toteutusvaihe käynnistetään määrittämällä hankkeen hankintastrategia ja suunnitelma-

aikataulu suunnitelmapaketeittain. Hankintastrategia käsittää hankintajaon, hankinta-

päätökset ja ohjeet poikkeavista hankintamuodoista. (Kruus et al. 2006, s. 33) SUKE-

mallin toteutusvaiheessa laaditaan suunnitelmat suunnitelmapaketeittain, tehdään pake-

teille suunnittelukatselmukset, toimitetaan hankintojen edellyttämät suunnitelma-asiakir-

jat ja hoidetaan hankinnan edellyttämät tarkastus ja hyväksyntätehtävät. (Kruus et al. 

2006, s. 33) SUKE-mallin mukaiset toteutussuunnitteluvaiheen keskeiset prosessit on 

esitetty kuvassa 7. 

 

Kuva 7. Toteutussuunnitteluvaiheen keskeiset prosessit SUKE-mallin mukaisesti 
(Kruus et al. 2006, s. 33) 

Suunnitelmapaketit  

Perinteisissä kokonaishintaisissa urakoissa toteutussuunnittelu on aikataulutettu usein 

yhtenä pitkänä viivana. Urakoitsijat tulevat mukaan hankkeeseen vasta toteutussuunnit-

telun valmistuttua. Tässä toteutusmuodossa suunnittelijoiden suunnitelmajako ja urakoit-

sijoiden hankintajako on voitu tehdä erikseen kummankin omiin tarpeisiin. (Kruus et al. 

2006, s. 34) 
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Projektinjohtorakentamisessa suunnitteluaikataulu on puolestaan tehty perinteisesti 

hankintapaketeittain. Hankintapakettien on kuitenkin havaittu soveltuvan huonosti suun-

nittelun ohjaamiseen ja aikatauluttamiseen, koska suunnittelun kannalta hankintapaketit 

muodostavat vääriä ja liian pieniä asiakokonaisuuksia. Tämä on aiheuttanut ongelmia 

suunnitelmien toimituksiin. Kun suunnittelijalta vaaditaan yhtäkkiä yksittäisen toimituk-

sen suunnitelmia, joutuu suunnittelija usein ratkaisemaan laajemman suunnittelukoko-

naisuuden, johon kyseinen toimitus kuuluu osana. (Kruus et al. 2006, s. 34) 

Suunnittelu tulisi tehdä kokonaisuuksina, joiden keskinäiset riippuvuudet pakottavat rat-

kaisuihin yhtä aikaa. SUKE:ssa näitä kokonaisuuksia kutsutaan suunnitelmapaketeiksi. 

Suunnitelmapakettien keskeinen tehtävä on toimia työkaluina hankkeen tavoitteiden mu-

kaisessa suunnitelma- ja hankintajaossa sekä niiden aikataulutuksessa. Suunnitelmapa-

ketit päätetään ja ajoitetaan hankkeen toteutussuunnittelun alkuvaiheessa projektinjoh-

don toimesta yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa. Paketit muodostetaan pääsääntöi-

sesti sillä periaatteella, että aikataulullisesti samassa yhteydessä suunniteltavat ja sa-

massa vaiheessa hankittavat osat muodostavat yhden suunnitelmapaketin. Suunnitel-

mapaketteja ei tarvitse laatia siten, että niistä selviäisi hankintajako. Hankintajako teh-

dään erikseen kunkin suunnitelmapaketin valmistumisen jälkeen. (Kruus et al. 2006, s. 

34-35) 

Suunnitelmien tarkoitukset ja kehittyminen toteutussuunnittelun eri vaiheissa 

Suke-mallissa esitetään 6 eri tarkoitusta suunnitelmalle toteutussuunnittelun eri vai-

heissa (Kruus 2007, s. 70): 

1. suunnitelmapaketin suunnitelma 

2. hankintapaketin tarjouspyyntösuunnitelma 

3. tarjoussuunnitelma 

4. sopimussuunnitelma 

5. toteutussuunnitelma rakentamista varten 

6. loppupiirustus 

Projektinjohtototeutukselle on tyypillistä, että toimittajien ehdottamia suunnitteluratkai-

suja käytetään hyväksi. Tämä voi johtaa suunnitelmien tekoon useampaan kertaan. Tä-

män takia SUKE-mallissa laaditaan tarjouspyyntöihin niin sanotut alustavat toteutus-

suunnitelmat, ellei muuten ohjeisteta. Suunnitelmat täsmennetään myöhemmin toimitta-

jien ehdotusten perusteella lopullisiksi toteutussuunnitelmiksi. (Kruus et al. 2006, s. 33) 

Kuvassa 8 on esitettynä suunnitelmien kehittyminen hankinta- ja rakentamisprosessin 
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eri vaiheissa. Projektinjohtototeutus mahdollistaa suunnitelma-asiakirjojen riittävän sisäl-

lön varmistamisen ennen kunkin hankinnan sopimista. (Kruus & Kiiras 2006, s. 380) 

 

Kuva 8. suunnitelmien kehittyminen hankinta- ja rakentamisprosessin eri vai-
heissa (Kruus & Kiiras 2006, s. 380)  

2.5 Tavoitteiden asettaminen rakennushankkeessa 

Asiakaslähtöisyyden näkökulma 

Rakentaminen on palvelutoimintaa, jota kuvaa projektiluonteisuus, prosessinomainen 

toiminta projektissa sekä verkostoituneet toteuttajaresurssit. Projektitoiminnalle puoles-

taan tyypillistä on toiminnan kertaluonteisuus hanketasolla, osapuolten jatkuva vaihtumi-

nen ja toteutusorganisaation kokoonpanon muuttuminen. Osapuolten toistuva vaihtumi-

nen asettaa erityisiä haasteita asiakkuuden ja asiakaslähtöisyyden luomiselle rakennus-

hankkeissa. Rakennusyrityksen asiakkaita ovat hankkeen tilaajat ja tilaajan asiakkaita 

puolestaan toimitilojen käyttäjät ja niitä omistavat yritykset. Rakennusyrityksen tavoit-

teena on arvon luominen asiakkailleen. (Pekkanen 2005, s. 1) 
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Asiakkuuden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi palvelun tuottajien tulee tuntea ja ymmär-

tää asiakkaiden tuote- ja toiminnalliset tarpeet. Monimuotoisessa asiakkuuskentässä 

hyvä asiakkuussuhde vaatii, että urakoitsija tuntee sekä lähimmän asiakkaansa eli tilaa-

jan tarpeet, että tilaajan asiakkaiden eli käyttäjien tarpeet. Tarpeiden ymmärtäminen 

edellyttää asiakkaan sekä asiakkaan asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä, jotta pal-

velun tuottaja pystyy toiminnallaan tukemaan heidän arvontuottoaan mahdollisimman 

hyvin. (Pekkanen 2005, s. 17) Rakennushankkeessa asiakaslähtöinen rakentaminen tar-

koittaa tilaajan ja käyttäjän tarpeiden toteuttamista sovitussa ajassa ja oikeassa hinta-

laatusuhteessa (Pekkanen, s. 20). 

Tilojen muunto- ja käyttöjoustavuus 

Muuntojoustavuus on rakennuksen ominaisuus, jolla kuvataan rakennuksen kykyä mu-

kautua vuosien päästä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. Tällaisia muutoksia aiheut-

tavat muun muassa tilojen käyttäjien toiminnan vaihtuminen, tilojen käyttäjien vaihtumi-

nen, yleisesti tapahtuvan työn luonteen muutos ja yhteiskunnan rakenteen muutos. Ra-

kennuksen muuntojoustavuus on rakennuksen omistajalle tärkeä rakennuksen strategi-

nen ominaisuus. Investointivaiheessa omistajan kannattaa harkita tarkkaan kannattaako 

sijoittaa kalliimpaan mutta muuntojoustavampaan ratkaisuun. (Saari 2001, s. 15-15) 

Operatiivinen käyttöjoustavuus kuvaa puolestaan rakennuksen tilan tai huoneiston kykyä 

mukautua käyttäjän nopealla syklillä vaihtuviin tarpeisiin. Tilan tai huoneiston käyttöjous-

tavuuteen sen yleispätevyydellä ja toisaalta sen säädettävyydellä. Käyttöjoustavuus on 

tärkeä ominaisuus tilan käyttäjille ja tyytyväinen käyttäjä on tärkeä tilan omistajalle. 

(Saari 2001, s. 17) 

Rakennuksen joustotavoitteet on otettava huomioon hankkeen suunnitteluvaiheessa. 

Rakennuksen joustavuuden tavoittelu tuo erityispiirteitä ohjelmointiin, jotka ovat muun-

tuvan tilaosan ominaisuuksien määrittäminen, kiinteän perusrakennuksen määrittämi-

nen sekä erillisen rakennusbudjetin laatiminen kiinteälle perusosalle ja muuntuvalle tila-

osalle. (Saari 2001, s. 18) 

2.6 Target costing 

Target costing on prosessi, jolla voidaan varmistaa, että yritykset tuovat markkinoille 

tuottavia ja asiakkaiden toiveet täyttäviä uusia tuotteita. Jotta yritykset voivat menestyä, 

pitää niiden pystyä kehittämään tuotteita, jotka täyttävät asiakkaiden vaatimat laatu- ja 

käytettävyysominaisuudet sekä samalla tekevät voittoa. Target costingilla pystytään tak-

tisesti hallitsemaan yrityksen tulevia tuottoja. Target costing määrittelee hinnan tuoteke-
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hityksen lähtötiedoksi ennemmin kuin sen lopputulokseksi. Target costing käyttää tuot-

teen hinnoitteluperusteena suunnittelun kriteerejä, eli ominaisuuksia, joita asiakas ha-

luaa tuotteelta. Koska target cost määritetään ennen suunnitelmia, täytyy hinnan perus-

tua tuotteen toiminnallisuuteen, markkinoiden hintatasoon ja asiakkaan halukkuuteen 

maksaa tuotteen ominaisuuksista. Arvioimalla tuotteen myyntihinnan ja vähentämällä 

siitä halutun voittomarginaalin yritys saa laadittua target costin. Tämän jälkeen on pys-

tyttävä suunnittelemaan tuote, johon asiakkaat ovat tyytyväisiä ja joka pystytään valmis-

tamaan siten, ettei target cost ylity. Jos target cost suunnitteluvaiheessa ylittyy, on suun-

nitelma virheellinen ja sitä tulee kehittää. (Cooper & Slagmulder 1999, s. 23) 

Target costing periaatteet ovat siis Cooper & Slagmulder (1999, s. 23) mukaan: 

 määritetään tuotteen funktionaaliset tavoitteet 

 määritetään sen perusteella tuotteen target cost 

 suunnitellaan siten, että tavoitteet saavutetaan. 

Target costing prosessin kolme vaihetta ovat market-driven costing, product-level target 

costing ja component-level target costing (kuva 9). Jotta target costing olisi tehokas, tu-

lee sen olla hyvin kurinalainen prosessi. (Cooper & Slagmulder 1999, s. 24)  

 

Kuva 9. Target costing prosessin kolme pääelementtiä (Cooper & Slagmulder 
1999, s.24 mukaillen) 

Market-driven costingin tarkoituksena on tunnistaa tulevien projektien sallitut kustannuk-

set (Cooper & Slagmulder 1997, s. 87). Vaihe alkaa markkinatilanteen selvittämisellä ja 

tutkimalla tarkasti mitä asiakkaat haluavat ja mitä he ovat valmiita maksamaan. Markkina 

analyysi on kriittisessä roolissa target costing prosessin ensimmäisessä vaiheessa mää-

rittäen niin sanotut sallitut kustannukset. Sallitut kustannukset viestivät tuotesuunnitteli-
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joille yrityksen silloisesta hintakilpailusta. (Cooper & Slagmulder 1999, s. 24) Sallitut kus-

tannukset määrittävät millä hinnalla tuotteet tulee valmistaa, jotta haluttu voittomarginaali 

saavutetaan tavoitellulla myyntihinnalla (Cooper & Slagmulder 1997, s. 87). 

Prosessin toinen vaihe product-level target costing keskittyy tuotesuunnittelijoiden luo-

vuuteen saavuttaa tuotekohtaiset kustannustavoitteet (Cooper & Slagmulder 1999, s. 

24). Tässä vaiheessa asetetaan saavutettavissa oleva tuotekohtainen kustannustavoite 

(Cooper & Slagmulder 1997, s. 107). Kun tuotetason target cost on määritetty, siirrytään 

prosessin kolmanteen vaiheeseen, jossa jaetaan kustannukset komponenttitasolle ja 

luodaan niille kullekin oma target cost (Cooper & Slagmulder 1999, s. 24). Tämä kertoo 

komponenttitasolla sen, kuinka paljon yritys on valmis maksamaan kustakin komponen-

teista (Cooper & Slagmulder 1997, s. 139). Samalla kustannuspaineet siirtyvät toimitta-

jille. Toimittajien tulee löytää keinot suunnitella ja valmistaa yrityksen ulkoistamat kom-

ponentit siten, että he tekevät sopivaa tuottoa myydessään komponenttejaan tilaajayri-

tykselle. Näin component-level targer costing auttaa kohdistamaan toimittajien luovuutta 

tilaajalle suotuisalla tavalla. (Cooper & Slagmulder 1999, s. 24) 

2.6.1 Target costing ja rakennusala 

Target costing määrittää rakennuksen hinnan ennen suunnittelua. Tuotteen hinta perus-

tuu asiakkaan vaatimuksiin tuotteen ominaisuuksista ja asiakkaan halukkuudesta mak-

saa näistä ominaisuuksista. (Pennanen et al. 2011, s. 52) Target cost asetetaan tuotteen 

toimivuuden ja suorituskyvyn perusteella (Pennanen et al. 2011, s. 55). Jos suunnittelijat 

eivät pysty suunnitelmissaan target costing asettamassa hinnassa, eivät target costin 

hyödyt konkretisoidu. (Pennanen et al. 2011, s. 52) 

Hankkeen kustannukset realisoituvat, kun talo rakennetaan suunnitelmien mukaisesti. 

(Pennanen et al. 2011, s. 53) Suunnittelun alussa rakennuksen lopullista muotoa ei voida 

tietää, vaan mille tahansa määritelmälle on olemassa lukuisia mahdollisia suunnittelurat-

kaisuja. Projektin edetessä rakennuksen fyysiset ominaisuudet alkavat hahmottumaan. 

(Pennanen et al. 2011, s. 54) 

Target costing prosessissa kustannuksia ei pitäisi kohdistaa komponenteille aikaisem-

pien kustannusjakaumien mukaan. Asiakkaan vaatimukset ja rakennukset ovat ainutlaa-

tuisia ja asiakkaan tarpeilla on tapana muuttua projektin aikana. Näin ollen jakaumat ovat 

yksilöllisiä. (Pennanen et al. 2011, s. 55) 

Komponenttitason tuotemallit eivät kuitenkaan anna tarkkoja tietoja koko rakennushank-

keen elinkaarikustannuksista. Rakentamiselle ominaista on pienten osien muodostamat 
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suuret kokonaisuudet. Rakentamisen suunnittelua ei voida hallita ainoastaan kompo-

nenttien avulla, koska kustannuksiin vaikuttavat myös inhimilliset tekijät suunnittelupro-

sessissa, inhimilliset tekijät tuotannossa sekä markkinoiden vaihtelut. Monet näistä teki-

jöistä ovat satunnaisia ja kaoottisia. (Pennanen et al. 2011, s. 56) 

Asiakkaiden vaatimukset tuotteelle mallinnetaan ensin tavoitekustannuksiksi ja tulosta 

verrataan sitten markkinan hintatasoon ja tarjouksiin. Jos tavoitekustannuksen ja tarjous-

ten välillä on vahva riippuvuussuhde, malli kuvaa hyvin mitä tapahtuu, kun asiakas muut-

taa vaatimuksiaan. (Pennanen et al. 2011, s. 56)  

Kustannukset kuvastavat vai osaa taloudesta. Hankkeiden tavoitteena on myös arvon 

luonti asiakkaalle. Arvonluontia voidaan hallita strategisella työpaikkasuunnittelulla ja tar-

get costingilla. Strateginen työpaikkasuunnittelu määrittää asiakkaan tilantarpeen suh-

teessa asiakkaan liiketoimintasuunnitelmaan ja liiketoimintaan. Target cost puolestaan 

määrittelee elinkaarikustannukset suhteessa asiakkaan vaatimuksiin tiloilta. Molemmat 

konseptit määrittävät mitattavissa olevaa arvoa, joka voidaan kuvata tekstinä tai nume-

roina ymmärrettävällä tavalla. Tämän arvon menettäminen on mahdollista, jos suunnit-

telun ohjauksessa keskitytään ainoastaan kustannuksiin. (Pennanen et al. s. 59) 

2.7 Tilapohjaiset kustannusarviomenetelmät 

Rakennusalalla käytetään kustannuslaskentaan pääsääntöisesti neljää erilaista menet-

telyä. Nämä ovat (Koskenvesa et al. 2018, s. 36) mukaan: 

 projektien vertaamiseen perustuvat viitekohde- ja tilastomenettelyt 

 laajuuteen perustuva arvioiti esimerkiksi tilapohjaisin menetelmin 

 rakennus- ja tuoteosien määriin ja hintoihin perustuva laskenta 

 suorite- ja panostason laskenta 

Laskentaa tehdään hankkeen eri vaiheissa eritasoisilla lähtötiedoilla. Mitä aikaisemmin 

kustannuksia arvioidaan, sen karkeampia laskennan lähtötiedot ovat ja sen eritasoisem-

pia ovat menettelyt. Menettelyt tarjoavat varmuustason, joka on suoraa verrannollinen 

kustannusarvioinnin tuottamiseen vaadittuun aikaan. (Koskenvesa et al. 2018, s. 36) 

Kustannusarviomenettelyjen tarkkuustaso on esitettynä kuvassa 10. 
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Kuva 10. Kustannusarviomenettelyiden tarkkuustaso (Koskenvesa et al. 2018, s. 
36) 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan tilapohjaisen kustannusarviomenetelmän käyttöä suun-

nittelun ohjauksessa. Tilalaskenta on menetelmä, jossa rakennuksen hankekustannuk-

sen kustannuspuite määritetään tilaohjelman ja sen laatumääritysten perusteella. Tila-

laskentaa käytetään usein kustannuspuitteen ja laajuuspuitteen asettamismenetelmänä 

hankesuunnitteluvaiheessa. Puitteen perusteena on rakennettavaksi suunnitellut tilat ja 

hankkeen olosuhdetekijät. (Koskenvesa et al. 2018, s. 39) 

Haahtela & Kiiras (2013, s. 19) mukaan rakentamisen menoja aiheuttavat: 

 päätös tilantarpeesta 

 tiloissa harjoitettava toiminta 

 olosuhteet 

 valitut suunnitteluratkaisut 

 ominaisuuksien suhde korjattavaan rakennukseen 

 toteutusmuoto 

 toteuttamisaikataulu 
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Tilantarve syntyy rakennustoiminnan ulkopuolisesta tarpeesta. Tarve voi syntyä esimer-

kiksi organisaation kasvusta, tuotannon kasvusta, tuotannon muuttumisesta, uuden toi-

minnan syntymisestä tai väestökasvun aiheuttamasta asuntopulasta. (Haahtela & Kiiras 

2013, s.19) 

Käyttäjä näkee rakennuksen tiloina, joissa käyttäjä voi asua tai harjoittaa toimintaa. Käyt-

täjä vaatii tiloilta ominaisuuksia tarpeidensa mukaisesti. Tilassa harjoitettava toiminta 

vaikuttaa tilalta vaadittaviin ominaisuuksiin. (Haahtela & Kiiras 2013, s. 19) Tiloissa ta-

pahtuvan toiminnan ja tilojen välisten yhteyksien suunnittelussa ja mitoittamisessa lä-

hestytään vaatimuksia toiminnan kannalta. Tällöin vaatimukset voidaan ryhmitellä esi-

merkiksi Haahtela & Kerkkänen (1991, s.28) mukaan seuraavasti: 

 mitoitus ja muoto 

 muunneltavuus ja yleispätevyys 

 ilmasto ja olosuhteet 

 akustiikka 

 valaistus 

 varusteet ja järjestelmät 

 turvallisuus 

 edustavuus ja viihtyvyys 

 kunnossapito ja käytettävyys 

 sijainti ja yhteydet 

 tilan vaikutukset tilan ulkopuolelle. 

Tilalaskennassa hankkeelle lasketaan kustannustavoite tilaohjelman ja erilaisten tilojen 

hinnaston perusteella. Tilaohjelma tarkoittaa tilaluetteloa, johon on esitetty myös tilojen 

laatutavoitteet. Hankkeeseen määritetyt, ohjelmoidut tai suunnitellut tilat, hankkeen vai-

heesta ja suunnittelun valmiusasteesta riippuen, hinnoitellaan tiloittain niitä vastaavilla 

kustannustiedoilla. Näin saadaan säädettyä jo suunnitellun ratkaisun ja koko hankkeen 

laajuus sekä laatu vastaamaan kustannustavoitetta. (Koskenvesa et al. 2018, s. 39) 

Tilalaskelman teko edellyttää luetteloa rakennuksen tiloista ja niiden laajuuksista huo-

nealoina. Muut kuin tilaan kohdistettavat kustannukset voidaan jakaa huonealalle raken-

nusosien määrän ja yksikkökustannuksen perusteella. (Koskenvesa et al. 2018, s. 39) 
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Tilakohtaisia kustannuksia muodostettaessa tilalle kohdistetaan koko rakennuksen ra-

kentamisen kustannukset jaettuna kyseisen tilan hyötyalalle. Tilaan liittyvien suorien kus-

tannusten kuten pintarakenteiden lisäksi kaikkien rakennusosien ja talotekniikan kustan-

nukset jaetaan tilalle tilan pinta-alayksikköä kohti rakennusosien suhteellisten määrien 

ja rakennusosan yksikkökustannuksen perusteella. Suhteelliset määrät lasketaan toteu-

tuneista hankkeista rakennustyyppikohtaisesti. Yksittäiseen tilaan liittyvät kustannukset 

koostuvat ainakin  

 seinien, lattioiden ja kattojen pintarakenteista  

 kalusteista, varusteista ja laitteista  

 täydentävistä rakenteista kuten väliseinät, ovet ja ikkunat  

 runko- ja julkisivurakenteista  

 talotekniikasta  

 olosuhdetekijöistä. (Koskenvesa et al. 2018, s. 29) 

Tilojen ominaisuuksiin pohjautuvia kustannustietoja saa erilaisista kustannustietojulkai-

suista ja -ohjelmistoista. Yrityksen omia tilakustannustietoja pystytään määrittämään 

mallintamalla tietyn tyyppisen rakennuksen rakennuskustannusten jakautuminen eri 

tyyppisille tiloille. (Koskenvesa et a. 2018, s.29) 

Olosuhteista johtuvat kustannukset vaihtelevat hankekohtaisesti. Tilojen mallinnuksessa 

olosuhteista voidaan käyttää oletuksia ja oletuksien mukaiset kustannukset jaetaan tilo-

jen pinta-aloille. (Koskenvesa et a. 2018, s.29) Rakennuspaikan olosuhteet voivat ai-

heuttaa kustannuksia, jotka eivät johdu rakennuksessa harjoitettavasta toiminnasta. Täl-

laisia kustannuksia voi syntyä esimerkiksi maaperän pohjan vahvistamisesta, louhin-

nasta, täytöistä sekä kausivaihteluista. Valittu suunnittelija voi vaikuttaa resurssien käyt-

töön, koska eri suunnittelijat massoittelevat samat tilat eri tavoin. Myös ajalliset trendit 

voivat vaikuttaa rakennuksen massoitteluun ja yleiseen suunnittelukäytäntöön. (Haah-

tela & Kiiras 2013, s. 20)  

Toteutusmuodon valinta aiheuttaa hintaeroja hankkeiden välille. Tähän vaikuttaa hank-

keen koko, luonne sekä vallitseva kilpailutilanne. Kilpailutilanne on riippuvainen rakenta-

misen määrästä ja talouselämän vallitsevasta tilanteesta. Rakennustyön suorittamisen 

vaatimat edellytykset määrittävät hankkeelle toteuttamisaikataulun. Aikataulu vaikuttaa 

hankkeen kustannuksiin, mutta optimiaikaa on hankalaa määrittää. Liian lyhyt rakennus-

aika johtaa vuorotöihin, joka nostaa kustannuksia. Liian pitkä aikataulu puolestaan johtaa 

tehottomuuteen ja kasvattaa aikasidonnaisia työmaakustannuksia. (Haahtela &Kiiras 

2013, s. 20-21)  
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3. ESTIMODELIN HYÖDYNTÄMINEN SUUNNIT-
TELUN LÄHTÖTIETONA 

Tässä luvussa esitellään tutkimukseen suoritetun empiirisen tutkimuksen metodologia, 

toteutus sekä kerätty aineisto. Empiirisen tutkimuksen tavoitteena oli saada kokonaisval-

tainen käsitys nykyisistä suunnittelunohjauksen toimintatavoista kohdeyrityksessä ja eri-

tyisesti, miten Estimodelia hyödynnetään suunnittelun ohjauksessa. Luvun alussa esitel-

lään empiirisen tutkimuksen metodologia. Luku etenee kohdeyrityksen esittelyllä. Tämän 

jälkeen luvussa on esitetty dokumenttitutkimuksesta ja haastattelututkimuksesta kerätty 

aineisto.  

3.1 Empiirisen tutkimuksen metodologia 

Tämän tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin tapaustutkimuksena. Tapaustutkimus 

valitaan tyypillisesti, kun halutaan selvittää mitä tapahtuu, etsiä uusia näkökulmia tai sel-

vittää vähän tunnettuja ilmiöitä (Hirsjärvi et al. 2009, s. 134). Tapaustutkimus koskee 

tosielämään perustuvaa nykytilannetta tai ympäristöä. Tapaus voi olla konkreettinen ko-

konaisuus kuten yksilö, pieni ryhmä, organisaatio tai kumppanuus. Vähemmän konkreet-

tisella tasolla tapaus voi olla yhteisö, suhde, päätöksentekoprosessi tai tietty projekti. 

(Creswell & Poth 2018, s. 96) Tapaustutkimus on laadullista tutkimusta, jossa yleensä 

käytetään useita aineistonhankintamenetelmiä. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 135) Aineiston-

keräysmenetelmiä voivat olla esimerkiksi havainnot, haastattelut, audiovisuaalinen ma-

teriaali, dokumentit sekä raportit. (Creswell & Poth 2018, s. 96-97) 

Tyypillinen piirre tapaustutkimukselle on taipumus pyrkiä teoreettiseen yleistykseen. 

Tätä on kuitenkin kritisoitu, koska tapaustutkimuksesta on vaikea tuottaa tilastollisia 

yleistyksiä. Tapaustutkimuksessa tapauksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen on tär-

keämpää kuin tilastollinen yleistäminen. Lisäksi tapaustutkimusta kritisoidaan sen sub-

jektiivisuuden ja hankalan toistettavuuden vuoksi. (Aaltola & Valli 2007, s. 274) Tässä 

tutkimuksessa tapaustutkimusta voidaan kuitenkin pitää sopivana metodina tutkimuksen 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tämä tapaustutkimus tehtiin keräämällä aineistoa kohdeyrityksen talonrakentamisen toi-

mialasta. Tämä menetelmä valittiin, koska se mahdollisti yksityiskohtaisen tiedon kerää-

misen suunnittelun ohjausprosessista oikeassa rakennusalan yrityksessä. Tutkimuk-

sessa haluttiin selvittää nimenomaan valitun kohdeyrityksen talonrakentamisen toi-

mialan toimintamallia suunnittelun ohjauksessa ja siinä ilmeneviä puutteita. Tämän takia 
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muita yrityksiä tai toimialoja ei tutkittu. Tutkimuksen kohdeyrityksenä on käytetty NCC 

Suomi Oy:tä, joka on esitelty tarkemmin alaluvussa 3.2 Kohdeyrityksen esittely. 

Tapaustutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Laadullinen tut-

kimus pyrkii ymmärtämään tutkimuksen kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä 

kokonaisvaltaisesti. Laadullinen tutkimus toteutetaan tyypillisesti neutraalissa ympäris-

tössä ja siinä käytetään useita aineistonkeräysmenetelmiä, jotka ovat interaktiivisia ja 

humanistisia. Laadullinen tutkimus keskittyy asiayhteyteen ja tutkimus on pohjimmiltaan 

tulkitsevaa. Laadullista tutkimusta tehdessään tutkija näkee tutkittavan asian kokonai-

suutena ja systemaattisesti analysoi toimintaansa tutkimuksessa. Laadullista tutkimusta 

tehdessään tutkijan tulee ymmärtää, miten hänen omat kokemuksensa vaikuttavat tutki-

mukseen.  Tutkija käyttää tutkimuksessaan monitahoista ja vuorovaikutteista pohdintaa. 

(Marshall & Rossman 2006, s. 3) 

Tässä tutkimuksessa käytettiin kahta aineistonkeräysmenetelmää: dokumenttitutki-

musta ja haastattelutukimusta. Molemmat menetelmät olivat laadullista tutkimusta. Luku 

on jaettu tutkimusmenetelmän mukaan alalukuihin. Alaluku 3.3 Suunnittelun ohjaus koh-

deyrityksessä käsittelee dokumenteista kerättyä tietoa ja alaluku 3.4 Haastattelujen tu-

lokset käsittää haastatteluista kerätyn aineiston. 

Dokumenttitutkimuksen metodologia 

Empiirisen tutkimuksen ensimmäinen osuus on dokumenttitutkimus. Siinä käsitellään 

kohdeyrityksen sisäisiä julkaisuja, jotka liittyvät suunnittelun ohjaukseen ja Estimodelin 

käyttöön kohdeyrityksessä. Dokumenttitutkimuksella pyrittiin selvittämään yrityksen ole-

massa olevia ohjeistuksia kyseisiin aihepiireihin. Dokumenttitutkimus valittiin tutkimus-

menetelmäksi, koska haluttiin saada selville, millaisilla ohjeistuksilla haastattelututkimuk-

seen vastanneet suunnittelun ohjaajat tekevät työtään. Kerätyllä aineistolla pyrittiin saa-

maan vastauksia tutkimuskysymykseen: ”Miten Estimodelin lähtötietoja hyödynnetään 

suunnittelun ohjaamisessa tarjousvaiheesta toteutukseen?”  

Dokumenttitutkimus aloitettiin etsimällä saatavilla olevat dokumentit suunnittelunohjauk-

seen ja Estimodeliin liittyen. Tutkimusaineisto kerättiin yrityksen sisäisistä tietokannoista, 

yrityksen kirjastosta sekä henkilökohtaisina lausuntoina. Kerätty aineisto luettiin huolelli-

sesti läpi ja tutkimuksen kannalta oleellinen tieto muokattiin sopivaan muotoon. Doku-

menttitutkimuksen tulokset on esitetty alaluvussa 3.3 Suunnittelun ohjaus kohdeyrityk-

sessä.  Tutkimuksessa käytetyt dokumentit on esitetty taulukossa 2. 
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 Empiirisessä tutkimuksessa käytetyt kohdeyrityksen dokumentit 

Dokumentti Nimi Lähde Muoto Pituus Päiväys 
Dokumentti 1 

 
 

Dokumentti 2  

Suunnittelun oh-
jaus liike- ja toimi-
tilarakentamisessa 
Estimodel käyttö-
ohje  

Sisäinen tieto-
kanta 

 
Sisäinen tieto-
kanta  

PDF 
 
 

PDF  

26 sivua 
 
 

20 sivua  

5/2002 
 
 

4/2005  

Dokumentti 3 Estimodelin käyttö 
PD:n hankkeissa 

Sisäinen tieto-
kanta 

PDF 11 sivua 2/2012 

Dokumentti 4 Suunnittelun oh-
jaus ja kannatta-
vuuslaskelma 

Sisäinen tieto-
kanta 

PDF 4 sivua 1/2018 

Dokumentti 5 Premise-based 
construction cost 
estimation in resi-
dental production 
in St. Petersburg, 
Russia 

Yrityksen kirjasto Painettu 
diplomityö 

72 sivua 2/2014 

Dokumentti 6 
 
Dokumentti 7 

Lausunto 
 

Teams-palaveri  

Henkilökohtainen 
tiedoksianto 
Henkilökohtainen 
tiedoksianto  

Sähkö-
posti 
Kokous-
pöytäkirja  

2 sivua 
 

2 sivua  

12/2019 
 
4/2020  

 

Haastattelututkimuksen metodologia 

Empiirisen tutkimuksen toinen osa käsittää haastattelututkimuksen. Haastattelututki-

muksella pyrittiin löytämään vastauksia kaikkiin kolmeen tutkimuksen päätutkimuskysy-

mykseen. Kysymykset ovat: ”Miten Estimodelin lähtötietoja hyödynnetään suunnittelun 

ohjaamisessa tarjousvaiheesta toteutukseen?”, ”Miksi suunnitelmien toteutuskustannuk-

set poikkeavat Estimodel-mallinnuksen tavoitekustannusarviosta?” ja ”Miten toteutus-

suunnittelun ohjausprosessi kannattaa mallintaa, jotta sen käytettävyys suunnittelun oh-

jaukseen on mahdollisimman hyvä?” 

Haastattelu on laajasti käytetty tiedonkeräysmenetelmä, jossa tutkija toimii suorassa 

vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa. Menetelmän merkittävimpänä etuna pide-

tään sen joustavuutta. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 204-207) Haastattelututkimus sopii tämän 

tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi, koska henkilöt jotka tekevät suunnittelun oh-

jausta työkseen tuntevat parhaiten kohdeyrityksen talonrakentamisen toimialan käytössä 

olevan toteutussuunnittelun ohjausprosessin. Haastattelemalla kyseisiä henkilöitä saa-

tiin monipuolinen katsaus käytössä oleviin toimintatapoihin. Haastattelututkimuksen huo-

noja puolia ovat tutkimusmenetelmän hitaus ja kerätyn aineiston analysoinnin työläys. 

Lisäksi haastatteluissa voi ilmetä virheitä, jotka voivat johtua haastattelijasta, haastatel-

tavasta tai haastattelutilanteesta. (Creswell 2009, s. 179) 
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Haastattelututkimuksen toteutus alkoi haastateltavien valitsemisella. Laadulliselle tutki-

mukselle tyypillisesti, haastateltavat valittiin harkitusti tutkimuksen tavoitteita palvelevasti 

eikä sattumanvaraisella valinnalla (Hirsjärvi et al. 2009, s. 164). Tutkimuksen kohdeyri-

tyksessä suunnittelun ohjaamisen tehtävät kuuluvat pääasiassa projektipäälliköille, joten 

tutkimuksen haastateltaviksi valikoitui talonrakentamisen toimialan projektipäälliköt ja 

heidän esimiehensä. Tutkimus päätettiin rajata ainoastaan talonrakentamiseen, koska 

muilla toimialoilla hanketyypit ovat varsin erilaisia.  

Haastateltavia oli yhteensä seitsemän, joista kuusi on projektipäälliköitä ja yksi heidän 

esimiehensä, joka toimii suunnittelujohtajana. Haastatellut projektipäälliköt työskentele-

vät yhdessä tai useammassa projektissa. Hankkeet ovat pääsääntöisesti projektinjoh-

tourakoita tai allianssimuotoisia hankkeita. Tarkempi kuvaus hankemuodoista löytyy kir-

jallisuustutkimuksesta luvusta 2. Haastateltavien työkokemus on esitetty alla taulukossa 

3. Järjestys on satunnainen, jotta haastattelujen vastauksia ei voida yhdistää haastatel-

tavaan ja haastateltavien anonyymiys säilyy.  

 Haastateltavien työkokemus satunnaisessa järjestyksessä 

Toimenkuva Aiempi työkokemus Nykyisessä tehtävässä Aika NCC:llä 
Projektipäällikkö Projekti-insinööri, kus-

tannuslaskentaa, han-
kintaa, suunnittelunoh-
jausta 

5 kuukautta 5 kuukautta 

Projektipäällikkö Hankintaa, projekti-in-
sinööri, työpäällikkö 

3 kuukautta 3 kuukautta 

Projektipäällikkö Projekti-insinööri, työ-
maainsinööri 

5 kuukautta n. 5 vuotta 

Projektipäällikkö Työmaainsinööri, pro-
jekti-insinööri 

2 kuukautta 8 vuotta 

Projektipäällikkö Työnjohtaja, työmaain-
sinööri, kehitysinsi-
nööri, projekti-insinööri 

2 kuukautta n. 5 vuotta, vä-
lissä muualla 

Projektipäällikkö Työnjohtaja, työmaain-
sinööri 

n. 8 vuotta n. 18 vuotta 

Suunnittelujoh-
taja 

Kustannuslaskentaa, 
työmaainsinööri, han-
kintaa, projekti-insi-
nööri, projektipäällikkö, 
suunnittelupäällikkö 

n. 4 vuotta 20 vuotta 

 

Haastattelut toteutettiin tutkijan ja haastateltavan välisinä henkilöhaastatteluina. Haas-

tatteluajankohdista sovittiin sähköpostitse. Jokainen haastattelu suoritettiin erikseen. Yk-
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sittäiseen haastatteluun oli varattu aikaa tunti. Haastattelut suoritettiin kolmen peräkkäi-

sen viikon aikana NCC Suomen pääkonttorilla Helsingissä. Haastattelujen päivämäärät, 

kestot ja sijainnit on listattu taulukkoon 4. Haastatteluihin osallistui 7 henkilöä ja osallis-

tumisprosentti oli 100%.  

 Haastattelujen päivämäärät, kestot ja paikat 

Haastattelu  Päivämäärä Kesto Paikka 
1 28.1.2020 44:32 NCC pääkonttori, Helsinki 
2 30.1.2020 46:55 NCC pääkonttori, Helsinki 
3 31.1.2020 1:12:26 NCC pääkonttori, Helsinki 
4 31.1.2020 47:31 NCC pääkonttori, Helsinki 
5 7.2.2020 1:01:30 NCC pääkonttori, Helsinki 
6 7.2.2020 46:57 NCC pääkonttori, Helsinki 

7 13.2.2020 43:27 NCC pääkonttori, Helsinki 
 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina. Puolistrukturoiduissa haas-

tatteluissa tukija esittää haastateltaville samat kysymykset tai ainakin lähes samat kysy-

mykset samassa järjestyksessä. Joitakin kysymyksiä voidaan jättää kysymättä ja lisäky-

symyksiä voidaan esittää. Myös kysymysten järjestys voi vaihdella hieman keskustelun 

mukaan. (Saunders et al. 2009, p. 320) Puolistrukturoidussa haastattelussa haastatte-

lulle on voitu valita teemat, mutta niiden lisäksi on valmisteltu myös tarkkoja kysymyksiä, 

jotka esitetään haastateltaville. Puolistrukturoitu haastattelu sopii tilanteisiin, joissa halu-

taan tietoa tietyistä asioista, eikä koeta tarvetta antaa haastateltaville suuria vapauksia 

haastattelutilanteessa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) Haastattelut päätet-

tiin toteuttaa puolistrukturoituina haastatteluina, koska se mahdollisti yhtenäisen haas-

tattelurakenteen, mutta jätti myös varaa keskustelulle ja tarpeellisiksi havaituille lisäky-

symyksille.  

Haastattelukysymykset jaettiin taustatietoihin ja lämmitteleviin kysymyksiin, kahteen tee-

maosioon ja lopettaviin kysymyksiin. Laadullisille haastatteluille tyypillisesti valitut haas-

tattelukysymykset olivat avoimia kysymyksiä, joilla pyrittiin saamaan haastateltavilta nä-

kemyksiä ja mielipiteitä käsiteltyihin teemoihin (Creswell 2009, s. 181). Teema yksi kä-

sitteli suunnittelun lähtötietoja ja siinä pyrittiin saamaan selville, millaisilla lähtötiedoilla 

toteutussuunnittelua lähdetään tekemään. Samalla selvitettiin haastateltavien tietämystä 

Estimodelista. Toinen teemaosio keskittyi suunnittelun ohjausprosessiin. Siinä selvitettiin 

haastateltavien toimintatapoja suunnittelun ohjausprosessin aikana ja miten haastatelta-

vat hyödyntävät Estimodel -arviota suunnittelun ohjauksen työkaluna prosessin eri vai-

heissa. Haastattelut päätettiin pyytämällä haastateltavia kuvaamaan vapaamuotoisesti 

toteutussuunnittelun suunnittelunohjausprosessi piirtämällä tai sanallisesti. Esitettyjä 
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haastattelukysymyksiä ei lähetetty haastateltaville etukäteen, jotta vastaukset olisivat 

mahdollisimman aitoja ja mahdollisimman vähän ennalta pohdittuja. Haastattelukysy-

mykset on esitetty liitteessä A. Haastattelukysymyksiä ei muokattu haastattelujen ai-

kana, joskin haastattelijalle tuli haastattelujen aikana näkemyksiä, joihin tuli kiinnitettyä 

erityistä huomiota lisäkysymysten muodossa haastattelujen edettyä. 

Haastattelut aloitettiin kertomalla lyhyesti mihin tutkimus liittyy ja miten haastattelu tulee 

etenemään. Haastateltavilta kysyttiin suostumus haastattelujen nauhoittamiseen puheli-

mella. Haastateltaville annettiin haastattelukysymyksistä paperinen versio ennen haas-

tattelun aloittamista. Haastateltavien suostumuksesta kaikki haastattelut nauhoitettiin.  

Haastattelujen analysointiprosessi alkoi haastattelujen nauhoitteiden kuuntelemisella. 

Jokainen haastattelu kirjoitettiin sanasta sanaan omaan haastattelumuistioonsa. Haas-

tattelumuistioiden kirjoittaminen aloitettiin ensimmäisen haastattelun jälkeen. Haastatte-

lumuistioiden tekeminen vei paljon aikaa ja oli yksi tutkimuksen työläimmistä työvai-

heista. Puhtaaksi kirjoitettuja haastattelumuistioita kertyi yhteensä 56 sivua. Haastatte-

lumuistioiden vastaukset jaoteltiin kysymyksittäin ja haastatteluista etsittiin tutkimuksen 

kannalta oleellisimmat havainnot. Haastatteluista saatu aineisto on esitetty alaluvussa 

3.5 Haastattelujen tulokset. 

3.2 Kohdeyrityksen esittely 

NCC Suomi Oy on osa ruotsalaista NCC-konsernia, joka on yksi Pohjois-Euroopan joh-

tavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä. Yrityksen liike-

vaihto vuonna 2019 oli noin 5,5 miljardia euroa ja henkilömäärä noin 15 500. NCC:n 

toiminta ulottuu koko arvoketjuun aina kiinteistöjen kehittämisestä ja rakentamisesta te-

ollisuuslaitoksiin ja julkisiin rakennuksiin, teihin, maarakennukseen sekä muuhun infra-

struktuuriin. NCC tarjoaa myös teiden päällystys- ja kunnossapitopalveluita sekä raken-

tamisessa tarvittavia aineksia. NCC luo tulevaisuuden tiloja työskentelyyn ja asumiseen. 

(NCC 2019c) NCC:n visiona on uudistaa toimialaa ja tarjota ylivertaisia kestävän kehi-

tyksen mukaisia ratkaisuja. NCC:n arvot ovat rehellisyys, kunnioitus, luottamus ja edis-

tyksellisyys. (NCC 2019d) 

NCC-konserni jakautuu seuraaviin liiketoiminta-alueisiin: NCC Building Nordics, NCC 

Building Sweden, NCC Idustry, NCC Infrastructure ja NCC Property Development. NCC 

Building Nordics palvelee rakennusliiketoiminnassa Suomen, Tanskan ja Norjan mark-

kinoita. NCC Building Nordics rakentaa asuntoja, toimistoja, julkisia tiloja kuten kouluja, 

sairaaloita ja urheiluhalleja sekä kaupallisia tiloja kuten liike- ja logistiikkatiloja. NCC Buil-

ding Nordics on lisäksi vahva tekijä korjausrakentamisen markkinassa. (NCC 2019b) 
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NCC Suomessa vuonna 2019 henkilömäärä oli 1671 ja suomen osuus koko konsernin 

liikevaihdosta oli 13 prosenttia. (NCC 2020, s. 7) NCC Suomen pääkonttori sijaitsee Hel-

singissä. Suomessa NCC Building jakautuu kuuteen toimialaan, joita ovat korjausraken-

taminen, asuntorakentaminen, erikoisprojektit, talonrakentaminen, Väli-Suomen alue, 

Länsi-Suomen alue sekä Optiplan. Optiplan on NCC Suomi Oy:n omistama rakennus-

suunnittelun monialayritys. (NCC 2019a) Tässä tutkimuksessa tutkitaan talonrakentami-

sen toimialaa. Kuvassa 11 on esitettynä NCC Building Suomen organisaatiokaavio, 

jossa talonrakentamisen toimiala on ympyröity punaisella. 

 

Kuva 11. NCC Building Suomen organisaatio 

Talonrakentamisen toimiala toimii pääkaupunkiseudulla, Hämeessä ja Uudellamaalla. 

Se on jaettu urakoinnin ja NCC Property Developmentin (PD) hankkeiden, yhteistoimin-

tarakentamisen sekä Häme-Uusimaan yksikköihin. (NCC 2019a) Talonrakentamisen toi-

miala rakentaa toimitiloja toimisto-, liiketila- ja logistiikka-asiakkaille. Toimialalla on ko-

kemusta asiakaslähtöisten toimitilojen toteuttamisesta yli 30 vuotta. Toimitilarakentami-

sessa NCC tähtää asiakkaiden liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseen inspi-

roivien, kestävien ja räätälöityjen toimitilojen avulla. (NCC 2019f) Hankkeita toteutetaan 

suunnittele ja rakenna urakoina, allianssi- ja partnering- hankkeina sekä erilaisina hinta-

kilpailutoteutuksina. Vahvuutena talonrakentamisen toimialalla on kattava kokemus kou-

lujen, sairaaloiden, toimistojen ja liiketilojen rakentamisesta. Parhaimmillaan talonraken-

tamisen toimiala on yhteistoiminnallisissa allianssihankkeissa, joissa päästään hyödyn-

tämään hyvää ja avointa yhteistyötä kiinteistön omistajien ja käyttäjien kanssa. (NCC 

2019e) 
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3.3 Suunnittelun ohjaus kohdeyrityksessä 

Tässä alaluvussa esitellään tutkimuksen kohdeyrityksen suunnittelun ohjaukseen liitty-

vät tärkeimmät toimintatavat dokumenttitutkimuksen pohjalta. Lisäksi esitellään koh-

deyrityksen käytössä oleva Estimodel kustannuslaskentamalli.  

3.3.1 Suunnittelun ohjauksen toimintatavat  

Suunnittelun ohjaamisella tarkoitetaan suunnittelun johtamista. Johtamiseen kuuluu ta-

voitteiden asettaminen, tulosten mittaaminen ja toimenpiteet tavoitteiden saavutta-

miseksi. Tavoitteet voivat olla teknisiä, taloudellisia, ajallisia ja kaupallisia. Tavoitteet täh-

täävät rakennusliikkeen kannattavuuteen. Kaikissa tavoitteissa tulee päästä riittävän hy-

vään tulokseen, jotta toiminta on kannattavaa. Kannattavuudella tarkoitetaan katepro-

senttia. Hyvä kannattavuus on seuraus järkevistä päätöksistä. Kate muodostuu hank-

keen kustannusten ja myyntihinnan erotuksesta. Suunnittelun ohjauksella varmistetaan 

tavoitteiden toteutuminen ja täten hankkeen kannattavuus. (Dokumentti 1, s. 4)  

Suunnittelun ohjaus on suunnittelupalveluiden ostamista. Se on yhteistyötä, jossa ostaja 

johtaa toimintaa. Johtamisessa asetetaan tavoitteet, valvotaan toimintaa ja ryhdytään 

tarvittaessa toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnittelijoille kerrotaan ta-

voitteet ennen suunnittelua. Jos tavoitteissa ei pysytä, tulee selvittää siihen syy. (Doku-

mentti 4, s 2) 

Hankkeiden urakkahinnan laskentaan käytetään kohdeyrityksessä Estimodel arviointia. 

Estimodeliin verrattuna rakennustapaselostuksen informaatio on vähäinen, koska siihen 

kirjataan ainoastaan tilaajalle oleelliset asiat. Suunnittelun ohjaajan tulee tietää Estimo-

deliin tehdyt laskentaoletukset. Muuten suunnittelua ohjataan ilman oikeita lähtötietoja ja 

kannattavuuslaskelman perustana olevat oletukset eivät toteudu ja kustannukset toden-

näköisesti ylittyvät. (Dokumentti 4, s. 2) 

Tutkimuksen kohdeyrityksen talonrakentamisen toimialan suunnittelun ohjauksen tehtä-

vät kuuluvat pääsääntöisesti projektipäälliköille sekä suunnittelujohtajalle. Mahdollisesti 

heidän apunaan toimii lisäksi projekti-insinöörejä. Projektipäälliköllä on vastuullaan yksi 

tai useampi hanke niiden laajuudesta ja vaikeusasteesta riippuen. Projektipäällikkö tulee 

mukaan hankkeeseen hanketyypistä riippuen heti hankkeen alkuvaiheilla tai vasta myö-

hemmin esimerkiksi hankkeen siirtyessä toteutussuunnitteluvaiheeseen. (Dokumentti 7, 

s.1) 

Yleensä talonrakentamisen toimialan hankkeen osapuolia ovat (Dokumentti 1, s. 4): 

 Käyttäjä, joka tarvitsee tilaa ja maksaa siitä vuokraa sijoittajalle 
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 Sijoittaja, joka tarvitsee pääomalleen tuottoa ja ostaa sijoituskiinteistön 

 Rakentaja, joka rakentaa tilat  

 Hoito- ja ylläpitopalveluiden tarjoaja 

Kohdeyrityksessä käynnissä olevat talonrakentamisen projektit ovat rinnastettavissa 

projektinjohtourakointiin tai allianssihankkeiksi. Yrityksen PD-hankkeiden hanketyypit 

ovat esimerkiksi yhteistoiminnallisia projektinjohtourakoita KVR-vastuulla ja eräässä 

hankkeessa hankemuotona on projektinjohtourakka tavoitebudjetilla. Julkiset kouluhak-

keet puolestaan rakennetaan pääsääntöisesti allianssitoteutuksina.  (Dokumentti 7, s. 2) 

3.3.2 Estimodel 

Standardikustannuslaskenta on kustannuslaskentamenetelmä, joka pohjautuu erilaisten 

standardien käyttöön. Perusajatuksena on toteutuneiden kustannusten ja standardien 

välisten erojen analyysi sekä hyväksikäyttö. Standardeilla tarkoitetaan hinnastoa, joka 

on vakio samalle asialle ilman laskijakohtaista vaihtelua. Standardeja voivat olla esimer-

kiksi ainekustannus tai työkustannus. (Dokumentti 3, s. 1) Kohdeyrityksen käytössä 

oleva Estimodel on standardikustannuslaskentamenetelmä. (Dokumentti 3, s. 2) 

Rakennusliike voi tehdä kustannusarvioita kahdella tavalla, määräluettelon perusteella 

ja ilman määräluetteloa. Perinteisessä urakkalaskennassa, jonka osuus talonrakentami-

sessa on vähentynyt, käytetään määräluetteloa. Nykyään talonrakennushankkeet arvi-

oidaan usein ilman määräluetteloa, koska suunnitelmat eivät ole arviota tehdessä riittä-

vän valmiita määräluettelon tekemiseen. Estimodel on tehty ilman määräluetteloa tehtä-

vään laskentaan. Se ei siis ole vaihtoehto perinteiselle suoritepohjaiselle kustannusar-

violaskennalle (esimerkiksi TCM) vaan se pikemminkin korvaa neliöhinta- ja raken-

nusosa-arvioita. (Dokumentti 3, s. 2) 

Ilman määräluetteloa tehtävät kustannusten arviointimenetelmät ovat tilapohjaisia arvi-

oita, joilla voidaan tarkoittaa viitekohdearviota, Haahtelan mukaista tavoitehintalaskel-

maa tai muita tilapohjaisia kustannusmalleja (Dokumentti 6, s.1). Viitekohdearvio on ylei-

simmin käytetty arvio. Se perustuu yleensä yhteen tai useampaan aikaisempaan hank-

keeseen. (Dokumentti 3, s. 4) Siinä verrataan arvioitavaa kohdetta aiemmin toteutettuun 

hankkeeseen, jonka kustannukset ovat tiedossa. Kustannuksia verrataan joko neliö- tai 

kuutiometrien tai jonkun muun yksikön, kuten hotellihuone tai asunto, avulla. Aiemmin 

toteutettu hanke tulisi olla mahdollisimman samanlainen arvioitavaan hankkeeseen näh-

den. (Dokumentti 6, s. 1)  
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Tilapohjaiset kustannusmallit ovat luonnosvaiheen arviolaskentaan kehitettyjä menetel-

miä. Yleensä niissä on rakennustyyppikohtaisia perustasoja, joita korjataan erilaisilla 

kertoimilla. Estimodel on standardiarviolaskennan periaatteiden mukaan kehitetty tila-

pohjainen kustannusmalli. (Dokumentti 3, s. 4) Se on tehty MS Excel pohjaisesti. (Doku-

mentti 5, s. 35).  

Estimodel perustuu tiloihin, joiden ominaisuudet muutetaan määräriveiksi ja kustannuk-

siksi. (Dokumentti 3, s. 5) Talonrakentamisessa rakennetaan tiloja, joilla on jokin käyttö-

tarkoitus. Jos rakennuksessa ei ole tiloja, se ei ole talo vaan esimerkiksi silta tai laituri. 

(Dokumentti 6, s. 1) Estimodel mallintaa talon laskennallisesti. Hinnoittelua voidaan 

muuttaa ja mallia voidaan täydentää suunnitelmasta mitatuilla määrillä. Mallinnuksen 

pohjalta Estimodel tuottaa oman määräluettelon. (Dokumentti 3, s. 5) 

Tilat mitataan suunnitelmista tai ne oletetaan, jos suunnitelmissa ei ole vielä esitetty tark-

koja tilajakoja. Estimodel-laskennan periaate on tehdä toteutumiskelpoisia oletuksia asi-

oista, joita ei ole vielä suunniteltu. Erilaisille rakennuksille ja huoneistoille on valmiina 

tilaohjelmia, jotka voidaan sovittaa syötettyyn kokonaisalaan. Estimodel tekee omat ole-

tuksensa esimerkiksi rakenteiden, teknisten tilojen ja porrashuoneiden määristä. Estimo-

delissa on tilarekisteri, jossa on yli 200 tilanimikettä. Tilalla on 100 ominaisuutta, joita voi 

muuttaa tilamallissa. Tiloja ovat esimerkiksi toimisto- ja liiketila ja tilojen ominaisuuksia 

ovat esimerkiksi puolestaan korkeus, pintamateriaalit ja lämpötilan hallinta. Tilojen ulko-

puolisiin oletuksiin, kuten julkisivuun, pihaan ja suunnittelukustannuksiin, vaikuttaa talon 

hanketyypin valinta. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi kauppakeskus ja toimistotalo. Li-

säksi määritellään tontin lähtötiedot kuten pinta-ala, pohjaolosuhteet ja kaavalliset rajoi-

tukset kerrosalalle ja -luvulle. (Dokumentti 3, s. 5) 

Estimodel kustannusarvion laatiminen 

Estimodelilla kustannusarvion tekeminen aloitetaan hankkeen luomisella. Aluksi hank-

keelle täytetään perustiedot, kuten paikkakunta, hanketyyppi ja tarkastelujakso. Ohjelma 

arvioi syötettyjen tietojen, kuten rakennusalan ja tontin pinta-alan, mukaan automaatti-

sesti autopaikkojen tarpeen, kerrosluvun ja kerrosalan. Ohjelman tekemiä arvioita voi 

vapaasti muuttaa. (Dokumentti 2, s. 2) 

Tämän jälkeen Estimodeliin syötetään kaikki tilat. Tilat mitataan luonnoksesta. Usein 

kaikkia tiloja, kuten sosiaalitiloja tai neuvottelutiloja, ei ole merkitty luonnokseen. Puutu-

vien tilojen tiedostaminen ja syöttäminen Estimodeliin on kuitenkin tärkeää, koska tila-

luettelon pitää olla realistinen. Estimodelin tilarekisteri sisältää valmiita yleisimpiä käyt-
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tötarkoituksia palvelevia tiloja varusteineen. Tilaohjelma tehdään täyttämällä kaikki tie-

dossa olevat tilat ja niiden pinta-alat. Tilaohjelman luomisen jälkeen voidaan muokata 

tilojen ominaisuuksia ja varusteita tilamallissa tarpeen mukaan. (Dokumentti 2, s. 3-6) 

Ohjelma arvioi pinta-alat hankkeen teknisille tiloille ja porrashuoneille. Nämä tulee kui-

tenkin tarkentaa vielä todellisilla arvoilla, jos ne ovat mitattavissa. Tilaohjelman valmis-

tuttua, tulee tarkistaa, että hankkeen perustiedot muun muassa laajuudesta ovat säily-

neet oikeina tilojen syöttämisen jälkeen. Samalla täydennetään maaperään, pihaan ja 

piharakenteisiin liittyvät tiedot. Dokumentti 2, s.7) 

Tilojen pohjalta Estimodel tuottaa numeerisen mallin, josta ohjelma arvioi hankkeen ra-

kentamiseen tarvittavien rakennusosien määrän ja rakennetyypin. Määrätiedot perustu-

vat toteutuneiden hankkeiden historiatietoihin. Estimodel-arvioita voidaan tarkentaa tie-

dossa olevilla määrätiedoilla sekä rakennetyypeillä, jolloin kustannusarvio edelleen tar-

kentuu. Arviota voidaan täydentää aina suunnitelmien tarkentuessa. Kustannusarvio päi-

vittyy reaaliaikaisesti tehtyjen muutosten mukaan. (Dokumentti 2, s. 8-12) 

Esimerkkejä Estimodelin näkymistä ja saatavista tulosteista 

Kuvassa 12 on havainnollistettu Estimodelin etusivu, jossa on esitettynä esimerkiksi 

hankkeen hanketyyppi, elinkaarikustannusjakso, tontin pinta-ala ja rakennuksen laajuus-

tiedot.  

 

Kuva 12. Estimodel aloitussivu 

Estimodelista voidaan tulostaa tiloista ja tilaominaisuuksista koostettu huoneseloste. 

Huoneselosteesta näkee esimerkiksi tilan pinta-alan, kappalemäärän ja muun muassa 

tilan pintamateriaalit. Esimerkki Estimodelin huoneselosteesta on esitetty kuvassa 13. 
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Kuva 13. Estimodel huoneseloste 

Estimodelista pystyy avaamaan talo-80 nimikkeistöjärjestelmän mukaisen kustannusar-

vion. Kuvassa 14 on esimerkki Estimodel kustannusarviosta. 

 

Kuva 14. Estimodel kustannusarvio, talo-80 tuloste 

Estimodeliin syötetyistä tiloista saadaan kooste tiloista, niiden huonealoista ja lukumää-

ristä. Esimerkki Estimodelin tilaluettelosta on kuvassa 15. 
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Kuva 15. Estimodel tilat 

Kuvassa 16 on esimerkki Estimodelin yksittäisen tilan tilatietonäkymästä. Tilatietoja voi-

daan käyttää suunnittelun lähtötietoina. 

 

Kuva 16. Estimodel tilatieto suunnittelun lähtötiedoksi 
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3.4 Haastattelujen tulokset 

Haastatteluissa saatiin jokaisen haastateltavan näkemys suunnittelun ohjauksesta ja sii-

hen vaikuttavista tekijöistä. Seuraavaksi on esitetty haastattelujen tuloksia haastattelujen 

etenemisjärjestyksen mukaisesti aihealueittain jaoteltuina.  

3.4.1 Projektipäällikön työnkuva kohdeyrityksessä 

Projektipäällikön tehtävänkuva on laaja ja se voi vaihdella hankkeiden välillä. Suunnitte-

lua ohjataan tilaajan toiveisiin ja tilaajan lähtötietojen pohjalta. (Haastattelu 6) Projekti-

päällikön käsissä on suunnittelun eteneminen sekä suunnitelmien lopputuloksen taso. 

Tehtävän kuvaan kuuluu suunnitteluaikataulun tekeminen, suunnittelusopimusten laati-

minen ja suunnittelun edistäminen kaikin keinoin. Projektipäällikön tulee varmistaa, että 

tavoitteet saavutetaan ja suunnitelmien laatu on riittävä. (Haastattelu 2) 

Projektipäälliköllä on yleensä oma projekti, josta hän on vastuussa. PD-hankkeissa pro-

jektipäällikkö vastaa yksin suunnittelun ohjauksesta. Suunnittelun ohjauksessa tärkeintä 

on suunnittelun aikataulutus sekä koordinointi. Aikataulussa pysyminen on kaikista tär-

kein asia, kun siirrytään kohti toteutusta. Siinä luodaan onnistuneelle projektille lähtökoh-

dat. Kun suunnitelmat valmistuvat ajoissa, hankinnat voidaan suorittaa aikataulussa ja 

työt päästään aloittamaan suunnitellusti. (Haastattelu 3) 

Toinen tärkeä tehtävä on suunnittelun kustannusohjaus. Kohteet arvioidaan Estimode-

lilla ja suunnittelun ohjauksen tehtävänä on ohjata suunnittelua siten, että Estimodelin 

kustannusarvio toteutuu tai alittuu. Suunnittelun ohjaajan tehtävänä on myös laatuasioi-

den sekä työturvallisuuden huomioiminen suunnittelussa. Pitää pyrkiä miettimään miten 

valitut suunnitteluratkaisut vaikuttavat rakennusvaiheen toteutukseen. Lisäksi hank-

keesta riippuen projektipäällikkö on mukana varhaisen vaiheen viranomaisyhteistyössä 

ja lupa-asioiden hoitamisessa. (Haastattelu 3) 

Neljännen haastateltavan mukaan projektipäällikön tärkein tehtävä on suunnitteluryh-

män koordinointi. Hankkeen alussa pitää kilpailuttaa ja hankkia suunnittelijat. Sen jäl-

keen suunnitelmia lähdetään viemään kohti laadullisia, hinnallisia ja aikataulullisia tavoit-

teita. Projektipäällikkö laatii aikataulut suunnittelijoille, seuraa aikataulua sekä kirjoittaa 

raportit suunnittelukokouksiin. Suunnittelukokoukset vetää projektipäällikkö tai tilaaja. 

Tehtävänkuvaan kuuluu myös suunnittelijoiden laskujen tarkastukset, suunnittelijoiden 

lisätöiden läpikäynti sekä lisätöiden hyväksyminen tai hylkääminen. Projektipäällikkö käy 

läpi ja tarkistaa suunnitelmia, aikatauluttaa ja sopii suunnitelmakatselmuksia sekä koor-
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dinoi korjausten viemistä suunnitelmiin. Hankinta-asiakirjojen valmistuttua projektipääl-

likkö käy hankinnan kanssa läpi, mitä hankinta omalta näkökulmaltaan suunnitelmiin ha-

luaa. (Haastattelu 4) 

Haastattelun viisi mukaan hankkeesta riippuen projektipäällikön työ lähestyy rakennut-

tamista. Jos pitäisi valita työnkuvaa vastaava tehtäväluettelo, se olisi rakennuttamisen 

tehtäväluettelo. Etenkin allianssihankkeissa työnkuva on paljon muutakin, kun pelkkien 

suunnitelmien ohjausta. Se on enemmänkin projektin ohjaamista, että päätökset synty-

vät ajallaan ja asiat etenevät. Ei pidä ainoastaan katsoa, että suunnitelmat tulisivat aika-

taulussa, vaan koko päätöksentekoketjun tulee tapahtua. Ei niinkään ohjata suunnitelmia 

vaan hanketta. Pyritään saamaan hankkeen tavoitteet toteutumaan ja mahtumaan ase-

tettuun raamiin ja samalla saada suunnitelmat vastaamaan asetettua tavoitetta (Haas-

tattelu 5) 

3.4.2 Keskeisimmät haasteet suunnittelun ohjauksessa 

Haastattelujen aluksi haastateltavilta kysyttiin, mikä olisi heidän mielestään yksi keskisin 

haaste suunnittelun ohjauksessa. Kolme eniten esille tullutta haastetta olivat aikatau-

luongelmat, haasteet lähtötietojen saamisessa sekä ongelmat tavoitteiden muodostami-

sessa.  

Haastateltava yksi kuvasi haasteen olevan: ”Oikeanlaisten suunnitelmien valmiiksi saat-

taminen tarvittavassa aikataulussa” (Haastattelu 1). Haasteena on suunnitteluaikataulun 

määrittäminen ja hyvän aikataulun tekeminen. Tämä määrittää pitkälti sitä, miten suun-

nittelu etenee ja toimii ja minkälaisia haasteita aikataulussa pysymiseen ja tulosten saa-

vuttamiseen liittyy. Usein muut haasteet johtuvat aikataulusta tai jotenkin liittyvät aika-

tauluun. Joko aikataulu on epärealistinen tai liian tiukka tai aikataulussa ei ole huomioitu 

asioita riittävällä tarkkuudella. (Haastattelu 2) 

Myös haastattelussa kuusi haasteeksi nousi todella kireät aikataulut ja aikataulussa py-

syminen. Haastateltavan mukaan pitäisi käydä yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin läpi, 

että kaikki oikeasti mahtuu aikatauluun. Kun aikataulu on kireä, se pitää pilkkoa riittävän 

pieniin osiin, jotta sieltä osataan löytää kriittisimmät suunniteltavat, jotka on suunniteltava 

ensimmäisenä. (Haastattelu 6) 

Haastateltava neljä puolestaan määritteli haasteen seuraavasti: ”Miten ohjata suunnit-

telu myös laatu- ja kustannustavoitteisiin, kun monesti aikataulu menee kaiken edelle.” 

Usein suunnitelma on saatava tuotantoon, vaikka se ei täyttäisikään kaikkia tavoitteita. 

Niin kauan kuin suunnitelma ei ole laadullisesti ongelmallinen, voi joutua hyväksymään 

sen, ettei ratkaisu ole edullisin tai jotenkin muuten paras mahdollinen. Haastateltavan 
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neljä mukaan: ”Aikataulu on vaan niin tiukka, ettei suunnitelmille ehditä tehdä riittävän 

montaa iteraatiokierrosta parhaan ratkaisun löytämiseksi.” (Haastattelu 4)  

Haastateltavan kolme mukaan suurin haaste on lähtötietojen puute. Pitäisi suunnitella, 

mutta ei saada tarvittavia lähtötietoja ja raameja suunnittelulle. Käytännössä tilaaja ei 

saa tehtyä päätöksiä aikataulussa, johtuen osittain siitä, ettei tilaaja täysin tiedä mitä 

edes haluaa. Tämä on ongelma jossain määrin joka hankkeessa, mutta korostuu niissä, 

joissa vuokralaisia tulee mukaan kesken hankkeen. (Haastattelu 3) 

Haastateltava seitsemän nimesi haasteiksi lähtötiedot, aikataulun hallinnan ja kustan-

nukset. Kaikki ovat haastateltavan mukaan keskeisiä, mutta lähtötiedoista ongelmat läh-

tevät usein purkautumaan. Jos niitä ei ole riittävästi, pettää aikataulut ja kustannukset. 

Lähtötietoaikataulu pitää olla. Pitää toimia sen mukaisesti ja vaatia lähtötietoja aikataulun 

mukaan. (Haastattelu 7) 

Haasteeksi koettiin, myös yhteisten tavoitteiden määrittäminen ja sen saaminen käytän-

nön tekoihin. Tulisi saada selville, mikä on hankkeen tärkein tavoite, ettei hankkeen osa-

puolille tule erilaisia tavoitteita. Esimerkiksi, jos ei ole kunnollista yhtenäistä linjaa ja ark-

kitehti tuo omia tavoitteita hankkeeseen suunnittelemalla jotain ylimääräistä, se muodos-

tuu ongelmaksi hankkeen edetessä. Tähän liittyy myös se, ettei tiedetä tilaajan tavoitteita 

ja lähtötietoja. Tilaaja ei aina itsekään tiedä mitä he tarvitsevat ja mitä tavoitteita heillä 

on. (Haastattelu 5) Haastateltavan viisi näkökulmasta: ”Aikatauluongelmat ja muut haas-

teet pitää pystyä ratkomaan, jos on tavoitteet ajoissa tiedossa ja ehditään ennakoida 

niihin.”  

Viimeisenä haasteena haastateltava seitsemän nimesi sen, että pitäisi muodostaa aikai-

semmin hankinta- ja suunnitelmapaketit, kuin nyt muodostetaan. Usein ei ole mitään tie-

toa, miten hankintoja tullaan tekemään, miten pitäisi suunnitella ja suunnitteluttaa, mutta 

pitäisi tehdä suunnittelusopimukset. Lisäksi hankinnalla pitää olla ymmärrys siitä, että 

kuinka paljon tietynlainen hankintatapa vaatii resursseja. (Haastattelu 7) 

3.4.3 Suunnittelun ohjaajien tietämys Estimodelista ja sen käyt-

tötavoista 

Haastattelututkimuksessa haluttiin selvittää haastateltavien tieto ja ymmärrys Estimode-

lista ja sen toimintatavasta. Jokaiselta kysyttiinkin haastattelussa kysymys: Mikä on Es-

timodel ja mitä sillä tehdään? Tähän lukuun on koostettu haastateltavien vastaukset. 



57 
 

Estimodel on hinnoittelu työkalu ja sen kautta tehdään myös työmaalle tavoitearvio. Es-

timodelista saa tehtyä määräluetteloita, sieltä saa yksikköhintatietoja, hankintakokonai-

suuksien tietoja ja määriä. Hyvin tarpeellisia tietoja suunnittelun ohjauksessa ja yhtä lailla 

tuotannossakin. (Haastattelu 1) 

Estimodel on projektin arviointityökalu. Sillä muodostetaan kokemukseen ja realismiin 

perustuva arvio siitä, mikä on hankkeen kokonaiskustannus. Sillä pystytään varioimaan 

vaadittua laatutasoa ja pystytään huomioimaan joitain hankkeen erityispiirteitä. Estimo-

delilla pystytään tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja isossa skaalassa, eli sitä minkälaisia 

erilaisia ratkaisumalleja on olemassa.  (Haastattelu 2) 

Estimodel on tilapohjainen kustannusarviotyökalu, johon syötetään vaihteleva määrä 

lähtötietoja, esimerkiksi tilat, niiden pinta-alat, kerroskorkeudet, maaperätietoja, jos on 

tehty pohjatutkimuksia sekä tontin kokotietoja. Estimodelilla pystyy tekemään arvion 

myös pelkän tilaluettelon pohjalta. Mitä enemmän lähtötietoja on, sitä tarkempi arvio on. 

Estimodel ei ole määräluettelo, vaan Estimodel on kustannusarvio niillä lähtötiedoilla, 

mitä on ollut siinä vaiheessa, kun Estimodel-arvio on tehty. Suunnittelu pitäisi ohjata sel-

laisiin ratkaisuihin, niin pitkälle kuin vaan mahdollista, että pysytään Estimodelin kustan-

nustavoitteessa. (Haastattelu 3) 

Estimodel on järjestelmä, jolla pystytään hyvin karkeista tiedoista luomaan tilaohjelmasta 

arviohinta. Eli jos tilaaja kysyy hintaa ja tiedossa on ainoastaan peruslaatutaso, tilaryh-

mät, mihin sitä tullaan käyttämään ja minkä tyyppisiä tiloja sinne on tulossa, niin suhteel-

lisen hyvän arvion pystyy saamaan ulos. Mitä tarkempia lähtötietoja on, sitä tarkemmaksi 

tulos saadaan. Arvio ei ole suora määräluettelo. Tilaominaisuuksissa voi olla esimerkiksi 

talotekniikan osalta vanhentunutta tekniikkaa, joita ei oikeasti enää asenneta. (Haastat-

telu 4) 

Teknisesti Estimodel on varhaisen vaiheen tarjouslaskennan työkalu, johon tarjoushin-

nat perustuvat. Suunnittelun ohjaajalle se on etenkin tavoitteen ohjaamisen työkalu. Es-

timodelista saadaan eri asioille tavoitteet, hintoja ja määritelmiä. Välttämättä ei ole suun-

nitelmia, mutta sieltä tulee tiettyjä olettamuksia ja Estimodelilla voi vertailla vaihtoehtoisia 

ratkaisuja. Se on työkalu vaihtoehtojen arviointiin ja vertailuun, että miten jonkun asian 

muuttaminen muuttaisi kustannuksia. Sillä pystytään ohjaamaan hanketta tavoitteeseen. 

Muutenkin kuin katsomalla rivikohtaisia hintoja, että mitä on laskettu mihinkin yksittäi-

selle riville. Se on tavoitteen asettamisen työkalu. Esimerkiksi julkisivu saa kustannusta-

voitteen, johon suunnittelua ohjataan. (Haastattelu 5)  

Estimodel on laskentaohjelma. Sillä lasketaan hinta tilaajalle, sen hetkisillä suunnitelmilla 

ja määrillä mitä on. Lähtötietovaiheessa se on vielä todella karkea arvio. Se ei sisällä 
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mitään yksityiskohtaista tietoa. Kaikille kustannusarviolitteroille ei ole laskettua määrää, 

vaan on ainoastaan varattu euromääräinen kustannus, mitä pitää ottaa huomioon. 

(Haastattelu 6) 

Estimodel on laskentaohjelma, jolla voidaan tilapohjaisesti ja asetettujen tavoitteiden 

pohjalta määritellä kustannustaso. Estimodelilla voidaan arvioida elinkaarikustannuksia 

ja huoltokustannuksia yms. Se on hyvä työkalu moneenkin karkean asteen kustannus-

tenarviointiin. Monesti siitä tulee meille myös tavoitteen asettamisen työkalu. Sieltä pi-

täisi suunnittelun ohjauksessa etsiä tavoitteet ja ne pitäisi siirtää myös suunnittelijoille. 

Jos suunnittelijoille ei ole kerrottu tavoitteita, on vaikea suunnitella. Silloin suunnittelijat 

menevät oman ideologiansa mukaan, mutta jos heille annetaan Estimodelista hintata-

voitteita, on suunnittelu huomattavasti helpompaa. Kun suunnittelijoilla on ymmärrys ta-

voitellusta hintatasosta, he pystyvät hakemaan oikeanlaisia tuotteita, jotka ovat mahdol-

lisia suunnitella budjettiin. (Haastattelu 7) 

3.4.4 Suunnittelun lähtötiedot ja niiden esittäminen 

Toteutussuunnittelua lähdetään tekemään muuttuvilla lähtötiedoilla. (Haastattelu 4) Laa-

dulliset asiat on sidottu ja myös se laajuus on sitoutunut ennen kuin toteutussuunnitte-

luun mennään. (Haastattelu 1) Toteutussuunnittelussa suunnittelijoiden lähtötietona on 

rakennuslupasuunnitelmat. Lisäksi, jos käyttäjä on tiedossa, lähtötietoina on käyttäjän 

tilakuvaukset, jotka voivat kuitenkin olla epämääräisiä. Usein pitäisi saada tarkempaa 

tietoa, että mitä toiminta kussakin tilassa on. (Haastattelu 2) 

Suunnitelmat ja arkkitehtipohjat toimivat rakennesuunnittelijalle tärkeimpinä lähtötie-

toina. Toisille suunnittelualoille toimii toisten suunnittelualan suunnitelmat lähtötietoina. 

Estimodelin tiedoista siirretään ainakin hinta- ja laatutaso lähtötiedoksi suunnittelijoille. 

(Haastattelu 3) Jos vuokralaisia on jo tiedossa, pidetään niiden kanssa vuokralaispala-

vereita. Tällöin voidaan sopia yksityiskohtaisemmin vuokralaisen haluamista asioista 

jopa ihan tarkkojen materiaalitietojenkin osalta. Projektipäällikön pitää viestiä vuokralais-

palavereissa päätetyt asiat suunnittelijoille lähtötiedoiksi. Tärkeää on tehdä sovituista 

lähtötiedoista selkeä ja mahdollisimman tarkka muistio, jotta vältytään sekaannuksilta. 

(Haastattelu 3)  

Vuokralaisten voi olla hankala esittää mitä he miltäkin tilalta haluavat. Voi olla, ettei tilaaja 

osaa esimerkiksi määritellä laboratorioon vaadittavien pistorasioiden määrää, mutta 

myöskään suunnittelija ei tiedä kyseisen laboratorion vaatimuksia. Tilanne on, että käyt-

täjä ei osaa kertoa, eikä suunnittelija suunnitella. Mitä erityisempää rakennusta tehdään, 

sitä enemmän käyttäjän kanssa keskustelu ja käyttäjän toiminnan ymmärtäminen alkaa 
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olla oikeiden lähtötietojen saamisen ehto. Joskus se on aika haastavaa. Jotkut lähtötie-

dot saadaan, mutta on oma prosessinsa varmistaa, että ne ovat oikeat käyttäjän näkö-

kulmasta. (Haastattelu 4) 

Lähtötiedot olisi hyvä saada ajoissa, mutta käyttäjä haluaa määrittää ne mahdollisimman 

myöhään. Haasteena onkin, miten saadaan käyttäjä miettimään omaa tarvettaan kun-

nolla riittävän aikaisin. Saatetaan saada jotkut lähtötiedot, mutta käyttäjä alkaa myöhem-

min miettimään tarkemmin ja se tarve muuttuu. Yksi suunnitteluohjauksen tehtävistä on 

osata sanoa, että minkä jälkeen lähtötietoja ei enää muuteta, vaan ne lyödään lukkoon 

hankkeen edistymiseksi. (Haastattelu 4) 

Suunnittelijoille pitää myös kertoa, mikä on perusvarustelutaso vuokraamattomassa 

vuokralaisalueessa (Haastattelu 3). PD:n kohteissa on määritetty suunnitteluohjeeseen 

perusvarustelutasoja esimerkiksi toimistokohteisiin silloin, kun meillä ei ole vuokralaista 

(Haastattelu 1; Haastattelu 3; Haastattelu 4; Haastattelu 6; Haastattelu 7). Siinä on ker-

rottu esimerkiksi, minkä tyylinen alakatto ja lattiapinnoite halutaan mihinkin tilaan. Siinä 

ei ole spesifioitu mitään tiettyjä valmistajien tuotteita, mutta siitä pääsee hinta- ja laatu-

tasoon kiinni. Muuten suunnitellaan helposti ylilaatua ja liian kalliita pintamateriaaleja. 

(Haastattelu 3) 

Suunnitteluohje tulisi antaa suunnittelijoille lähtötiedoksi heti suunnittelun alussa. Suun-

nitteluohjeessa on määritettynä tilaajan ja kaikkien suunnittelulajien edustajien yhdessä 

sopimat suunnittelun lähtötiedot ja niiden peruste. Suunnittelijoille ei saa kuitenkaan an-

taa liikaa vaikutusvaltaa suunnitteluohjeen sisältöön, vaan pitää huolehtia, että se vastaa 

NCC:n tuotannon ja kustannuslaskennan mukaisia tavoitteita. (Haastattelu 1) 

Suunnittelijoille annetaan lähtötietoja myös taulukkomuodossa. Käytössä on esimerkiksi 

tekniset lähtötiedot Excel-taulukko, johon luetteloidaan osa-alueittain tiedossa olevat läh-

tötiedot. Taulukkoon on listattu esimerkiksi kerroskorkeudet eri kerroksissa, parkkipaik-

kojen koot parkkihallissa, kuormitustiedot, ääneneristysvaatimukset, sisäilmaluokka 

sekä vaatimukset sisälämpötiloille, ilmamäärille ja valaistukselle. Siitä paljastuu mitä ei 

tiedetä ja ne pitää selvittää. (Haastattelu 2; Haastattelu 3; Haastattelu 7) Taulukkoon on 

tehty tiettyjä ennakko-oletuksia projektiin katsomatta, joita noudatetaan, jos ei ole muita 

vaatimuksia. (Haastattelu 2)  

Kustannustietoutta pitää viedä suunnittelijoille siten, ettei laatutaso lähde ihan selvästi 

poikkeamaan siitä mitä pitäisi tehdä ja mitä suunnittelija itse kuvittelee mitä voisi tulla. 

Jos tilaaja on määrittänyt haluavansa kivilattian sisäänmenoaulaan, tulee tarkistaa Esti-

modelista siihen varattu summa ja viedä se kustannustieto lähtötiedoksi suunnittelijalle, 
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jotta materiaali pysyisi budjetissa. Jos laatutaso nousee tilaajan lähtötietojen tarkentu-

essa siitä millä hankkeen tavoitehinta on arvioitu, pitää siitä saada korvaus. Siinä pitää 

suunnittelun ohjauksen olla tarkkana. (Haastattelu 3; Haastattelu 5) 

Estimodelin kustannustietoa pitää viedä suunnittelijoille, mutta se ei aina tarkoita, että 

Estimodelin arvioimaan tavoitekustannukseen päästään. Voi olla, että Estimodel on ar-

vioinut jonkun asian väärin. Se on kuitenkin vain arvio, huonoimmillaan hyvin rajallisella 

määrällä tietoa. Kaikkea suunnittelua ei pysty mitenkään ohjaamaan niin, että se pysyy 

sille arvioidussa budjetissa. (Haastattelu 3) Estimodelissa tulee huomioida suunnitte-

luohjeen mukaiset olosuhteet. (Haastattelu 1) 

Allianssihankkeissa suunnittelijoille annetaan Estimodelin Excel-tuloste ihan sellaise-

naan käyttöön. Uutena ominaisuutena Estimodelista saa myös tilakohtaisia tulosteita, 

joista näkee huonekorttimaisesti, kuinka paljon esimerkiksi laatoitusta on ajateltu mihin-

kin tilaan. Aikaisemmin suunnittelijoiden on ollut hankala nähdä tulosteesta mihin tilaan 

mitäkin on varattu ja kuinka paljon. (Haastattelu 5) Harva suunnittelija osaa miettiä, mitä 

suunniteltu kokonaisuus maksaa. Sen takia suunnittelijoille kannattaa antaa lähtötietoina 

esimerkkituotteita, laatutasoja ja määriä, joita Estimodelista saa. (Haastattelu 5) 

Lähtötiedot tulisi antaa suunnittelijoille mahdollisimman yksiselitteisesti, ei saa jäädä tul-

kinnanvaraa (Haastattelu 4; Haastattelu 6). Numeeriset lähtötiedot ovat hyviä. Etenkään 

talotekniikan puolella ei voi kuvata lähtötietoja adjektiiveilla vaan tulee antaa eksakteja 

arvoja. Arkkitehdille tuotteen tekniset ominaisuudet kuten kulutuksen kestävyys on hyvä 

lähtötieto. (Haastattelu 4) 

3.4.5 Toteutussuunnitteluvaiheen suunnittelun ohjausprosessi 

Tilaajan ja käyttäjän tarpeiden muutokset 

Tilaajan ja käyttäjän tarpeiden muutokset voivat olla monenlaisia. Toiset vaikuttavat 

suunnittelun ohjausprosessiin enemmän, pienemmät eivät käytännössä ollenkaan. Suu-

rilla muutoksilla on aikatauluvaikutuksia ja jo kertaalleen suunniteltuja suunnitelmia voi-

daan joutua suunnitteleman uudelleen. Uudelleen suunnittelusta tulee myös kustannuk-

sia lisää. (Haastattelu 3) Ennen muutosten tuomista toteutussuunnitelmiin, pitää ne 

muistaa hyväksyttää kustannusten osalta tilaajalla (Haastattelu 7).  

Suunnittelun ja rakentamisen limittyessä aikataulupaine voi heijastua myös hankintaan 

ja lopulta rakentamiseen. Yleisaikataulu, hankinta-aikataulu ja suunnitteluaikataulu vai-
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kuttavat toisiinsa ja tärkeintä on pitää mielessä yleisaikataulun toteutuminen. (Haastat-

telu 3) Kun käyttäjältä tulee suuri muutos toteutussuunnitteluvaiheessa, pitää arvioida 

aikataulun ja kustannusten kautta, voidaanko muutosta enää toteuttaa. (Haastattelu 4) 

Toteutussuunnitteluvaiheen aikaisten tarpeiden muutosten välttämiseksi pitää olla oikein 

tehty lähtötietoaikataulu. Lisäksi tulee huolehtia, että lähtötiedot saadaan tilaajalta ja 

käyttäjältä sen mukaisesti. (Haastattelu 5; Haastattelu 6) Lähtötietoaikatauluun pitää 

osata kirjata kriittiset päätökset, jotka tulee tehdä varhaisessa vaiheessa suunnittelua. 

Tällainen voi olla esimerkiksi hissi, joka tulee olla päätettynä jo ennen kuin tontilla edes 

rakennetaan mitään. (Haastattelu 5) Jos käyttäjän lähtötietoaikataulu poikkeaa paljon 

suunnitellusta suunnitteluaikataulusta, joudutaan käymään keskustelua, mitä käyttäjän 

lähtötietoja suunnitelmiin viedään ja missä vaiheessa. Voidaan joutua ottamaan riski 

suunnittelun edistymiseksi siitä, että jotkin lähtötiedot muuttuvat vielä suunnittelun jäl-

keen. Pitääkin välttää, ettei käyttäjälle anneta liian löysää aikataulua lähtötietojen anta-

miselle. (Haastattelu 2) 

Jos tarpeiden muutoksia tulee myöhäisessä vaiheessa, pitää projektipäällikön miettiä 

työpäällikön ja vastaavan työnjohtajan kanssa onko muutos enää mahdollinen ja mitä 

ongelmia muutos aiheuttaisi. Tulee tunnistaa ongelmat, joita ei pystytä enää hallitse-

maan ja pitää pystyä sanomaan milloin muutokset eivät enää ole mahdollisia. Muuten 

riskinä on koko käyttöönoton vaarantuminen. (Haastattelu 5) 

Estimodelin osalta pitää käydä läpi mitä kustannuksia on varattu Estimodeliin ja verrata 

käyttäjän esittämää vaihtoehtoista ratkaisua siihen. Esimerkiksi jos lattiamateriaalia 

muutetaan, pitää verrata asennuskuluista lähtien, miten muutos vertautuu Estimodelin 

arvioimiin kustannuksiin. Ennen muutospäätöstä pitää saada tehtyä arvio millä tavalla 

muutos vaikuttaa kustannuksiin ja aikatauluun. Aina ennen kuin muutosta lähdetään to-

teuttamaan, sille pitää olla hyväksyntä. (Haastattelu 2) 

Muutokset tulee huomioida suunnitteluaikataulussa varaamalla sinne ylimääräistä aikaa 

yllättäville muutoksille (Haastattelu 1; Haastattelu 3). Suunnitelmapakettikatselmusvai-

heessa ja hankintavaiheessa voi tulla vielä muutoksia suunnitelmiin, joiden tekemiseen 

pitää olla aikaa. Usein kuitenkin hankkeiden aikataulut ovat liian optimistisia ja tiukkoja. 

Suunnitelmat eivät kuitenkaan aina tule kerralla valmiiksi. (Haastattelu 3; Haastattelu 6) 

Kun aikataulu on tiukka, joudutaan usein tekemään niillä suunnitelmilla mitä on saatu 

siihen mennessä valmiiksi. (Haastattelu 6) 

Pitää tiedostaa, että jos tehdään Estimodelista poikkeavia päätöksiä, eikä niihin ole va-

rattu rahaa, täytyy säästöt löytyä muualta. (Haastattelu 4) Ensimmäiseksi pitää tietysti 
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tunnistaa muutokset. Pitää huomata, jos suunnitelmiin alkaa tulla Estimodelista poik-

keavia päätöksiä. Ettei tavoitteet ala muuttumaan ja suunnitelmat eroamaan tavoiteta-

sosta. Kun muutoksia havaitsee, pitää niihin reagoida ja puuttua, jotta pysytään Estimo-

delin arviossa. (Haastattelu 5)  

Harva suunnittelija osaa arvioida tekemiensä materiaalimuutosten kustannusvaikutuk-

sia. Siksi pitää selvittää mitä suunnittelija on suunnittelemassa ja sen jälkeen selvittää 

hinta kyseiselle suunnitelmalle. Näin päästään ajoissa vertaamaan suunnittelijan valin-

toja Estimodelin tavoitekustannukseen. (Haastattelu 5; Haastattelu 7) 

Estimodelin hyödyntäminen ja huomioiminen suunnittelun ohjausprosessin ai-

kana 

Kunnes tavoitearvio on käytettävissä, Estimodel on hankkeen ainoa kustannustieto. Sii-

hen pitää aina palata tarkistamaan, mitä kustannuksia suunnitelmille on varattu. (Haas-

tattelu 2) Suunnittelun käynnistyessä olisi hyvä käydä läpi millä logiikalla Estimodel on 

kyseiseen hankkeeseen tehty ja onko Estimodeliin huomioitu käyttäjän muutoksia. 

(Haastattelu 2; Haastattelu 7)  

Luonnossuunnitteluvaiheessa pitäisi varmistaa, että Estimodel arvioon on syötetty oikeat 

tiedossa olevat asiat (Haastattelu 3; Haastattelu 7). Pitää myös seurata, ettei suunnitel-

miin tule toiminnallisuuksia, mitä Estimodelin laatimisessa ei ole oletettu. Jos tulee isoja 

toiminnan muutoksia, Estimodel pitää päivittää sen mukaiseksi. (Haastattelu 4) Jos Es-

timodelissa on virheitä, ne pitäisi korjata sinne, että se vastaa todellisuutta. Näin varmis-

tutaan, että kustannukset on arvioitu mahdollisimman tarkasti ja tavoitteen asetanta on 

oikea. Estimodel arviota käytettäessä pitää huomioida, että siellä on poikkeamia suun-

taan ja toiseen. Johonkin kokonaisuuteen on voitu varata liian vähän rahaa ja vastaavasti 

toiseen liikaa. Pitää hahmottaa kokonaisuus. (Haastattelu 3; Haastattelu 7) 

Toteutussuunnitteluvaiheessa Estimodelin arvioimat kustannukset pitää ottaa suunnitte-

lun ohjauksen tavoitteeksi, johon suunnittelua ohjataan niin paljon kuin se on mahdol-

lista. Toisiin suunnitelmiin pystyy ohjauksella vaikuttamaan enemmän ja toisiin vähem-

män. Arvioidut kustannukset eivät aina pidä, mutta se pitää olla suunnittelun lähtökohta. 

Projektipäälliköllä tulee olla tieto, minkä verran mihinkin kokonaisuuteen on varattu kus-

tannuksia ja sen on pakko olla suunnittelun pohjana. Toteutussuunnitteluvaiheessa käy-

tettävissä oleviin kustannuksiin ei voida enää vaikuttaa, vaan ne on sidottu jo aikaisem-

massa vaiheessa. (Haastattelu 3) 

Toteutussuunnitteluvaiheessa Estimodelista tutkitaan tilojen varustelutasoja ja muita 

ominaisuuksia (Haastattelu 1; Haastattelu 4; Haastattelu 6; Haastattelu 7). Jos käyttäjä 

haluaa tiloihin muutoksia, joita Estimodeliin ei ole huomioitu, pitää sopimusasiakirjoilla 
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pyrkiä esittämään, että ollaan lisäämässä jotain, mistä aikaisemmin kustannuksia lasket-

taessa ei ole tiedetty. Estimodel ei ole sopimusasiakirja, joten se ei riitä perusteluksi. 

(Haastattelu 4)  

Haastateltavan viisi mukaan Estimodelia tulisi käyttää kaikissa suunnitteluvaiheissa. 

Varhaisessa vaiheessa Estimodelilla saadaan tilaohjelmasta suhteellisen luotettava ar-

vio hinnoittelulle. Siinä vaiheessa pitäisi hakea sopiva taso kustannuksille, koska silloin 

niihin on vielä mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi. Toteutussuunnitteluvaiheessa Esti-

model toimii lähtötietona suunnittelulle. Sieltä nähdään, millaisia varauksia on tehty ja 

millä tasolla asioita on ajateltu toteutettaviksi. Ne pitää purkaa suunnittelun lähtötiedoksi 

ja käsitellä ennen kunkin suunnitteluvaiheen aloitusta. (Haastattelu 5) 

Suunnittelun käynnistyttyä pitää seurata mihin suuntaan suunnitelmat lähtevät muok-

kaantumaan ja verrata luonnoksia Estimodeliin. Tässä vaiheessa suunnitelmiin on vielä 

helppo vaikuttaa. Näin vältytään siltä, että suunnitelmakatselmukseen tulisi täysin vää-

ränlaisia valmiiksi tehtyjä suunnitelmia. Kun kuvat on kerralla tavoitteen mukaisesti tehty, 

ei niitä tarvitse enää palauttaa uudelleen suunniteltaviksi. Pitää pystyä ennakoimaan, 

kun aikataulu on tiukka. Muuten voi käydä kiireessä niin, että kukaan ei seuraa suunni-

telmien kustannusvaikutuksia ja hankinnassa vasta huomataan, jos silloinkaan, että kus-

tannukset ovat liian suuret. Silloin on jäänyt välivaiheita tekemättä.  Hankintavaiheessa 

ei ole enää paljon tehtävissä, koska harvoin on aikaa enää suunnitella uudelleen. (Haas-

tattelu 5)  

Myös haastateltavan kuusi mukaan suunnittelu tulisi ohjata Estimodelin kustannuspuit-

teeseen. Haastateltavan mukaan suunnitelmista kuitenkin tulee yleensä niiden tarkentu-

essa paljon arvioituja kalliimpia. Haastateltava kertoo peilaavansa kustannuksia enem-

män tavoitearvioon kuin Estimodeliin. (Haastattelu 6) 

Tarkistuspisteet tavoitteille 

Haastattelujen perusteella tavoitteille pystyttiin määrittämään viisi tarkastuspistettä to-

teutussuunnittelun aikana. Pääasiassa keskityttiin kustannustavoitteiden seuraamiseen. 

Suurin osa haastateltavista lähti pilkkomaan tarkastuksia suunnittelu/hankintapaketeit-

tain. Aikatauluseurantaa tehdään kerran kuukaudessa suunnittelukokouksiin (Haastat-

telu 4). 

Ensimmäinen tarkistus tulee tehdä, kun ollaan siirtymässä toteutussuunnitteluun. Tällöin 

tarkistetaan, että tavoitteet on asetettu oikein ja mitkä toteutussuunnittelun tavoitteet 

ovat. (Haastattelu 3) 
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Seuraava tarkistus tehdään, kun aletaan suunnittelemaan jotakin suunnittelukokonai-

suutta (Haastattelu 2; Haastattelu 3; Haastattelu 4; Haastattelu 5; Haastattelu 7) Esimer-

kiksi, kun julkisivujen suunnittelu aloitetaan, tarkistetaan aluksi varattu kustannus, luvattu 

laatutaso sekä aikataululliset asiat, jotka voivat vaikuttaa valittaviin suunnitteluratkaisui-

hin. Nämä käydään läpi suunnittelijoiden kanssa. (Haastattelu 2; Haastattelu 5) 

Kolmas tarkistuspiste on suunnitelmien välitarkistus. Haastateltavien kolme ja viisi mu-

kaan suunnittelijoilta tulee vaatia suunnitelmaluonnoksia ja seurata, että suunnitelmat 

ovat menossa kohti tavoitteita. Keskeneräisestäkin suunnitelmasta pystyy tekemään var-

sin pätevän kustannusarvion. Tällä välivaiheella voidaan välttyä seuraavassa tarkistus-

pisteessä suurimmilta ongelmilta. (Haastattelu 3; Haastattelu 5) 

Neljäs tarkistuspiste on suunnittelukatselmukset, jotka pidetään, kun suunnittelukokonai-

suus on valmis. Näissä hankintakin saattaa olla mukana. (Haastattelu 2; Haastattelu 3; 

Haastattelu 4) Suunnittelukatselmukseen pitää olla tehtynä katselmuksessa käsiteltä-

vistä suunnitelmista kustannusarvio. Katselmuksessa käydään läpi, miltä osin suunnitel-

mat menevät tavoitteeseen ja mitä on vielä tehtävissä, jos suunnitelmat ylittävät asetetun 

kustannustavoitteen. Kustannuksia verrataan Estimodel arvioon. (Haastattelu 3) 

Viides ja viimeinen tarkastuspiste on hankintaa käynnistettäessä tehtävä hankintakatsel-

mus. (Haastattelu 2; Haastattelu 3; Haastattelu 7) Tässä vaiheessa katsotaan vielä vii-

meisen kerran mitä toteutus tehdyillä suunnitelmilla maksaa ja miten se suhteutuu Esti-

modelin arvioon. (Haastattelu 3) Hankintainsinööri tekee omaa taulukkoa, johon on yh-

teenlaskettu kaikki hankinnoissa siihen mennessä sitoutuneet kustannukset. Siitä pysty-

tään näkemään, ollaanko tavoitteessa. Hankinnat eivät ole kuitenkaan enää aktiivista 

suunnittelun ohjaamista ja kustannuksiin on vaikea enää vaikuttaa. (Haastattelu 2; Haas-

tattelu 4) Hankinnan jälkeen pitää vielä huolehtia, että lopulliset suunnitelmat ovat toteu-

tuksenmukaiset niin sanotut as build kuvat. (Haastattelu 5) 

Suunnitelmapaketit ja hankintapaketit 

Haastatteluista nousi esille selkeästi kaksi eri toimintatapaa suunnittelun ohjauksen ja-

otteluun. Osa haastateltavista ohjaa suunnittelua hankintapaketeittain ja osa suunnitel-

mapaketeittain. Viisi haastateltavaa olivat hankintapakettien kannalla ja kaksi haastatel-

tavaa kertoivat pyrkivänsä ohjaamaan suunnittelua suunnitelmapaketeittain. Suunnitel-

mapaketit jakautuvat hankintavaiheessa useampaan hankintapakettiin. 

Haastateltava yksi kokee hankintapaketit selkeämmiksi kokonaisuuksiksi kuin suunnitel-

mapaketit. Hankintapaketit etenevät pääosin rakentamisen kanssa prosessinomaisesti 

samassa järjestyksessä. (Haastattelu 1) Haastateltava kaksi pyrkii luomaan suunnitel-

mapaketit, jotka samalla palvelevat suoraa myös hankintaa ja miettii hankintapakettien 
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kautta suunnittelun ohjausta (Haastattelu 2). Haastateltava kuusi kertoo suosivansa han-

kintapaketteja etenkin sen takia, että tekee paljon yhteistyötä hankinnan kanssa. Kun 

heti suunnittelun alussa käy hankinnan kanssa läpi hankintapaketit, on suunnitteluakin 

helppo ohjata niiden mukaan. (Haastattelu 6) 

Myös neljäs haastateltava kertoo käyttävänsä hankintapaketteja. Hänen mukaansa 

suunnitelmapaketit voisivat kuitenkin palvella paremmin etenkin monimutkaisissa raken-

teissa. Hankintapaketteja käytettäessä suunnitellaan rakenteen osat hankintajärjestyk-

sessä eikä yhtenä suunnitelmapakettikokonaisuutena. Tästä voi seurata ongelmia ra-

kenteiden yhteensopivuuksissa, mikä puolestaan johtaa turhiin muutostöihin ja lisäkus-

tannuksiin. (Haastattelu 4) 

Viides haastateltava kokee hankintapaketit suunnittelun ja rakentamisen limittävissä 

hankkeissa toimivammiksi suunnittelun nopeatempoisuuden vuoksi. Aikataulut ovat niin 

kireitä, että suunnitelmia tulee tehdä hankinnat edellä, eikä ole aikaa suunnitella koko-

naista suunnitelmapakettia kerralla vaan se pitää pilkkoa osiin. Haastateltava ei kuiten-

kaan näe suurempien kokonaisuuksien, kuten rakennuksen koko julkisivun, ohjaamista 

täysin mahdottomana ja toteaa, että sillä voitaisiin välttyä jonkun verran suunnitelmien 

yhteensovittamisessa ilmeneviltä ongelmilta. (Haastattelu 5) 

Haastateltava kolme ohjaa suunnittelua suunnitelmapaketeittain, jotka jakautuvat myö-

hemmin useampaan hankintapakettiin. Esimerkki suunnitelmapaketista on runkopaketti, 

joka jakautuu hankintapaketteihin, joita ovat esimerkiksi runkoelementit, porraselementit 

ja rungon teräsrakenteet. (Haastattelu 3) Myös seitsemäs haastateltava kertoo pyrki-

vänsä ohjaamaan suunnittelua suunnitelmapaketeittain, mutta kokee etteivät suunnitte-

lijat yleensä haluaisi suunnitella suurina kokonaisuuksina. Harva suunnittelija myöskään 

tietää mitä suunnitelmapaketit tarkoittavat. Heille pitää selittää miksi niitä halutaan käyt-

tää. Haastateltavan mukaan suunnitelmapaketteja tulisi suosia, koska ne mahdollistavat 

isojen kokonaisuuksien käsittelyn kerrallaan, jolloin asioihin on huomattavasti helpompi 

vaikuttaa kuin yksittäisisiä hankintapaketteja käytettäessä. (Haastattelu 7) 

Toteutussuunnittelun ohjausprosessin pääkohdat 

Haastattelujen (Haastattelu 1; Haastattelu 2; Haastattelu 3; Haastattelu 4; Haastattelu 5; 

Haastattelu 6; Haastattelu 7) pohjalta yhteen kasatut toteutussuunnittelun ohjausproses-

sin pääkohdat: 

 LHS-aikataulun tekeminen (lähtötieto, suunnittelu, hankinta -aikataulu) 

 Suunnitelmapaketin aloituskokous, lähtötietojen läpikäynti 
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 Suunnittelun ohjaustoimet: suunnittelukokoukset kuukausittain, suunnitelmapa-

laverit viikoittain, Big Roomit ym. 

 Suunnitelmapakettikatselmukset 

 Suunnitelmien korjauskierrokset 

 Hankintapakettikatselmukset 

3.4.6 Muita haastatteluissa esille tulleita huomioita 

NCC:n projektipäälliköiden ja PD:n väliselle työnjaolle olisi hyvä olla kuvaus ja toiminta-

malli. Esimerkiksi selkeästi kuvattuna se, kuka vetää käyttäjäsuunnittelua missäkin vai-

heessa hanketta. (Haastattelu 2) 

Suunnitteluaikataulu pitää tehdä huolellisesti ja sen seurantaan tulee panostaa. Suun-

nitteluaikataulun seuranta on ollut monessa hankkeessa turhan joustavaa ja viivästymi-

siä on annettu tapahtua. Suunnitteluaikataulun tekemiseen tulisi käyttää aikaa ja sille 

pitäisi halkea hyväksyntä suunnittelijoilta. Kun kaikki osapuolet sitoutuvat aikatauluun, 

siitä tulee yhteinen tavoite. (Haastattelu 3) 

Projektipäälliköiden välillä on paljon erilaisia käytäntöjä kustannusten seurannasta. Sii-

hen olisi hyvä luoda yhteiset käytännöt. Etenkin välivaihe, jossa suunnitelmien ensim-

mäisiä luonnoksia vertaillaan Estimodeliin, puuttuu monelta. Silloin olisi vielä helppo ke-

hittää suunnitelmia, jos näyttää, että niistä on tulossa turhan kalliita. (Haastattelu 3) 

Estimodelin käytöstä suunnittelun ohjauksessa olisi hyvä tehdä fokusalue. Yritykseen on 

tullut paljon uusia projektipäälliköitä. Olisi hyvä varmistaa, että kaikki tietävät mikä Esti-

model on ja osaisivat käyttää sitä riittävästi suunnittelun ohjauksessa. (Haastattelu 3) 

Aikaa ei tunnu olevan koskaan tarpeeksi, mutta välillä olisi hyvä pysähtyä ja tehdä väli-

tarkistus, että missä ollaan menossa. Voisi vaikka pakottaa itsensä raportoiman tietyin 

väliajoin itselleen mitä on tehty ja mitä on tekemättä. Tämä helpottaisi työn priorisointia. 

(Haastattelu 4) 

Pitäisi luoda suunnittelun ohjaukselle prosessi, jota voi seurata. Lisäksi voisi olla tehtä-

välistoja siitä mitä missäkin vaiheessa tulisi tehdä. Ne selkeyttäisivät tehtäväkuvaa. Li-

säksi pitäisi lisätä VDC:n hyödyntämistä suunnittelun ohjauksessa. (Haastattelu 7) 
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4. ANALYYSI ESTIMODELIN HYÖDYNTÄMI-
SESTÄ TOTEUTUSSUUNNITTELUN OHJAUK-
SESSA 

Tässä luvussa analysoidaan luvussa kolme esitettyjä empiirisen tutkimuksen tuloksia, 

verrataan niitä luvun kaksi teoreettiseen aineistoon ja esitetään tämän vertailun myötä 

syntyneitä johtopäätöksiä. Luvussa pyritään vastaamaan tutkimuksen tutkimuskysymyk-

siin. Tutkimuskysymyksiin vastataan kohdeyrityksen näkökulmasta vertailemalla empii-

risestä tutkimuksesta saatuja tuloksia kirjallisuustutkimuksella kerättyyn aineistoon. Tut-

kimuskysymyksiin vastaamisen lisäksi luvussa esitellään haastattelututkimuksen ja kir-

jallisuustutkimuksen perusteella luotu toteutussuunnittelun ohjausprosessin prosessiku-

vaus ja kerrotaan sen käytöstä sekä testaamisesta. Luvun päättää tutkimuksen kritiikki 

ja pohdinta tutkimuksen tulosten yleistettävyydestä. 

4.1 Suunnittelun ohjaaminen kohdeyrityksessä 

Tutkimuksen ensimmäinen päätutkimuskysymys on: ”Miten Estimodelin lähtötietoja hyö-

dynnetään suunnittelun ohjaamisessa tarjousvaiheesta toteutukseen?” Tutkimuskysy-

mykseen vastaamiseen hyödynnettiin alakysymystä: ”Miten suunnittelua tulisi ohjata 

hankkeissa, joissa toteutussuunnittelu ja rakentaminen limittyvät?”. Tutkimuskysymyk-

seen pyrittiin vastaamaan kirjallisuustutkimuksen, dokumenttitutkimuksen ja haastattelu-

tutkimuksen avulla.  

4.1.1 Projektipäällikön toimenkuva 

Haastattelujen sekä kirjallisuustutkimuksen pohjalta voidaan luoda päätelmä, että pro-

jektipäällikön työnkuva on kohdeyrityksessä laaja. Projektipäälliköiden tärkein työtehtävä 

on suunnittelun ohjaus. Suunnittelun ohjaajan tulee asettaa suunnittelulle ja suunnitteli-

joille selkeät tavoitteet ja ohjeet sekä organisoitava suunnittelu huolella. Tavoitteet ilme-

nevät hankkeelle asetettuina laajuus-, aika-, laatu- ja kustannustavoitteina. Jotta asetet-

tuihin tavoitteisiin päästään, tulee suunnittelun ohjauksen olla aktiivista ja toimivaa heti 

hankkeen alusta alkaen. Suunnittelutyötä pitää valvoa ja havaittuihin poikkeamiin puut-

tua. Suunnitteluun liittyvät päätökset ovat sitä merkittävämpiä ja vaikuttavampia, mitä 

aikaisemmassa vaiheessa hanketta ne tehdään. (Junnonen 2009) 

Ajan kuluessa yksittäinen päätös vaikuttaa vähemmän kokonaiskustannuksiin. Toisaalta 

sitoutuneita kustannuksia on vaikeampi muuttaa, mitä pidemmälle hankkeessa edetään. 
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Yksittäinen päätös myöhemmässäkin vaiheessa saattaa vaikuttaa kustannuksiin todella 

voimakkaasti, jos päätös muuttaa aikaisempia suunnitelmia tai pahimmassa tapauk-

sessa jo tehtyä ja toteutettua työtä. (Junnonen 2009) Toisin sanoen muutosten tekemi-

nen tulee jatkuvasti kalliimmaksi hankkeen edetessä. Suunnittelun ohjaajan tulee ohjata 

suunnittelua siten, että estetään sellaisten päätösten ja valintojen toteutuminen, jotka 

aiheuttavat hankkeelle tarpeettomia ja kohtuuttomia kustannuksia tai aikatauluviiveitä. 

Kustannusohjauksessa ei ohjata niinkään kustannuksia vaan päätöksiä, jotka vaikuttavat 

hankkeen kustannuksiin. Suunnitteluratkaisun mukaiset arvioidut kustannukset eivät saa 

ylittää hankkeelle määritettyä tavoitehintaa. (Kankainen & Junnonen 2004) 

Haastatteluvastauksista oli havaittavissa, että haastateltavat näkivät oman työtehtä-

vänsä ja sen vastuut hieman eri tavoilla. Haastateltavat painottivat vastuksissaan erilai-

sia asioita. Pääsääntöisesti kaikki vastaajat sanoivat suunnittelun ohjauksen tehtävänä 

olevan suunnitelmien ohjaus hankkeen tavoitteisiin. Vastauksista oli kuitenkin havaitta-

vissa, ettei käytännön työssä aina toimita tämän periaatteen mukaisesti. Haastattelujen 

pohjalta jäikin tutkijalle mielikuva, että kohdeyrityksen projektipäälliköiden työnkuva ja 

vastuut olisi syytä määrittää ja kirjata selkeästi ylös esimerkiksi toimintajärjestelmään.  

4.1.2 Suunnitelma- ja hankintapaketit 

Haastattelututkimuksessa ilmeni, että kohdeyrityksen suunnittelun ohjaajilla on vaihtele-

via käytäntöjä liittyen suunnitelmien jaotteluun suunnitelmia ohjattaessa. Suurin osa 

haastatelluista suunnittelun ohjaajista ohjaa suunnittelua hankintapaketeittain. Ainoas-

taan kahdella haastateltavalla on käytössään suunnitelmapaketit. Kuitenkin kaksi han-

kintapaketteja käyttävää suunnittelun ohjaajaa koki, että suunnitelmapaketit voisivat 

mahdollisesti palvella suunnittelukokonaisuutta hankintapaketteja paremmin.  

SUKE-mallin mukaan toteutussuunnittelun ja rakentamisen limittävissä projektinjoh-

tourakoissa suunnittelua tulisi ohjata suunnitelmapaketeittain, jotka jaetaan myöhemmin 

suunnitelmien valmistuttua hankintaa palveleviksi hankintapaketeiksi. Tähän on pää-

dytty, koska perinteisesti käytettyjen hankintapakettien on havaittu soveltuvan huonosti 

limitettyyn hankemalliin, koska suunnittelun kannalta hankintapaketit muodostavat vää-

riä ja liian pieniä asiakokonaisuuksia. Suunnittelija joutuu usein ratkaisemaan hankinta-

pakettia laajemman suunnittelukokonaisuuden kerralla, jolloin hankintapaketeittain tehty 

suunnitteluaikataulu ei palvele suunnittelua optimaalisesti ja suunnitelmat voivat myö-

hästyä. Suunnitelmapaketit poistavat tämän ongelman, koska niissä suunnitelmat on ka-

sattu kokonaisuuksiksi, joiden keskinäiset riippuvuudet pakottavat ratkaisuihin yhtä ai-

kaa. (Kruus et al. 2006) 
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Haastatteluista selvisi, että hankintapaketteja käytetään, koska ne koetaan selkeäm-

miksi kokonaisuuksiksi kuin suunnitelmapaketit ja koska ne etenevät pääosin rakenta-

misen kanssa prosessinomaisesti samassa järjestyksessä. Lisäksi hankintapakettien 

käytön koettiin tukevan yhteistyötä hankinnan kanssa. Toteutussuunnittelu on haastat-

telujen mukaan niin nopeatempoista ja aikataulut ovat niin kireitä, että ei ole aikaa suun-

nitella suuria kokonaisuuksia, vaan ollaan pakotettuja etenemään hankinnan tarpeiden 

mukaisesti. Suunnitelmapaketteja suosiva haastateltava kertoi kokevansa suunnitelma-

pakettien ongelmaksi sen, että suunnittelijat eivät halua suunnitella suuria suunnittelu-

kokonaisuuksia. Lisäksi kaikki suunnittelijat eivät tunne suunnitelmapakettimenettelyä.  

Suunnitelmapakettien käyttöä puoltavat haastateltavien havainnot suunnitelmien yh-

teensovittamisessa ilmenevien ongelmien vähenemisestä suunnitelmapaketteja käytet-

täessä.  

Kohdeyrityksen usean suunnittelunohjaajan käytäntö poikkeaa kirjallisuudessa määritel-

lystä toimintatavasta. Tutkimuksessa haastateltiin ainoastaan seitsemää henkilöä, joten 

tutkimuksen perusteella on hankala tehdä yleistettävää johtopäätöstä siitä, tulisiko koh-

deyrityksen suunnittelun ohjaajien käyttää hankinta- vai suunnitelmapaketteja toteutus-

suunnittelun ohjaamiseen. Voidaan kuitenkin tehdä johtopäätös, että suunnitelmapaket-

tien käyttäminen todennäköisesti vähentää suunnitelmien yhteensovittamisessa ilmene-

viä ongelmia. 

4.1.3 Aikataulun hallinta, tavoitteen asetanta ja lähtötiedot 

Haastattelujen mukaan hankkeiden aikatavoitteet ovat erittäin kireitä, mikä asettaa haas-

teita hyvän aikataulun tekemiselle. Haastateltavat keskittyivät aikatauluongelmiin pää-

asiassa aikataulun laatimisen näkökulmasta. Oikein määritetty suunnitteluaikataulu on-

kin merkittävä suunnittelun onnistumiseen ja laatuun vaikuttava tekijä. Tutkijan mielestä 

aikatauluongelmiin tulisi kuitenkin suhtautua enemmän aikataulunhallinnan näkökul-

masta. Aikataulunhallinnalla varmistetaan, että hanke voidaan toteuttaa ja saada val-

miiksi suunnitellussa ajassa. Suunnitteluun käytettävää aikaa kiristää usein päävuokra-

laisen muuttopäivä, johon on jouduttu lupautumaan hankkeen käynnistämiseksi. Suun-

nitteluun käytettävissä olevaan aikaan ei pystytä yleensä vaikuttamaan, joten tulee kes-

kittyä siihen, miten käytettävissä oleva aika käytetään.  

Aikataulun toteutumiseksi suunnittelun ohjaajan tulee hallita suunnittelun ohjausproses-

sia siten, että suunnitelmat täyttävät heti valmistuttuaan niille asetetut tavoitteet, jolloin 

korjaussuunnittelua ei tarvita. Tällöin vältytään haastatteluissa kuvattu tilanne, jossa ai-
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kataulun kireyden takia joudutaan joustamaan optimaalisista suunnitelmista, koska muu-

toksille ei ole aikaa. Haastatteluissa havaittiin, että aikataulunhallintaa voitaisiin kehittää 

paremmalla tavoitteen asetannalla ja lähtötietojen viestinnällä. 

Estimodel toimii kohdeyrityksen toteutussuunnittelun tavoitteen asettamisen työkaluna. 

Suunnitelmat tulisi ohjata Estimodelissa määriteltyihin laajuus-, määrä- ja laatutavoittei-

siin. Estimodelilla tehty kustannusarvio on tärkeä lähtötieto toteutussuunnittelun ohjaa-

jalle. Haastatteluissa tuli kuitenkin ilmi, että moni suunnittelun ohjaajista ei juurikaan hyö-

dynnä Estimodelia suunnittelun lähtötietona. Kun haastateltavilta kysyttiin, millaisilla läh-

tötiedoilla toteutussuunnittelua lähdetään tekemään, käytännössä kukaan ei maininnut 

lähtötietona Estimodelia ilman siihen liittyen esitettyjä lisäkysymyksiä. Pääasiassa lähtö-

tietona haastattelujen mukaan käytetään suunnitteluohjetta sekä taulukkomuotoisia tek-

nisiä tietoja. 

Tavoitteiden asettaminen suunnittelijoille on kriittisessä asemassa toteutussuunnittelun 

ja rakentamisen limittävissä urakoissa, joissa tiukan aikataulun takia suunnitelmien pitää 

toteutua kerralla Estimodelin arvion mukaisesti. Korjauskierroksiin ei ole aikaa ja suun-

nittelijoiden tulee heti suunnittelun aluksi tietää selkeästi, mitä tulisi suunnitella. Ilman 

tavoitteita ja oikeita lähtötietoja suunnittelijat eivät voi tuottaa toivotunlaisia suunnitelmia. 

Suunnittelusta johtuvat virheet ovat kustannuksiltaan rakentamisen suurin virheryhmä. 

Suuri osa suunnittelun virheistä johtuu kirjallisuuden mukaan nimenomaan lähtötietojen 

ja koordinoinnin puutteesta. (Kiirat et al. 2007) Tavoitteet suunnittelulle ovat näkyvissä 

Estimodeliin tehdyistä oletuksista tilojen ominaisuuksille. Suunnittelun ohjaajan pitää 

osata hyödyntää sekä viestiä Estimodelista saatavaa informaatiota suunnittelijoille suun-

nittelun lähtötiedoksi. Tämä vaatii ohjelman käytön osaamista ja riittävästi aikaa paneu-

tua sieltä saatavaan informaatioon.  

Kirjallisuustutkimuksessa perehdyttyyn SUKE-malliin liittyen tutkija puolestaan teki ha-

vainnon, ettei siinä oteta selkeästi kantaa, miten tavoitteet toteutussuunnittelulle asete-

taan. SUKE-mallin mukaan suunnittelun ohjauksella pyritään varmistamaan hankkeelle 

asetettujen tavoitteiden toteutuminen, mutta ei määritellä selkeästi, millä menetelmällä 

kyseiset tavoitteet asetetaan toteutussuunnittelua varten. (Kruus et al. 2006) Kohdeyri-

tyksessä tätä varten on kehitetty Estimodel, josta tilakohtaisesti voidaan nähdä yksityis-

kohtaiset tavoitteet toteutussuunnittelulle. 

Haastattelujen mukaan tilaajan lähtötietojen puuteellisuus aiheuttaa paljon ongelmia 

suunnittelun ohjaukseen. SUKE-mallin mukaan tilaajan päätöksenteko lopullisista tilara-

kenteista vaiheistuu hankintojen mukaisesti siten, että lopulliset päätökset tulevat ajan-
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kohtaisiksi vasta rakennustyön loppuvaiheessa. Vaiheistettu päätöksenteko antaa tilaa-

jalle harkinta-aikaa ja mahdollisuuden muuttaa valintojaan rakennustyön aikana. Sa-

malla tilaajalta vaaditaan kuitenkin päätöksentekoaikataulun noudattamista. (Kruus et al. 

2006) 

Asiakkuuden näkökulmasta, suunnittelun ohjaajan tulee tuntea ja ymmärtää asiak-

kaidensa toiminnalliset tarpeet. Pitää siis ymmärtää tilaajan sekä rakennuksen käyttäjän 

liiketoimintaa, jotta suunnittelun ohjaaja voi tukea toiminnallaan heidän arvon tuottoaan 

mahdollisimman hyvin. Tilaajan toiminnan tuntemisella voidaan auttaa tilaajaa päätök-

senteossa, ja täten edistää lähtötietojen syntymistä oikea-aikaisesti. (Pekkanen 2005) 

Näistä yhteenvetona voidaan todeta, että tilaajan lähtötietoihin liittyviin ongelmiin pysty-

tään vaikuttamaan hyvällä lähtötietoaikataululla, sen noudattamisella sekä tilaajan toi-

mintaan perehtymällä.  

4.1.4 Suunnitelmien kustannusseuranta ja kustannusohjaus 

Target costingin periaatteiden mukaisesti rakennusyritys pyrkii rakentamaan tuottavia ja 

asiakkaidensa toiveet täyttäviä tuotteita. Target costing määrittelee hinnan tuotekehityk-

sen lähtötiedoksi ennemmin kuin sen lopputulokseksi. Jos asetettu kustannustavoite ylit-

tyy, on suunnitelma virheellinen ja sitä tulee kehittää. Hankeen hinta perustuu asiakkaan 

vaatimuksiin rakennuksen ominaisuuksista ja asiakkaan halukkuudesta maksaa näistä 

ominaisuuksista. Suunnittelun ohjaamisen tulisikin ohjata suunnitelmat asetettuun kus-

tannustavoitteeseen, jolla hankinnat saadaan tehtyä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. 

(Cooper & Slagmulder 1999; Pennanen 2011) Estimodelia tulisi hyödyntää suunnittelun 

ohjauksessa target costingin periaatteilla. Estimodelilla määritetään hinta ennen suun-

nittelua asiakkaan tarpeiden mukaan ja tämän jälkeen suunnittelu ohjataan Estimodelilla 

määritettyyn kustannustavoitteeseen. 

Aikaisemmin todettiin, että kireän aikataulun takia suunnittelu pitää saada ohjattua suo-

raan tavoitteisiin ilman tarpeita korjauskierroksille. Tämä tarkoittaa, että suunnitelmakat-

selmuksiin tulisi saada ainoastaan tavoitteiden mukaisia suunnitelmia. Suunnitelmapa-

kettikatselmukset ovat tärkeä osa suunnittelun kustannushallintaa ja vaikka tavoitteena 

onkin saada katselmuksiin ainoastaan tavoitteen mukaisia suunnitelmia, on niissä silti 

syytä verrata suunnitelmien mukaista kustannusarviota suunnittelukokonaisuuden tavoi-

tekustannukseen. Tavoitekustannus voidaan saada joko Estimodelista tai hankkeen ta-

voitearviosta. Syytä onkin järjestää suunnittelukatselmus SUKE-mallin mukaisesti jokai-

sen suunnittelukokonaisuuden jälkeen ja ennen hankintojen tarjouspyyntöjen lähettä-

mistä (Kruus et al. 2006). Ennen suunnitelmakatselmusta tulee suunnittelun ohjaajan 
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tehdä ennakkotyö, eli katselmuksessa käsiteltävien suunnitelmien kustannusten arvi-

ointi. Tämä vaikutti kuitenkin haastattelujen perusteella jäävän osalta tekemättä. 

Haastateltavat kertoivat viimeisen kustannusten tarkastuspisteen olevan hankinnasta 

saatava informaatio suunnitelmien kustannuksista ja niiden vertautumisesta tavoitearvi-

oon. Samalla kuitenkin kommentoitiin, että hankintavaihe on liian myöhäinen vaihe ha-

vaita suunnittelussa tehtyjä virheitä, koska tällöin muutoksille ei ole yleensä enää aikaa. 

Suunnittelua tulee ohjata suunnitteluprosessin aikana kustannustietoisesti, ettei hankin-

tavaiheessa synny yllätyksiä. Suunnittelun ohjaus ohjaa suunnitelmat kustannustavoit-

teeseen, jolla hankinnat saadaan tehtyä tavoitearvion mukaisesti. 

Kirjallisuudessa SUKE-mallin mukaan hankintavaiheessa hankintasopimuksin sidotut 

kustannukset ilmoitetaan raportin muodossa säännöllisesti tavoitebudjettiin suhteutet-

tuna. Samalla raportoidaan tilaajalle suunnitelma-, aikataulu- ja työmaatilanne, kirjatut 

laskut, tehdyt ja tulevat hankinnat sekä muut sovitut asiat. Näin SUKE-mallin mukaan 

poikkeamat on helppo havaita ja niihin voidaan reagoida suunnitelmia muuttamalla sekä 

muuttamalla hankintojen sisältöä ja laajuutta. (Kruus et al. 2006) Tutkijan mielestä han-

kinta ei kuitenkaan enää ole aktiivista suunnittelun ohjausta, koska muutosten teko suun-

nitelmiin hankintavaiheessa on liian myöhäistä.  

Rakennushankkeen kustannukset määräytyvät kirjallisuuden mukaan lähes kokonaan 

hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin tehdään päätökset hankkeen laajuuteen ja laatu-

tasoon liittyen. Rakennusvaiheessa hankkeen kustannuksiin ei voida juurikaan enää vai-

kuttaa alentavasti. (Kankainen & Junnonen 2004; RT 10-11226 2016) Tämän takia suun-

nittelun ohjauksella onkin merkittävä vaikutus hankkeen kustannustasoon ja kannatta-

vuuteen. Haastatteluista oli havaittavissa, että kiireen keskellä suunnitelmien kustannuk-

sia ei välttämättä ohjata ja seurata aktiivisesti. Suunnitelmat saatetaan hyväksyä, jos 

niissä ei havaita rakentamisen laatua heikentäviä ongelmakohtia. Tähän liittyen olisikin 

hyvä pohtia, mistä suunnittelun ohjaajien kohdeyrityksessä halutaan vastaavan. Ovatko 

he vastuussa siitä, että toteutuskelpoiset suunnitelmat valmistuvat aikataulussa, vai siitä, 

että valmistuu kustannustavoitteet täyttävät suunnitelmat oikea-aikaisesti. 

Tutkijan tiedossa on, että tutkimuksen kohdeyrityksellä on käytössään tulospalkkiojärjes-

telmä hankkeiden tuotannon toimihenkilöille. Tulospalkkion yhtenä mittarina on hank-

keen toteutuneet kustannukset. Suunnittelun ohjaajille vastaavaa kannustinjärjestelmää 

ei kuitenkaan ole. Tämä herättää kysymyksen kannattaisiko suunnittelun ohjaajatkin ot-

taa mukaan hankekohtaiseen tulospalkkiojärjestelmään, joka kannustaisi heitä tarkem-

paan suunnitelmien kustannusohjaukseen.  
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4.2 Estimodelin hyödyntämiseen liittyvät ongelmat 

Tutkimuksen toisella päätutkimuskysymyksellä pyrittiin selvittämään Estimodelin hyö-

dyntämiseen liittyviä ongelmia. Toinen tutkimuskysymys kuuluu: ”Miksi suunnitelmien to-

teutuskustannukset poikkeavat Estimodel-mallinnuksen tavoitekustannusarviosta?” Tä-

hän kysymykseen pyrittiin löytämään vastaus seuraavien alakysymysten avulla: ”Miksi 

Estimodelin kustannusarviotietoa ei hyödynnetä suunnittelun kustannustavoitteena?”, 

”Miksi sallitaan suunnittelun poiketa tavoitekustannusarviosta?”, ”Osataanko hahmottaa 

materiaali- ja työtapamuutoksien aiheuttamat aikataulu- ja kustannusvaikutukset?” ja 

”Ovatko tarjousvaiheen suunnitelmien lähtötietovaatimukset oikein huomioitu ja las-

kettu?”. Kysymyksiin pyrittiin vastaamaan haastattelututkimuksen avulla. 

Kun haastateltavilta kysyttiin määritelmää haastattelun alkupuolella sille, mikä on Esti-

model ja mihin sitä voidaan käyttää, vaikutti siltä, että kaikilla on varsin hyvin hallussa 

tieto, mitä tietoa Estimodel sisältää ja miten Estimodelia voidaan hyödyntää kustannus-

laskennassa. Osalta jäi kuitenkin kokonaan huomioimatta sen arvo suunnittelun ohjaa-

misen tavoitteiden asettamisen työkaluna. Myöhemmin haastattelujen aikana kävi sel-

keästi ilmi, että ohjelman hyödyntämisessä suunnittelun ohjauksessa oli puutteita. Monet 

haastateltavat eivät tuoneet esille mitään Estimodeliin liittyvää, jos tutkija ei kysynyt suo-

raan siihen liittyvää kysymystä ja silloinkin saatettiin päätyä vähän sivuun itse aiheesta. 

Tämä on huolestuttavaa, koska kaikille haastateltaville oli selkeästi kerrottu haastattelun 

alussa, että työssä pyritään selvittämään nimenomaan Estimodelin käyttöä suunnittelun 

ohjauksessa. Kysyttäessä millaisilla lähtötiedoilla toteutussuunnittelua lähdetään teke-

mään käytännössä kukaan ei maininnut lähtötietona Estimodelista saatavaa informaa-

tiota. Vaikutti siltä, että Estimodelin käyttäminen koettiin turhan työlääksi ja Estimodelista 

saatavien tulosteiden ei koettu palvelevan suunnittelua. Kuitenkin myös hyviä toiminta-

tapoja oli havaittavissa. 

Estimodelin hyödyntäminen vaatii työtä, taitoa ja riittävästi aikaa. Lisäksi tulee myös ym-

märtää, mikä merkitys ja hyöty Estimodelilla on toteutussuunnittelun ohjaamisessa. Mer-

kittävimmäksi syyksi vähäiselle Estimodelin hyödyntämiselle suunnittelun ohjaajien kes-

kuudessa tutkija näkee riittämättömän tietämyksen Estimodelista ja yhtenäisten toimin-

tatapojen puutteen. Seitsemästä haastateltavasta ainoastaan kaksi oli haastatteluhet-

kellä toiminut tehtävässään yli viisi kuukautta. Lisäksi kaksi haastateltavaa olivat vasta 

aloittaneet yrityksessä. Jotta yrityksen toimintatavat suunnittelun ohjausprosessissa oli-

sivat selkeitä kaikille uusille työntekijöille, pitäisi heille järjestää enemmän perehdytystä 

aiheeseen. Olisi hyvä olla luotuna toimintamalleja, joita tulisi noudattaa suunnittelun oh-

jauksen eri vaiheissa. Tätä varten alaluvussa 4.4 on esitettynä prosessikuvaus kohdeyri-

tykselle toteutussuunnittelun ohjaamiseen. Pitää kuitenkin muistaa, että pelkkä koulutus 
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ja ohjaus ei takaa oikeaoppista toimintaa, vaan työntekijältä vaaditaan myös halua ke-

hittyä ja tehdä asiat ohjeistetulla tavalla. 

Haastatteluissa oli myös havaittavissa luottamuspulaa Estimodelilla tuotettuihin kustan-

nusarvioihin. Haastatteluissa todettiin esimerkiksi, että Estimodelia ei kannata enää käyt-

tää sen jälkeen, kun tavoitearvio on tehty, koska Estimodel ei tämän jälkeen pidä enää 

paikkaansa. Haastateltavat kokevat myös Estimodel arvioiden sisältävän virheitä.  

Tällä hetkellä kohdeyrityksen tavoitearvio tehdään Estimodelin pohjalta, eikä siinä pitäisi 

olla suuria eroja Estimodeliin nähden. Toteutussuunnittelun ohjauksessa ei tulisi sivuttaa 

Estimodelia, koska se on erittäin hyödyllinen suunnittelun ohjauksen tavoitteiden asetta-

miseen ja suunnitelmien ohjaamiseen. Estimodelissa on esitetty tilavaatimuksia muo-

dossa, joita tavoitearviosta ei voida nähdä. Voidaankin todeta tavoitearvion olevan ta-

voite tuotannolle ja Estimodelin luovan tavoitteen suunnittelulle. Tavoitearvio toimii kus-

tannusseurannan perustana. Estimodelista nähdään, miten näihin kustannuksiin pääs-

tään. Tämä tulisikin selkeyttää suunnittelun ohjaajille. 

Estimodelissa mahdollisesti esiintyvät virheet ei saa oikeuttaa poikkeamaan tavoitearvi-

osta. Jos virheenä pidetään Estimodelin eroa myöhemmin tehtyyn suunnitelmaan, ei 

suunnittelun kustannusohjauksen ideaa ole ymmärretty. Suunnitelman pitää vastata Es-

timodelia, ei päinvastoin, koska Estimodel on tavoite. Ei pitäisi tyytyä tilanteeseen, ettei 

kaikkia suunnitelmia pystytä ohjaamaan Estimodelin mukaisiin kustannusksiin, vaan pi-

tää pyrkiä löytämään keinot asetetun kustannustavoitteen saavuttamiselle. 

4.3 Suunnittelun ohjausprosessin mallintaminen 

Kolmas tutkimuksen pääkysymys käsittelee suunnittelun ohjausprosessin mallintamista. 

Kysymys on asetettu muotoon: ”Miten toteutussuunnittelun ohjausprosessi kannattaa 

mallintaa, jotta sen käytettävyys suunnittelun ohjaukseen on mahdollisimman hyvä?” 

Päätutkimuskysymykseen vastaamisen avuksi yritettiin löytää vastaus alakysymykseen: 

”Mitkä ovat sopivat tarkastuspisteet prosessin edetessä?” Kysymyksiin pyrittiin tutkimuk-

sessa vastaamaan kirjallisuustutkimuksen ja haastattelututkimuksen avulla. 

Kirjallisuuden ja haastatteluiden pohjalta voidaan määrittää viisi tarkastuspistettä tavoit-

teille toteutussuunnittelun aikana. Tarkastuspisteet ovat: 

 Toteutussuunnittelun aloitus 

 Suunnitelmapaketin aloituskokous 

 Suunnitelmapaketin välitarkastus 

 Suunnitelmapakettikatselmus 
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 Hankintapaketin toteutus 

Kriittisimmät näistä ovat suunnitelmapaketin aloituskokous ja välitarkastus. Kun suunni-

telmapaketin suunnittelua käynnistettäessä suunnittelijoille kerrotaan selkeästi, mitkä 

paketin tavoitteet ja lähtötiedot ovat, pystyvät he suunnitella suunnitelmat tavoitteiden 

mukaisiksi ilman suuria ongelmia. Välitarkastus on myös tärkeä, koska siinä vaiheessa 

tehdyistä luonnoksista pystytään vielä helposti palauttamaan suunnittelu alkupisteeseen, 

jos havaitaan suunnittelun ajautuvan väärään suuntaan. Näin vältytään uudelleen suun-

nittelulta, jolle limitetyissä hankkeissa ei yleensä ole aikaa eikä kustannusvarausta. 

Haastatelluissa ainoastaan kaksi haastateltavaa mainitsi tekevänsä välitarkastuksia en-

nen varsinaista suunnitelmapakettikatselmusta. Tämä olisikin varmasti tärkeä kehitys-

kohde kohdeyrityksessä. 

Haastatteluissa selvisi tarve paremmille suunnittelun ohjausta tukeville toimintamalleille 

ja työkaluille. Olisi hyvä luoda prosessi, mitä voisi seurata ja soveltaa. Lisäksi voisi olla 

tehtävälistoja prosessin tueksi eri vaiheisiin. Toteutussuunnittelun osalta tähän tarpee-

seen pyrittiin vastaamaan tässä tutkimuksessa luomalla prosessikuvaus toteutussuun-

nittelun ohjaamiseen haastatteluista saatuja tuloksia sekä SUKE-mallia soveltaen. Pro-

sessikuvaus on esitettynä alaluvussa 4.4 Toteutussuunnittelun ohjausprosessi. 

4.4 Toteutussuunnittelun ohjausprosessi 

Tässä alaluvussa esitellään haastattelututkimuksen ja kirjallisuustutkimuksen perus-

teella luotu toteutussuunnittelun ohjausprosessin prosessikuvaus ja kerrotaan sen käy-

töstä. Alaluku alkaa kehitetyn prosessikuvauksen esittelyllä. Tämän jälkeen kerrotaan 

prosessikuvauksen käyttöohjeet. Viimeiseksi alaluvussa kerrotaan prosessikuvauksen 

testaamisesta.  

4.4.1 Uusi toteutussuunnittelun ohjauksen prosessikuvaus 

Aikaisemmin luvussa 4 eritettyjen päätelmien pohjalta on luotu ehdotus kohdeyrityksen 

toteutussuunnittelun ohjaamisprosessin kuvauksesta, joka on esitetty kuvassa 17. Suu-

remmassa mittakaavassa prosessikuvaus löytyy liitteestä B. Esitetty prosessikuvaus 

pyrkii erityisesti kiinnittämään huomiota suunnitelmien tarkastuspisteisiin ja siihen, miten 

Estimodelin lähtötietoja tulisi hyödyntää toteutussuunnittelun ohjauksessa kohdeyrityk-

sessä. Prosessikuvauksen pääperiaatteena on, että suunnitelmat tulisi saada suunnitel-

tua kerralla tavoitteidenmukaisiksi ilman ylimääräisiä korjauskierroksia. 
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Kuva 17.  Toteutussuunnittelun ohjaamisen prosessikuvaus  

4.4.2 Prosessikuvauksen käyttöohjeet 

Prosessikuvauksessa on mallinnettu toteutussuunnittelun ohjauksen tärkeät työvaiheet.  

Toteutussuunnittelu alkaa hankkeen tavoitteiden, suunnitelmajaon, suunnitteluaikatau-

lun, hankintasuunnitelman, Estimodelin ja tavoitearvion läpikäynnillä. Tämän jälkeen 

suunnittelijoiden kanssa on pidettävä suunnittelun aloituskokous, jossa suunnittelijoille 

esitellään hanke, hankkeen tavoitteet ja käydään suunnittelijoiden kanssa yhdessä läpi 

suunnittelun aikataulu.  

Tämän jälkeen toteutussuunnittelun ohjaus on mallinnettu suunnitelmapaketeittain syk-

leissä tapahtuvina tehtävinä. Suunnitelmapaketin ohjaus vaiheistuu suunnitelmapaketin 

aloituskokoukseen, suunnitelmapaketin välitarkastukseen, suunnitelmapakettikatsel-

mukseen ja hankintapaketin toteutukseen. Toteutussuunnittelun päätteeksi tarkistetaan 

vielä suunnitelmien olevan toteutuksen mukaiset, eli tehdään niin sanotut as build kuvat. 

Suunnitelmapaketin aloituskokous pidetään ennen suunnitelmapaketin suunnittelun 

aloittamista. Suunnitelmapaketin aloituskokouksessa annetaan suunnittelijoille suunni-

telmapaketin lähtötiedot. Kokouksessa käydään läpi suunnitelmapaketin suunnitelmien 

toimitusaikataulu, suunnitelmapaketin laadulliset tavoitteet, käyttäjän antamat lähtötiedot 

ja tarpeelliset Estimodelista löytyvät lähtötiedot muun muassa tilakorteista. Suunnittelun 

ohjaaja käy tässä vaiheessa läpi Estimodelista saatavan kustannusten tavoitetason.  
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Suunnitelmapaketin välitarkastus on nopea työvaihe, jossa suunnittelun ohjaaja tarkas-

taa suunnitelmien luonnoksista suunnittelun etenemisen tavoitteiden mukaisesti ja niitä 

kohti. Suunnittelun ohjaaja laatii kustannuksista suuntaa-antavan vertailun Estimodel 

kustannusarvioon. Lopuksi suunnittelun ohjaaja tekee välitarkastuksen mukaiset tarvit-

tavat ohjaustoimet. Välitarkastuksen tavoitteena on havaita suunnitelmien mahdollinen 

ajautuminen pois asetetuista tavoitteista. Tässä vaiheessa muutokset on vielä mahdol-

lista toteuttaa ja vältytään myöhemmän vaiheen uudelleen suunnittelulta. 

Suunnitelmapakettikatselmuksessa käydään läpi suunnitelmapaketin valmiit suunnitel-

mat. Ennen suunnitelmapakettikatselmusta suunnittelun ohjaaja vertaa suunnitelmat Es-

timodelin asettamaan tavoitteeseen. Suunnitelmapakettikatselmuksessa sopijaosapuo-

let voivat pätevästi todeta ovatko suunnitelmat valmiit ja sisältävätkö ne kaikki tiedot, 

joita tuotanto tarvitsee. Suunnitelmapakettikatselmuksessa tarkastetaan myös suunnit-

teluratkaisun laatu, rakennettavuus, turvallinen toteutettavuus ja tarkoituksenmukaisuus 

kustannusten osalta. Katselmuksessa sovitaan mahdolliset korjaus- ja muutostehtävät 

ja niiden aikataulutus. 

Ennen hankinnan aloitusta hankintapaketin toteutusvaiheessa varmistetaan, että suun-

nitelmissa on tarvittavat materiaalien ja työsuoritusten spesifikaatiot hankintaa varten. 

Hankinta vertaa hankinnan aikana saatuja tarjouksia Estimodelin sisältöön ja tavoitear-

vioon. Hankinnasta saadun informaation kautta suunnitelmiin sovitaan mahdolliset täs-

mennykset ja niiden aikataulu. Suuret muutokset ovat kuitenkin haastavia enää tässä 

vaiheessa. 

Prosessikuvauksesta suunnittelun ohjaajaa näkee tarpeelliset vaiheet hallitun toteutus-

suunnittelun ohjausprosessin aikana, joilla voidaan mahdollistaa tavoitteiden mukaisten 

suunnitelmien toteutuminen aikataulussa. Tärkeintä on ylläpitää tilannetietoisuutta hank-

keen asetetuista tavoitteista ja toteutumasta suhteessa tavoitteeseen. Poikkeaminen ta-

voitteesta voi johtaa kustannuksiltaan merkittävään hankkeessa. Vertailua tulee ylläpitää 

dokumentoidusti, jotta se on viestittävissä ja hyödynnettävissä kaikille osapuolille. Ennen 

prosessikuvauksen laajaa käyttöönottoa, tulee sitä koekäyttää. Onnistuneen koekäytön 

jälkeen prosessikuvaus voidaan ottaa vakituiseen käyttöön. Prosessikuvauksen käyt-

töönottoa varten suunnittelun ohjaajille tulee järjestää koulutusta toteutussuunnittelun 

ohjaamisen yhtenäistetyistä toimintatavoista sekä prosessikuvauksen käyttöperiaat-

teesta.  
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4.4.3 Prosessikuvauksen testaus 

Tutkimuksessa ei suoritettu prosessikuvauksen käytännöntestaamista kohdeyrityk-

sessä. Tämä tulee suorittaa erillisenä tutkimuksena. Prosessikuvausta tukemaan olisi 

lisäksi hyvä luoda kohdeyrityksen toteutussuunnittelun ohjauksen tehtävälista. 

4.5 Tutkimuksen kritiikki ja tulosten yleistettävyys 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tilapohjaisen kustannusarvion lähtötietoja 

voitaisiin hyödyntää kohdeyrityksen toteutussuunnittelun ohjauksessa paremmin sekä 

luoda prosessikuvaus tilapohjaisen kustannusarvion pohjalta tehtävälle suunnittelun oh-

jaukselle. Tutkimuksen lopputuloksena saatiin käsitys kohdeyrityksen tilapohjaisen kus-

tannusarviomenetelmän, Estimodelin, hyödyntämisen nykytilasta kohdeyrityksen toteu-

tussuunnittelun suunnittelunohjauksessa. Lisäksi saatiin selvitettyä kohdeyrityksen to-

teutussuunnittelun ohjaamiseen liittyvät kehitystarpeet sekä luotua tehdyn analyysin 

avulla prosessikuvaus toteutussuunnittelun ohjaamiseen tilapohjaisen kustannusarvion 

lähtötiedoilla kohdeyrityksessä. 

Tutkimus suoritettiin tekemällä kirjallisuus-, dokumentti- sekä haastattelututkimusta. Kir-

jallisuustutkimukseen oli löydettävissä hyvin luotettavia lähteitä. Osa kirjallisuudesta kui-

tenkin käsitteli perinteisiä urakkamuotoja, joissa suunnittelu ja rakentaminen vaiheistuvat 

peräkkäin työssä tutkitun limittyvän mallin sijaan. Tutkija pyrki kiinnittämään tähän huo-

miota ja käyttämään kirjallisuutta ainoastaan työhön soveltuvin osin. Kirjallisuustutkimuk-

sen osalta on myös hyvä huomioida, että käytetyt aineisot ovat osittain samojen tutkijoi-

den tekemiä, jolloin näkemyseroja ei välttämättä juurikaan synny. Tutkija kokee kuitenkin 

kirjallisuustutkimuksessa käytetyt lähteet luotettaviksi tutkimuksen kannalta. 

Empiirinen tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena. Tapaustutkimus tehtiin keräämällä 

aineistoa dokumenttitutkimuksella kohdeyrityksen talonrakentamisen toimialan suunnit-

telun ohjauksen käytännöistä sekä haastattelemalla seitsemää talonrakentamisen toi-

mialan suunnittelun ohjaajaa. Dokumenttitutkimuksessa käytetyt dokumentit ovat yhtä 

lukuun ottamatta yrityksen sisäisiä dokumentteja, joten niiden tieteellisyyttä ei voida to-

distaa. Ne kuitenkin palvelivat tutkimusta antaen käsityksen, millaisilla oheistuksilla 

suunnittelun ohjaajat kohdeyrityksen talonrakentamisen toimialalla toimivat. 

Haastattelututkimus kohdistettiin vain yhden yrityksen talonrakentamisen toimialaan ja 

haastateltavia henkilöitä oli ainoastaan seitsemän. Näin ollen tutkimuksen tulokset eivät 

ole yleistettävissä koko rakennusalalle. Tutkimuksella pystyttiin kuitenkin selvittämään 

monipuolisesti kohdeyrityksen toteutussuunnittelun ohjaukseen vaikuttavia seikkoja ja 
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haastattelututkimuksen tulokset palvelivat tutkimuksen tavoitetta selvittää kohdeyrityk-

sen tilapohjaisen kustannusarvion hyödyntämisen kehityskohteet toteutussuunnittelun 

ohjauksessa. Osalla haastatelluista henkilöistä on lyhyt kokemus yrityksestä työnanta-

jana tai itse suunnittelun ohjaus työstä. Haastatteluista olisi voinut saada laajemman kä-

sityksen kohdeyrityksen hyvistä toteutussuunnittelun toimintatavoista laajentamalla tut-

kimus koskemaan muilla toimialoilla työskenteleviä kokeneita suunnittelun ohjaajia. Täl-

löin olisi kuitenkin pitänyt huomioida toimialakohtaiset erot haastattelujen vastauksissa. 

Tutkimuksessa muodostuneita käsityksiä vahvisti kuitenkin käyty keskustelu kohdeyri-

tyksen toisen toimialan suunnittelusta vastaavan johtajan kanssa. 

Haastatteluissa oli havaittavissa haastateltavien käynnissä olevien hankkeiden ominais-

piirteiden vaikuttavan haastatteluvastauksiin. Etenkin ensimmäisissä haastatteluissa 

haastattelujen toteutuksessa näkyi tutkijan kokemattomuus itse haastattelutilanteesta 

sekä tutkijan vielä kehittyvä tietämys suunnittelun ohjauksesta. Haastattelujen aikana 

tutkijan oli edellä mainituista syistä haastavaa havaita relevanttien jatkokysymysten esit-

tämisen kohteita. Haastattelukysymykset olivat kuitenkin itsessään laajoja, joten haas-

tattelumateriaalia kertyi riittävästi jatkokysymysten vähäisyydestä huolimatta. 

Diplomityöhön käytettävissä ollut aika vaikutti työn rajaukseen. Tästä syystä tutkimuk-

sessa luodun toteutussuunnittelun ohjauksen prosessikuvauksen käytännön testaami-

nen jouduttiin rajaamaan tutkimuksen ulkopuolelle. Näin ollen tutkijalla ei ole varmuutta 

prosessikuvauksen käytettävyydestä. Käytännöntestaus onkin syytä tehdä vielä ennen 

luodun prosessikuvauksen laajempaa käyttöönottoa. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitellään lyhyesti tutkimuksen keskeisimmät johtopäätökset sekä anne-

taan ehdotukset jatkotutkimukselle. 

5.1 Tilapohjaisen kustannusarvion hyödyntäminen toteutus-
suunnittelun ohjauksessa 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin tilapohjaisen kustannusarvion hyödyntämistä toteutus-

suunnittelun ohjauksessa tapaustutkimuksena kohdeyrityksen talonrakentamisen toi-

mialalla. Kohdeyritys käyttää tilapohjaiseen kustannusarviointiin Estimodel kustannusar-

viota. Tutkimuksessa pystyttiin löytämään useita kehittämiskohteita kohdeyrityksen to-

teutussuunnitteluprosessin kehittämiseksi, jotka on esitetty lyhyesti alla. 

 Projektipäällikön työnkuva kohdeyrityksessä on laaja. Projektipäällikön työnkuva 

ja vastuut olisi syytä määrittää ja kirjata selkeästi ylös esimerkiksi toimintajärjes-

telmään. 

 On syytä pohtia suunnittelun ohjaajien lisäämistä hankekohtaisen kannustinpalk-

kiojärjestelmän piiriin. 

 Tulee luoda yhdenmukaiset toimintatavat toteutussuunnittelun ohjaukseen. 

Tässä työssä on esitetty yksi ehdotus toteutussuunnittelun ohjauksen menettely-

tavoista. Suunnittelun ohjauksesta olisi hyvä olla prosessikuvauksia ja tehtävä-

listoja. 

 Tulee miettiä suunnitelmapakettien käyttämisen lisäämistä toteutussuunnittelun 

ohjauksessa. Suunnitelmapakettien käyttäminen todennäköisesti vähentää 

suunnitelmien yhteensovittamisessa ilmeneviä ongelmia. 

 Aikataulun hallintaan tulee kiinnittää huomiota. Suunnittelun ohjaajan tulee hallita 

suunnittelun ohjausprosessia siten, ettei korjaussuunnittelua tarvita, koska sille 

ei ole hankkeissa aikaa. Aikataulun hallintaa voidaan kehittää paremmalla tavoit-

teen asetannalla ja lähtötietojen viestinnällä. 

 Estimodel on kohdeyrityksen tavoitteen asettamisen työkalu. Suunnitelmat tulisi 

ohjata Estimodelissa määritettyihin laajuus-, määrä, ja laatutavoitteisiin. Suunnit-

telun ohjaajat eivät hyödynnä riittävästi Estimodelin mahdollisuuksia suunnittelun 

lähtötietona. 
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 Suunnittelun ohjaajan pitää osata hyödyntää sekä viestiä Estimodelista saatavaa 

informaatiota suunnittelijoille suunnittelun lähtötiedoksi. Tämä vaatii ohjelman 

käytön osaamista ja riittävästi aikaa paneutua ohjelmasta saatavaan informaati-

oon. Tällä hetkellä iso osa sopimuksen pohjana olevan laskelman oletuksista jää 

esittämättä suunnittelijoille. 

 Kaikissa kustannusarvioissa on virheitä. Estimodelin tarkkuutta on pyrittävä ke-

hittämään. Toteutussuunnittelun on lähdettävä siitä oletuksesta, että kustannus-

arvio on riittävän oikein laadittu. Arvio on tehty ennen suunnitelmaa, eikä arviota 

voida muuttaa suunnitelman mukaiseksi, mutta suunnitelma voidaan muuttaa ar-

vion mukaiseksi. 

 Suunnittelun ohjaajille pitää järjestää enemmän perehdytystä ja koulutusta Esti-

modelin käytöstä sekä yhtenäistetyistä toimintamalleista. Koulutuspäivät voisivat 

tuottaa yhteistä toimintatapaa ja yleistietoa Estimodelista. Varsinainen käyttökou-

lutus tulee järjestää suunnittelun ohjaajan oman hankkeen yhteydessä. 

 Tilaajan lähtötietoihin liittyviin ongelmiin pystytään vaikuttamaan hyvällä lähtötie-

toaikataululla, sen noudattamisella sekä tilaajan toimintaan perehtymällä. 

 Hankintaa ei voida pitää aktiivisena suunnittelun ohjaustoimena. Oikeat päätök-

set pitää tehdä jo aikaisemmin, koska hankintavaiheessa uudelleen suunnittelu 

on jo myöhäistä eikä sille ole aikaa. 

 Suunnitelmien kustannusvaikutuksia tulee seurata aktiivisesti toteutussuunnitte-

lun aikana. Tätä varten olisi hyvä olla määriteltyinä selkeitä tarkistuspisteitä kus-

tannustarkastuksille. Tämä on huomioitu tutkimuksessa luodussa ehdotuksessa 

toteutussuunnittelun menettelytavoista.  

5.2 Ehdotukset jatkotutkimuksen kohteiksi 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin ainoastaan yhden rakennusyrityksen talonrakentamisen 

toimialan toteutussuunnittelun ohjausta. Jatkotutkimuksessa olisi mielenkiintoista tutkia 

laajemmin tilapohjaisten kustannusarvioiden hyödyntämistä toteutussuunnittelun ohjaa-

misessa rakennusalalla. Tässä työssä tutkittua Estimodel kustannusarviota käytetään 

vain tutkimuksen kohdeyrityksessä, mutta vastaavia kustannusarviomenetelmiä on käy-

tössä rakennusalalla. Näitä laajemmin tutkimalla, voitaisiin löytää yleispätevästi parhaat 

toimintatavat tilapohjaisen kustannusarvion käyttämiseen toteutussuunnittelun ohjauk-

sen lähtötietona. 
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Tämän tutkimuksen osalta lisätutkimusta tulisi suorittaa esitetyn toteutussuunnittelun oh-

jaamisen prosessikuvauksen käytännön soveltuvuudesta. Lisäksi prosessikuvausta tu-

kemaan olisi hyvä luoda kohdeyrityksen toteutussuunnittelun ohjauksen tehtävälista.  

Estimodelista saatavien toteutussuunnittelun lähtötietojen käytettävyyden paranta-

miseksi Estimodelin määrä- ja tilatietojen havainnollisuutta ja informatiivisuutta olisi mah-

dollista kehittää erillisenä tutkimuksena. 
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  LIITE A     sivu 1(1) 
  

LIITE A – Haastattelukysymykset 

 

Haastattelukysymykset - Toteutussuunnittelun ohjaaminen tilapohjaisen 
kustannusarvion lähtötiedoilla 

Tämä haastattelu on osa diplomityön empiiristä tutkimusta, jossa tutkitaan toteutussuunnittelun 
ohjaamista tilapohjaisen kustannusarvion lähtötiedoilla. Haastattelututkimuksen tavoitteena on 
selvittää, miten Estimodelin lähtötietoja hyödynnetään toteutussuunnittelun ohjauksessa.  

 

Taustatiedot ja lämmittelykysymykset: 

1. Kerro lyhyesti työtehtävästäsi, työhistoriastasi ja työkokemuksestasi? 
2. Mitä ovat toimenkuvasi ja tehtäväsi suunnitteluprosessin aikana? 
3. Mikäli pitäisi mainita yksi keskeinen haaste suunnittelun ohjauksessa, mikä se olisi? 

Teema 1: Suunnittelun lähtötiedot 

1. Mikä on Estimodel ja mitä sillä tehdään? 
2. Millaisilla lähtötiedoilla suunnitelmia lähdetään tekemään toteutusvaiheessa? 
3. Miten suunnitelmien lähtötiedot tulisi esittää, jotta niitä olisi helppo tulkita ja noudattaa? 

Teema 2: Suunnittelun ohjausprosessi 

1. Miten tilaajan ja käyttäjän tarpeiden muutokset vaikuttavat toteutussuunnitteluvaiheen 
suunnitteluprosessiin? 

2. Miten Estimodelin laskennallinen malli tulisi mielestäsi huomioida suunnittelun 
ohjausprosessin aikana eri vaiheissa? 

3. Mitkä olisivat hyviä tarkastuspisteitä tavoitteille (laajuus, kustannus, laatu, aikataulu) 
toteutussuunnitteluprosessin aikana?  

4. Miten Estimodelin lähtötiedoista poikkeavien päätösten aiheuttamat aikataulu ja 
kustannusvaikutukset huomioidaan suunnittelun ohjausprosessin aikana?  

5. Miten suunnittelun ohjausta tulisi mielestäsi kehittää? 

Lopettavat kysymykset:  

1. Piirrä tai kerro suunnittelunohjausprosessin pääkohdat. Olet siirtymässä 
toteutussuunnitteluvaiheeseen ja lähtötietoina sinulla on yleissuunnitteluvaiheen 
suunnitelmat ja Estimodel-malli. Mitä välietappeja toteutussuunnitteluvaiheessa tulee olla ja 
miten Estimodelin laskennallista mallia hyödynnät suunnittelijoiden ohjauksessa. 
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LIITE B – Toteutussuunnittelun ohjaamisen 
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