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Tarjolla tänään

• Rakennuttamisen prosessi puuhankkeessa
• Toteutusmuotojen toiminta em. prosessissa
• Innovatiivisuuden edistäminen

Tarjolla ensi kerralla
• Kustannusten määräytyminen ja arviointi
• Hankinnan prosessi ja markkinatietojen

kerääminen
• Lainsäädäntöön liittyviä näkökohtia
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Miksi rakennushankkeiden
innovatiivisuutta pitäisi lisätä?
1. Ilmastotavoitteet

• Normit kiristyvät, ratkaisuja tarvitaan
• Esim. Puurakentaminen ei edisty ilman innovaatioekosysteemejä

2. Rakentamisen tuottavuus
• Suomen kansantaloudessa rakentaminen n. 13 % BKT:sta (Yli 30 mrd €)
• Tuottavuuden kehittyminen olematonta

3. Innovaatioiden kopioiminen muilta aloilta vaikeaa
• Esim. LEAN-tuotannosta puhuttu vuosikymmeniä (1990-luvulta alkaen), jalkautuminen rakentamiseen hidasta
• Edelleen hyvin käsityövaltaista, vaikka muut teollisuuden alat robotisoituvat

4. Sivuvirroissa valtavasti potentiaalia
• Rakennusala ylivoimasesti suurin jätteen tuottaja kaivosteollisuuden jälkeen (15 miljoonaa tonnia v. 2018)

5. Alan houkuttelevuus kilpailussa työvoimasta
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Hankkeen vaiheet rakennuttamisen näkökulmasta
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Tarveselvitys Hanke-
suunnittelu

Tekninen
suunnittelu Rakentaminen Käyttöönotto

Missä olisi tarvetta
rakennukselle?
Mihin käyttöön?

Yksinkertaisesti

Minkälainen määrä
minkäkin tyyppistä
tilaa? Mille
tontille?
Minkä muotoinen
rakennus?

Mitkä tekniset
järjestelmät
tarvitaan? Miten
ne saadaan
täyttämään
vaatimukset?

Miten kaikki
saadaan
asennettua? Mitä
poikkeamia saa olla
ja mitä ei saa olla?

Miten kaikki toimii?
Miten rakennusta
hoidetaan ja
huolletaan?

1. Tavoitteiden asettaminen: Miksi pitää
tehdä puusta?

2. Tuotantotekniikan valinta: Miten
vaikuttaa kokoon ja muotoon?

Puuhankkeen
erityispiirteitä

3. Tiedonsiirto suunnitteluorganisaation ja
esivalmisteteollisuuden välillä

4. Aikatauluvaikutukset
5. Kehitysvaiheen käyttäminen



Innovaatioilla vastataan haasteisiin
• Mistä haaste johtuu, mikä on muuttunut
• Mitkä voimat vaikuttavat muutoksessa Ilmastonmuutos Kauppataseen

alijäämä

Miten asetat tavoitteet? Onko aiemmin käytetyt mittarit edelleen
relevantteja?

Millaisia sopeumia muutos aiheuttaa? Sopeutuuko tuotanto vai
kulutus?

€
Brm2

€/m2

CO2
e/m2/a

kWh/a

€kotimainen työ
€vienti
€tuonti

• Kasvaako investointi?
• Kasvaako kulutus?
• Pieneneekö rakennus?
• Kehittyykö tuotantotekniikka? Miksi?

Kuinka todennäköisenä pidät, että tarjouspyyntösi kannustaa kehittämään uutta
tuotantotekniikkaa ja –kapasiteettia?Jussi Savolainen TAMK (jussi.m.savolainen@tuni.fi)

Tavoitteen asettaminen: Miksi pitää tehdä puusta?
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Laskelmat, keskimääräinen asuinkerrostalo: VTT / Tarja Häkkinen, Antti Ruuska
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Tiekartta_rakennusmateriaalien_hiilijala(40813)



Tuotantotekniikan vaikutuksia konseptisuunnitteluun

• Tuotantotekniikka valitaan usein aikaisessa vaiheessa (hankesuunnittelu)
• Tuotantotekniikka valitessa olisi hyvä ensin tunnistaa konseptin piirteet

• Mikä käyttötarkoituksen tyyppi? Eksklusiivinen vai Bulkki?  Minkä kokoisia tiloja? Huonekorkeus?
• Tonttiin liittyvät reunaehdot

• Arvioitava sekä hyötyjä asiakkaalle että kustannuksia ja tuotantoteknisiä haasteita
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Käyttöarvotavoitteet
• Mihin asiakastarpeisiin

vastataan = palvelutaso
• Mille tasolle kurotetaan

• Perustarpeet
• Toiminnan tarpeet
• Emotionaaliset

tarpeet

Taloudelliset tavoitteet
• Tavoiteltava

tulokassavirta
• Maksimi

investointikustannus
• Maksimi

ylläpitokustannus
• Tavoite jäännösarvolle

Ajalliset tavoitteet
• Käsittely ja valitusajat

hankkeessa
• Projektin alku ja kesto
• Tiedossa olevat

käyttöjen elinkaaret
• Ajankohta

jäännösarvolle

Ulkoisvaikutukset
• Mitkä seikat määrittävät

hankkeen yleisen
hyväksyttävyyden

• Monia näkökulmia:
• Kulttuurihistoriallinen
• Kaupunkikuvallinen
• Ympäristö



Puukerrostalojen  rakentamisjärjestelmiä

TilaelementitPilari-palkkiTasoelementit
© Markku Karjalainen



Suurelementti- vai modulirakenteinen?
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Toteutusaikataulu
Suurelementtikohde
• Paljon samaa perinteisen

betonielementeistä tehdyn
kerrostalon kanssa

• Aikataulua pidentävät
vakioimattomat detaljit ja
levytyksen suuri määrä

• Kerrostalon aikataulu n. 2
vuotta

Tilaelementtikohde:
• Huoneistoelementit likipitäen

valmiita asennettaessa
• Käytävätiloissa paljon paikalla

rakentamista (talotekniikka)
• Elementtiasennus 1-2 viikkoa
• Kerrostalon aikataulu n. vuosi
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Tiedonsiirto suunnitteluorganisaation ja
tuoteosatoimittajien kesken
• Esivalmistusasteen kasvaessa osa suunnittelutyöstä siirtyy tuoteosien toimittajille
• Eri tahot eivät välttämättä käytä samoja tai yhteensopivia ohjelmistoja

• Tiedonsiirron haasteiden poistaminen hyvä motivaatio kumppanuuksien rakentamiselle

• Rakennusosat pystytään yleensä suunnittelemaan ja toimittamaan, mutta
suunnitelmatiedon palauttaminen jatkokäyttöön voi olla haaste
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Tauko

• Jatkuu 10.30
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Toteutusmuotojen toiminta puuhankkeissa
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Toteutusmuoto on strategia hankkeen riskien hallintaan
- Sillä laitetaan sopimukset puhumaan samaa kieltä ja

rutiinit johtamaan samaan suuntaan

Jakautuu: Suunnittelumuoto ja Urakkamuoto
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Suunnittelumuodoista

• Kustannusperuste
• Aikapalkkio (tuntihinta)
• Suoritepalkkio (sovitut suunnitelmat)

• Laajuusperuste
• Täysin jaettu: Tilaajalla erilliset sopimukset kullekin konsultille
• Osittain jaettu: Suunnittelijoilla jonkin verran alikonsultteja
• Kokonaissuunnittelu: Pääsuunnittelijataho sopimussuhteessa tilaajaan, muut alikonsultteina

• Suunnittelun sisällyttäminen urakkaan
• Suunnittele ja toteuta urakkamuodot
• Teknisten ratkaisujen urakka
• Tuoteosakauppa
• Suunnittelun ohjausvastuun sisältävät urakat
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Tilaaja

Rakennuttaja-
konsultti

ARK
RAK

LVI
Sähkö

Automaatio

(Pää-)
Urakoitsija

(Ali-)
Urakoitsija

(Ali-)
Urakoitsija

(Ali-)
Urakoitsija

(Sivu-)
Urakoitsija

Tilaajan
hankinta



Maksuperuste urakkamuodoissa
Kustannusperusteisia urakkamuotoja
• Laskutyö

• Tilaaja maksaa materiaalit,
työkustannukset, alihankinnan ja
katteen

• Projektinjohtourakka (tavoite- ja
kattohinnalla)
• Kuten edellinen, mutta
• Tavoitehinnan alituksesta palkkio
• Tilaaja maksaa korkeintaan kattohinnan

• Allianssi
• Määritetään markkinahinta, ja palkkio

sidotaan sen alittamiseen
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Suoriteperusteisia urakkamuotoja
• Yksikköhintaurakka

• Maksetaan mitattujen suoritteiden mukaan
• Tuloksena sovitut yksittäiset suoritteet

• Jaettu urakka kiinteillä hinnoilla
• Maksetaan suoritteisiin sidotuissa erissä

urakoittain
• Lopputuloksena suoritettu urakka
• Yhteensopivuuden vastuu tilaajalla

• Kiinteähintainen kokonaisurakka
• Maksetaan suoritteisiin sidotuissa erissä
• Lopputuloksena kokonaan tehty rakennus

• Suunnittele ja toteuta –muodot
• Maksetaan suunnittelutavoitteiden

täyttymisestä
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Laskutyö

Kiinteähintainen
kokonaisurakka

Jaettu urakka

S&T-urakka

Projektinjohtourakka

Allianssi

Urakkamuoto Sopimusosaamisen
minimi

Päättää, mitä tehdään

Palkata suunnittelijat

Määritellä urakkarajat

Eritellä
suunnittelutavoitteet

Aikatauluttaa
lähtötietotarpeet

Iteroida parempia
toteutusvaihtoehtoja

Urakkaopimus
laskutuksesta ja
raportoinnista

Suunnittelusopimukset
esim. tehtäväluettelon

avulla

Sopimukset koordinoinnista

Kelpoisuusvaatimukset ja
hinta/laatu –vertailu

tarjouspyyntöön
Oikeudenmukaiset
palkkiomuutokset
tarjouspyyntöön
Kehitysvaihe ja

osaamisvaaatimukset
tarjouspyyntöön

Suunnittelun ohjaamisen
osaamisen minimi



Toteutusmuotoihin liittyviä haasteita
• Suunnittelu – tarjous – urakointi

(kokonais- ja jaettu urakka)
• Tilaaja vastaa suunnitelmien kehittämisestä
• Suunnittelijoilla rajallinen yhteys tuotannon

innovaatioihin
• Eri tuotantotekniikat eivät kilpaile

tehokkuudessa
• Suunnittele ja toteuta (ST-urakointi, KVR-

urakointi)
• Hyvänä puolena suunnittelun ja tuotannon

yhteistyö
• Hintapaine johtaa pienimmän kriteerit

täyttävän rakennuksen tarjoamiseen
• Tilaajalla vain pieni mahdollisuus oppia

tuotannosta
• Mahdollisuus arvotiedolla ohjaamiseen

vähäistä

• Projektinjohtourakointi / -palvelu (PJU,
PJP)

• Hyvänä puolena tilaajan, suunnittelun ja
urakoinnin välinen yhteistyö

• Hankesuunnittelu ei välttämättä tunnista
optimaalista tuotantoratkaisua

• Innovatiivisille ideoille ei välttämättä
soveltuvaa prosessia

• Oikeiden kumppaneiden valinta ja perustelu
työlästä

• Allianssimallit
• Hyvänä puolena yhteinen kehitysvaihe hanke- ja

teknisen suunnittelun saumakohdassa
• Kumppaneiden valinta ja sopimusten laatiminen

työlästä
• Raskasrakenteinen alkuvaiheen uusien ideoiden

etsimisen prosessiin
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Kehitysvaiheen sijoittaminen hankkeeseen

• Suunnitelmien kehitysvaiheessa selvitetään urakoitsijan ja tilaajan välisessä yhteistyössä
miten tavoitteet saadaan täytettyä edullisimmin

• Vaatii onnistuakseen:
• Selkeästi määritellyt suunnittelutavoitteet
• Kehittämiseen soveltuvat työtavat ja välineet (esim. bigroom)
• Sopimuksen, jossa mainitaan

• Millä ehdoin kehitysvaihe johtaa urakkaan
• Millä tavoin kehittäminen korvataan, jos se ei johda urakkaan

• Käytännössä sijoittuu hankesuunnittelun loppuun ja teknisen suunnittelun alkuun
• Mahdollista myös muissa toteutusmuodoissa kuin allianssissa
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Tarveselvitys Hanke-
suunnittelu Kehitys Tekninen

suunnittelu Rakentaminen Käyttöönotto



Tavoitteiden strateginen ja operationaalinen taso
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Strateginen

Operationaalinen

Käyttöarvotavoitteet
• Palveluverkko

• Kattavuus
• Logistinen

optimointi
• Toimipistetyypit
• Brändi-ilme

Taloudelliset
tavoitteet
• Investointiohjelma
• Ylläpidon

systematiikka
• Luottoluokitus
• Omavaraisuus

Ajalliset tavoitteet
• Investointien

aikajänteet
• Toiminnan

syklisyys
• Alueiden

kehittyminen

Ulkoisvaikutukset
• Imago
• Merkitys

yhteiskunnalle
• Vastuullisuuden

tavoitteet

Käyttöarvotavoitteet
• Oikea sisäilma
• Oikea sijainti
• Oikeat toiminnot
• Oikeat vyöhykkeet
• Oikean paikan

tuntu

Taloudelliset
tavoitteet
• Tilatehokkuus
• Käyttöaikamitoitus
• Ylläpidon

helppous
• Energiatehokkuus

Ajalliset tavoitteet
• Investoinnin

aikajänne
• Käytön

aloitusajankohta
• Projektin kesto
• Erityiset riskit

Ulkoisvaikutukset
• Tämän hankkeen

sidosryhmät
• Hankkeen maine
• Hankkeen vaikutus

ympäristöönsä



Innovaation potentiaali on sidoksissa
asiakastarpeisiin, joita se palvelee
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• Mitä arvoa katsot?
• Käyttöarvo
• Markkina-arvo
• Kulttuurillinen arvo

• Käyttöarvon synnyttää käyttäjä
käyttäessään

• Laatu
• Tuotteen ominaisuuksia, jotka vastaavat

asiakkaan tarpeisiin
• Vapautta virheistä

• Aito kehitys on sitä, kun laatu ja tuottavuus
kehittyvät yhtä aikaa

• Tuotantotekniikan kehittyminen
• Vain tällaiseen on varaa pitkällä

tähtäimellä

Tunne arvotieto
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Käyttöarvo
(hyöty, jonka

ihmiset saavat
käyttäessään)

Vaihtoarvo Kustannukset



Asiakastarpeiden ymmärtäminen
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Emotionaaliset tarpeet:
Tunnelma, kodikkuus

Käytännölliset tarpeet:
toiminta tiloissa,

tilanteet

Perustarpeet: Lämpö,
ilman raikkaus,

valoteho

Korkeaan
asiakastyytyväisyyteen ei
pääse keskittymällä vain
perustarpeisiin

Näitä on vaikea
sanoittaa

Näistä ei haluta
joutua puhumaan

Näistä on helppo
aloittaa keskustelu



Perus- ja toiminnalliset tarpeet
Perustarpeet (Lämpötila, puhdas sisäilma, säältä suojaus, perusvalaistus)
• Ovat kutakuinkin samat kaikilla ihmisillä, jos käyttötarkoitus on sama.
• Erityisvaatimuksia omaavat käyttötarkoitukset tulee kirjata. Nämä selviävät yleensä

tilaluettelosta.
• Tilaluettelon (tilojen määrä, käyttötarkoitukset ja koot ja koot) lisäksi tulisi ottaa kantaa

tarkemmin toiminnallisiin tarpeisiin ja emotionaalisiin tarpeisiin

Toiminnalliset tarpeet
• Riippuvat siitä, mitä tilojen käyttäjien halutaan pystyvän tekemään.
• Sijainti vaikuttaa esim. kulkuyhteyksiin ja ympäröiviin palveluihin, joten sillä on vahva yhteys

toiminnallisten tarpeiden täyttämiseen.
• Vedenjakelu, viemäröinti, sähköpisteet, tietoliikenneyhteydet, AV-tekniikka ja tilojen kalusteet

sekä varusteet määräytyvät tiloihin suunnitellun toiminnan perusteella.
• Tiloihin saapuminen ja siellä sujuvasti liikkuminen ovat liittyvät myös toiminnallisiin tarpeisiin.
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Emotionaalisten tarpeiden täyttämisessä onnistuminen saa paikan
tuntumaan intuitiivisesti oikealta

1. Oikealta tuntuminen ratkaistaan avainhetkissä. Avainhetkiä ovat esimerkiksi sisäänkäynnin löytäminen, tilaan saapuminen ja tilasta
poistuminen. Lisäksi toimintoihin liittyy tyypillisesti tunnistettavissa olevia merkityksellisiä hetkiä.

2. Avainhetkien suunnittelu täytyy tehdä kokonaisvaltaisesti, ja se vie resursseja. Siksi avainhetkiä täytyy valita sopiva määrä.

3. Ihmisellä on viisi aistia, joista jokainen vaikuttaa siihen, tuntuuko paikka oikealta. Tilaan tarvittava tunnelma pitää tunnistaa, ja
miettiä mitä aistikokemuksia pitää hyödyntää tunnelman aikaan saamiseksi

1. Maku. Missä tiloissa pitää pystyä syömään tai juomaan? Minne tilaan kuuluu ruokailu, minne välipalat, missä kaikkialla on hyvä
voida juoda kahvia?

2. Haju. Onko tilojen lähellä hajulähteitä, joita pitää pyrkiä eristämään? Onko olemassa hajuja, jotka voisivat tukea tilan
tunnelmaa (esim. kahvi tai huonekasvit)?

3. Kuulo. Tuleeko tilan vaimentaa ääntä, vai auttaa kuulemaan kauempana olevaa puhujaa/esiintyjää. Halutaanko tilan
kuulostavan aktiiviselta (puheensorina) vai rauhalliselta (paljon vaientavia pintoja)? Saako kenkien kopina tai oven
avautuminen kuulua? Onko viereisissä tiloissa äänilähteitä, joita pitäisi vaimentaa rakenteilla? Onko tilassa aktiivisia
äänilähteitä, voiko siellä soittaa omaa musiikkia?

4. Näkö. Minne asti avainhetkellä pitää nähdä. Mitä siellä pitää nähdä. Mitkä värit ja muodot liittyvät tilan tunnelmaan. Mitä ei
saa nähdä?

5. Tunto. Mihin paikkoihin saa/voi koskea, ja miltä sen pitää tuntua? Voiko joku pinta suorastaan vaatia koskemaan, rapistamaan,
silittämään tms.
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