
Asiantuntemuksen näkökulma 
talonsuunnitteluhankkeissa 
 
Projektipäivät 12.11.2013 
Harri Tinkanen 



Wise Group Finland Oy 

•  Talonrakennuksen konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttaminen 

•  Toimialat RAP, RAK, TATE ja KOR 

•   Uudisrakentaminen 60 %, korjausrakentaminen  40 % 

•  Suomalaisessa omistuksessa oleva yhtiö 

•  Toimivajohto (24 hlöä) ja hallitus (5 hlöä) omistavat 60% 

•   Sijoittajat  omistavat 40% 

•  Työntekijöitä 250  

•  Toimipaikat: Helsinki, Espoo, Kotka, Kouvola, Mikkeli, Savonlinna, 
Jyväskylä,  ja Pietari  

•  Liikevaihto 2013 tulee olemaan 21 miljoonaa euroa  

•  Kokemusta yli 30 vuotta ja kohteita yli 10 000 kpl 

 
 



Asiantuntemuksen näkökulma 
talonsuunnitteluhankkeissa  
 
 
•  Suunnittelun ja rakentamisen laatu 

•  Kustannustietoisuus ja -tehokkuus  

•  Ympäristö ja energiatehokkuus 
 



Suunnittelun ja rakentamisen laatu 

•  Uudisrakennushanke on projekti, joka lähtee ajatuksesta ja 
jonka lopputuloksena on fyysinen rakennus 

•  Jokainen rakennushanke on aina yksilöllinen ja on siihen 
osallistuvien asiantuntijoiden henkilökohtaisen työn tulos   

•  Projektien yksilöllisyydestä johtuen yritysten ja projektiin 
osallistuvien henkilöiden asiantuntemus korostuu  

•  Rakennushanke muodostuu useista toisiinsa olennaisesti 
liittyvistä osaprojekteista 

•  Rakennusprojektin laadukas läpivienti edellyttää 

• Rakennuttamisen hallintaa   

•  5-8 erillisen suunnitteluprojektin laadullista ja ajallista 
onnistumista 

•  10-40 urakan ja merkittävän materiaalitoimituksen 
laadullista ja ajallista onnistumista 

 



Suunnittelun ja rakentamisen laatu 

•  Suunnittelun laatu syntyy kombinaationa yrityksen 
tavoitteista ja johtamisesta sekä henkilökunnan osaamisesta 
ja toiminnasta 

•  Yrityksen osalta kyse on  

•  Arvoista 

•  Tavoitteista 

•  Toimintajärjestelmästä ja –tavoista 

•  Johtamisjärjestelmästä 

•  Henkilöstön osalta kyse on 

•  Koulutuksen tasosta 

•  Teknisestä osaamisesta ja kokemuksesta 

•  Asenteesta 



Suunnittelun ja rakentamisen laatu 

•  Yrityksen tehtävänä on luoda ja ylläpitää yrityskulttuuria, jossa 
annetaan mahdollisuudet ja myös vaaditaan laadullisesti 
korkeatasoisten suunnitelmien tuottamista 

 
•  Laadun ulkoinen ilmentymä on  

•  Yrityksen sertifioitu laatujärjestelmä. RALA-sertifiointeja 85 kpl 
• Henkilöstön Fise pätevyys. Pätevyyksiä myönnetty 6097 hlölle 
  

•  Suunnittelun laatu on  
•  Projektin onnistunutta johtamista 
• Teknisesti riittävän korkeatasoisia suunnitelmia 
• Virheettömiä suunnitelmia 
• Helposti, turvallisesti ja edullisesti toteutettavia  
  suunnitelmia    
•  Sovitussa aikataulussa  

 



Suunnittelun ja rakentamisen laatu 

•  Rakentamisprojektin kokonaislaatu muodostuu 

•  Suunnitelmista   

•  Rakennuttamisesta ja valvonnasta  

•  Rakennustarvikkeiden ja materiaalin laadusta 

•  Urakointiyritysten toimintatavoista ja tavoitteista 

•  Rakennustyöntekijöiden ammattitaidosta ja 
asenteesta 

 

 

•  Kuitenkin edelleenkin hyvin yleisen käytännön 
mukaan kaikki edellä mainitut osatekijät 
kilpailutetaan hinnalla 

 



Kustannustietoisuus ja –tehokkuus 

•  Rakennusprojektia ja erityisesti suunnitteluprojektia tulee johtaa 
kustannustietoisesti  

•  Kustannukset syntyvät työmaalla, mutta määräytyvät 
suunnittelussa  

• Rakennushankkeen kustannuksista noin 90 % määräytyy 
suunnitteluvaiheessa 

•  Kustannusvaikutukseltaan suurimmat päätökset tehdään jo 
hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheessa 

 

•  Tilaajan tulee asettaa projektille tavoitteet ja järjestää sille 
ajantasainen kustannusohjaus 

•  Kustannustietoisuus on merkittävä osa jokaisen 
suunnittelutoimiston ja yksittäisen suunnittelijan ammattitaitoa 

 



Kustannustietoisuus ja –tehokkuus 

•  Rakennusprojektia ja erityisesti suunnittelu-
projektia tulee johtaa kustannustietoisesti  

•  Kustannukset syntyvät työmaalla, mutta 
määräytyvät suunnittelussa  

• Rakennushankkeen kustannuksista noin 90 % 
määräytyy suunnitteluvaiheessa 

•  Kustannusvaikutukseltaan suurimmat päätökset 
tehdään jo hanke- ja 
luonnossuunnitteluvaiheessa 

•  Tilaajan tulee asettaa projektille tavoitteet ja 
järjestää sille ajantasainen kustannusohjaus 

•  Kustannustietoisuus on merkittävä osa jokaisen 
suunnittelutoimiston ja yksittäisen suunnittelijan 
ammattitaitoa 

 



Kustannustietoisuus ja –tehokkuus 

•  Kunkin erityisalan suunnittelijan tulee suunnitteluratkaisuja 
harkitessaan huomioida omien ratkaisujensa vaikutus  

•  Muiden alojen suunnitteluratkaisuihin ja kustannuksiin  

•  Rakentamisen kustannuksiin  

•  Rakentamisen aikatauluun 

•  Työturvallisuuteen 

•  Rakennuksen laatuun   

•  Rakennuksen energiatehokkuuteen   

•  Rakennuksen käyttökustannuksiin  

   



Kustannustietoisuus ja –tehokkuus 

•  Suunnitteluprojektin johdon päätavoitteita suunnitteluyrityksen 
kannalta ovat 

•  Suunnittelun laatu ja virheettömyys 

•  Sovitussa aikataulussa pysyminen 

•  Kustannustehokas suunnitteluprosessi 

•  Suunnitteluprosessin kustannustehokkuus on yrityksen toiminnan 
jatkuvuuden kannalta aivan yhtä tärkeää kuin tekninen 
osaaminenkin 

•  Suunnittelutoiminta vaatii jatkuvaa merkittävää  taloudellista 
panostusta kehitykseen ja koulutukseen 

• Alalle tyypillisesti merkittävä osa toimeksiannoista  tulee 
tarjouskilpailujen kautta 

• Ala kärsii kroonisesta työvoimapulasta, jota voidaan korjata 
vain keskimääräistä nopeammalla palkkakehityksellä.  

 



Ympäristö ja energiatehokkuus 
 •  Rakennusten energiatehokkuus ja siihen tähtäävä suunnittelu  

muodostavat nykyään talonsuunnitteluprojektissa merkittävän ja 
erittäin vaativan osuuden 

•  Suomessa energiamääräysten kehitys on ollut kansainvälisestikin 
katsottuna erittäin nopeaa 

•  uudet määräykset 2003, 2007, 2010 (energian kulutus -30%),       
2012 (energian kulutus - 20%) 

•  Ympäristöministeriön road mapin mukaan Suomessa siirrytään 
uudisrakentamisessa vaiheittain lähes 0-energiarakentamiseen 
vuoteen 2020 mennessä  

•  Suunnitteluprosessi on vuoden 2010 ja 2012 määräysuudistusten 
seurauksena muuttunut eri suunnittelualojen väliseksi 
iterointiprosessiksi 

•  Energiatehokkuuden suunnitteluprosessi käynnistyy  jo 
kaavoituksen yhteydessä ja koskee lopulta kaikkia suunnittelualoja  

 



Ympäristö ja energiatehokkuus 
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•  Energiasuunnittelun merkitys on korostunut vuoden 2010 jälkeen  

•  Alalle on muodostunut uusi ammattikunta, energiatehokkuusasiantuntijat 

•  Suunnitteluprojektiin ja prosessiin on tullut uusi toimija  

 



Ympäristö ja energiatehokkuus 
 
•  Ympäristö- ja elinkaarisuunnittelun merkitys ja osuus 

suunnitteluprojekteissa on kasvanut hyvin nopeasti 
viimeisen 10-vuoden aikana  

• Valtiovallan ohjaus 

• Asiakkaiden vaatimukset johtuen heidän asiakkaidensa 
vaatimuksista  

•  Alaa edistämään on syntynyt uusia toimijoita kuten Green 
Building Council Finland, joka edistää kestävän kehityksen 
osaamista Suomessa  

•  Yhä useammassa rakennusprojektissa tulee huomioitavaksi 
hankkeelle haettavan ympäristöluokituksen vaatimukset 

 



Ympäristö ja energiatehokkuus 
 
•  Ympäristöluokitusjärjestelmät  

•  Suomessa käytössä LEED- ja Bream – ympäristöluokitusjärjestelmät 

•  Ympäristöluokituksen hakemisesta tulee olennainen osa 
suunnitteluprojektia   

•  Suunnittelijan tehtävät: prosessinhallinta, konsultointi, sertifiointiin 
liittyvä suunnittelu ja dokumentointi. 

•  Ympäristöluokituksessa kiinnitetään huomiota mm. 

•  rakennuksen käyttökustannuksiin 

•  terveellisen ja viihtyisän sisäilmastoon  

•  kiinteistön rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvaan 
luonnonvarojen kulutukseen  

 



Ympäristö ja energiatehokkuus 
 

Rakennusten elinkaarimittarit                                                     
Green Building Council Finlandin järjestelmän mukaan  

 

• E-luku 

• Elinkaaren hiilijalanjälki 

• Elinkaarikustannusten laskenta  

• Sisäilmaluokka 

• Energiankulutus 

• Käytön hiilijalanjälki 

• Tyhjäkäyttöteho (pohjatehot) 

• Sisäympäristöön tyytyväisten käyttäjien  osuus 

 



Yhteenveto 

•  Rakennusprojektit ovat  

•  Erittäin monimuotoisia ja aina erilaisia 

•  Tietyiltä osin tarkoin määräyksillä säädeltyjä  

•  Useimmiten hyvin tarkasti kustannusohjattuja 

•  Tiukasti aikataulutettuja  

•  Suurelta osin luonnon olosuhteissa toteutettavia  

•  Usein jopa kymmenien yritysten ja satojen henkilöiden muodostama 
kokonaisuus 

•  Asiantuntijat ja asiantuntemus ketjun kaikissa osissa erottaa 
hyvät ja heikot projektit toisistaan   



Kiitos! 


