
Rakennusalan täyden palvelun tietotalo

Rakennustieto Oy edistää hyvää rakennustapaa ja tuottaa rakentamisesta 
luotettavaa tietoa. Puolueettoman ja asiakaslähtöisen Rakennustieto Oy:n 
tuotteet kattavat rakentamisen koko elinkaaren suunnittelusta ylläpitoon. 
Yhtiön omistaa Rakennustietosäätiö RTS.

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Rakentajain kalenterissa, jota ovat 
julkaisseet Rakennustietosäätiö RTS sr ja Rakennusmestarit ja -insinöörit  
AMK RKL ry. 

Julkaisu oli rakennusalan ammattilaisten ja opiskelijoiden käsikirja, joka 
yhdisteli teoriaa ja käytäntöä sekä kannusti hyvään rakentamiseen. Artikkelin 
vasemmassa reunassa olevasta vesileimasta näkee ko. Rakentajain kalenterin 
vuosikerran. 

rakennustieto.fi/rk/palvelut>

Rakentajain kalenterin artikkelit

rakennustieto.fi

Tutustu palveluihimme

Artikkeliarkisto, kokoelma vuosien 1997–2018 Rakentajain 
kalenterissa julkaistuista artikkeleista

>

https://rakennustieto.fi/rk/palvelut
https://rakennustieto.fi
https://www.rakennustieto.fi/arkisto/rakentajainkalenteri
https://www.rakennustieto.fi/arkisto/rakentajainkalenteri


Rakennusprojektin johtaminen
Jouko Kankainen, professori
Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous
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Jukka Pekkanen, johtaja
Rakennusteollisuus RT ry
jukka.pekkonen@rakennusteollisuus,fi

Rakennusprojektin johtaminen on viime vuosi-
na muuttanut luonnettaan huomattavasti. Nyky-
ään projektin johtamisessa korostuvat teknisen
osaamisen lisäksi asiakkuuden ja tiedonkulun
hallinta, sopimusjohtaminen sekä projektin
suunnittelun, valvonnan ja ohjauksen hallinta.

Asiakkuus rakentamisessa
Asiakkuuden hallinta ja asiakassuhteiden hoita-
minen ovat nousseet yhä tärkeämmiksi kilpailu-
tekijöiksi rakennusalalla. Jotta asiakkuuden hal-
linnassa onnistutaan, on ymmärrettävä, mitä
asiakkuus rakentamisessa tarkoittaa ja kehitet-
tävä rakentamisen palveluprosessia. Rakenta-
misessa asiakkuus poikkeaa monin tavoin teolli-
suustuotannon ja kaupan asiakkuudesta.

Rakentaminen on projektitoimintaa, jolle on
tyypillistä selkeästi määritettävissä oleva sisäl-
tö, ajallinen alku ja loppu sekä projektista vas-
tuussa oleva, kertaluontoisesti luotu vastuuor-
ganisaatio. Projektitasolla rakentamisessa voi
vain satunnaisesti syntyä usean projektin kestä-
viä asiakkuussuhteita. Sen sijaan yritystasolla
voidaan luoda pitkäkestoisia asiakassuhteita eli
projektista toiseen jatkuvia liikesuhteita, vaikka
projektista vastuussa olevat toteutusorganisaati-
ot vaihtuvat. Pitkäkestoisten yritystason asia-
kassuhteiden syntyyn vaikuttavat asiakkaan ai-
kaisemmat kokemukset urakoitsijasta ja muista
kilpailevista urakoitsijoista, markkinoinnissa ja
neuvotteluissa annettavat lupaukset, muiden
asiakkaiden kertomat kokemukset ja ennen
kaikkea urakoitsijan kyky pitää antamansa lu-
paukset. Lisäksi pitkäaikaisen asiakassuhteen
syntyyn vaikuttavat sekä asiakkaan että urakoit-
sijan panostus pysyvään yhteistyöhön.

Pitkäkestoisista asiakassuhteista on kaikille
osapuolille taloudellista, laadullista ja toimin-
nallista hyötyä. Tästä huolimatta rakentamisen
palveluita ostavat organisaatiot eivät tavallisesti
ole valmiita pitkäkestoisiin yhteistyösuhteisiin,
vaan luottavat siihen, että tapauskohtainen kil-
pailuttaminen varmistaa taloudellisesti edulli-
simmat rakennuskustannukset. Julkishallinnon
kilpailuttamislainsäädäntö ja viimevuosina voi-

makkaasti lisääntynyt konsulttien käyttö ja pro-
jektitoteutusmallit suosivat myös kertaluontoi-
sia lyhytkestoisia asiakassuhteita. Suunnittelua
sisältävät toteutusmallit soveltuvat sen sijaan
hyvin pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin ja tällöin
rakennusyrityksen on mahdollista kehittää omia
toimintatapojaan ja tuotteitaan asiakkaan tai hä-
nen asiakkaansa tarpeita vastaaviksi. (kuva 1)

Asiakas -käsite on moniulotteinen ja näkö-
kulmasta riippuvainen. Perinteisesti asiakassuh-
de on ymmärretty ulkoisena myyjän ja ostajan
välisenä asiakassuhteena, johon liittyy tavaran
tai palvelun vaihtaminen rahaksi tai muuksi vas-
tikkeeksi. Asiakassuhteen synty ja hoito edellyt-
tävät viestintää. Useat peräkkäiset asiakassuh-
teet muodostavat asiakasketjun. Asiakasketju
on pelkistettynä silloin, kun hyödykkeen val-
mistajan ja loppukäyttäjän välillä on jälleen-
myyjä. Näille asiakkuussuhteille on tyypillistä,
että toiminta etenee peräkkäisinä työvaiheina ja
asiakaskontakteina.

Rakentamisessa asiakassuhde solmitaan or-
ganisaatioiden välille. Organisaatioissa toimin-
ta organisoidaan yleensä siten, että henkilöstö
erikoistuu oman osaamisalueensa asiantunti-
joiksi. Erikoistuneet asiantuntijat tarvitsevat
omaa osaamisaluettaan koskevaa tietoa projek-
tista ja ovat yhteydessä ulkoisen asiakkaan vas-
taaviin erityisosaajiin. Tämän seurauksena pro-
jektia koskeva tieto hajoaa organisaation sisällä,
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Kuva 1. Moniulotteinen asiakkuus suunnittelua
sisältävässä urakassa.R
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YLEISAIKATAULU
raud.piir
runkopiir
element
julkisivu
vesikat t o

YMPÄRISTÖ
–ei reklamaatioita ympäristöstä
–jätekirjanpito

–Suunnitelmien 
kehittämisen 
tuloksena 
syntyneet LCC- ja 
LCA- muutokset

TURVALLISUUS
–TR-mittarikuvaaja
–työmaalla on tapahtunut…….
–läheltä piti -tilanteet

LAATU
–Kosteusmitt.raportin yhteenveto
–Piiloon jäävien rakenteiden 
tarkastusmatriisin tilanne
–Tarkistusasiakirja

L&M-työt
– Käsittelemättä 18500€
–Budjettihintoja mahdollisille 
lisätöille 
–taulukko käsittelytilanteesta

RESURSSIT
–muutokset, 
kokonaisvahvuus

–tiedossa olevat 
muutokset

–organisaatio-
kaavio

1.taso ALOITUSNÄKYMÄ

2.taso TÄSMENTÄVÄT NÄKYMÄT n.7-10 kplAIKATAULU
–Runko 4 vko myöhässä. 
Yleisaikataulun seurantaviiva / -kaavio
–Metalliovet: hallinnassa oleva 3vkon 
viive. Poikkeamaraportti
–sivu-urakoiden aikataulutilanne
–valvontavinjetti
–valmiusasteraportti

3.taso TOIMENPIDE- ja DATASIVUT aikataulut, taulukot, kuvaajat, muistiot

SUUNNITTELUN OHJAUS
–Lähtötietojen ristiriitaisuuksia selvitetty 
erillispalaverissa...
–Työpiirustukset e.m. lukuun ottamatta 
aikataulussa
–seuraavan rap.jakson aikana 
tarvittavat lähtötiedot
–suunnitelmien kehittämisehdotukset
–lähiaikana tarvittavissa suun. havaitut 
puutteet

HANKINNAT
–Kokonaisuus   aikataulussa
–uuden väliseinäurakoitsijan 
valitsemiseksi on käynnistetty 
neuvottelut. Valinta 12.12.04
–Jakson merkittävimmät hankinnat
–tarjousvertailut

KUSTANNUSVALVONTA
–Kustannusraportti pääryhmittäin
–Täydellinen kustannusraportti
–Merkittävimmät ennusteen 
muutokset
–Kustannusennusteen ajoitus
–Laskutuksen kertymä

Takaisin

Takaisin
Takaisin

Takaisin

SUUNNITELUAIKATAULU

Takaisin

HANKINTA-AIKATAULU

Takaisin

HP-nro
231 Maanraken.urak
236 perustus urak.
332 elem. oitmit
456 vesikat to

Tilatut:
–väliseinäurakka
–sisäovet

Neuvottelussa/vertailu
ssa  olevat:

–maalaus
–mattotyöt Takaisin

raud.piir
runkopiir
element
julkisivu
vesikat to

POIKKEAMARAPORTTI:
Häiriönkuvaus / syyt:
Korjaavat toimenpiteet:
Laskelma aikataulun 
kuromiskustannuksista
–ylityöt   12464€
–yyyyy 7342€
–xxxx       627€

TR-mittaus kuvaaja

100
90
80

Valmiusasteraportti

Takaisin

Aikat aulu t eht ävä
231 Maanraken.urak
236 perust us urak.
332 elem. oit mit
456 vesikat t o

Suun.ohj. sijoittaminen riippuu urakkamuod.

Kumulatiivinen kertymä 
tarjotuista / tilatuista L&M-
töistä, käsittelytilanteet 
tarjouksittain

ELI    YHTEENVETO

LIIKERAKENNUS NCC

–Tekninen laatu: ei merkittäviä poikkeamia, laatusuunnitelman mukaiset toimet tehty

projektin nimi pvm Ohjetyönro

KUVIA 
TYÖMAASTA

1234
raportin nro

11 30.11.2004

- Piirustusaikataulussa ei poikkeamia
–Runko myöhässä 4 viikkoa
-Valmiusaste: toteutunut 22%, suunniteltu 23%

–Hankinnat: - hankinnat etenee suunnitelmien mukaan

–Resurssit: kokonaisvahvuus 96 henk.  lisäys rap.jaksolla +22,  organisaatiokaavio

–L&M-työt: tarjouksista tilattu 50464€, tilaamatta 39208€,  yhteenveto

–Turvallisuus: työmaalla 1 vakava putoamistapaturma,   viimeisin TR-mitt. 91,2

–Ympäristöasiat: ei poikkeamia

–Aikataulutilanne:

- hankintapakettien kyselysuunnitelmat kunnossa

–Kustannukset: - laskutettu 23,8%, seuraavalla jaksolla maksuun 450 000€

Kuva 2. NCC:ssä kehitetty toteutusvaiheen asiakasviestintäjärjestelmä. Järjestelmä on tarkkuudel-
taan kolmitasoinen ja asiakkaan kanssa sovitaan hankkeen alkaessa mitkä johtamisen osa-alueet
raportoidaan. (lähde: Henri Mämmi. Tuotantovaiheen asiakasraportointi Diplomityö 2004, TKK
Rakentamistalous)

Urakoitsijan 
suoritus-
velvollisuus

Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu jäljempänä määriteltyä urakkahintaa vastaan 
 suorittamaan seuraavat työlajit tai työvaiheet      

  valmistamaan seuraavat rakennusosat suunnitelmien mukaisesti täysin valmiiksi      

Urakoitsija saa käyttöönsä työmaa-alueen ja seuraavat muut alueet       kuitenkin seuraavin 
rajoituksin      .

Mikäli urakoitsija tarvitsee työn suoritukseen muita alueita, urakoitsija vastaa niiden hankkimisesta. 

Urakoitsija on velvollinen sovittamaan toimintansa muiden alueella toimivien kanssa yhteisesti sovi-
tulla tavalla. 
Mikäli muuta ei ole sovittu, kuuluu rakennussuoritukseen tarpeeton urakka-alueelta irrotettava maa-, 
kivi- ja puuaines sekä purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen ura-
koitsijalle.  

Työnjohdon osalta on sovittu seuraavaa:      .

Työaikataulusta on sovittu seuraavaa:      .

Työalueen raivauksesta ja työmaateistä on sovittu seuraavaa:      .

Kaivantojen tukemisesta ja kuivanpidosta on sovittu seuraavaa:      .

Massojen siirroista ja sijoittamisesta on sovittu seuraavaa:      .

Tilaajan hankinnoista ja niiden yhteensovittamisesta on sovittu seuraavaa: .

Työvaiheiden keskinäisestä yhteensovittamisesta ja mahdollisista seisonta-ajoista on sovittu seuraa-
vaa (vrt. kohta 2):      .

Työkoneiden siirrosta työkohteesta toiseen on sovittu seuraavaa:      .

Suoritusvelvollisuudesta on lisäksi sovittu seuraavaa:      

Saastuneiden maiden määrästä, käsittelymenetelmistä ja kunnostusmenetelmistä on sovittu seuraa-
vaa:      

Suunnitelmien osoittamien olosuhteiden muutosten kirjauksesta on sovittu seuraavaa (vrt. kohta 
12):     .

Urakoitsijan tehtävänä olevien suunnitelmien teosta on sovittu seuraavaa:     .

Kuva 3. Ennakoivat sopimusehdot maansiirron aliurakkasopimuksesta. Sopimusmalli edellyttää osa-
puolia sopimaan keskeiset hankkeen onnistumiseen liittyvät asiat. (lähde:.Junnonen J-M.& Kankai-
nen J. Maarakennustöiden aliurakkasopimusmenettely. SML:n Maanrakentajapalvelu Oy. 2004)R
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jolloin organisaatioon syntyy sisäisiä asiakas-
suhteita. Sisäisellä asiakassuhteella tarkoitetaan
edeltävästä työvaiheesta vastaavan henkilön ja
jälkimmäisen työvaiheen vastuuhenkilön välille
syntyvää asiakassuhdetta, johon kuuluu erilaisia
viestintärajapintoja. Ulkoinen ja sisäinen asiak-
kuus muodostavat yhdessä rakentamiseen niin
sanotun moniulotteisen asiakkuuden. (kuvat 2 ja
3). Rakennushankkeen asiakkuutta on aikai-
semmin käsitelty Rakentajan kalenterissa 2003
Tomi Ventovuoren artikkelissa Asiakkuus ra-
kentamisessa.

Rakennushankkeiden
menestys- ja uhkatekijät
Tarve parantaa rakennushankkeiden asiakasläh-
töisyyttä on tunnistettu toimialalla jo useita vuo-
sia sitten. Haasteeseen on vastattu kehittämällä
uusia toteutusmalleja, kehittämällä ohjausjär-
jestelmiä sekä laatimalla yksittäisiä organisaa-
tiokohtaisia ratkaisuja. Toiminnan kehittäminen
on vaatinut rinnalleen uusia it-ratkaisuja.

Lähtökohtana on ollut kehittyneempi ja on-
nistuneempi rakennushankkeen läpivienti. On-
nistuneella läpiviennillä tarkoitetaan sitä, että
rakennusyritys menestyy asiakassuhteiden hal-
linnassa ja projektin taloudellinen tulos on ta-
voitellun tason mukainen. Kehitystyössä onnis-
tutaan, kun projektin läpiviennin menestys- ja
uhkatekijät kyetään tunnistamaan.

Tutkimuksen valossa (Pekkanen 2005) toimi-
tilahankkeissa tilaajan ja urakoitsijoiden yhtei-
sen käsityksen mukaan keskeisinä menestyste-
kijöinä ovat avoin ja systemaattinen tiedonvaih-
to, yhteinen ongelmanratkaisu ja selkeä ja yhtei-
seksi koettu tavoite. Vastaavasti onnistumista
uhkaavina tekijöinä osapuolet näkevät puutteel-
lisen tiedonkulun ja yhteistyön, epäonnistuneen
suunnittelu- ja rakennusprosessin hallinnan se-
kä epäselvät sopimus ja vastuusuhteet. Menes-
tyksekkäässä yhteistyössä korostuvatkin yhteis-
työmenettelyt ja tiedonvaihdon lisääminen,
hankkeen osaprosessien yhteensovittaminen ja
kehittäminen sekä sopimuskokonaisuuden ja
vastuunjaon selkeys. Vahvistamalla näihin liit-
tyviä onnistumistekijöitä ja poistamalla uhkate-
kijät voidaan parantaa hankkeen läpivientiä ja
asiakassuhteen hallintaa

Asiakassuhteen hoito
Asiakkuuden hallinnan keskeisenä tavoitteena
on tyytyväinen asiakas. Korkea asiakastyyty-
väisyys rinnastetaan yrityksen toiminnan ja
tuotteiden korkeaan laatuun ja se on siten eräs
tärkeimmistä yrityksen menestyksen mittareis-

ta. Asiakkaan tyytyväisyys johtaa usein asia-
kasuskollisuuteen ja mitä uskollisempia asiak-
kaat ovat sitä useammin he käyttävät yrityksen
palveluja. Tämä puolestaan synnyttää pitkäai-
kaisen asiakassuhteen. Rakentamisen projekti-
luontoisuuden vuoksi asiakastyytyväisyys ra-
kennustuotannossa ei kuitenkaan takaa asia-
kasuskollisuutta.

Asiakastyytyväisyydellä rakentamisessa ta-
voitellaan ammattimaisesti rakennuttavien ta-
hojen potentiaalista yhteistyökumppanuutta,
joka heijastuu pitkällä aikavälillä kustannuk-
siin, kun osapuolet oppivat tuntemaan toistensa
toimintatavat ja odotukset. Toisaalta hyvä asia-
kassuhde mahdollistaa toistuvat urakkatarjous-
pyynnöt, mikä on välttämätöntä uusien raken-
nusprojektien hankkimiseksi.

Rakennusalalla on muodostunut perinteeksi
kerätä asiakaspalaute tyytyväisyydestä projek-
tien valmistuttua. Asiakastyytyväisyyttä lähes-
tytään yleisesti kokonaistyytyväisyyden ja tyy-
tyväisyyden osatekijöiden sekä yksittäisten pal-
velutapahtumien näkökulmasta. Monitasoinen
palautejärjestelmä mahdollistaa jatkuvan asia-
kassuhteen kehittämisen. Jatkuvan asiakassuh-
teen kehittäminen perustuu siihen, että yksittäi-
nen palvelutapahtuma ei välttämättä vaikuta ko-
konaistyytyväisyyteen, mutta toistuessaan se
voi muodostua ongelmaksi.

Asiakastyytyväisyys on pelkistetysti asiak-
kaan tyytyväisyyttä urakoitsijan toimintaan tai
työn lopputulokseen. Tyytyväisyys tai tyyty-
mättömyys konkretisoituu asiakkaan kokemus-
ten ja odotusten vastaavuutena. Kun asiakkaan
kokemus vastaa tai ylittää odotuksen, on asiakas
tyytyväinen. Asiakastyytyväisyys on nykyhet-
keen tai edelliseen kokemukseen sidottu subjek-
tiivinen kokemus.

Tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät ovat ryh-
mitettävissä pakollisiin, itsestään selviin tekijöi-
hin ja tyytyväisyystekijöihin. Pakolliset, itses-
tään selvät tekijät ovat niitä asioita, joiden suh-
teen asiakas olettaa toiminnan olevan kunnossa
ja mikäli näin ei ole, asiakas pettyy ja on tyyty-
mätön. Toisaalta tämän tekijän olemassaolo ei
välttämättä lisää asiakkaan tyytyväisyyttä. Tie-
tyt tekijät voivat olla asiakkaalle niin tärkeitä,
että niiden suhteen epäonnistuminen johtaa
asiakkaan negatiiviseen kokonaistyytyväisyy-
teen, vaikka muissa toiminnoissa onnistuttai-
siinkin.

Rakentamisen asiakastyytyväisyydestä on
tehty useita tutkimuksia ja päättyneistä hank-
keista on kerätty systemaattista palautetietoa
usean vuoden ajan (Rakentamisen laatu, RALA
ry). Yleisesti ottaen asiakkaat ovat kokonaistyy-
tyväisiä rakennusyritysten toimintaan ja laa-
tuun, joskin yritysten välillä on selkeitä eroja.

Toiminnan eri osa-alueiden suhteen asiak-
kaat ovat tyytyväisiä urakoitsijoiden yhteistyö-
kykyyn. Tämä palaute poikkeaa kansainvälisten
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tutkimusten tuloksista, joissa suurimpia tyyty-
mättömyyden aiheita ovat olleet nimenomaan
yritysten yhteistyökykyyn liittyvät tekijät.

Palautteiden mukaan keskeisimmät tyyty-
mättömyystekijät liittyvät rakennusyritysten
tiedonkulkuun tilaajan suuntaan eri toteutusvai-
heissa. Toinen merkittävä tyytymättömyyttä ai-
heuttava tekijä liittyy hankkeen luovutus- ja
käyttöönottovaiheeseen, erityisesti itselle-
luovutusmenettelyn toimivuuteen ja huoltokir-
jan tekoon. Negatiiviset tyytymättömyystekijät
liittyvät hankkeen loppuvaiheeseen. Tämän
taustana ovat usein aikataulujen hallinnan on-
gelmat, jotka aiheuttavat hankkeen loppuvai-
heen kiireen.

Rakennusprojektin viestintä
Asiakassuhteen onnistuminen edellyttää ura-
koitsijan ja asiakkaan välisen tiedonvaihdon
hallintaa. Tiedonvaihdon keskeisimmät ongel-
mat ovat ennen kaikkea systemaattisuuden puu-
te ja ylioptimistinen suhtautuminen ongelmien

korjaantumiseen myöhemmin hankkeen ku-
luessa. Lisäksi vaikeuksia tiedonvaihdossa syn-
tyy, kun asioita tarkastellaan erilaisista näkökul-
mista, käsitteitä ei aina ymmärretä samalla ta-
valla ja osapuolet pitävät eri asioita tärkeinä, jol-
loin oleellista tietoa jää kertomatta.

Asiakaslähtöisessä viestinnässä on tavoittee-
na tuottaa sellaista tietoa, joka tukee asiakkaan
päätöksentekoa ja urakoitsijan omaa sisäistä tie-
donhallintaa. Tämä edellyttää, että viestintä on
oikea-aikaista, oikeaa ja luotettavaa, ja että sitä
on riittävästi, mutta se ei kuitenkaan ole yksi-
tyiskohtiin tukehtuvaa. Asiakkaan kannalta on
tärkeää, että viestintä sisältää tilannetiedon li-
säksi arvion tilanteen vaikutuksesta projektin
kokonaistulokseen.

Viestinnän ja asiakasraportoinnin luotetta-
vuutta lisää se, että asiakkaalle tarpeellista vies-
tiä ei tarvitse etsiä tietosäiliöksi muodostuneista
projektipankeista, vaan viestintä tapahtuu vies-
tintäjärjestelmien avulla. Järjestelmän tulee oh-
jata asiakasta käyttämään ydinprosessin mukai-
sia menettelyjä ja oikeita dokumentteja oi-
kea-aikaisesti. Asiakkaalle suunnattavan vies-
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Piirustukset

Työselostus

Urakkaohjelma

Tarjous

- laskelma
Mk

Tavoitebudjetti
Mk
- hankintalaskelma
- tehtävälaskelma
- työmaatekn. tehtävien
   laskelma

Hankintasuunnitelma
- mk
- aika
- logistiset ratkaisut

Yleisaikataulu
- aika

tehtävät vastuu aikataulu

Tehtäväsuunnitelma

- aika
- mk
- laatuvaati-
  mukset
- resurssit

Sopimus-
suunnittelu

Tuotannon-
valvonta

Laadun valvonta

Tarjousvaihe Toteutusvaihe

Tavoite Keino saavuttaa tavoite

Hankintojen
valvonta

Valvonta

Resurssien
kuormitus

Kuva 4. Tuotannon kokonaisohjaus. (lähde: Junnonen J. Tehtäväsuunnittelu ja laatupiiriohjattu
tuotannonohjaus. Lisensiaatintyö 1998. TKK, Rakentamistalous)R
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tinnän hallitsemiseksi tarvitaan projektikohtais-
ta viestintäsuunnitelmaa. Viestintää suunnitel-
taessa on kartoitettava kunkin ryhmän tarpeet ja
odotukset projektiviestinnän suhteen. Suunni-
telma on aina asiakaskohtainen ja sen sisältöön
vaikuttavat toteutus- ja urakkamuoto, asiakkaan
riskeiksi kokemat seikat ja osapuolten tehtävät
ja vastuut sekä ohjattavat asiat. Riskien tunnista-
misessa urakoitsijalla on alan asiantuntijana
suuri merkitys.

Rakennushankkeen asiakasviestinnälle on
tunnusomaista, että viestinnälliset rajapinnat
ovat erillisiä sopimuksellisiin rajapintoihin näh-
den ja edellyttävät viestintää organisaatioiden
eri tasoilla.

Viestintäsuunnitelma on erilainen hankkeen
eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheessa asiakasta
kiinnostavat rakennuksen investointi- ja käyttö-
kustannukset, rakennuksen arkkitehtuuri sekä
toiminnallisuus ja laatutaso. Asiakkaan asiakas-
ta kiinnostavat sijainti, vuokrahinta ja työpistei-
den kustannukset sekä tilojen sopivuus hänen
tarpeisiin. Lisäksi asiakkaan asiakas saattaa olla
kiinnostunut talotekniikan ja pintarakenteiden

laatutasosta, turvallisuusjärjestelyistä ja ympä-
ristövaikutuksista. Sekä rakennuttajaa että tule-
vaa käyttäjää kiinnostavat suunnittelun ja pää-
tösprosessien ajallinen eteneminen ja mahdol-
listen poikkeamien vaikutukset koko hankeen
etenemiseen.

Toteutusmuodosta riippumatta tärkein toteu-
tusvaiheessa viestittävä asia on kohteen valmis-
tumisajankohta, joten pelkkä aikataulutilanteen
kertominen ei riitä asiakkaalle. Aikataulutilan-
teen tuntemisella on toki myös merkitystä, var-
sinkin jos poikkeama aiheutuu asiakkaan halu-
amista suunnitelmamuutoksista tai päätösten
viivästymisestä. Lisäksi urakan aikataulunpi-
dolla on merkitystä työn lopputuloksen, loppu-
vaiheen kiireen välttämisen sekä urakoitsijan
katteen kannalta. Kustannukset puolestaan kiin-
nostavat urakoitsijaa ja asiakasta mikäli urakan
maksuperusteena on laskutyö- tai tavoitehin-
taurakka.

Asiakasviestinnässä on oleellista, että viesti
on ymmärrettävää ja sisällöltään oikeaa. Tämä
edellyttää, että asiakasviestintä on hierarkkista
(kuvat 4 ja 5). Karkeimmalla tasolla kerrotaan
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Kuva 5. Osakohteittain lasketusta määräluettelosta muodostetaan yhtenä työkokonaisuutena to-
teutettavia aikataulutehtäviä. Tehtävät esitetään paikka-aikakaaviossa. (lähde: DynaProject-ajan-
hallintajärjestelmä. 2002)
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pelkistetysti tilanne ja sen seuraukset asiakkaal-
le, jotta asiakas ymmärtää asian vakavuuden.
Seuraavalla tasolla täsmennetään mitkä asiat
ovat vaikuttaneet tilanteen syntymiseen ja tar-
kimmalla tasolla esitetään asian yksityiskohdat.
Pelkkä tilanteen toteutumisen kertominen ei rii-
tä. Asiakasta kiinnostavat myös toimenpiteet,
joilla tilanne saadaan korjattua, varsinkin mikäli
asiakas vastaa syntyvistä kustannuksista.

Sopimusjohtaminen
Rakentamisessa rakennusyrityksen oman työ-
voiman käyttö on viime vuosina vähentynyt ja
vastaavasti aliurakoitsijalla työn teettäminen li-
sääntynyt. Vastaavasti projektitoteutusmalleis-
sa projektin pilkkominen osaurakoihin on työn
toteutuksen olennainen komponentti. Ali- ja
osaurakointiasteet ovat nykyään 45–100 %.
Tästä on seurauksena, että projektista kokonais-
vastuussa olevan pääurakoitsijan ja tilaajan on

varmistettava omat ohjausmahdollisuutensa so-
pimusteknisin keinoin.

Sopimusten avulla yritykset määrittelevät
oman toimintansa ja sopimuskumppaninsa väli-
sen suhteen. Jotta urakoitsija pystyisi hallitse-
maan tätä suhdetta, on sillä itsellään oltava kyky
määritellä ja neuvotella tarkoituksenmukaiset
ehdot sopimuksiin. Lisäksi urakoitsijan on osat-
tava vastata asiakkaan ja aliurakoitsijan sopi-
musvaateisiin.

Sopimusjohtaminen muodostuu sopimuseh-
tojen lisäksi osapuolten välisestä yhteistyöstä ja
muutostilanteiden hallinnasta. Asiakkaan ja pää-
urakoitsijan sopimusjohtamisen puitteet määri-
tellään rakentamisessa vakiosopimuksilla ra-
kennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE
98) avulla ja sitä täydentävällä kohdekohtaisella
urakkaohjelmalla. Urakkaohjelman avulla asia-
kas määrittelee kohdekohtaisessa urakassa nou-
datettavat menettelytavat ja antaa tilaajalle oh-
jauskeinoja sekä torjuu ennalta urakkasuorituk-
sissa uhkaavat riskit urakkaehtojen avulla.
Lisäksi urakkaohjelman avulla tilaaja kertoo ne
asiakohdat, jotka hän kokee itselleen tärkeiksi.
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Kuva 6. Tuotannon toteutumaa koskevat tiedot kerätään valvontavinjettiin ja päivitetään paikka-ai-
kakaavioon. Tietojen avulla voidaan tunnistaa tulevaisuudessa syntyvät ongelmatilanteet ja varau-
tua ennakoiviin ohjaustoimenpiteisiin. (lähde: DynaProjekt-ajanhallintajärjestelnä 2002)R
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Urakkaehdot ovat sopimusteknisesti tärkeitä,
koska ne määrittelevät rajat, joiden puitteissa
asiakas voi puuttua urakoitsijan työsuoritukseen.

Urakkaohjelman avulla rakennuttaja esittää
vaatimukset urakoitsijan raportoinnin sisällölle.
Toisaalta urakoitsija voi tarjouksessaan tai urak-
kaneuvottelussa tuoda esille omat ratkaisunsa
projektiviestinnälle ja siten parantaa omaa kil-
pailukykyään.

Sopimusjohtamisessa urakkaohjelman mu-
kainen toiminta varmistetaan yhteistyömenette-
lyin. Tärkeimmät yhteistyömenettelyt ovat
urakkaneuvottelu, erilaiset katselmukset ja työ-
maakokoukset. Yhteistyömenettelyjä täydentä-
vät yhteisesti sovitut aikataulut, laatusuunnitel-
mat, laadunvarmistussuunnitelmat ja viestin-
täsuunnitelma.

Sopimusjohtaminen korostuu ali- ja osaura-
koiden hallinnassa, kun pääurakoitsijan täytyy
saada useat osapuolet toimimaan yhteistyössä
kokonaisuus huomioonottaen. Tämä edellyttää
hankintojen kokonaissuunnittelua ja huolelli-
sesti tehtyjä aliurakkasopimuksia. Aliurakoiden
sopimusjohtamiseen liittyy monia ongelmia,
jotka on pyritty eliminoimaan vakioaliurak-
kasopimuksin ja kohdekohtaisin erityisvaati-
muksin. Keskeisimmät aliurakan sopimuson-
gelmat liittyvät töiden ajalliseen läpivientiin,
aliurakoitsijan työsuorituksen sisällön määrittä-
miseen. laadunvarmistukseen ja systemaatti-
seen poikkeamiin puuttumiseen sekä tarvittavi-
en dokumenttien tuottamiseen. Ratkaisuna on
ns. ennakoivan sopimustekniikan käyttö sopi-
muksissa eli sopimukseen liitetään toimintaa
täsmentäviä ja ongelmia ennalta torjuvia sopi-
musehtoja. (kuva 3)

Tuotannon suunnittelu,
valvonta ja ohjaus
Sopimusjohtaminen edellyttää, että pääurakoit-
sija suunnittelee tuotannon huolellisesti ja siir-
tää sopimuksen ajalliset ja muut vaatimukset
aliurakkasopimuksiin. Pääurakoitsijan vastuul-
la on tuotantoprosessin kokonaishallinta, joka
kuvataan yrityksen laatujärjestelmässä toimin-
taohjeina. Keskeiset ohjattavat kokonaisuudet
liittyvät hankkeen talouteen, ajalliseen läpivien-
tiin ja laatuun (kuva 4). Tuotannon ohjausjärjes-
telmä koostuu tuotannon suunnittelusta, tuotan-
non valvonnasta ja valvontatietojen perusteella
tehdyistä ohjauspäätöksistä tuotannon palautta-
miseksi suunnitelman mukaiseen tilaan. Suun-
nitelma on siten tuotannon malli, ja ohjaus liit-
tyy mallin hyödyntämiseen. Mallissa on otetta-
va huomioon suunnittelun keskeiset muuttujat,
jotta se toimisi tavoitteena.

Tuotannon ohjauksen keskeiset periaatteet ovat:
• Suunnitelmien ja laskelmien laatu on tunnis-

tettava ja tarkistettava eli tavoitearvion kireys
ja aikataulujen häiriöherkkyys tulee tuntea ja
varmistaa.
– Kustannuksia ei voi ohjata, vaan ohjauksen

kohteena ovat päätökset, joiden seuraukse-
na kustannukset syntyvät (suunnittelurat-
kaisut ja hankintapäätös).

– Tuotannon ajallinen ohjaus perustuu sii-
hen, että tehtävillä on aina aloitusedellytyk-
set uudessa työkohteessa edellisen työkoh-
teen valmistuttua.

– Laatua ei ohjata vaan valvotaan, mikä edel-
lyttää laatuvaatimusten tuntemista ja jatku-
vaa laadun tarkistusta ja dokumentointia
työkohteittain ja työtehtävittäin.

– Ohjaus edellyttää kokonaisuuden ja yksit-
täisten tehtävien suunnittelua, jolloin puhu-
taan yleissuunnittelusta ja tehtäväsuunnitte-
lusta.

Tuotannon ohjauksen tavoitteena on ehkäistä
ennalta poikkeamat suunnitelmien mukaisesta
toiminnasta ja poikkeamien ilmetessä palauttaa
tuotanto suunnitelmien mukaiseksi. Tämän mu-
kaan voidaan puhua ennakoivasta ja korjaavasta
ohjauksesta.

Ennakoiva ohjaus varmistaa, että suunnitel-
mat ovat toteutuskelpoisia. Se edellyttää toimin-
taa uhkaavien riskien ja ongelmien ennaltaeh-
käisemistä ja töiden aloitusedellytysten varmis-
tamista huolehtimalla suunnitelmien ja hankin-
tojen oikea-aikaisesta valmistumisesta sekä töi-
den jatkumisedellytyksistä.

Aikataulu on tuotantosuunnitelmista tärkein.
Koko hankkeen aikataulunpidolla on selvä vai-
kutus kustannuksiin ja laatuun sekä asiakastyy-
tyväisyyteen. Hyvä aikataulun hallinta edellyt-
tää, että rakennushankkeen aikatauluna käyte-
tään paikka-aikakaaviota (kuva 5). Paikka-aika-
kaavion avulla voidaan tunnistaa mitä tehtäviä
kulloinkin tehdään eri työkohteissa ja kuinka
paljon joustoa eri tehtävillä on häiriötä ja lisä- ja
muutostöitä varten. Paikka-aikakaaviolla valvo-
taan vinjetin avulla, ja kun valvontatieto siirre-
tään paikka-aikakaavioon, voidaan tehdä arvio
aikataulupoikkeamien vaikutuksesta hankkeen
kokonaiskulkuun (kuva 6) ja siten tehdä ajoissa
tarvittavat ohjaustoimenpiteet.

Yksittäisen aikataulutehtävän toteutuminen
varmistetaan tehtäväsuunnitelman avulla. Teh-
täväsuunnitelmassa suunnitellaan hankintaa tai
tehtävän työsisältöä oman työn tukemiseksi, kä-
sitellään eri vaiheiden aikataulutusta yleisaika-
taulun puitteissa, lasketaan hankinnalle tavoite-
kustannus, määritetään laatuvaatimukset siten,
että vaatimukset tulevat otetuiksi huomioon
sekä määritellään laadunvarmistustoimenpiteet
(kuva 7). Tehtäväsuunnitelman yhteydessä teh-
dään lisäksi muistilistat mm. töiden aloitus- ja
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jatkamisedellytyksistä, työturvallisuusasioista,
tarvittavista materiaaleista ja työvälineistä.

Tuotantovaiheen kustannusten hallinta käsit-
tää tavoitearvion laadinnan, hankintakauppojen
ja työsopimusten tavoitearvion mukaisuuden
valvonnan, aikataulupoikkeamien aiheuttamien
kustannusten minimoinnin sekä laskutuksen oi-
keellisuuden tarkistamisen. Lisäksi kustannus-

ten hallintaan liittyy lisä- ja muutostöiden kus-
tannusten hallinta. Kustannusvalvonta muodos-
tuu tällöin kolmivaiheiseksi kokonaisuudeksi,
johon kuuluvat ennakkovalvonta sopimuksen
teon yhteydessä, työnaikaisten kustannuspoik-
keamien valvonta sekä loppukustannusten en-
nustaminen.
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Kuva 7. Laadunvalvonnassa käytettävä tarkastuslista. Laadunvalvontasuunnitelmassa sovitaan
mitkä laatuvaatimukset tarkistetaan ja millä tavoin sekä mistä työkohteesta tarkistus tehdään. (läh-
de: Junnonen J-M. & Kankainen J. Asuntotuotannon laadunvarmistus – esimerkkejä tarkastuslis-
toista. Rakennusteollisuus ja ASTRA 2004. K&T 62C)
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Merkittäviä muutoksia
Rakennusprojektin hallinta on kokenut merkit-
täviä muutoksia viime vuosina. Liiketoiminnan
vaatimukset edellyttävät asiakkaan huomi-
oonottamista ja sopimusten merkitys korostuu.
Nämä yksin ovat edellyttäneet merkittävää vii-
me vuosina tehtyä tutkimustyötä, joihin liittyviä
periaatteita on edellä tarkasteltu. Tämän lisäksi
viimeisten vuosien aikana on tutkimusten perus-
teella uudistettu osittain tai kokonaan tuotannon
ohjaukseen liittyvät järjestelmät. Suurimmat
uudistukset ovat kohdistuneet kustannusten ja
hankkeen ajallisen läpiviennin hallintaan sekä
hankintatoimeen ja laatusystematiikkaan.
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