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Nykyaikainen suunnittelu ja rakentaminen
– vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja uusia työmenetelmiä
Hannu Penttilä, arkkitehti SAFA,
Tutkija, TKK/ arkkitehtiosasto
hannu.penttila@tkk.fi

Arkkitehtuurin, rakentamiseen liittyvien insi-
nööritieteiden sekä itse rakentamisen toiminta-
ja kommunikaatioympäristöt muuttuivat toi-
mistotyön osalta digitaalisiksi 1990-luvun ku-
luessa. Länsimaisessa yhteiskunnassa laajem-
minkin tapahtunut työnteon ja viestinnän digita-
lisoituminen on erityisen selvästi ollut nähtävis-
sä Pohjoismaissa, jossa muutaman vuoden ta-
kaisten tutkimusten mukaan noin 90 %:lla kan-
salaisista oli käytössään kännykkä, 70 %:lla tie-
tokone ja hieman yli 60 %:lla Internet-yhteys
kotoaan. Rakennusalalla tehtyjen tutkimusten
mukaan digitalisoitumisen volyymit ovat olleet
samaa suuruusluokkaa.

Tyypillisessä rakennussuunnittelun toimin-
taympäristössä työskennellään nykyisin pää-
asiassa CAD-järjestelmillä, joista tuli 1990-lu-
vun kuluessa suunnittelijoiden keskeisin suun-
nitteluväline. Rakennuspiirustuksista nykyisin
enää vajaa viidennes piirretään käsin. Raken-
nussuunnittelijat ovat nykyisin miltei päivittäin
sähköpostilla ja puhelimitse yhteydessä raken-
nuttajan, tilaajan, muun suunnitteluryhmän sekä
rakentajien kanssa niin, että myös työstettävä
suunnittelumateriaali on dokumentteina koko
ajan tosiaikaisesti osapuolten käytettävissä.

Sähköposti on jo miltei täysin syrjäyttänyt
postin sekä 1980-luvulla yleistyneet telefaxit
dokumenttien välittämisessä. Kaikkia raken-

nusten suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä di-
gitaalisia dokumentteja ja tiedostoja ylläpide-
tään nykyisin projektipankeissa. Ne ovat doku-
menttien hallintajärjestelmiä, joissa itse tiedos-
tojen säilyttämisen lisäksi on käytettävissä apu-
välineitä myös tiedostojen arkistointiin, viestit-
tämiseen sekä jakeluun. Erilaisia projektipank-
keja ja verkoissa toimivia kommunikaatio- ja
yhteistyöalustoja ovat alkaneet tarjota palvelu-
toimintana mm. aikaisemmat kopiolaitokset,
joiden toiminta on laajentunut kopiointi- ja tu-
lostustoiminnasta nykyisen kaltaiseen doku-
menttienhallintaan.

Käytännön rakennustoiminnassa ollaan ny-
kyisin myös vähin erin siirtymässä sähköiseen
kaupankäyntiin, tosin hitaammin kuin esimer-
kiksi päivittäistavarakaupassa. Rakennusalan
yritysten hankinta- ja tilausjärjestelmät ovat jo
alkaneet muuttua vähitellen digitaalisiksi. Vuon-
na 2002 noin 40 % rakennusalan yrityksistä
käytti sähköistä kaupankäyntiä noin 2–4 %:iin
työstään, neljänneksellä yrityksistä ei vielä tuol-
loin ollut lainkaan kokemuksia e-kaupasta.
Suurten rakennusyritysten rooli on luonnolli-
sesti toimia edelläkävijöinä sähköiseen kaupan-
käyntiin siirtymisessä, pienemmät yritykset
seuraavat perässä menetelmien kehittyessä ja
toimintatapojen vakiintuessa.
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Kuva 1. Rakennussuunnittelun ICT-välineiden viimeaikaisia kehitysaaltoja. CAD-järjestelmistä
tuli keskeinen suunnitteluväline 1990-luvun kuluessa. Projektipankit otettiin rakennusalalla käyt-
töön vuosituhannen vaihteen jälkeen.R
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Vaikka suomalainen rakennusala onkin vii-
meisten 10–15 vuoden kuluessa ottanut infor-
maatio- ja kommunikaatiotekniikan (ICT) mah-
dollistamia menetelmiä ja apuvälineitä laajalti
käyttöön, rakennusalan digitalisoituminen on
joidenkin tutkimusten mukaan kuitenkin eden-
nyt hitaammin kuin muilla teollisuuden aloilla.
Rakennusalan hitaamman ICT:n käyttöönoton
syiksi ovat tutkijat analysoineet mm. raken-
nusalan ja rakennushankkeiden monimutkaista
luonnetta, taloudellisten resurssien puutetta,
ICT:n hyötyjen arviointivälineiden puutetta
sekä tiedon puutetta ICT:n käyttöönottoproses-
sissa. Ulkomaisten tutkimusten yhteydessä on
havaittu sama oleellinen seikka, joka myös Pro
IT -hankkeen yhteydessä nousi esiin: ICT:n tar-
joamien teknisten ratkaisujen toimivuus ei pel-
kästään riitä, vaan erityisen oleellista on omak-
sua ja siirtää tekniset innovaatiot ja uudet mene-
telmät osaksi yritysten ja hankkeissa toimivien
ihmisten arkisia toimintatapoja.

Viestinnän, yhteistoiminnan
ja johtamisen rooli voimistuu
Suomalainen rakennusala – sekä suunnittelu, ra-
kentaminen että käytön aikainen ylläpito – on
2000-luvun alussa siirtynyt toimimaan selvästi
digitaalisessa työympäristössä, jossa viestinnäl-
lä, asioiden koordinoinnilla ja tiedonhallinnan
tehostamisella on varsin merkittävä rooli. Ra-
kennusten suunnittelu ja sen jälkeinen raken-
nustoiminta on aina perustunut rakennushank-
keiden eri osapuolten yhteistoimintaan ja tähän
toimintaan ovat osallistuneet lukuisia eri yrityk-
siä edustavat yksittäiset henkilöt, joiden tiedot ja
taidot ovat edustaneet lukuisia hyvin erilaisia
osaamisalueita. Rakennushankkeet ovat yleensä
määräaikaisia projekteja, jossa eri yritysten ja
toimijoiden intressit on väliaikaisesti projektin
ajaksi valjastettu yhteisen lopputuloksen, raken-
nuksen, suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi.

Vaikka suunnittelu ja rakentaminen onkin
projektikeskeistä toimintaa, jossa toimijat vaih-
tuvat yleensä hankkeittain, on viime vuosina ol-
lut nähtävillä myös suunnittelu- ja rakentamis-
toiminnan vakiintumista pysyvämpiin yhteis-
työsuhteisiin ja verkostoihin. Tämä on luonnol-
linen kehityssuunta; kerran opittuja toiminta-
malleja voidaan uusissa hankkeissa edelleen ja-
lostaa sopiviksi katsottujen ja toimiviksi koettu-
jen partnerien kanssa.

Rakennushankkeissa osallistujien vuorovai-
kutustaidot, kommunikaatiokyvyt ja myös joh-
tamistaidot ovat nykyisin tarpeellisempia kuin
ehkä yleisesti tunnustetaan. Viestinnän, tiedot-
tamisen ja kommunikaation tärkeä rooli suun-
nittelijoiden, erityisesti arkkitehtien työssä on
viime vuosina korostunut. Suunnittelun lähtö-

kohdat ja reunaehdot, tilaajan ja rakennuksen tu-
levan käyttäjän tarpeet, lukuisat erilaiset tekni-
set vaatimukset ja myös toiveet on siirrettävä
suunnittelutyön ”syötteeksi”. Ja toisinpäin,
suunnittelijoiden työnkuvaan on aina liittynyt
suunnitelmatietojen, suunnittelusisällön ja käy-
tännön toteutusratkaisujen välittäminen vastaa-
vasti toiseen suuntaan muille hankeosapuolille.
Vaikka Jiri Hietasen mukaan tieto ja viestintä ei-
vät kenties määrittele arkkitehdin työtä uudel-
leen, viestintä on mielestäni ehdottomasti tuo-
nut suunnittelijoiden ja arkkitehtien ammattiku-
vaan uuden ja melko vähän käsitellyn näkökul-
man – vuorovaikutuksen ja kommunikaation.

Avointa kommunikaatiota ja systemaattista
tiedonvaihtoa korostaa myös Jukka Pekkasen
rakennushankkeen asiakkuuksien menestys- ja
uhkatekijöitä ruotiva tuore väitöskirja. Keskei-
simmiksi rakentamisen kokonaisprosessin muu-
tostarpeiksi Pekkanen peräänkuuluttaa eri osa-
prosessien parempaa ohjausta ja yhteensovitta-
mista, sopimuksien ja vastuunjaon kehittämistä
sekä yhteistyömenettelyiden ja tiedonvaihdon
parantamista. Rakentamisprosessista vastaavat
suuntaviivat ovat johdettavissa myös modernin
arkkitehtisuunnittelun sekä suunnittelutoimin-
nan ja toimintatapojen kehittämiseen.

Yhteistyöhön liittyy aina varsin keskeisesti
viestinnän ja yhteydenpidon ohella myös koor-
dinointia, ohjaamista ja johtamista. Esimerkiksi
Suomessa lakisääteisesti vuosituhannen vaih-
teessa määritelty pääsuunnittelijan rooli ilmen-
tää osaltaan hyvin nykyisten rakennussuunnitte-
lutehtävien kasvanutta koordinointitarvetta.
Tuotettavan ja käsiteltävän tiedon määrän kas-
vaessa, osapuolten määrän kasvaessa ja myös
rakennushankkeilta virallisesti edellytettävien
velvoitteiden määrän kasvaessa on osoittautu-
nut välttämättömäksi, että joku – esimerkiksi
pääsuunnittelija – hallinnoi ja koordinoi suun-
nittelukokonaisuutta. Hallinnointi, koordinointi
ja suunnittelutyön johtaminen edellyttävät tieto-
ja ja taitoja, joita perinteisesti ei ole juuri annettu
suomalaisessa suunnittelijakoulutuksessa, vaan
ne on yleensä opittu käytännön työssä kertyvän
kokemuksen kautta.

Arkkitehdin toimintakenttä
laajenee
Arkkitehti on rakennushankkeessa varsin kes-
keinen toimija ensimmäisenä suunnittelutieto-
jen dokumentoijana. Sen takia rakennushank-
keen arkkitehtisuunnittelua seuraavien vaihei-
den kannalta on merkittävää se, miten ja minkä-
laisilla menetelmillä ja välineillä arkkitehti
suunnittelutietoja hankkeen alussa käsittelee.

Pekka Korvenmaa kuvaa hyvin arkkitehdin
ammatin perinteistä työnkuvaa sitaatissa arkki-
tehti Birger Brunilasta, joka vuonna 1910 luon-
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nehti arkkitehtiä ”taiteilijaksi, jonka tulee hallita
laajaa kenttää, olla konstruktööri, ajattelija, ra-
kennuttajan edustaja teknisissä ja juridisissa asi-
oissa sekä rakennuttajan rahojen valtias – ja li-
säksi arkkitehdin tuli vielä olla myös liikemies”.
Arkkitehdin ammatin harjoittamiselta edellytet-
tiin jo 100 vuotta sitten varsin laaja-alaista mo-
nipuolisuutta, eikä ”kaiken hallitsevan” renes-
sanssi-ihmisen ihanne ole ollut kaukana 1900-
luvun ammattiedellytyksistä. Laaja-alaisuus on
ollut myös eräs sodanjälkeisen ajan suomalaisen
arkkitehtikoulutuksen perusperiaatteita.

Laaja-alaisuuden edellytys on alkanut muo-
dostua ongelmaksi, koska arkkitehdin ammatis-
sa toimimisen tiedonpiiri laajenee jatkuvasti.
Nykyisin on käytännössä miltei mahdotonta
hallita kaikkia arkkitehdin toimissaan tarvitse-
mia aihealueita riittävän syvällisesti. Tämä on
johtanut arkkitehtien erikoistumiseen kaavoitta-
jiksi, rakennussuunnittelijoiksi, asuntosuunnit-
telijoiksi, toimistosuunnittelijoiksi, teollisuus-
arkkitehdeiksi, hankesuunnittelijoiksi ja viime
vuosina myös CAD:in ja nykyteknologiat hallit-
seviksi IT-arkkitehdeiksi.

Keskeisiä arkkitehdin toimintaympäristön
muutokseen vaikuttaneita syitä ovat viimeksi
kuluneiden muutaman vuosikymmenen kulues-
sa olleet mm.:
– kommunikaation ja asiakassuhteiden merki-

tyksen korostuminen
– rakennushankkeiden taloudellisuuden ja oh-

jattavuuden korostuminen
– tietotekniikan leviäminen suunnittelutyöhön

ja kommunikaatioon
– pääsuunnittelijan roolin, ympäristötietoisuu-

den energiatehokkuuden jne. korostuminen.
Arkkitehdin toimintaympäristö alkoi 1950-lu-
vulla muuttua julkisemmaksi, kun arkkitehdin
työnantajiksi alkoi tulla yksityishenkilöiden li-
säksi myös julkisyhteisöjä ja yrityksiä. Yhtei-
söllisyys vahvistui ammattikuvassa 1960 ja
1970-luvuilta alkaen ja nykymodernismin ajan
arkkitehti on yhä voimakkaammin alettu nähdä
julkisen työn tekijänä. Suunnitteluun liittyvä
vuorovaikutus ja kanssakäyminen ympäröivän

yhteiskunnan kanssa on alkanut saada ammatti-
kuvassa yhä korostuneempaa roolia.

Arkkitehtien tekemälle suunnittelutoiminnal-
le asetetut vaatimukset ovat muuttuneet sitten
1980-luvun. Suunnittelutehtävät ovat tulleet
luonteeltaan monimutkaisemmiksi ja monisyi-
semmiksi mm. suunnittelusisällön teknisten
vaatimusten täsmentymisen, ympäristövaati-
musten muutosten sekä rakennusten muunnelta-
vuustarpeiden kasvamisen myötä. Suunnittelu-
työlle asetetut tilaaja- ja asiakasvaatimukset
ovat myös täsmentyneet, esimerkiksi suunnitte-
lijoiden tehtäväluetteloiden käytön myötä, vaik-
ka vaatimuksia ei nykytekniikalla olekaan vielä
kyetty kunnolla kytkemään esimerkiksi CAD-
järjestelmillä tehtävää suunnitteluun, kuten
Arto Kiviniemi väitöskirjassaan toteaa. Suun-
nittelun tehtävänkuvaukset dokumentoitiin
1990-luvun puolivälissä RT-kortistossa, pää-
suunnittelutehtävien osalta 2001. Viime vuosina
tehtävänkuvausten on mm. CAD:in ja IT:n no-
pean kehityksen johdosta todettu olevan uudis-
tamisen tarpeessa ja niiden ajanmukaistaminen
on käynnistetty keväällä 2006.

Teknisluonteisen suunnittelun ja rakentami-
sen informaatiotekniikkaan liittyvien muutos-
ten lisäksi myös arkkitehdin ammatin hallinnol-
linen ja erityisesti viestinnällinen ympäristö on
muuttunut 2000-luvulle tultaessa varsin paljon.
Esimerkiksi kansainväliset arkkitehtijärjestöt
sekä SAFA ovat noteeranneet ammattikuvassa
tapahtuneet muutokset ja selvitystyö sekä kou-
lutus arkkitehdin ”modernin ammattikuvan”
kirkastamiseksi on käynnissä.

Rakennuksen tuotemalli –
1970-luvun teoriasta
2000-luvun käytäntöön
Suunnittelijoiden ammattikuvassa tapahtuneet
muutokset ovat koskeneet varsin perusteellises-
ti erityisesti suunnittelun työvälineitä ja -mene-
telmiä. Käsinpiirtäminen on toki edelleen nopea
ja vivahderikas työtapa esimerkiksi luonnoste-
luvaiheessa ja se on myös paikkaan ja teknisiin
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Kuva 2. Arkkitehdin ammattikuva on muuttunut viimeisten 20–30 vuoden kuluessa. Perinteisen
suunnittelusisällön hallinnan lisäksi nykyisiltä arkkitehdeiltä edellytetään myös oivallisia viestin-
tä-, vuorovaikutus- sekä informaatiotekniikan taitoja.R
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välineisiin sitoutumatonta. Suunnittelutyön
edetessä ja muun suunnitteluryhmän kanssa toi-
mittaessa ilman CAD:iä työskentelevä suunnit-
telija alkaa nykyisin kuitenkin tuntua jo ”kum-
majaiselta menneisyydestä”.

Suunnittelijat ovat rakennettua ympäristöä ja
rakennuksia suunnitellessaan toimineet kautta
aikojen erilaisilla malleilla. Kolmiulotteiset
suunnitelmat on kautta aikojen ollut luontevaa
ja nopeaa dokumentoida kaksiulotteisina piirus-
tuksina. CAD-järjestelmiä on käytetty pääasias-
sa käsinpiirtämisen kaltaisesti 2-ulotteisten
CAD-piirustusten tuottamiseen. Kolmiulotteis-
ta CAD-mallintamista on piirtämisen rinnalla
käytetty lähinnä arkkitehtisuunnittelussa suun-
nitelmien muodon, tilallisten asioiden sekä yk-
sityiskohtien esittämiseen. Valtaosa digitaali-
sesti tehdystä rakennussuunnittelusta on käy-
tännössä ollut 2-ulotteista CAD-piirtämistä, ja
3-ulotteista mallintamista on käytetty, enem-
män aikaavievänä, lähinnä piirustusten täyden-
täjänä suunnitelmien havainnollistamisessa ja
esittämisessä.

Digitaaliseksi kehittyvän rakennussuunnitte-
lun muuttuminen piirtämisestä kohti 3-ulotteis-
ta mallintamista ja erityisesti kohti suunnitelma-
tietojen kokonaisvaltaista mallintamista havait-
tiin 1980-luvun lopulla, ja tuolloin luotiin
RATAS-hankkeessa rakennuksen tuotemallin
käsite Suomessa. Tutkijat olivat kansainvälisil-
lä foorumeilla alkaneet selvittää aihetta jo 1970-
luvulla. Kaksikymmentä vuotta sitten ennakoi-
dun muutoksen on sittemmin havaittu lopulta
osoittautuvan hyödylliseksi myös käytännön
hankkeissa, kun 1990-luvun lopulla havaittiin
tuotemallintamisen vähin erin siirtyvän käytän-
nön hankkeisiin.

Suomessa tehtyyn tuotemallintamiseen, in-
formaatiotekniikkaan ja rakennusalan verkottu-
miseen liittyvän mm. lukuisten TEKES/VERA
-hankkeiden perus- ja soveltavan tutkimuksen
jälkeen seuraavana luonnollisena kehitysvai-
heena on ollut siirtää tutkimustuloksia käytän-
nön tuottavaan toimintaan. Tämän kehityskaa-
ren uusimpia vaiheita on ollut Rakennusteolli-
suuden keskusliiton käynnistämä Pro IT-hanke
(2003-05), jonka keskeisenä tavoitteena on ollut
mallipohjaisten toimintatapojen jalkauttaminen
laajemmin rakentamisen käytäntöön, projektei-
hin sekä yritysten toimintatapoihin. Eräänä tär-
keänä tietoa käytäntöön siirtävänä välineenä
ovat olleet Pro IT:n julkaisemat tuotemallinta-
misohjeet, joista Rakennusteollisuus RT ry ja
Rakennustietosäätiö RTS julkaisivat kesällä
2006 uudet versiot:
– Tuotemallintaminen rakennushankkeessa,

yleiset periaatteet
– Tuotemallintaminen arkkitehtisuunnittelussa
– Tuotemallintaminen rakennesuunnittelussa.
Tarkoituksena on lisäksi julkaista tuotemallinta-
misohje talotekniikkasuunnitteluun sekä projek-
titoimintaohje tuotemallintamishankkeita varten.

Tuotemallintamisen ja mallintavan suunnit-
telun muutosvaikutukset tulevat olemaan suuria
erityisesti suunnittelun toimintakentässä. Mal-
lintamiseen kohdistuvat odotukset ja tiedontar-
peet ovat tällä hetkellä rakennusalalla suuria.

Koska arkkitehti on ensimmäinen ja keskei-
nen suunnitelmatiedon luoja ja muokkaaja, ark-
kitehtisuunnittelun tietojen hallinta ja suunnitel-
mien tietojen oikeat mallintamistavat ovat var-
sin ratkaisevia seuraavien suunnittelu- ja toteu-
tusvaiheiden kannalta. Toistaiseksi Suomessa
tehdyt tuotemallintamisen pilottihankkeet ovat
painottuneet eri suunnittelualojen tietojen yh-
distämiseen sekä määrätietojen mahdollisim-
man mutkattomaan siirtoon suunnitelmista ra-
kennusyritysten kustannusarviointiin sekä tuo-
tannonsuunnitteluun.

Mallintamalla tehtävä suunnittelu vie vielä
toistaiseksi enemmän aikaa kuin perinteisempi
CAD:illä piirtäminen ja tehtävä suunnittelutyö
painottuu enemmän suunnittelun alkuvaihei-
siin. Oikeiden mallintamistapojen oppiminen,
mallintamisen sisäistäminen omiksi ja yrityksen
työtavoiksi, sekä mallintamiseen liittyvien eri-
tyispiirteiden siirtyminen myös suunnitte-
lusopimuksiin ja suunnittelijoiden tehtävänku-
vauksiin ovat kaikki asioita jotka edellyttävät
kaikilta rakentamisen osapuolilta sitoutumista
ja omaksumista, eli ne ovat osa rakentamisessa
hitaasti tapahtuvia muutoksia.

Kestänee todennäköisesti useita vuosia, en-
nen kuin tuotemallintamisesta muodostuu ra-
kennusalan vallitseva toimintamalli. Mallinta-
mista on toistaiseksi pilotoitu pääasiassa uudis-
rakentamispainotteisissa hankkeissa, vähem-
män kokemusta on esimerkiksi korjausrakenta-
misesta.

Merkittävinä mallintamiseen johtavan suun-
nittelu- ja rakentamistoiminnan vetureina ovat
Suomessa rahoittaja-TEKES:in lisäksi vaikutta-
neet viime vuosina myös rakennusalan keskeiset
toimijat, kuten Senaatti, Skanska ja YIT, joka
kaikki ovat ilmoittaneet tuotemallimuotoisen tie-
donhallinnan olevan osana yrityksen toimintata-
paa. Suurten yritysten esimerkeillä tulee olemaan
merkittävä muutosvaikutus. Vanha totuus ”mitä
suuret edellä, sitä pienet perässä”, pitänee myös
tuotemallintamisen suhteen paikkansa.

Johtopäätökset – modernin
suunnittelun ja rakentamisen
kehyksiä
Kuten esimerkiksi tuotemallintamisen yhtey-
dessä on edellä todettu, suunnitteluun ja raken-
tamiseen liittyvät tekniset innovaatiot siirtyvät
tutkijankammioista käytännön toimintaan ja ra-
kennusalan todellisuuteen vähin erin ja hitaan,
evoluution kaltaisen omaksumisen ja sovelta-
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misen kautta. Esimerkiksi suunnittelijat siirtyi-
vät 1990-luvulla käyttämään CAD-järjestelmiä
pääasiassa siksi, että niiden huomattiin tehosta-
van ja nopeuttavan piirustusten tuottamista. Eri-
tyisesti piirustuksiin ja suunnitelmiin myöhem-
min tehtävien muutosten tekeminen helpottui
CAD:illä, mikä vähensi tarpeetonta uudelleen-
piirtämistä.

Monessa mielessä varsin perinteinen ja kon-
servatiivinen rakennusala omaksuu uusia toi-
mintamalleja ja työskentelytapoja luonnollisesti
selkeästi osoitettavien hyötyjen ja selvästi saata-
vien etujen kautta. Esimerkiksi tuotemallinta-
misesta saatavat hankkeen kokonaishyödyt ovat
ilmeisimmät rakennuttajille ja hankkeen omis-
tajille. Mallintamisen on todettu olevan tehokasta
myös urakoitsijoiden määrälaskennassa. Suun-
nittelijoille mallintamiskeskeiset toimintatavat
ovat omiaan tehostamaan tietojen hallintaa,
mutta tutkimuksista löytyy myös kriittisiä äänen-
sävyjä, joiden mukaan tämä tehostaminen saat-
taa tapahtua laadun kustannuksella. Suunnittelu-
menetelmiä ja -välineitä tulevaisuudessa kehitet-
täessä tulee siis pitää tehostamisen ja rationali-
soinnin ohella myös selvästi esillä korkealaatui-
sen suunnittelun periaatteita, suunnittelusisällön
rikkautta ja kehitettävien ratkaisujen innovatiivi-
suutta. Tuotemallintamisessa Suomessa viime
vuosina saavutetut tekniset menestystarinat on
kyettävä siirtämään myös paremmaksi suunnitte-
lun ja toteutuksen laaduksi.

Digitaaliset menetelmät ja apuvälineet siirty-
vät rakentamisen todellisuuteen luonnollista tie-
tä ensin konttoreissa ja toimistoissa tehtävän
tuotannonsuunnittelun kautta. Työmaiden käy-
täntöä modernit menetelmät tulevat muutta-
maan ensin havainnollistuvan ja selkiytyvän
suunnittelun avulla. Esimerkiksi mallien avulla
on jo voitu Pro IT -hankkeissa hyvin näyttää,
miten rakennettavan työmaan tulee hankkeen
eri vaiheissa edetä. Mallipohjaisissa hankkeissa
voidaan myös työmaalla esiin tulevia tarpeita
nykyistä paremmin täyttää tulevaisuudessa esi-
merkiksi uuden kaltaisilla tuotemalleista tehtä-
villä ”täsmätulosteilla”. Suunnittelumalleista
voidaan poimia työmaalle sellaista tietoa kuin
työmailla kulloinkin tarvitaan – ja juuri silloin
kun tietoa työmaalla tarvitaan.

Nykyinen suunnittelun ja rakentamisen toi-
mintaympäristö edellyttää jatkuvaa aktiivista
yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa hankkeen mui-
den osapuolten sekä myös yhteiskunnan eri ta-
hojen kanssa. Vuorovaikutus ja viestintä ym-
märrettäköön siis suunnittelusopimuksissa, työ-
maakokouksissa ja myös rakennusalan ammat-
tilaisten koulutuksessa osana normaalia nykyai-
kaista suunnittelu- ja rakennustoimintaa.

Suunnittelusisällön kokonaisvaltainen ja laa-
ja-alainen hallinta edellyttää suunnittelijoilta
koordinointikykyä, tehokasta tiedonhankinta-
kykyä, nopeaa omaksumiskykyä sekä asioiden
tehokkaan edistämisen taitoja – eli perinteisesti
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Kuva 3. 2D-piirtäminen, 3D-mallintaminen ja tuotemallintaminen. Tuotemallintaminen on raken-
nusalalla kehitettävä integroitu ja kokonaisvaltainen tiedonhallintatapa.
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johtajilta edellytettäviä taitoja. Ymmärrettä-
köön siis myös suunnittelujohtaminen osana ny-
kyaikaista suunnittelutyötä.

Rakennusten suunnittelijat työskentelevät
2000-luvun alussa miltei täysin digitalisoitu-
neessa suunnittelu- ja toimintaympäristössä.
Omaksuttakoon siis informaatio- ja kommuni-
kaatiotekniikka ja sen mukanaan tuomat väli-
neet nykyisten suunnittelijoiden nykyaikaiseksi
toimintakentäksi.

Sekä suunnittelun toimintakentän laajenemi-
nen, että myös tietotekniikan viimeaikainen no-
pea kehittyminen edellyttävät suunnittelijoilta
jatkuvaa ajan tasalla pysymistä ja uudelleenkou-
luttautumista. Esimerkiksi CAD:in käytössä on
selvästi havaittu, että opittuja tietoja ja taitoja pi-
tää uudistaa jatkuvasti, jotta opitusta olisi käy-
tännössä hyötyä. Keskeisistä ohjelmista julkais-
taan miltei vuosittain uusia versioita ja mark-
kinoille ilmaantuu jatkuvasti myös kokonaan
uusia oivalluksia, uusia apuvälineitä ja uusia
menetelmiä.

Lienee perusteltua lopuksi väittää, että raken-
nusten suunnittelun ja rakentamisen toimin-
taympäristön ja työvälineiden jatkuvassa muu-
toksessa näihin muutoksiin on sopeuduttava,
koska muutos, kehitys ja uudistuminen ovat ny-
kyisen ja tulevaisuuden suunnittelussa ja raken-
tamisessa normaali olotila.
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