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Tutkimuksen tausta 

Talotekniset järjestelmät (LVISA-järjestelmät) ovat yhä keskeisempi osa nykyaikaisia rakennuksia. LVISA- 

järjestelmien laadukas ja tehokas suunnittelu ja asennus ovat olennainen edellytys onnistuneelle projektille. 

Kokemus ja aikaisemmat tutkimukset (mm. Aalto-yliopiston talotekniikan esivalmistusta koskevat 

tutkimukset) ovat osoittaneet, että LVISA-järjestelmien suunnittelun ja toteutuksen yhteensovittaminen 

rakennushankkeen kokonaisuuteen on usein haaste hankkeen sidosryhmille järjestelmien yhä suuremman 

monimutkaisuuden vuoksi, etenkin suurissa hankkeissa. Näiden pohjalta hankkeen lähtöolettamukset voidaan 

muotoilla seuraavasti: 

• LVISA-järjestelmien suunnittelu- ja toteutusprosessit ovat erityisen herkkiä projektin häiriöille ja 

toisaalta kriittisiä koko projektin onnistumiselle (hypoteesi 1) 

• Hankkeen keskeisten päätöstentekijöiden ymmärrys LVISA-järjestelmistä ja niiden vaatimista 

prosesseista on usein puutteellista ja myös prosessien ohjauksen ja koordinoinnin menetelmät ovat 

vaillinaisia. (hypoteesi 2) 

LVISA-järjestelmien roolin kasvaessa tarvitaan uutta ja käytäntöön sovellettavaa tietoa siitä, miten niiden 

suunnittelu ja toteuttaminen johdetaan onnistuneesti osana koko rakennusinvestointia. Lähtökohtana tälle 

tutkimukselle on vastaava Itävallassa tehty selvitys. Itävallassa tehdystä tutkimuksesta poiketen tässä 

tutkimuksessa tavoitellaan kuitenkin konkreettisempia kehitysaskeleita alan toimijoiden käyttöön. 

Tavoitteet 

Hankkeen kokonaistavoitteena on parantaa LVISA-järjestelmien suunnittelua ja toteuttamista osana 

rakennusinvestointia. Ensimmäinen osatavoite tähtää lähtötilanteen selvittämiseen. Lähtöolettamuksien 

pohjalta selvitetään LVISA-järjestelmien rooli ja haasteet suomalaisessa rakentamisen ja kiinteistönpidon 

prosessissa hankesuunnittelusta luovutukseen ja ylläpitoon asti. Tutkimuskysymyksenä on: 

1. Mitkä ovat keskeiset haasteet ja ristiriidat LVISA-järjestelmien yhteensovittamisessa 

rakennusinvestoinnin prosesseihin? 

Toisena osatavoitteena on selvittää miten sopivia nykyiset hankkeiden johtamiskäytännöt ovat LVISA- 

järjestelmien yhteensovittamisen kannalta. Lisäksi tutkitaan mitä muutoksia käytäntöihin tulisi tehdä, jotta 

rakennusinvestoinnit olisivat kokonaisuutena tehokkaampia ja laadukkaampia. Tarkempi tutkimuskysymys on: 

2. Miten hyvin nykyiset hankkeiden johtamiskäytännöt tukevat järjestelmien yhteensovittamista ja miltä 

osin ja miten käytäntöjä tulisi kehittää ja muuttaa? 
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Tutkimusryhmän aiempi tutkimus, kokemus ja kansainväliset verkostot 
 

Tutkimus hyödyntää Aallossa aiemmin tehtyä tutkimusta aihepiiristä, mm. seuraavien hankkeiden osalta: 

• Building 2030 –konsortion rahoittamana on tutkittu talotekniikan esivalmistusta ja teollisen 

valmistuksen prosessia eri sidosryhmien (tilaaja, käyttäjä, suunnittelijat, pääurakoitsija, tate- 

urakoitsija, työntekijä) näkökulmista. Tuloksissa on korostunut tarve uudistaa rakennushankkeen 

prosessia ja osapuolten mukaantuloa hankkeeseen siten, että tuotantoratkaisuista päätettäessä 

hankkeessa on riittävästi taloteknisiin järjestelmiin ja niiden tuotantomenetelmiin liittyvää osaamista. 

Esille nousi myös tarve esivalmistustason suunnitelmiin ja esivalmistuksen hyötyjen jakamiseen kaikille 

hankkeen osapuolille. 

• Kansainväliset verkostot mm. Kalifornialaisiin suuriin tate-urakoitsijoihin, jotka toimivat 

sairaalahankkeissa ja muissa isoissa toimitilaprojekteissa. Keskeisenä havaintona on ollut, että isojen 

ja innovatiivisia ratkaisuja vaativien hankkeiden tate-urakoitsijat hallitsevat usein koko suunnittelun, 

tuotannon ja asennuksen toimitusketjua ja kykenevät tällä luomaan asiakkaalle lisäarvoa ja itselleen 

kilpailuetua. 

 
Menetelmät ja työsuunnitelma 

Tutkimus toteutetaan hyödyntämällä useaa tutkimusmenetelmää, joista osa (mm. haastattelut) tähtää 

aihepiirin syvälliseen ymmärtämiseen ja osa (mm. kysely) puolestaan yleistettävien tulosten aikaansaamiseen. 

Hankkeen hyödynnetään seuraavia menetelmiä: 

1. Työryhmän perustaminen 

o Tutkimuksen edistymisen ja tulosten läpikäynti, tulkinta ja kommentointi noin 2-3 

kuukauden välein kokoontuvassa työryhmässä, jossa on edustajia kaikista rahoittajatahoista 

2. Tutkimus- ja kansainvälinen katsaus aiheesta aiemmin tehtyyn tutkimukseen 

3. Asiantuntijahaastattelut lähtötilanteen kartoittamiseksi ja kyselyn muotoilemiseksi 

4. Kyselytutkimus eri sidosryhmille 

o Kattavan kyselyn avulla pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin 1 ja 2 

o Kyselyn markkinoinnissa hyödynnetään tutkimushankkeen osapuolten verkostoja 

o Pyritään tavoittamaan mm. rakennuttajat, arkkitehdit, pääurakoitsijat, eri suunnittelijat, 

urakoitsijat, kiinteistön ylläpitäjät 

5. Työpaja keskeisten suositusten muotoilemiseksi 

o Mukana työryhmän lisäksi erikseen kutsuttuja asiantuntijoita 

Työryhmään ja työpajaan pyritään saamaan samoja henkilöitä professori Olli Seppäsen vetämän hukka- 

hankkeen kanssa. Näiden avulla varmistetaan hankkeiden synergia esim. aineiston keruussa ja tavoitteiden 

yhteensovittaminen ja päällekkäisyyksien välttäminen. 

 
Budjetti, resursointi ja rahoitus 

Tutkimushanke on vuoden mittainen. Kokonaisbudjetti on 95 273 € (alv. 0 %). 

 

  Tutkimuksen rahoittajia ovat Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry  
   ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry. 
 

Odotetut tulokset rahoittajien näkökulmasta 

Hankkeella pyritään edesauttamaan merkittävää systeemistä muutosta rakennusalalla, erityisesti tavoissa 

organisoida ja johtaa LVISA-järjestelmien suunnittelua ja rakentamista osana monimutkaisia hankkeita. 

Systeemisellä muutoksella tarkoitetaan usean rakennusalan ekosysteemin toimijan samansuuntaista 

muutosta ja kehitystyötä paremman ja paremmin johdetun talotekniikan suunnittelun ja toteutuksen eteen.  

Systeemisen muutoksen tuloksena on turvallisempaa, laadukkaampaa ja älykkäämpää LVISA-tekniikkaa 

rakennusten käyttäjille sekä paremmat edellytykset rakennushankkeiden osapuolille vastata tehokkaasti ja 

laadukkaasti hankkeille asetettuihin tavoitteisiin. 



 
Päätuloksena on hankkeen loppuraportti, jossa kuvataan hankkeen tulokset: 

• Selvitys keskeisistä haasteista ja ristiriidoista liittyen LVISA-järjestelmien yhteensovittamiseen 

rakennusinvestoinnin prosesseihin 

• Selvitys nykyisten johtamiskäytäntöjen soveltuvuudesta ja tarpeista kehittää ja muuttaa käytäntöjä 

LVISA-järjestelmien suunnittelun ja asennuksen johtamisen osalta 

• Suositukset ja roadmap rakennushankkeiden osapuolille prosessien kehittämiseksi 

Lisäksi tuloksia esitetään tieteellisissä julkaisuissa. Alustavasti tavoitteena on julkaista: 

• Yksi diplomityö LVISA-järjestelmien roolista ja haasteista rakennusinvestoinnin prosessissa 

• Yksi tieteellinen artikkeli LVISA-järjestelmien yhteensovittamisen haasteista ja ratkaisumalleista 

 
Tulosten hyödyntäminen ja viestintä 

 
Hankkeen tulokset ovat julkisia ja niitä levitetään mm. uutiskirjeiden, verkostotapaamisten ja sosiaalisen 

median välityksellä. Tekijänoikeudet ovat Aalto-yliopistolla ja rahoittavilla tahoilla. 

 
Hankkeen toteuttaja Aalto-yliopisto ja rahoittajatahot tulevat käyttämään tuloksia kaikessa viestinnässä ja 

vaikuttamisessa omissa verkostoissaan. STUL:n ja LVI-TU:n kautta tuloksia pääsevät hyödyntämään 

taloteknisten alojen urakoitsijat. 

 
Aalto-yliopisto hyödyntää tulosten viestinnässä erityisesti talonrakennukseen keskittyvää Building 2030 

konsortiota (building2030.com), joka tavoittaa johdon ja ammattilaiset 19 rakennusalan yrityksessä Suomessa: 

A-Insinöörit, Amplit, Barona, Fira, Granlund, Haahtela, Lujatalo, M.R. Partners Oy, Parma, Pohjola Rakennus, 

Ramboll, Rakennusliike U. Lipsanen, Ramirent, Skanska, SRV, Stark, Tocoman, Trimble ja YIT. Aalto-ylipiston 

kautta tulokset tavoittavat laajasti tilaajia, rakennuttajia, suunnittelijoita, urakoitsijoita, aliurakoitsijoita, 

tuotetoimittajia ja tietojärjestelmäkehittäjiä koko rakennetun ympäristön ekosysteemissä. 


