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JOHDANTO 	Suunnittelutoiminnan muuttuessa avoimemmaksi sekä projektien kasvaessa  
ja  niiden laajetessa monitahoisemmiksi kasvavat projektinjohdolle asetettavat 
vaatimukset  ja  odotukset. Projektipäällikön tehtävä muuttuu luonteeltaan 
teknisen suorituksen johtamisesta laaja-alaisten työryhmien johtamiseksi 
sekä työn edellyttämien yhteyksien hoitamiseksi. 

Projektien  j  ohtamiskäytäntöä  käsittelevä selvitys  on  laadittu, koska 
suunnittelun päätavoitteena olevien toteutettaviksi hyväksyttävien 
suunnitelmien laatimisaika  on mm.  edellä mainituista syistä venynyt 
luvattoman paljon alunperin kaavaillusta  tai  toteutus  on  ollut vaarassa 
kokonaan peruuntua. 

Käsillä olevassa selvityksessä  on  tarkasteltu  em.  muutosten vaikutuksia 
projektien johtamiskäytäntöön. Selvityksessä  on  tarkasteltu eri tavoilla 
johdettuja pääasiassa tielaitoksen toimialalta valittuja suunnitteluhankkeita. 
Periaatteellisella tasolla tehdyssä tarkastelussa  on  suomalaisen käytännön 
lisäksi selvitetty yhdysvaltalaisten  ja  ruotsalaisten suunnittelijoiden 
toimintatapoja. 

Työ  on  tehty pääosin haastattelututkimuksena. Haastateltavina  on  ollut 
tielaitoksen hankkeisiin osallistuneita henkilöitä. Lisäksi kokemuksia 
suunnitteluhankkeen johtamisesta  on  etsitty rakennusaine-, prosessi-, 
elementti-  ja  puunjalostusteollisuuden aloilta. 

Läheskään kaikista hankkeista ei oltu laadittu selvää johtamisorgani-
saatiomallia. Näissä tapauksissa kaaviot  on  luotu käytyjen keskustelujen 
pohjalta. 

Selvitys  on  kolmiosainen: 

- 	Aluksi  on  käsitelty hankkeen johtamisen yleisiä periaatteita. 

- 	Toiseksi  on  kuvattu suunnitteluhankkeiden johtamiskäytäntöä 
organisaatiokaavioilla  ja  esittämällä luettelonomaisesti 
organisaatioiden toiminnasta tehtyjä havaintoja. 

- 	Lopuksi  on  esitetty kehittämismandollisuuksia suunnit- 
teluhankkeiden läpiviennin  tehostamiseksi. 
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1  
SUUNNITTELUHANKKEEN  JOHTAMINEN 

Suunnittelun tulee johtaa  määritellyn  tavoitteen mukaiseen tulokseen 
eli yleensä suunnitelman toteuttamiseen. Suunnittelun suorituksessa 
tähdätään siihen, että  sijoitetulla  panoksella saadaan tavoiteltu  tulos 

 mandollisimman edullisesti.  Lisäsuunnittelulla  tulisi aina saavuttaa 
 lisähyötyä.  

Näiden tavoitteiden toteutuminen  edellyttää onnistunutta  suunnit-
teluhankkeen  ohjausta sekä laajaa teknistä tietämystä suunnitelmaan 
vaikuttavista seikoista. 

Onnistuneen tuloksen muodostuminen  on  esitetty kuvassa  1.  

Lähtö-
kohta 

loppu-
tulos 

sisältö  

 

KUVA  1  Suunnitteluhankkeen  lopputuloksen muodostuminen 

Hankkeen lopputulos muodostuu siis ohjauksen  ja  asiantuntemuksen  tulona. 
 Näiden seikkojen erottaminen toisistaan ei ole helppoa.  Se on  kuitenkin 

tarpeen, jotta kaikki hankkeeseen vaikuttavat seikat tulevat  käsitellyiksi 
 tasapuolisesti. 

Hankkeen toteuttaminen voidaan esittää kuvan  2  mukaisesti.  Suunnit- 
telutoiminnan  ohjauksen tulee tukea työn suoritusta läpi  koko  hankkeen. 

// 
 valvonta  

p SUORIS 

 /1  

Raamit  
-  kustannukset, aikataulu  
-  resurssit, laatu  

KUVA  2  Hankkeen toteuttaminen  

{

projekti 
 uunniteiJ_____  OHJAUS 

 tehtävänanto 
\l\t 



1.1 
 SUUNNITFELUPROSESS  I  

Suunnitteluprosessi  voidaan jakaa kuvan  3  mukaisiin osiin. 

SUIJNNI1TELUPROSESSI  

SUUNNITTELU 	PROJEKTIN- 	PÄÄTÖKSENTEKO 
TOIMINTA 	 JOHTO 	 PROSESSI  

I 	 I 	Ii 

L  - - 	 - läpiviennin  ohjaus 

teknisen ratkaisun ohjaus  - - -  J  

tekniset 
ratkaisut 

toteuttamis-
kelpoisuus 

sisältö  

tavoitteiden määrittely  ja 
 hankkeen käynnistäminen 

hankkeen totetuksen ohjaus 

hankkeen päättäminen 

avoin suunnit-
telukäytäntö 

toteuttamisen 
mandollistamincn 

KUVA  3 	Suunnitteluprosessin  jako  osiin 

Eritasoisia  suunnitelmia laadittaessa tulee painottaa suunnitteluprosessin 
eri osia  er  tavoin. Esisuunnitteluhankkeissa yhteiskunnallisen päätöksenteon 
osuus  on  tärkein. Tiekohtaisessa suunnittelussa, etenkin rakennus- 
suunnittelussa yhteiskunnallisen päätöksenteon osuus  jää  vähäisemmälcsi 

 ja projektin  johtaminen keskittyy enemmän tekniseen suunnittelutoimintaan, 
suunnitelman sisältöön.  Projektin  johtamisen merkitys  on  aina suuri, koska 
hankkeet ovat yksilöllisiä  ja  niillä  on  paljon erilaisia vapausasteita. 
Voidaankin sanoa, että hankkeita ei junailla, vaan ne tulee luovia, koska 
ei ole olemassa ennalta määrättyjä reittejä.  Projektin  johdon  on  mandol-
lisuuksien mukaan pyrittävä huolehtimaan siitä, että suunnitelma  on  kaikkien 
osapuolten mielestä hyväksyttävä  ja  johtaa toteuttamiseen. 



1.2  
TIENSUUNNITTELUHANKKEEN  LUONNE  JA  ERITYISPIIRTEET 

Tielaitoksessa  on  vuodesta  1990  alkaen ollut käynnissä suunnitteluprosessin 
uudistustyö. Suunnittelukäytäntö tulee muovautumaan näiden ohjeiden 

 ja  niistä saatavien kokemusten perusteella muutaman seuraavan vuoden 
aikana. 

Seuraavat erityispiirteet ovat luonteenomaisia suunnitteluhankkeelle: 

- 	Hankkeen lopputulos ei ole yhtä konkreettinen kuin toteutus— 
tai  investointihankkeilla.  Lopputuloksen hahmottaminen 
riippuu olennaisesti suunnitelmien esitystavasta  ja  hankkeen 
vaikutukset ovat tarkasti havaittavissa  ja  mitattavissa vasta 
toteuttamisen jälkeen. 

- 	Lopputuloksen yksityiskohtainen määrittely  on  vaikeaa 
hankkeen käynnistysvaiheessa. Lopputuloksen yksityiskohdat 
täsmentyvät sitä mukaa, kun hanke edistyy.  (kuva  4)  

- 	Laatu  on  yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin. Laatuominai- 
suuksiin  johtavia  ja  niitä sääteleviä työkaluja ovat normit 

 ja suunnitteluohjeet,  joiden avulla tehdään lopputulokseen 
vaikuttavia valintapäätöksiä. 

- 	Käytössä olevat asiantuntijat  ja  heidän hankkeeseen käyt- 
tämänsä  asiantuntemus  ja  aika ovat hankkeen tärkein 
toteuttamisresurssi. 

Hankkeen 
	 hankkeen 

alkuhetki 
	 päättyminen  

+  

t 	4 	£  sisältöön liittyvät vapausasteet  

1  

KUVA  4  Suunnitteluhankkeen  sisällön tarkentuminen 
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Suunnitteluprojektin  johtaminen  on  sekä tekninen että hallinnollinen tehtävä. 
Suunnitelman osasuunnitelmien yhteensovittaminen vaatii jatkuvaa 
yhteydenpitoa kaikkien osapuolten kesken. Edellytyksenä  on  riittävä  ja 

 kokonaisvaltainen tekninen tietämys näistä  osa-alueista. Toteutusor-
ganisaatio tulee tarvittaessa erottaa hallinnollisesti itsenäiseksi projektiyk-
siköksi. 

Tiensuunnitteluhankkeessa  tulee kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin 
seikkoihin: 

- 	Suunnitelman tulee olla yhteiskunnallisesti hyväksyttävä, 
eli suunnitelman tulee soveltua aluerakenteen, kaavoituksen 

 ja  ympäristön tarpeisiin. 

- 	Päätöksen teko kytkeytyy useissa asioissa poliittiseen 
päätöksentekoon, mikä saattaa vaikeuttaa suunnitelman 
hyväksyttämistä. 

- 	Projektisuunnitelman laadinnassa  on  otettava huomioon, 
että suunnitelmia  on  vaikea saattaa lainvoimaisiksi etenkin,  
jos suunnittelualue  on  usean kunnan alueella. 

- 	Projektipäällikön merkitys  on  suuri etenkin suurissa hankkeis- 
sa.  Hänellä tulee olla hyvät suhteet kaikkiin asianomaisiin. 
Projektipäällikön tulee harjoittaa eri osapuolia yhdistävää 
kanssakäymistä. 

- 	Asiakirjojen tulee olla helppotajuisia, jotta eri sidosryhmät 
saavat oikean kuvan hankkeesta  ja sen  vaikutuksista. 

- 	Suunnitelman tulee olla oikea-aikainen  ja  joustava mandol- 
lisesti ajan mukaan muuttuvien tekijöiden suhteen. 

- 	Suunnitelman tulee olla toimiva  ja  hyväksyttävä liikenteen 
sujuvuuden  ja  turvallisuuden kannalta. 

- 	Suunnitelman tulee olla tuotantoteknisesti edullinen. 

- 	Suunnitelman sisällön tulee olla normien  ja  ohjeiden 
mukainen. 

Suunnitteilla olevasta hankkeesta tulee tiedottaa kaikkia osapuolia  ja 
 yleisöä. Näin  on  mandollista saada tietoon kaikkien mielipiteet  ja  siten 

helpottaa yleisen hyväksynnän saamista. Tiedottamisen  on  oltava aktiivista 
 ja  oikea-aikaista. Kaikkien, joita suunnitelma koskee, tulee saada siitä 

tarvitsemansa tiedot. 
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Tiedottamisen tulee koskea itse hanketta, suunnitelman liittymistä muuhun 
yhdyskuntarakenteeseen, suunnittelumenetelmiä  ja  —periaatteita. Yleisölle 
suunnatun tiedottamisen  on  oltava riittävän helppotajuista  ja  tiivistä. 

Suunnittelutoiminnan  tulee olla avointa, osallistuvaa  ja vuorovaikutteista. 
 Tämä  on  tärkeää, koska tiensuunnitteluhankkeen vaikutukset kohdistuvat 

eri sidosryhmiin, joiden tavoitteet  ja  mielipiteet poikkeavat toisistaan 
 ja  voivat olla jopa vastakkaisia. Suunnittelun alussa  ja sen  aikana  on 

 selvitettävä eri osapuolten lopputulokseen vaikuttavat mielipiteet. 
Suunnitelma  on  nähtävä osana yhteiskunnan perusrakennetta.  

1.3  
TIENSUUNNI1TELUHANKKEEN  JOHTAMISEN ONGELMIA 

Tiensuunnitteluhankkeen  johtamisen ongelmat kohdistuvat tapauksiin, 
joissa suunnittelun luonne  on  edellä esitetyllä tavalla murrosvaiheessa. 

 Projektin  hallinta edellyttää tällöin perinteisestä teknispainoisesta projektista 
poikkeavaa osaamista. 

Ympäristöönsä liittyvissä hankkeissa eri ympäristötekijöiden vaikutukset 
saattavat olla keskenään ristiriitaisia. 

Suunnitteluprosessin  avoimuuden lisääminen pidentää suunnitteluaikaa 
 ja  lisää  täten  myös tämän vaiheen kustannuksia. 

Johtaminen ongelmat kulminoituvat tapauksiin, joissa suunnitelmaa ei 
saada hyväksytyksi  ja  toteutus peruuntuu  tai  siirtyy epämääräiseen 
tulevaisuuteen. 
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2  
SUUNNITTELUPROJEKTIEN JOHTAMISKÄYTÄNTÖJÄ  

2.1  
TIEHANKKEET 	Suunnittelutyön organisointi tiehankkeissa  on  usein kuvan  5  mukainen. 

Suunnittelun painopisteen siirtyessä esisuunnittelusta yksityiskohtaiseen 
suunnitteluun siirtyy myös organisaation toiminnan painopiste johtoryh-
mätyöskentelystä hankeryhmätyöskentelyyn. 

Laajoissa esisuunnitteluhankkeissa suunnitelman laatimista ohjaamaan 
perustetaan johtoryhmä, johon kuuluu tielaitoksen suunnittelujohtoa  ja 

 hankkeen alueella sijaitsevien kuntien keskeisiä virkamiehiä sekä muiden 
sidosryhmien edustajia. Johtoryhmän jäsenillä  on  viimekädessä päätösvalta 
hanketta koskevissa asioissa. Johtoryhmä tekee hankkeen läpivientiin 
vaikuttavia periaatepäätöksiä. Johtoryhmätyöskentely voidaan korvata 
yksinkertaisemmalla tiedotus—  ja neuvottelukäytännöllä.  

Tie—  ja rakennussuunnitteluhankkeissa  yleensä suunnittelutyötä valvoo 
 ja  ohjaa hankeryhmä.  Sen  tehtävät painottuvat hankkeen käytännön 

toteutukseen vaikuttavien asioiden käsittelyyn. Laajoissa hankkeissa ryhmä 
koostuu lukuisten erityisalojen asiantuntijoista  ja  eri intressipiirien 
edustajista. Hankeiyhmän tehtävänä  on  tiedonkulun vannistaminen kaikille 
osapuolille. Kokouksissa verrataan suunnittelutyön edistymistä laadittuun 
toimintasuunnitelmaan  ja  käsitellään suunnitelmaratkaisuja. Päätökset 
ovat luonteeltaan teknisiä. Hankeryhmä kokoontuu tarvittaessa, yleensä 
kuukauden  tai  kanden välein. Työskentelyn onnistumisen edellytyksenä 

 on,  että asianomaiset paneutuvat käsiteltäviin asioihin  ja  tuntevat 
edustamansa tahon käytännön. 

Laajoissa hankkeissa voidaan perustaa erillisiä hankeryhmän toimitavan 
mukaisesti toimivia, hankeryhmälle raportoivia työryhmiä. Tavoitteesta 
riippuen ryhmä perustetaan selvittämään normaalia vaativampaa teknistä 

 osa—aluetta  tai  työkaluksi  nopeuttamaan laajojen kysymysten käsittelyä.  

Konsultin  organisaatiossa johdosta vastaa projektipäällikkö. Hänen 
tehtäviinsä kuuluu suunnittelutyön koordinointi  ja  tarvittava yhteydenpito 
tilaajaan. Konsultti jakaa suunnittelutehtävän tarpeen vaatiessa osatehtäviin 
joilla  on  omat vastuuhenkilönsä. 



Tiensuunnitteluhankkeen organisaatiomalli 

OHTORYHMÄ  TARVITTAESSA  

Ticlaitos 	 Tiehallitus 	 Alueen  merkittä- 
vimpien  intressi- 
ryhmien edustajat 

 -  kaupungit  
-  kunnat  
-yR 
-  ministeriöt, jne  

HANKERYHMÄ 	. ____ ____ ____ ____ -  1  
Kunta  ja  muut  intressiryhmien  edustajat 

 Tielaitos_____________________________________________  

TILAAJAN 
 PROJEKTIPAALLIKKO  

KONSULTIN .. 
 PROJEKTIPAALLIKKO  

PAAKONSULTII'I 
SIVUKON- 

	

1 	 SULTIT 
Pääkonsultin erityisalat 	- - - -  1 	

Sivukonsultin 
______________________________ 	 - 	erityisalat 

ALIKONSULTIT 	
I  

Alikonsultin 	 - - - - 
erityisalat  

____i 

TIETEKNI IKKA LII KENNE MAANKAYTTÖ YMPÄRISTÖVAIKUTUKSE 

GEOTEKNIIKKA MAASTOTUTKIMUKSET  MITTAUKSET SILTATEKNIIKKA  

OSALLISTUVAN SUUNNITTELUN MENETELMÄT  

14  

KUVA  5 	Tiensuunnittelun organisaatiomalli 
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Tätä perusorganisaatiomallia  on  sovellettu erilaisissa hankkeissa eri tavoin. 
Kuvissa  6—lo on  esitetty Pasilanväylän, VT5:n osuuden Vuorela—Siilinjärvi, 
VT3:n Hämeen piirin osuuksien  ja  Porin ohikulkutien suunnitteluprojektien 
organisaatiot sekä analysoitu niiden lähtökohtia  ja  toimintaa. 

Pasilanväylän yleissuunnitelman  laatiminen 

JOHTORYHMÄ 

PROJEKTIRYHMÄ  

I I  ASIANTUNTIJA 
HANKERYHMÄ  h  RYHMÄT  

KONSULTIN 
PROJEKTIPAALUKKO  

KONSULTIN 
 JOHTORYHMÄ 

PAAKONSULTITI 	I 	SIVUKONSULTIT 

ALIKONSULTIT  

KUVA  6 	Pasilanväylän yleissuunnitteluvaiheen organisaatiokaavio 



Lähtökohdat: 

- 	Hanke toteutetaan tiehallituksen  ja  kaupungin yhteishankkeena 

- 	Suunnittelutyö  tehdään konsulttityönä. Yksi konsuitti  on  
koordinoiva pääkonsultti  ja suunnittelutyöhön  osallistuu 
useita sivukonsultteja. 

- 	Hankkeen lähtökohdat, tavoitteet  ja  vaikutukset  on  maantelty 
työohjelmassa.  

Organisaation toimintaperiaatteet: 

- 	Pääkonsultti  vastaa yhdessä projektiryhmän kanssa suunnit- 
telutyön  koordinoinnista  ja  oikea-aikaisesta toteuttamisesta. 
Pääkonsultti tarkkailee lisäksi kustannusten suunnitelman 
mukaista toteutumista 

- 	Varsinaisen suunnittelun tekee konsulttiryhmä. Konsultit 
vastaavat kukin omasta työstään. Pääkonsultti laati  ja  käynnisti 
hankkeen seurantajärjestelmän. Pääkonsultti tekee seuran-
taraportin hankeryhmälle. 

- 	Johtoryhmä tekee valintapäätöksiä vaihtoehdoista perusrat- 
kaisujen  osalta. Projektiryhmä päättää siitä, mitkä  asiat 

 viedään johtoryhmän päätettäviksi neuvoteltuaan niistä 
johtoryhmän puheenjohtajan ja/tai varapuheenjohtajan kanssa. 

- 	Projektiryhmä  hoitaa päätösten valmistelun. Projektiryhmän 
esitykset käsitellään hankeryhmässä. Projektiryhmän tehtävänä 

 on  erityisesti luoda edellytykset suunnitelman hyväksytyksi 
tulemiselle johtoryhmässä. 

- 	Projektiryhmä  ei ollut mukana alkuperäisessä organisaatiossa.  
On  kuitenkin katsottu tarpeelliseksi muodostaa tämä  porras 

 niistä tilaajan edustajista, jotka ovat kokonaisvaltaisimmin 
mukana hankkeen toteuttamisessa. 

- 	Asiantuntijatyöryhmät  tekevät ehdotuksia teknisistä yksityis- 
kohdista  ja tiedottamistoimenpiteistä. 

- 	Hankeryhmän  toiminta varmistaa informaation kulun 
asianosaisten kesken. Ryhmään kuuluvat tilaaj atahojen 
edustajien lisäksi asiantuntijaryhmien johtajat 

16  
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Havaintoja organisaation toiminnasta: 

- 	Suunnittelutyö  on  konsuitteja  käytettäessä joustavaa. Konsultit 
pystyvät sopeuttamaan organisaationsa  ja  resurssinsa  kul-
loisenkin  tarpeen mukaisesti  ja  käyttämään työhön soveltuvia 
välineitä. 

- 	Koska hanke  on  paloiteltu  usean  konsultin  kesken,  on  mandol- 
lista valita eri alojen parhaat suunnittelijat. Siten konsulteilla 
oleva eri alojen asiantuntemus tulee tehokkaasti käytetyksi 
hyväksi. 

- 	Pääkonsultin  suuri työpanos helpottaa tilaajan työtä. Tilaajan 
ei tarvitse huolehtia suunnitelman valmistumisesta  ja 

 kustannusten kertymisestä, koska pääkonsultti seuraa niitä. 

- 	Sisäinen tiedonkulku  on  tehokasta hankeryhmän kautta. 

- 	Projektiryhmätyöskentely  edesauttaa päätösten valmistelua 
nopeuttamalla hankeryhmätyöskentelyä.  Toisaalta,  jos  ilmenee 
ristiriitoja, ryhmän toimivuus kärsii, koska ryhmä  on 

 kollektiivi  ja  siten tehoton antamaan ohjeita. 

- 	Asiantuntijatyöryhmät  ovat kaksiteräinen miekka, lämpiävät 
sisäänpäin, tieto kulkee heikosti, katsontatapa  on  kapea  ja 

 ovat jääräpäisiä, eivät hahmota kokonaisuutta. 

- 	Asiantuntijaryhmät  tulisi alistaa konsultille, muuten pääkon- 
sultin  vastuullinen asema vaikeutuu. 

- 	Laadunvalvonnastaja  varautumisesta suunnittelutyön riskeihin 
ei ole olemassa selviä ohjeita. 

- 	Tielaitoksen  organisaatio sallii dynaamisen työskentelyn. 
Mikäli hankkeen eteneminen edellyttää muiden yhteis-
työkumppaneiden osalta poliittista, esim. lautakuntakäsittelyä, 

 projektin  edistyminen vaikeutuu  ja  hidastuu. Yhteishankkeissa 
 projektin  johtajan  ja  johtavan  konsultin  asema  ja  kyky ovat 

erittäin tärkeitä. 



Valtatie  5:n  suunnittelu  ja  rakentaminen moottoritieksi välillä Vuorela - Siilinjärvi 

Projektipäällikkö 
	

Sidosryhmät 

Avustavat toiminnot 	 Piirin toimistopalvelut 
- geopalvelut 
-  keskuslaboratorio 

Suunnittelu 	j_ 	Tienrakennus 	
__j 

 Sillanrakennus  

N  
-  I N 	 I  

-  N  - 	I N 
N . ---.... 	 N  

	

- 	 -- 	- 

Työnsuunnit-  L  - ] Työnsuunnit-
telija  (tiet) 	I 	I  telija  (sillat)  

KUVA  7 	Valtatie  5:n  suunnitteluorganisaatio  

Lähtökohdat: 

- 	Suunnittelu  on  suoritettu tielaitoksen omana työnä sekä 
rakentaminen omajohtoisena  osa-urakointina. 

- 	Hankkeessa  on  yhdistetty suunnittelu-  ja rakentamis- 
organisaatiot. Pääsuunnittelija  on  vastannut hankkeesta 
tiesuunnitteluvaiheen loppuun asti, jonka jälkeen hankkeen 
johtamisvastuu  on  siirretty rakentamisesta vastaavalle 
projektipäällikölle. Organisaation pysyessä muuten samana 
vältytään tietokatkoksilta. 

- 	Hankkeen johtoryhmän muodostavat projektipäällikkö, 
suunnittelupäällikkö sekä tien-  ja sillanrakennuksen  työmaa- 
päälliköt. Eri henkilöiden tehtävät  ja vastuut  on  määritelty 
selkeästi. 
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Organisaation toimintaperiaatteet: 

- 	Vaikka hanke  on  suuri, saadaan suunnittelutyöskentely 
tiiviiksi, koska ryhmä  on  päätoimisesti  projektin  palveluksessa 
Toiminta muodostuu jokapäiväisistä epävirallisista yh-
teydenotoista  ja  neuvotteluista. Tärkeät  asiat kiijataan  kaikkien 
tiedoksi kokouksissa. 

- 	Projektipäälliköllä  on  täysi vastuu hankkeen rakennussuunnit- 
telusta,  rakentamisen taloudellisuudesta  ja  lopputuloksen 
laadusta. Jokainen työmaapäällikkö vastaa Omasta toimi-
alueestaan projektipäällikölle. 

- 	Projekti käyttää tarvittaessa piirin linjaorganisaation taijoamia 
avustavia  palveluja. Laadunvalvonnasta vastaa linjaor-
ganisaatio. 

Havaintoja organisaation toiminnasta: 

- 	Suunnittelutyö  tehdään pääosin oman henkilöstön voimin.  
Osa  työstä voidaan antaa konsulteille, mutta silloin yhteyden— 
pidon tiiveydestä saatavaa etu vähenee. 

- 	Malli sitoo projektiin paljon tielaitoksen henkilöstöä, toisaalta 
henkilöstön tarkoituksenmukainen käyttö  on  mandollista. 

- 	Sopivien henkilöiden löytäminen voi olla vaikeata. Tarvitaan 
aktiivista koulutusta piirin toimesta. 

- 	Organisaation sisällä yhteistyö  on  tiivistä, koska osapuolet 
työskentelevät samoissa tiloissa. 

- 	Työnsuunnittelioiden  osallistuminen rakennussuunnitteluun 
takaa  sen,  että suunnitelmista tulee käytännön läheisiä. 

- 	Rakentaja voi määrittää  jo rakennussuunnitteluvaiheessa  
suunnitelmien sisällön  ja  laadun toteutusta silmällä pitäen. 
Suunnittelu voidaan aloittaa rakentajan tarpeiden mukaisesti. 

- 	Koko  hankkeen toteutusaika lyhenee, kun suunnittelu  ja  
rakentaminen limitetään. 

- 	Hanke voidaan toteuttaa piirin tulosjohtamisperiaatteiden 
mukaisesti. Toteuttajan aktiivinen osallistuminen suunnitteluun 
edistää taloudellisten toteutusratkaisujen valintaa. 
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VT3:n  suunnittelu  ja  rakentaminen moottoritieksi 

Tiepiiri 
-  suunnittelu 
-  rakentaminen 
- konsuittirahoitus  

I 	 _____  

Projektin  johto 	- - 	] Tiehlpääsuunnittelija  

I  
Hankeryhmä 	I 	I  
- periaatt.  asiat 	I 

I 	(väylien rnitoitus / 	Tiehlasiantuntijat  
ja  sijoitus) 	/ 	- siltatekniikka  

I 	 I 	- geotekn.,  lab.  
Kunnossa—  \ 	/  
pitäjä 

Sidosryhmät 
- - 	 -  kunnat  

I  1 Työpalaverit 	1 	-  viranomaiset  
I  - tekn.  ja aikat.  
I 	yhteistyö 	I 	I 

I 	 I 	I  
Rakentamis— 	- - - - 	Konsuitti  
organisaatio  

Tie—  ja 	geo- 
rakennus— suunn. 
suunnittelu  

KUVA  8 	VT3  :n  suunnitteluproj ektin organisaatiokaavio  

silta- 

Lähtökohdat: 

- 	Hanke toteutetaan erillisenä Hämeen piirin johtamana 
projektina. 

Organisaation toimintaperiaatteet: 

- 	Hankkeen johtamisessa  on  tiiviisti mukana rakentamisesta 
vastaava projektipäällikkö. 
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- 	Konsuitti  suunnittelee tekniset ratkaisut suunnitteluohjeiden  
ja  normien mukaan. Periaatteelliset vaihtoehtojen valinnat 
tekee tilaaja. 

- 	Konsultti vastaa osaltaan, että suunnitelma  on  hyväksyttävä, 
tilaaja hoitaa lainmukaiset käsittelyt. 

- 	Tilaaja tekee tarjouspyyntöasiakirjat, konsuitti avustaa. 

- 	Tiedottamisesta vastaa tilaaja  konsultin  avustuksella. 

- 	Hankkeen tavoitteet  ja  toiminta  on  määritelty projektisuun- 
nitelmassa.  

Havaintoja organisaation toiminnasta: 

- 	Piirin  ja konsultin  resurssit täydentävät toisiaan. Piirin 
kapasiteetti  on  tasaisessa käytössä.  Konsultin  resursseja 
käytetään erityisalojen suunnitteluun sekä kapasiteettihuip-
pujen tasaamiseen. 

- 	Suunnittelun aikataulun pitävyys varmistetaan seurannalla.  
Konsulttia  käyttämällä saadaan pelivaraa. 

- 	Laadunvalvonnan vastuu siirtyy suurelta osin konsultilta 
laadunvarmistukseen. 

- 	Suunnittelukustannukset  pyritään pitämään kurissa tekemällä 
kiinteähintainen, kilometrihintaan  perustuva sopimus. 

- 	Projektikokoukset  ovat laajempia kuin Vuorela—Siilinjärvi- 
projektissa  ja  niihin käytettävä miestuntimäärä  on  suuri. 

- 	Maankäytön suunnittelu  on  saatu hyvin toimivaksi tehokkaalla 
yhteydenpidolla sidosryhmiin. 

- 	Rakentamisen käytännön vaatimukset otetaan huomioon  
jo  suunnitteluvaiheessa, koska rakentamisesta vastaava projek-
tipäällikkö osallistuu suunnitteluun. 

- 	Rakentamisen aloittamista  on  voitu nopeuttaa pyytämällä 
tiesuunnitelinan vahvistuspäätös kiireellisenä. Tarjouspyynnöt 

 on  laadittu heti tiesuunnitelman vahvistuspäätöksen jälkeen, 
ennen rakennussuunnitelman valmistumista. 
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- 	Pääurakka  on ositeltu tie—,  silta—, paalutus—  ja murskaustöihin. 
Viimeistelytyöt  suoritetaan sivu—urakkana. Tämä vaikuttaa 
suunnitteluun seuraavasti: 

- 	Suunnitelmien valmistuminen voidaan porrastaa. 

- 	Suunnittelu  on  joustavaa, tekijän tarpeet huo- 
mioon  ottavaa. 

- 	Pääurakan osittelu  edellyttää useita tarjouspyyn- 
töj  a.  

- 	Tieto rakennuskustannuksista varrnistuu vasta 
osaurakoista päättämisen  myötä. 

Porin ohikulkutien rakennussuunnitteluproj ekti 

PIIRIN LINJAORGANISAATIO 

Piiri—insinööri 
Suunnittelupäällikkö 
Pääsuunnittelija 

HANKERYHMÄ 
TieITI', Tieh. 
Kaupuziki,  kunta 
yR, Ilmailuhallitus, 
seutukaavaliitto 

SIDOSRYHMÄT 
 Kunnat 

Seutukaavaliitto  

LKONSLI  

I Osa—alueiden asiantuntijaryhmat 

KUVA  9 	Porin ohikulkutien suunnittelun organisaatiokaavio 

Lähtökohdat: 

- 	Hanke  on  toteutettu konsulttityönä  ja  hankkeen tavoitteet  
on  määritelty yleissuunnitteluvaiheessa. Hankkeen projek-
tisuunnitelma  on sopimustekninen  asiakirja 

- 	Tilaajaa  edustaa piirin linjaorganisaatio. Hanketta varten 
ei muodostettu varsinaista projektiorganisaatiota 



Organisaation toimintaperiaatteet: 

- 	Hankeryhmästä  muodostui päätäntävaltaa käyttävä ryhmä, 
jossa olivat mukana päätöksentekijöiden avainhenkilöt  ja 
tiehallituksen  asiantuntijat. 

- 	Hankeryhmään  kuului suuri joukko jäseniä  ja  kokouksia 
oli usein. Sidosryhmiä koskevat  asiat  esiteltiin  ja  käytännössä 
päätettiinkin hankeryhmässä. Hankeryhmän kokouksissa 
varmjstettjin lisäksi sisäinen tiedonkulku tehokkaasti. 

- 	Pääsuunnittelijalla  oli piirin antamat melko vapaat valtuudet 
päätösten tekoon. Hänen tukenaan oli kokenut tiehallituksen 
suunnittelija. Virallisesti päätöksenteko noudatti linjaor-
ganisaation käytäntöä.  Konsultin  rooliin kuului vastuu 
teknisestä suunnittelutyöstä. 

- 	Hankkeen valmiusastetta seurattiin sopimusvaiheessa 
laaditulla,  tehtävien mukaan  j aetulla  aikataululla. 

- 	Hankkeen suunnittelukustannuksia seurattiin  kon- 
suittisopimuksen  toteutumisen perusteella. Konsulttitoimek-
siannosta tehtiin loppuselvitys. Hankkeen johtokustannuksia 
ei seurattu. 

Havaintoja organisaation toiminnasta: 

- 	Hankeryhmän  toiminta oli erittäin tehokasta. Tämä oli 
mandollista, koska ryhmään saatiin hankkeen toteuttamiseen 
vaikuttavat avainhenkilöt, jotka myös toimivat aktiivisesti. 
Hankeryhmän tehokkuus perustuu jäsenten aktiivisuuteen. 
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KÄYTÄNTÖ TIEHANKKEISSA ULKOMAILLA 

Trunkoad  Mtwara - Mingoyo -  Lindi,  Tansania, tiensuunnitteluhanke kehitysyhteisyönä 

Finnida 

Finnra 	I 	yhte 

Konsuitti: 

 projektipäällikkö 

Vastaanottajamaan  
hallitus 

to 	Vastaanottaja maan 
tiehallitus 

paikallinen 
koordinaattori 

Osatehtävät  

KUVA  10 Mtwara - Mingoyo -  Lindi suunnitteluhankkeen organisaa-
tiokaavio  

Lähtökohdat  ja  toiminta: 

- 	Organisaation eri tasoilla oli nimetty vastuu henkilöt, joilla 
oli valtuudet tehtävänsä suorittamiseksi. Nämä henkilöt 
käyttivät tarvittaessa oman organisaationsa palveluja  ja 

 vastaavat tietystä  osa—alueesta esimiehelleen. 

- 	Konsultilla  oli valtuudet toteuttaa suunnitelma hankkeen 
alussa tehdyn suunnitteluohjelman mukaisesti. 

- 	Hankkeen valmistelu ennen suunnittelun aloittamista oli 
hyvin perusteellinen alkaen  konsultin  valinnasta tarjouskil-
pailun perusteella. 

- 	Vaikka konsuitjlle oli annettu kaikki tarvittavat valtuudet 
tehtävän suorittamiseksi loppuun asti, oli suunnitteluohjelmas-
sa  sovittu kuukausittain tehtävistä raporteista, suunnitteluläh-
tökohdista  ja selventävän  "Inception Report":n laadinnasta 

 heti suunnittelutehtävän ensimmäisen kuukauden kuluessa. 

- 	Informaatiokanavat  tilaajan  ja konsultin  välillä oli selvästi 
määritelty sopimuksessa. 

- 	Sopimus oli kokonaishintapalkkiosopimus, mikä osaltaan 
selvensi  ja yksinkertaisti  sekä tilaajan että  konsultin hallinnol-
lisia  järjestelyjä. 
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Suuri ympäristövaikuksia aiheuttava tiensuunnitteluhanke USA:ssa 

PROIEKTIRYHMA 

LINJAORGANTSAATIO (Tiel/piiri) 
-  projektin koordinaation  

johto 

PROJEKTflOIMISTO 
-  suunnittelun  ja 

 kehityksen johto 

Sopimus 	 Tekninen 
ryhmä 	I I 	ryhmä 

Suunnittelu Yhteiskunnallinen 
tiedottaminen 

• 	Tilaaja 
Konsuitti  

Projektin  johto  

Projektin 
 koordinointi 

Liikenne 	Ympäristö 
mallit 	 suunnittelu 

Osallistuva 
suunnittelu 

-  yhteydenpito 
asiakkaisiin  ja 
vaikuttajaryhmii 

Tekninen suunnittelu 
- tiesuunnittelu 
- kaavoitussuunnittelu  

KUVA  11  Manhattanin  Route 9A-projektin organisaatiokaavio 



Lähtökohdat: 

- 	Projekti liittyy oleellisesti Manhattanin länsirannikon 
saneeraukseen  ja koko  saaren liikennejärjestelyjen tehos-
tamiseen. Liikennemallin kehittämiseen  on  projektin  kuluessa 
käytetty poikkeuksellisen runsaasti resursseja. 

- 	Suunnittelu  on  ollut  New York State Department of Transpor- 
tation  toimesta käynnissä  jo  useita vuosia. 

- 	Yhdysvaltain lainsäädäntö antaa tahoille, joita hanke koskee, 
huomattavia mandollisuuksia  projektin jarruttamiseen.  Tästä 
syystä osallistuvilla suunnittelutoimilla tähdätään näiden 
mandollisuuksien eliminoimiseen. 

- 	Alueella vaikuttaa aktiivisia eturyhmiä, joiden toiminta  on  
pyritty ennakoimaan. 

- 	Suunnittelu oli tähän mennessä  tullut  maksamaan  n. 25  
milj  .USD. Ulkopuoliseksi lopulliseksi kokonaissuunnitteluksi 
arvioitiin  40  milj.USD.  

Organisaation toimintaperiaatteet: 

- 	Projektin  käytännön toteutuksesta vastaamaan  on  perustettu 
projektitoimisto  Department of  Transportation'n  (DOT) 

 alaisuuteen. Toimistolla  on  tilat projektialueen läheisyydessä. 

- 	Projektitoimisto  raportoi DOT:n projektiryhmälle. 

- 	Laadunvalvonnan hoitaa DOT:n linjaorganisaatio projektiryh- 
mässä sovittavalla  tavalla. 

- 	Projektitoimisto  ja sen  projektipäällikkö toimivat itsenäisesti  
ja  omaavat suuret päätöksentekovaltuudet. 

- 	Projektipäällikön työkaluna toimii  projektin pääkonsultti 
ja konsultin  projektipäällikkö. 

- 	Pääkonsultti  vastaa sekä teknisestä suunnittelusta, että projek- 
tihallinnasta. 
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- 	Pääkonsultin  alaisina toimii joukko alikonsultteja, jotka 
vastaavat oman erityisalansa suunnittelusta. 
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Havaintoja organisaation toiminnasta: 

- 	Toiminta keskittyy projektipäällikön  ja konsultin projektipääl- 
likön  akselin ympärille. Byrokratia  on  näin minimissään. 
Heille kuuluu vastuu informaation kulusta omiin suuntiinsa. 

- 	Projektin  johtoon oltiin tyytyväisiä. Eri osapuolet pitivät 
tärkeänä, että pääkonsultti hoiti myös projektinhallintotoimen-
piteet. 

- 	Joustavakaan  organisaatio ei ole pystynyt pitämään projektia 
aikataulussa. Viiveitä oli aiheuttanut kunnianhimoinen tavoite 
luoda  projektin  yhteydessä uusi erittäin yksityiskohtainen 
liikenneverkkomalli  koko Manhattanille  sekä osallistuvan 
suunnittelun edellyttämien toimenpiteiden laajuus. 

- 	Konsuitti  teki suunnittelua laskutyönä. Kiinteän  hinnan  käyttöä 
näin monivaikutuksisesta projektissa pidettiin mandottomana. 

- 	Projektin  seuranta hoidettiin ilman uusimpia projektiohjelmia. 
Laskutuksen  kehittymistä tarkkailtiin suhteessa alkuperäiseen 
projektibudjettiin  ja  jäljellä olevan työn määrään. 
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Virginia Toll Road-projekti 
	

I  Projektipäällikkö  ja paärahoittaja 

Toteutusryhmä 
-  hallinto 
- viranomaiskäsittely 
- maanomistajaneuvottelut 
- intressiryhmäyhteydet 
- suunnittelusopimukset 
- urakkasopimukset  
fl. 6 henk. 

Asiantuntijakonsultit,  n. 15 kp 

Tiensuunnittelu, 	 jn.  

Pääurakoitsija 

Aliurakcitsij  at 

KUVA  12 Virginia Toll Road-projektin organisaatiokaavio 

 Lähtökohdat: 

- 	Hanke edustaa USA:ssa erityisesti länsirannikolla käytössä 
olevaa toteutusmenettyä. Vastuu projektista  on  yksityisellä 
sijoittajalla  tai sijottajaryhmällä. 

- 	Lähtökohdista johtuen organisaatio rakennetaan mandollisim- 
man yksinkertaiseksi  ja kertaluonteiseksi. 

- 	Projektista ei ollut,  tai  ei haluttu esitää muodollista  or- 
ganisaatiokaaviota.  Kuvassa  12  esitetty kaavio  on  piirretty 
tulkiten käytyjä keskusteluja. 

Havaintoja organisaation toiminnasta: 

- 	Projektipäällikön toimintaedellytykset ovat rajoittamattomat. 
Päätöksenteko  on  nopeaa, sitä säätelee taloudellisen edun 
tavoittelu. 

- 	Projektipäällilcön  edellytetään päärahoittajana omaavan hyvät 
suhteet paikallisiin poliitikkoihin sekä tieviranomaisiin. 
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- 	Rahoituksen ei välttämättä tarvitse olla yksinomaan yksityistä. 
Osavastuu voi olla kunnilla  tai yksityis/julkishallinnollisilla 
yhteenliittymillä. 

- 	Toteutusryhmän  kokoonpano vaihtelee tilanteen mukaan. 
Noin  2,5  vuoden valmistelu—  ja suunnitteluvaiheen  aikana 
ryhmään kuului keskimäärin  6  jäsentä. Ryhmän tärkeimmät 
tehtävät muodostuivat viranomaiskäsittelyn valmistelusta, 
maanomistajaneuvottelusta, yhteydenpidosta eturyhmiin 
jakansalaisliikkeisiin, suunnittelu —ja urakkasopimusneuvotte-
luista sekä hallinnon, seurannan  ja  talouden hoidosta. 
Ryhmään kuului teknisenä asiantuntijana tiensuunnittelusta 
vastuussa olevan  konsultin  edustaja sekä laki—  ja talousasian-
tuntij oita. 

- 	Asiantuntij oista  merkittävin oli tiensuunnittelusta vastaava 
suunnittelija, jona toimi  Virginia Department of Transpor- 
tation.  Muita asiantuntijoita oli noin  15  projektin erivaiheissa. 

- 	Toteutusvaiheen  päävastuu annettiin pääurakoitsijalle, joka 
teki tarpeellisen määrän aliurakkasopimuksia. 

- 	Hankkeessa byrokratiaa oli supistettu huomattavasti vielä  
Route 9A—projektiinkin  verrattuna.  On  ilmeistä, että rahoittaja 

 on  varmistanut hankkeen nopean etenemisen  jo  ennen 
rahoituspäätöstä. 

- 	Organisaatioon kuuluneet talous—  ja projektinhallinta- 
asiantuntijat luonnehtivat yhteistyötä teknisestä suunnittelusta 
vastaavien kanssa mutkattomaksi. 
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2.3 
KYTNTO  MUISSA  SUUNNITTELUHANKKEISSA  

Seuraavassa  on  tarkasteltu muita kuin  tiesuunnitteluun  liittyviä  tai  ulkomailla 
toteutettuja  suunnitteluhankkeita.  Hankkeita  on  tarkasteltu saman kaavan 
mukaisesti kuin  edcllä tiesuunnitteluhankkeita.  Tavoitteena  on  ollut löytää 

 vertailukohtiaja  niiden perusteella ehdotuksia  tiensuunnittelu  hankkeen 
 johtomenetelmien  kehittämiseksi. 

Pääkaupunkiseudun  liikennejärjestelmäsuunnitelma  

Projektin 
 johtoryhmä 

Nimetyt 	________  Asiantuntija 
asiantuntijat 	 ryhmät 

Projekti  - 
 päällikkö  

Osa- Osa- Osa- Osa- 
projekti projekti projekti projekti 

projekti 
hallinto  

konsuittien 
 hankinta 

tutkimus  ja 
tietojärjest.  

suunnittelu 

vaikutus- 
arviointi  

tiedotta-
minen 

KUVA  13  Pääkaupunkiseudun  liikennejärjestelmäsuunnitelman 
organisaatiokaavio 



Lähtökohdat: 

- 	Aikaisemmin  on  tehty kaksi vastaavanlaista suunnitelmaa, 
jotka eivät ole kuitenkaan johtaneet mihinkään toimenpiteisiin. 

- 	Tämän hankkeen osaprojekteissa tutkitaan hankkeen toteut- 
tamiseen liittyvän päätöksenteon kehittämistä  ja  suunnitelman 
edellyttämien investointien rahoitusjärjestelyä. 

- 	Projektinjohtourakointia  harjoittava yritys  on  laatinut 
hankkeesta projektisuunnitelman. 

Organisaation toimintaperiaatteet: 

- 	Hanketta johtaa johtoryhmä, johon  on  nimetty kaikkien 
asianosaisten edustajat. 

- 	Nimetyt asiantuntijat ovat sidosryhmien edustajia, jotka Ovat  
projektin  käytettävissä heti  projektin  alusta asti. 

- 	Asiantuntijaryhmät  ovat  projektin  osapuolten linjaor- 
ganisaatioissa  toimivia ryhmiä, joiden tutkimusten  ja 

 suunnitelmien kytkeminen hankkeeseen  on  tärkeää  ja  edistävää 
hankkeen etenemistä. 

- 	Osaprojektien  päälliköt vastaavat projektiensa läpiviemisestä. 
Projektipäällikkö ei puutu toistuvien  projektin  osien suorit-
tamiseen. 

- 	Osaprojektien  päälliköt vastaavat projektiensa suunnittelun 
laadusta. 

- 	Projektin  toimintojen vastuuhenkilöt huolehtivat siitä, että 
kunkin toiminnon asiantuntemus, menetelmät  ja  työkalut 
ovat eri osaprojektin käytössä. 

- 	Projektitoimintojen  sisältö: 

Proj ektihal  unto  
- 	työn osittelu 
- 	työn ohjelmointi 
- 	aikataulutus 
- 	kustannusohjaus 

- 	Konsulttien käyttö 
- 	tarjouspyynnöt 
- 	valinnat 
- 	sopimukset 
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- 	Tutkimus  ja tietojärjestelmät 
- 	lähtötietojen  hankinta  ja  muotoilu 
- 	tietojen käsittelyn  ja muokkauksen  

ohjaus 

- 	Suunnittelu 
- 	konsulttityöt  ja  niiden valvonta 
- 	virkatyönä  tehtävä suunnittelu 

- 	Vaikutusten arviointi 
- 	vaikutuskehikon  muodostaminen 
- 	menetelmien kehittäminen 

- 	Tiedottaminen 
- 	tiedotusohjelma 
- 	ulkopuolisen tiedottamisen mate- 

riaali 

- 	Projektin  toteutumisen seurannassa kiinnitetään erityistä 
huomiota onnistumisen edellytysten  ja  riskien analysointiin. 
Näitä tarkastellaan laatukriteerien  ja kustannustavoitteiden 

 toteutumisen näkökulmasta. Työkaluna käytetään ns. kriittisen 
polun menettelyä. 

- 	Projektinjohtokonsultin  käyttö  on  tuonut mukanaan projek- 
tihallinnon merkitykisen  korostumisen  ja  uusia  or-
ganisaatioideoita.  

Havaintoja organisaation toiminnasta: 

- 	Hankkeen alkuvaiheessa  on  panostettu projektisuunnitteluun. 
Hankkeesta laadittu projektisuunnitelma sisältää hankkeen 
tarkan analyysin. 

- 	Projektisuunnitelmassa  on  pyritty varmistamaan oikea, hyvään 
lopputulokseen johtava tavoitteiden asettelu. 

- 	Menettelystä huolimatta kuntien päätöksentekoprosessi saattaa 
aiheuttaa aikataulun venymisen  tai  jopa hankkeen epäonnis-
tumisen. 

- 	Projektinjohtokonsultin  käyttö  projektin organisointivaiheessa  
tuo ryhtiä  projektin  toteutukseen. 
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Esimerkki teollisuuden  suunnitteluhankkeesta 

Asiakkaan  linjaorganissaatio 
-  tarkkailee laatua, 

tekniikkaa  ja  taloutta  

raportointi 

Valvontaryhmä 
	 Ympäristösel- 

projekti— 	 vitys  ryhmä 
tekninen valvonta 	päällikkö  

Konsultin 
 asiantuntijat 

 esim. 

YVA—konsuitti 

Osaprojektit:  (ennen  tehdassuunnittelua) 
 ennalta 	taloud. 	sosiaal.  ympäristö 

valmistelu 	seiv. 	seiv. 	seiv.  

Konsultin 
 projektipäällikkö  

osa—alueet,  esim.  

keittämö 	valkaisu 	pesu 	jne 

sähköistys 

rakentaminen 

prosessi  

putkistot  

hankinnat  

KUVA  14  Prosessiteollisuuden  suunnitteluhankkeen organisaatiokaavio. 



Lähtökohdat: 

- 	Suunniteltavana  kohteena oli puunjalostusteollisuuden laajen- 
nushanke  Pohjois—Amerikassa. 

- 	Hankkeen alussa laadittu projektisuunnitelma sisälsi suunnit- 
teluperusteet  ja lähtötiedot. Suunnittelusopimus  oli laadittu 
erikseen. 

Organisaation toimintaperiaatteet: 

- 	Hanke toteutettiin projektina. Valvontaryhmällä oli yhtiön 
johdon antamat valtuudet hankkeen toteuttamiseksi. 

- 	Valvontaryhmä  koostui tilaajan asiantuntijoista  ja  tulevista 
käyttäjistä. 

- 	Valvontaryhmä  ja  projektipäällikkö johtavat hanketta alusta 
loppuun asti. Valvontaryhmän jäsenillä oli hyvä käsitys 
kokonaisuudesta teknisen tietämyksen lisäksi. 

- 	Konsultin  projekti—insinöörit esittelivät osatehtävät valvonta— 
ryhmälle, joka hyväksyi ne ennen kuin suunnittelussa edettiin 
pitemmälle. Käytännössä suunnittelijat  ja valvontaryhmän 

 jäsenet tekivät tiivistä yhteistyötä  koko projektin  ajan. 
Päätökset kirjattiin projektikokouksissa. 

- 	Konsultin  projektipäällikön vastuulla olivat varsinaiseen 
tekniseen suunnitteluun liittyvät päätökset projektisuunnitel-
man  mukaisesti. 

- 	Konsuitti  seurasi suunnittelukustannuksia tilikartan avulla  
ja  raportoi toteutumista tilaajalle. 

Havaintoja organisaation toiminnasta: 

- 	Hankkeen alussa pidettiin useita yhteisiä informaatiotilai- 
suuksia  hankkeeseen osallistuvilla suunnittelijoille  ja  tuleville 
käyttäjille. Näin kaikki olivat tietoisia siitä, mitä  ja  miksi 
suunnitellaan  ja  saivat sanoa oman mielipiteensä etukäteen. 

- 	Laatuseikkoihin  kiinnitettiin erityistä huomiota. Hankkeen 
alussa pidettiin laatuseminaari, jossa tutustuttiin asiakkaan 
organisaatioon, toimintaperiaatteisiin sekä laatutavoitteesiin. 
Tarvittaessa järjestettiin koulutusta laadun takaamiseksi. 
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- 	Hankkeen eteneminen tapahtui periaatteessa seuraavasti: 

- 	Hankkeen esi-  ja  yleissuunnittelu 
- 	Päätös hankkeen toteuttamisesta  ja viranomai- 

silta epävirallinen lupa hankkeen toteuttamiseen 
- 	Ympäristövaikutusten arvionti (YyA) 
- 	Hyväksytty ympäristöselvitys oli ehtona lopul- 

lisen luvan  myöntämiselle. 
- 	Viranomaisten lopullinen lupa hankkeen toteut- 

tamiseen. 
- 	Yksityiskohtainen suunnittelu. 

- 	Ennen yksityiskohtaisen suunnittelun alkua tehtiin viranomais- 
ten edellyttämä ympäristövaikutusten arvio. Siihen kuuluivat 
seuraavassa luettellut  osat: 

- 	Vaikutukset luontoon; vesi, pohjavesi, ilma, 
maisema, puusto, eläimistö jne 

- 	Taloudelliset vaikutukset ympäristöön 

- 	Sosiaaliset vaikutukset ympäristöön 

Ympäristövaikutusten arviossa  kiinnitettiin erityistä huomiota asukkaiden 
tarpeiden selvittämiseen. Heidän mielipiteensä kartoitettiin, ennenkuin 
ne tulivat viranomaisten tietoon. Asukkaat saatettiin tietoisiksi hankkeen 
vaikutuksista  ja  heidän mielipiteisiinsä pyrittiin vaikuttamaan tiedottamisella. 
Tavoitteena oli eliminoida  turhat  valitukset, jotka olisivat viivästyttäneet 
hankkeen valmistumista. 



Ruotsin rautateiden pikajunayhteyden kehittämisprojekti 

Projektiryhmä  

Ulkoinen 	..H 	Projekti 	..H 	Sisäinen 
tiedottaminen 	 päällikkö 	 Tiedottaminen 

osaprojektit:  

markkinointi 	vaunukalusto 	ratojen 	henkilö 
suunnittelu 	kuljetus  

KUVA  15  Ruotsin rautateiden  Projekt  S-200—projektin  
organisaatiokaavio  

Organisaation toimintaperiaate: 

- 	Johtoryhmä määrittelee tavoitteet, koordinoi hankkeen 
aikataulut  ja  talouden.  Se  valvoo hankeen toteutumista  ja 

 tekee periaatepäätökset. 

- 	Projektipäällikkö vastaa hankkeen etenemistä  ja  suunnitelmien 
laadusta.  Hän  sunnittelee,  johtaa  ja  valvoo suunnittelutyötä 
sekä seuraa kustannuksia.  Hän  vastaa myös osaprojektien 
yhteensovittamisesta 

- 	Osaprojektien  päälliköt vastaavat omista projekteistaanja 
raportoivat projektipäällikölle. 

- 	Sekä sisäistä että ulkoista tiedottamista varten  on  perustettu 
omat ryhmänsä. 

- 	Kaikkien osapuolten tehtävät  ja  vastuut  on  kirjattu projektioh- 
jeeseen. 
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Havaintoja organisaation toiminnasta: 

- 	Hanke toteutetaan olemassaolevilla radoilla, jolloin varsinaista 
suunnittelutyötä  on  vähän  ja  se  voidaan toteuttaa omana 
työnä. 

- 	Suunnittelun alussa käytettiin konsuittia organisaation luontiin. 

- 	Suunnittelun taloudella todettiin olevan vähäinen merkitys 
aikataulun pitävyyteen verrattuna. 

- 	Kustannuksia seurattiin linjaorganisaation järjestelmällä. 

- 	Työilmapiirin luonti  ja  ylläpito koettiin tärkeäksi, ongelmat 
käytiin läpi kaikkien asianosaisten kesken. 

- 	Projektinjohtokonsultin  käyttö onnistui hyvin  projektin  
suunnitteluvaiheessa. Myöhemmin käyttö osoittautui 
tarpeettomaksi. 



3  
PROJEKTINJOHTOMAHDOLLISUUDET SUUNNITTELUHANKKEISSA  

3.1  
PROJEKTIPAALLIKÖLLE ASETETFAVIA  VAATIMUKSIA 

Käsillä olevan selvityksen puitteissa analysoitiin useita suunnit-
teluhankkeiden johtamiskäytäntöjä. Tiensuunnitteluhankkeen luonteen 
muuttuessa muuttuvat myös projektinjohtajalle asetettavat vaatimukset. 
Laajoissa, useita vuosia kestävissä harikkeissa projektipäällilcöltä edellytetään 
pitkäaikaista sitoutumista hankkeeseen. 

Tekninen peruskoulutus ei ole enää välttämättä edellytys projektipäällikön 
tehtävään. Käytännössä  on  kuitenkin vaikeata löytää muun koulutuksen 
omaavia henkilöitä, joilla olisi riittävä näkemys tiehankkeen perusteista 

 ja aikatauluun  vaikuttavista tekijöistä. Projektipäällikön olisi teknisen 
osaamisen lisäksi tunnettava yhteiskunnan päätöksentekoprosessi  ja omattava 

 yhteydet päätöksentekijöihin. Projektipäällikön tulee pystyä esittämään 
tiehankkeen toteutumiseen vaikuttavat tekijät suuren yleisön ymmärtämällä 
tavalla sekä pystyä käymään  julkista  keskustelua  projektin  toteuttamiseen 
liittyvistä linjanvedoista. Näissä keskusteluissa  on  hyötyä kansantalouden, 
liiketalouden  ja  lainopin perustiedoista. Järjestetyillä projektipäällik-
kökursseilla erityistä kiinnostusta  ja  pyyntöjä lisäopetuksen järjestämisestä 
ovat saaneet tämän kappaleen aiheisiin liittyvät aiheet kuten ihmisten 
käyttäytymiseen vaikuttaminen, elekielen tulkinta, joumalistiilcan perusteet 
sekä suunnitelmien  ja  niiden vaikutusten havainnollistaminen piirroksin, 
kuvin  ja videota  apuna käyttäen. Edellä sanotun hallinta korostuu 
jäijestettäessä projektia koskevia teemanäyttelyjä  tai  pysyvä projektinäyttely. 

Projektityöskentely  on  ryhmätyöskentelyä,  jonka onnistuminen edellyttää, 
että projektipäällikkö osaa kommunikoida ryhmän jäsenten kanssa, saa 
aikaan häiriytymättömän tiedonkulun ryhmän sisällä  ja  kykenee muodos-
tamaan ryhmän asiansa omaavista jäsenistä.  On  erityisen tärkeätä, että 
projektipäällikkö ei esiinny erikoisasiantuntijana kaikilla erityisaloilla, 
vaan luottaa valittujen asiantuntijoiden taitoon. 

Projektipäällikön tulee hallita aikataulu-  ja toimintaverkkosuunnittelun 
 periaatteet. Hänen apunaan voi laajoissa hankkeissa olla projektinjoh-

totyökalut hallitseva projektinjohtokonsultti. Suunnitteluprojektin johtaminen 
 on  kuitenkin siinä määrin tuotanto-  ja toteutusprojektien  johtamisesta 

poikkeavaa, että menettelytapoja täytyy usein muokata tapauskohtaisesti. 
Tarjolla olevissa projektinjohtajakoulutusohjelmissa tämä näkyy siten, 
että niihin ei juuri sisälly suunnittelualan esimerkkitapauksia. 
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3.2  
SUUNNITTELUTOIMINNAN KEHITI'ÄMISMAHDOLLISUUKSIA 

Muutospaineita 	Tiensuunnitteluhanke  on  merkittävä  osa  yhdyskunnan suunnittelua Fyysisten 
toimenpiteiden lisäksi liikenneväylien suunnittelulla voidaan ohjata 
taloudellista  ja  sosiaalista kehitystä. Kääntäen voidaan todeta, että 
taloudelliset  ja  sosiaaliset kehitystavoitteet vaikuttavat aina liikenneväylien 
suunnitteluun. Yleisen ilmapiirin muuttuessa avoimemmaksi sellaisetkin 
tahot, jotka eivät aiemmin ole olleet kiinnostuneita tiensuunnittelusta, 
haluavat nyt osallistua siihen. Edellä sanotun perusteella  on  ymmärrettävää, 
että tiensuunnitteluprosessi  on  voimakkaiden muutospaineiden kohteena. 

 Se  tulee yhä enemmän muistuttamaan niitä fyysisen suunnittelun prosesseja, 
joihin suuri yleisö  on  perinteisesti tottunut osallistumaan omilla vaikutus- 
alueillaan, kuten kaavoitusprosessia. Samalla haetaan myös menettelytapoja, 
joilla tiensuunnittelu  ja  kaavoitus saataisiin kulkemaan tarkoituksen-
mukaisella tavalla rinnakkain. 

Yhteiskunnallisen päätöksenteon arvaamattomuudesta johtuu, että 
tiensuunnitteluprosessiin  on  tullut  uusi riskitekijä, joka toteutuessaan, 
nykyisin yhä useammin  ja  useammin, aiheuttaa vähintäin kustannus- 
seuraamuksia sekä suunnittelu että toteutusvaiheessa. Arvokäsitysten 
muuttuessa saatetaan menettää myös ns. korvaamattomia arvoja. Yhteiskun-
nallisen päätöksenteon vaatima aika  on  omiaan lisäämään myös  tiensuunnit-
teluprosessin kestoa. Tässä suhteessa ollaan Suomessa lähestymässä 
mannermaista käytäntöä. Tiehankkeen rahoittamisessa tultaneen kokeilemaan 
muita kuin valtion budjetin kautta tapahtuvia rahoitusmuotoja. Rahoitustapa 
vaikuttaa myös  projektin  läpiviemiseen. Yhdysvalloissa  on  yksityisten 
rahoittajien toteuttamat projektit voitu useissa tapauksissa viedä läpi erittäin 
nopeasti. Näissä tapauksissa ovat projektit voineet olla johtotavaltaan 
perinteisen teknisiä  ja autoritäärisiä.  Lienee kuitenkin niin, että yksityiset 
Ovat kiinnostuneita rahoittamaan ainoastaan vaikutuksiltaan selkeitä 
projekteja, joilla  on  laaja yleinen hyväksyntä. 

Kolmantena tärkeänä suunnitteluprosessin muutosalueena tulee olemaan 
suhtautuminen laatuun, laadun varmistukseen  ja  vastuun kohdistamiseen. 
Euroopan käytännön mukaisesti ollaan Suomessa ottamassa käyttöön 

 ISO-standardin  mukaisia laadunvarmistustoimenpiteitä. Käytettävällä 
järjestelmällä  on  vaikutuksia myös  projektin  organisaatioon  ja projektipääl-
likön  tehtäviin. Laatuun liittyy läheisesti kysymys suunnittelun kattavuudesta 
suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Suomalaiset suunnittelustandardit  on 

 laadittu olettaen, että suunnittelu toteutetaan erittäin yksityiskohtaisesti 
ennen toteutusta, rakennusvaiheen suunnittelu mukaan lukien. Tätä 
perinpohjaista menettelyä  on  perusteltu  sillä,  että suunnitteluvaiheessa 

 on  parhaat mandollisuudet vaikuttaa  projektin  lopullisiin kustannuksiin. 
Usein näin varmaan onkin, mutta jättämällä yksityiskohtainen rakennus-
vaiheen suunnittelu urakoitsijalle esimerkiksi ns. laatuvastuuperiaatteella, 
annetaan samalla vapaammat mandollisuudet uusien työtapojen kokeiluun 

 ja  käyttöön. 
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Kehittämisalueita 	Seuraavassa  on  esitetty luettelonomaisesti alueet, joilla suunnitteluprojektien 
johtamiskäytäntöä  tulisi kehittää,  tai  joihin tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota. 

RISKIANALYYSI  

Projektin  toiminnan suunnittelun, ennakkosuunnittelun yhteydessä olisi 
laadittava erillinen riskianalyysi suunnittelun aikana mandollisesti 
toteutuvien ennalta arvaamattomien tekijöiden vaikutuksesta. Analyysi 
voidaan tehdä tarkastelemalla odottamattomien tapausten vaikutusta  projektin 
toimintakaavioon  esimerkiksi kriittisen polun menetelmää käyttäen. 
Useimmat riskit toteutuvat aikataulun venymisenä,  ja  niillä  on  sitä kautta 
vaikutusta  projektin kokonaistalouteen,  mutta ne saattavat aiheuttaa jopa 

 projektin  peruuntumisen, mikäli yleinen mielipide muuttuu ratkaisevasti 
suunnitteluvaiheen aikana. Riskianalyysin laadintaohjeet  ja  käytännön 
muokkaaminen tiensuunnitteluhankkeen tarpeiden mukaiseksi muodostavat 
erillisen jatkoselvityksen aiheen. 

SEURANTA 

Suunnittelun valmiusasteen, kustannuskertymän  ja yksikkötyömäärien 
 seuraamista tulee tehostaa hyvää projektinjohto-ohjelmistoa käyttäen. 

Tarjolla olevista yleisistä projektinjohto-ohjelmista tulisi räätälöidä 
tiehankkeissa käytettäviä versioita. Projektipäällikön tulee jakaa projekti 
erillisiin osiin  ja  määrätä kunkin osan seurannan vastuu tarkoituksen-
mukaisimmalla tavalla. 

SUUNNITfELUMENETELMÄT  

Suunnittelun siirtyessä tietokoneavusteiseen suunnitteluun tulee tulostettavan 
tiedon muoto yhtenäistää, jotta varmistetaan joustava, käyttäjästä 
riippumaton tiedon käyttö  projektin  eri vaiheissa. Esimerkkeinä voidaan 
mainita mittaussuunnitelma, määräluettelot, massalaskenta, tietokantamuoto, 
ohjelmistojen yhteensopivuus jne. Tiehallituksen suunnitteluohjeiden 
kehittäminen  on  tullut  ajankohtaiseksi suunnittelumenetelmienja -välineiden 
kehittymisen myötä. 

SISÄLLÖN TARKOITUKSENMUKAISUUS 

Taloudellinen ajattelutapa  on  suunnitteluhankkeissa  tärkeää, koska hankkeen 
kustannukset määräytyvät pitkälti  jo  suunnittelun alkuvaiheessa. Suunnitel-
mien sisältöä tulee arvioida suhteessa määriteltyyn tarpeeseen. Liian 
yksityiskohtaisella suunnittelulla ei ole syytä sitoa toteuttajan käsiä, ellei 
tähän ole hyviä, esimerkiksi kustannuksiin perustuvia syitä. 
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LAADUN VARMISTUS 

Tielaitoksessa  on  käynnistymässä tiensuunnittelun  ja  —rakentamisen 
laadunvarmistustoiminta erillisten selvitysten pohjalta. Suunnittelun 
laadunvarmistus edellyttää suunnittelijalta olemassa olevaa laatujärjestehnää. 
Erityisesti laajoissa hankkeissa  on  järjestelmän olemassaolo toimeksiannon 
saamisen edellytys. Järjestelmällä selkeytetään vastuita  projektin  tuloksen 
osalta, tehdään mandolliseksi eri menettelytapojen käyttö sekä vähennetään 
tilaajan suoranaisen valvonnan tarvetta. 

ASIANTUNTIJAOSALLISTUMINEN  (Peer Review, Gutachtung) 

Asiantuntijaosallistuminen  on  yleistynyt ulkomailla laajojen projektien 
suunnittelulaadun parantamiseen tähtäävänä toimenpiteenä. Menetelmää 
voidaan käyttää kaikkien suunnitteluprojektien yhteydessä, oli sitten 
kysymys tielaitoksen oman organisaation tekemästä suunnittelusta  tai 

 konsultin  käytöstä. 

Asiantuntijaosallistuminen  voi tapahtua useilla tavoilla. Seuraavassa  on 
 lueteltu menettelyn tärkeimmät piirteet: 

- 	osallistumisen tavoite, sisältö, muoto  ja  kesto määritellään 
projektikohtaisesti 

- 	osallistumiseen liittyvä katselmus voi olla kertatoimenpide  
tai  määrävälein toistuva toimenpide 

- 	katselmuksen suorittaa projektipäällikön  tai erityisasiantuntijan  
kollega,  yleensä asianomaista kokeneempi henkilö 

- 	katselmuksen suorittaa aina riippumaton henkilö 

- 	katselmus suoritetaan aina erityistoimenpiteenä,  se  ei ole 
koskaan rutiinitoimenpide 

- 	katselmuksen suorittaminen ei ole ilmaus epäluottamuksesta. 
Riippumattoman katselmuksen tavoitteena  on  tuoda projektiin 
lisää kokemukseen perustuvaa osaamista  ja  uusia ajatuksia. 

Kuten edellä riskianalyysin käyttö, myös asiantuntijaosallistumisen käyttö 
tiensuunnitteluhankkeen yhteydessä  on jatkoselvityksen  aihe. 
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YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  (YVA)  

Osana avoimempaa suunnittelukäytäntöä  ja ympäristövaikutuksiin 
kiinnittyvää  huomiota  on  myös tiensuunnitteluhankkeiden yhteydessä 
alettu laatia ympäristönvaikutusten arvioita. Tässä yhteydessä  on  syytä 
todeta niistä ainoastaan, että ympäristöön kohdistuvien tekijöiden 
ymmartaminen,  niistä tiedottaminen  ja keskusteleminen  ovat tulossa yhdeksi 
Proj ektipäällikön keskeisistä tehtävistä. 

TIEDOfl'AMINEN  JA  VUOROPUHELU  (Citizen Participation)  

Tiedottaminen jakautuu  projektin  sisäiseen  ja  ulkoiseen tiedottamiseen. 
 Projektin  sisäisen tiedonkulun varmistaminen  on  laajan  ja  monitahoisen 

 projektin  onnistumisen kannalta oleellista. Nykyisen tavan mukainen 
hankeryhmätyöskentely sekä laajat projektikokoukset välittävät tietoa 
tehokkaasti  ja luotettavasti.  Menettely vaatii runsaasti aikaa kokouksiin 
osallistuvilta. Tiedotusmenettelyn suunnittelukustannuksia nostavat 
vaikutukset  on  otettava huomioon laadittaessa  projektin  budjettia. 

Termiä vuoropuhelu  on  alettu käyttää ns.  Citizen Participation  -menettelystä 
laajavaikutteisten projektien yhteydessä. Proj ektipäällikön rooli  on  keskeinen 
tässä menettelyssä. Käsitys siitä, että projektipäällikön ei tiensuunnit-
teluhankkeissa välttämättä tarvitse olla teknisen  tai  rakennusalan 
kokemuksen omaava henkilö perustuu siihen, että vuoropuhelumenettelyssä 
muut kuin tekniset tekijät saattavat nousta  projektin  toteutuksen kannalta 
keskeisiksi. Kuten aiemmin todettiin, käytännössä  on  vaikeata löytää 
vaihtoehtoisia proj ektipäällikkötaustoja. Selvityksen kohteena olleissa 
projekteissa näin oli ainoastaan yhdessä. Tulevaisuudessa saattaa tilanne 
kuitenkin muuttua. Keskeisiä toimenpiteitä vuoropuhelumenettelyssä 
ovat tiedottaminen yleisölle, keskustelu julkisesti hankkeen vaikutuksista, 
läheinen yhteydenpito eri intressiryhmiin, hankkeen vastustajien  ja puoltajien 

 saaminen mukaan tasapuolisesti hanketta koskevaan keskusteluun. 
Poliittisten rybmittymien  ja viranomaistahojen  oikea-aikainen osallistuminen 
projektityöskentelyyn  on  suunniteltava  jo suunnitteluohjelmassa. 

JÄLKIARVIOINTI 

Tiehankkeen suunnittelutapahtuman  luonteesta johtuen yhteenveto 
toteutuneesta hankkeesta puuttuu useimmissa tapauksissa. Hankkeeseen 
osallistuneitten suunnittelijoiden yhteisen kritiikkitilaisuuden lisäksi tulee 
aina laatia loppuraportti, jossa arvioidaan toteutuksen hyvät  ja  huonot 
ominaisuudet. Erityisesti tulee arvioida, onko hanke toteutunut asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. Raportit tulisi julkaista Tielaitoksen julkaisuina, 
jolloin ne toimisivat referenssidokumentteinä tulevia vastaavanlaisia 
hankkeita ajatellen. 
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3.3  
LAAJOJEN TIENSUUNNI1TELUHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOMAHDOLLISUUDET 

Laajaan suunnitteluhankkeeseen sisältyy erittäin lukuisa joukko toisiinsa 
vaikuttavia  osa—alueita. Kuvassa  16 on  esitetty niistä tärkeimmät. 

RAHOITUS  I 	YHTEISKUNNALUSET  VAIKUTUKSET 

YHTEISKUNNALUNEN  PÄÄTÖKSENTEKO 

KONsUrnmN 	

SE1  

TEKNINEN SUUNNITTELU 

SUUNNITELMAN  TOTEUTFAMINEN  

KUVA  16 Suunnitteluhankkeen  osa—alueet 

Seuraavaan  on kiteytetty  kolme erityyppistä projektinjohtokäytäntöä 
sovellettaviksi laajoissa tiensuunnitteluhankkeissa. Näiden lisäksi ehdotetaan 
asiantuntijakatselmuksen liittämistä yhteen  tai  useampaan malliin.  Mallien 

 tiimoilta esitetään järjestettäväksi seminaari tielaitoksen projektipäälliköille. 
Seminaarin  antiin  perustuen tulisi laatia jatkoprojektin puitteissa käytännön 
ohjeet kunkin  mallin soveltamiseksi  tulevissa projekteissa. 



Kokonaisvaltainen toimeksianto 

Kokonaisvaltaisella toimeksiannolla tarkoitetaan menettelyä, jossa hankkeen 
läpivienti annetaan pääkonsultille itsenäisesti hoidettavaksi  projektin 

 alussa tilaajan kanssa  tai  toimesta laaditun projektidokumentin mukaisesti. 
Toimeksianto saattaa koskea suunnittelukokonaisuutta  tai  sekä suunnittelua 
että toteutusta. Toteutuksen sisältyessä toimeksiantoon vastuun voi ottaa 
urakoitsija, joka tällöin laatu itse  tai  hankkii suunnitelmat aliurakkana. 
Myös suurimmat kansainväliset konsuittitoimistot ovat olleet valmiita 
ottamaan vastuun suunnittelusta toteutukseen. Toteutuksen osalta 
konsuittitoimisto  on  tällaisissa tapauksissa toiminut rakennuttajakonsultin 
tavoin. Suomen olosuhteita ajatellen  on  seuraavassa näkökulma tapauksissa, 
joissa kokonaisvaltainen toimeksianto rajoittuu suunnitteluun, luontevimmin 
rakennusvaiheen suunnitteluun. 

Hankkeen alussa laadittavassa projektidokumentissa määritellään selvästi 
hankkeen tavoitteet,  sen ohjauspolitiikka ja  siihen liittyvät vastuut hankkeen 
toteuttamisen varmistamiseksi  ja  suunnittelun valvomiseksi. Projek-
tidokumentin laatu tilaaja asiantuntijoidensa avulla  tai  teettää  sen 
konsulttityönä. Projektidokumentti  on  toimeksiannosta käytävän neuvottelun 
perustana. Mikäli toimeksianto tapahtuu tarjouskilpailua käyttäen,  on 
projektidokumentti  vastaavasti  sen  perusta. Projektidokumentissa esitetään 

 mm.  seuraavat seikat: 

- 	hankkeen tarkoitus 
- 	hanketta edeltäneet vaiheet  ja  mandolliset aiemmat suunnitel- 

mat 
- 	hankkeen lähtötiedot 
- 	hankkeen toteuttamiseen vaikuttavat seikat, arvio toteuttamis- 

mandollisuuksista 
- 	hankkeen suunnittelu-  ja toteutusvaiheiden  aika-  ja kustan- 

nusrajat 
- 	hankkeeseen sisältyvien vaihtoehtojen valintakriteerit 
- 	mandolliset menettelytapaohjeet 
- 	suunnittelukustannusten korvaamisperiaatteet 
- 	suunnittelu-  ja vastuurajat 
- 	vastuu tielain mukaisesta  ja  muista vaadittavista käsittelyistä 
- 	raportointivelvollisuus  ja  -menettely 
- 	mandollisen asiantuntijaosallistumisen määrittely 
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Suunnittelutyöstä  vastaa pääkonsultti, joka voi käyttää tarvittaessa muiden 
konsuittien palveluksia. Pääkonsultti laatu projektidokumentin periaatteiden 
mukaisen toteuttamissuunnitelman, jolla varmistetaan hankkeen tavoitteiden 
mukainen  ja  yhteiskunnallisesti hyväksyttävä toteutuminen. Toteuttamis-
suunnitelmassa tulee esittää riskianalyysi mandollisesti esille tuleviin 
ongelmiin varautumiseksi. Tilaajan tulee hyväksyä toteuttamissuunnitelma 
viimeistään toimeksiantosopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. 
Toteuttamissuunnitelmassa tulee esittää  mm.  seuraavat seikat: 

- 	suunnitteluprosessin  kuvaus 
- 	hankkeen sisältö  ja sen jako  osiin 
- 	suunnitteluhenkilöstö  ja  heidän vastuualueensa 
- 	aikataulu 
- 	kustannusarvio  tai  kiinteät kustannukset hankkeen osien 

mukaan jaettuna 
- 	riskianalyysi 
- 	tarkastus—  ja hyväksymiskäytäntö 
- 	mandollisten muutosten kustannus—  ja aikatauluvaikutuksista  

sopiminen 
- 	sisäisen  ja  ulkoisen tiedotuksen periaatteet 
- 	laatujärjestelmä 
- 	dokumentoinnin  ja jälkiarvioinnin suoritustapa 

Pääkonsultilla  edellytetään olevan käytössä sisäinen laatujärjestelmä, 
 jota  sovelletaan myös alikonsuitteihin. Pääkonsultti vastaa suunnittelun 

etenemisestä projektidokumentin  ja toteuttamissuunnitelman  mukaisesti. 
Tilaajan tarkastus painottuu vastaanoton yhteyteen. Konsuitti vastaa 
sovitussa laajuudessa myös suunnitteluun läheisesti liittyvistä toimenpiteistä, 
kuten tiedottamisesta, hallinnollisista käsittelyistä jne. 

Hankkeen pysyminen aikataulussa sekä kustannusarvion pitäminen Ovat 
pääkonsultin  tai pääurakoitsijan  keskeisimmät tehtävät, joista  se  myös 
kantaa yksin vastuun. 
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Hankkeen eteneminen kokonaisvaltaisena toimeksiantona  on  esitetty kuvan 
 17 kaaviossa.  

Tilaaja käynnistää hankeen toteuttamisen laatimalla hankeesta projektidokumentin, 
joka annetaan konsulteille tarjoutumisten perusteeksi 

Konsultit tarjoutuvat alustavilla toteuttamissuunnitelmillaan  ja  tilaaja valitsee  konsultin. 

Konsuitti  laatu lopullisen toteuttamissuunnitelman  ja  tilaaja hyväksyy  sen. 

Suunnittelutyö,  konsultti valvoo itseään laatumäärittelyjen avulla  ja  raportoi tilaajalle 
sovitulla tavalla. 

Suunnitelma valmistuu. 

Tilaaja hyväksyy valmiin suunnitelman  

KUVA  17  Hankkeen eteneminen kokonaisvaltaisena suunnittelutoimek-
siantona 



Projektinj ohtokonsultin  käyttö proj ektipäällikön apuna 

Projektinjohtokonsultti  on  projektihallinnan  asiantuntija, jonka ei tarvitse 
puuttua suunnitteluteknisiin seikkoihin.  Konsultin  tulisi olla mukana 
laatimassa toteuttamisohjelmaa, aikataulua  ja toimintaverkkoja.  laatimisen 
jälkeen  konsultin  päätehtävänä  on  seurata laadittujen ohjelmien  ja kaavioiden 

 sekä kustannusten toteutumista. Konsultti voi hoitaa lisäksi erilaisia 
hallinnollisia rutiinitehtäviä, toimii siis projektipäällikön esikuntana. 
Projektinjohtokonsultin käyttö edellyttää suurta hanketta. 

Usein  on  edullista valita projektinjohtokonsultiksi tämän alan kokemusta 
omaava tiensuunnittelukonsultti. Tällöin konsuitti voi avustaa projektipääl-
likköä myös suunnitteluteknisissä asioissa sekä laadunvarmistuksessa 

 tai  antaa asiantuntijalausuntoja erityiskysymyksistä  ja  vaihtoehtoisista 
ratkaisuista. 

Muilta osiltaan hanke voidaan organisoida totutulla tavalla. Kuvissa  18 
 ja  19 on  esitetty kaksi organisaatiomallia. 

Johtoryhmä 

Asiantuntijat 

Tilaajan projekti- 	Projektinjohto- 
päällikkö 
	

konsultti 

Suunnittelutyö 
	

Konsultit  tai  
virkatyö  

KUVA  18  Projektinjohtokonsultti prokjektipäällikön  avustajana 



Johtoryhmä 

Asiantuntijat 

Tilaajan 	 Projektinjohto- 
projekti päällikkö 
	

konsuitti  

Osa— 	Osa— 	Osa— 	Toimin- 
proj. 	proj. 	proj. 	not 

II avustva konsuitti 

Esim.  laatu  tai  lausunnot  

KUVA  19 Projektinjohtokonsultti  projektipäällikön apuna, matriisior-
ganisaatio 

Päävastuu proj ektinjohtokonsultilla 

Tässä vaihtoehdossa projektinjohtokonsulttikäsite  on  edellä esitettyä 
kattavampi. Projektinhallinta—asiantuntemuksen lisäksi  konsultin  tulee 
hallita tieprojektin suunnitteluun  ja  toteuttamiseen liittyvä käytäntö 
hallinnollisena prosessina. Vaihtoehto tulee kysymykseen tapauksissa, 
joissa hankkeen toteutumisen kannalta keskeisimmät kysymykset  on 

 selvitetty tilaajan toimesta  tai  aiemmissa toimeksiannoissa. Vaihtoehto 
noudattaa pitkälti edellä esitettyä  Virginia ToI Road—projektin projek-
tikaaviota.  Käytettävistä alikonsulteista merkittävimmäksi nousee 
tietekniikasta vastaava konsultti, jonka edellytetään olevan erittäin kokenut. 
Ulkopuolisen tiekonsultin sijasta voidaan käyttää Tielaitoksen omia 
suunnitteluryhmiä  tai tielaitoksen  ja konsultin yhteisryhmää.  Vaihtoehdossa 
korostuu vastuunsiirron myötä projektinjohtokonsultin projektipäällikön 
rooli. Projektipäällikölle asetettavista kappaleessa  3.1  esitetyistä vaatimuk-
sista tärkeimmäksi muodostuvat toisen kappaleen "keulakuva"—ominaisuudet. 
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Malli soveltuu hyvin tapauksiin, joissa kokonaisvastuu pitää sisällään 
myös toteuttamisen. Kansainvälisiä hankkeita ajatellen Tielaitoksen edustajat 
voisivat toimia muodostetussa organisaatiossa yhdessä tiensuunnittelukon-
suittien kanssa. Edellä esitetyn  Mtwara—Mingoyo—Lindi—projektin 

 organisaatio vastaa tässä esitettyä käytäntöä. Projektipäällikön hallittaviin 
asioihin tulee lisätä rahoituslaitosten  ja rahoitustapojen  tunteminen. Riittäviä 
kansainvälisiä valmiuksia tarvitaan esimerkiksi Itä—Euroopan tiestön 
rakentamisessa. Vaihtoehdon orgnaisaatiokaavio  on  esitetty kuvassa  21.  

PROJEKTINJOHTOKONSULTI TOTEUTUSRYHMÄ 
-  Projektipäällikkö 	 - Vaihtuvajäseninen esikunta 

Suunnitteluryhmät  eri aloilta  

Tie,  Liik. 	Silta 	Ymp. 	I I 	Geo  

PÄÄURAKOITSIJA  

KUVA  20  

Asiantuntijakatselmus tiehankkeessa  

Päävastuu projektinjohtokonsultilla 

Asiantuntijakatselmuksen  perusteet  on  esitetty kappaleessa  3.2.  Katsetmus 
 on  sijoitettavissa kaikkiin edellä esitettyihin organisaatiomalleihin. 

Riippumattomuuden varmistamiseksi yhteyden tulisi olla suoraan tilaajaan, 
riittävän korkealla tasolla. 



3.4 
 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA 

Riskianalyysin  soveltaminen tiehankkeiden suunnittelussa: 

- 	laadintaohjeet 
- 	käytännön luominen tiehankkeiden tarpeiden mukaan 

Asiantuntijaosallistumismenettelyn  soveltaminen tiehankkeissa: 

- 	pilot-projekti 
- 	käytännön luominen tiehankkeiden tarpeiden mukaan 

Vuoropuhelukäytännön  ohjeiston laatiminen 

Selvitys projektinseuranta, -johto-ohjelmistojen tarjonnasta: 

- 	piirien käytäntö 
- 	käytännön yhdenmukaistaminen 

Suunnitteluohjeiden muokkaaminen ATK-käytännön tarpeita vastaavaksi: 

- 	normit  ja  ohjeet 
- 	käytäntö suunnittelun perusteellisuuden kannalta 

Projektipäällikkökoulutustoiminnan aktivoiminen 

- 	peruskoulutukseen kuulumattomien aiheiden valmentaminen 

Laadunvarmistustoiminnan  kehityksen jatkaminen tuotanto-  ja suunnit-
telutoimialojen yhteishankkeena 

Tielaitoksenja suunnittelukonsulttien yhteisorganisaatiolla  suoritettava 
hanke 

- 	pilot-projekti 

Seminaari organisaatiomallien analysoimiseksi TIEL:n projektipääl-
liköille: 

- 	seminaarissa esille tulevien näkökohtien kehittäminen 
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