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Seinäjoki 5.2.2020SSTY – sairaalatekniikan pävät 

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy / Aluejohtaja (Tre – Hlinna) 08/2019 => 

PSHP / Tays, Toimitilat / Rakennuttaminen  (2016 – 07/2019)
Rakennuttaminen vastuuyksikön esimies 
Talotekniikkapäällikkö, etupihahanke (TATE vastaanottoprosessi)
LVIAJ asiantuntija 

Pitkä ura rakennusautomaation ja LVI-tekniikan parissa (1986 – 2020)

Jyrki Anttila
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy / Projektijohtaja 2017 => 

Tays Etupiha, F-rakennus (KILHEMA) ja T-rakennus (Psykiatria)
Rakennuttamisen projektijohtaja ja rakennuttajatiimin esimies

Urakoinnin palveluksessa 23 vuotta ja nyt rakennuttamista 5 vuotta

Jykän
kuva





Vastaanotto



Taustat
Kokemuspohjana laajan sairaalahankkeen vastaan- ja käyttöönotot 

Tays Etupiha 
- n. 95 000 brm2 - kolme erillistä sairaalarakennusta ja pysäköintihalli

Yleisesti:
- Vastaanoton prosessit ovat laajasti käytössä rakentamisessa – ainakin 

asiakirjoissa
- Ohjeita ja malleja on vapaasti saatavilla (mm. ToVa-käsikirja, RT-ohjekortteja, 

julkisten toimijoiden omia malleja jne.)
- Urakoitsijoiden omissa laatujärjestelmissä on usein kuvattu prosessit

- toteutus ei ole välttämättä latujärjestelmän mukaista
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Todellisuus !
Tekniikoiden määrä kasvanut merkittävästi -

• Sairaalarakentamisessa tuplaantunut - nyt jo yli 100 teknistä 
järjestelmää

Urakoitsijoiden määrät hankkeessa kasvanut – erikoisosaajia yhä enemmän
Tietoverkkoihin liittyminen lähes aina – erikoisosaamisen alue

Yhteensovittaminen rakentamisen aikatauluihin haastavaa
- Kokonaisuuden hallinta hämärtynyt entisestään – pilkkominen lisää 
haastetta
- Pääurakoitsijoiden TATE-osaaminen ei ole oikealla tasolla 
- Työajat aliarvioidaan – erityisesti talotekniikan
- Totuttu viimeisten viikkojen ihmeisiin rakentamisessa
- Sairaalarakentamisessa ei ole mahdollisuutta vikakorjauksiin takuuaikana, 
mihin rakentamisessa ollaan totuttu! 

Käytännössä prosessi ei toimi riittävän hyvin!
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Todellisuus !
- Vastuualueiden rajapintoja liikaa perinteisellä tavalla toimimiseen
- Kiireen alle jää dokumenttien tekeminen = ei tehdä tai ne tehdään sinne 

päin!

- Yleisesti liikaa epämääräisyyksiä => hankaluuksia käyttöönottoon ja 
erityisesti ylläpitoon!
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Mitä lääkkeeksi?
Vastaanoton prosessi avattuna ja vastuutahoineen sopimuksiin
Vaadittavat dokumentit yksilöitävä ja dokumenttien hallinnan prosessi 
kuvattava sopimuksissa

Vastuulliset henkilöt sovittava viimeistään ”monttuvaiheessa”
Aikataulujen yhteensovittaminen – vastuuhenkilö / -henkilöt nimettävä
- Tarvitaan monialaosaaja

Vastaanoton prosessin visuaalinen seuranta sovittava – liikaa seurattavaa 
perinteisillä tavoilla
Eri osapuolien yhteistyötavat sovittava – F2F pienryhmät

Tekemistä – valvontaa - tekemistä
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Ohjeita vastaanoton suunnitteluun    
1. Aloita ajoissa – hankkeen koon mukaisesti

• Takaraja  - 6 kk ennen vastaanottoa pienissäkin hankkeissa
2. Nimeä vastuuhenkilöt hankkeen alussa ja sitouta heidät

• Käyttöönoton koordinaattori
• Toimintakoevastaava

3. Rakenna / rakennuta seurattava aikataulu!
• Sido muihin toteutuksen aikatauluihin (RU)
• Sovi seurannasta ja valvo sitä!

4. Sovi avainresurssien kanssa kommunikointitapa!
• Ei sähköposti – miten voisi hoitaa paremmin?

5. Hyödynnä nykyaikaisia työkaluja seurannassakin!
• Tietokantapohjaiset – visualisoi, jotta kaikki voivat seurata!
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8.10.2019Talotekniikka rakennuttamisessa 

Muista kokonaisuus! Älä unohda yksityiskohtia!



HTJ – prosessin osa-alueet
• Vastaanoton ja käyttöönoton ohjeet 
• Vastaan- ja käyttöönoton vastuutaulukko
• Aikatauluohjeet (sovelletaan hankekohtaisesti)
• Vastaanoton dokumentit

– Laite- ja materiaalihyväksymiset (hankekohtainen) – osa vastaan- ja käyttöönoton ohjetta
– Asennustapatarkastuksen dokumentit (tekniikka-ala kohtaiset)
– Urakoitsijan itselle luovutuksen dokumentit (tekniikka-ala kohtaiset)
– Urakoitsijoiden keskinäisten toimintatarkastusten dokumentit
– Mittauspöytäkirjat (tekniikka-ala kohtaiset)
– Kiinteistöautomaation valvomotoimintojen tarkastus
– Toimintakoesuunnitelma 
– Toimintakoepöytäkirjat
– Yhteiskoekäyttöohjelma
– Yhteiskoekäytön raportti
– Käyttöönottokoulutuksen suunnitelma 
– Käyttöönottokoulutuksien toteutusraportti
– Vastaanottotarkastuksen talotekniikan raportti
– Luovutussuunnitelma
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HTJ – prosessi – nimettävät roolit
Hankekohtaisesti nimettävä:

• Hankkeen vastaan- ja käyttöönoton johtaja (aina HTJ resurssi)
• Rakennusteknisten töiden vastaanoton projektipäällikkö
• Sähkötekniikan vastaanoton projektipäällikkö
• LVIAJ teknisten töiden vastaanoton projektipäällikkö
• ICT –teknisten töiden vastaanoton projektipäällikkö (nimetään, jos talotekniikalle 

tietoverkko käytössä)
• Vastaan- ja käyttöönoton aikataulun projektipäällikkö (käyttöönoton koordinaattori)
• Toimintakokeiden projektipäällikkö (RAU erityisosaaja)

Kyseiset roolit on tunnistettava ja henkilöt nimettävä ko. tehtäviin. Henkilöt voivat olla 
hankkeen organisaation muissakin tehtävissä. Olennaista on, että ko. henkilöt ovat ko. 
osaamisalan ammattilaisia. Tehtäväkuvaukset kullekin tehtävälle on kirjattu erikseen.
Hankekohtaisesti täytyy arvioida kunkin tehtävän vaatima aika, jotta nimetyt henkilöt voivat 
tehtävän hoitaa asiaan kuuluvalla tavalla.
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