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1 Alkusanat

Yhteisrakentamisen puolesta puhutaan rakennusalalla paljon, koska parhaimmillaan sillä voi-
daan saavuttaa useita eri osapuolia hyödyttäviä etuja rakentamisessa. Yhdeksi suurimmista
yhteisrakentamisen hyödyistä on mainittu kustannussäästöt, joita saadaan yhtäaikaisista kai-
vuutöistä. EU-komission selvityksen mukaan yhteisrakentamisessa voidaan säästää jopa 40 -
50 % maankaivuukustannuksista.

Yhteisrakentamisen puolesta on tehty mittavia ponnistuksia niin alueellisesti kuin kansallises-
tikin. Yhteisrakentamisesta saavutettavat hyödyt sekä toisaalta yhteisrakentamisen suurim-
mat haasteet, esteet ja pullonkaulat on tunnistettu kohtalaisen hyvin. Selkeitä ratkaisuja pul-
lonkaulojen poistamiseen ja hyötyjen maksimointiin ei kuitenkaan olla vielä pystytty tunnista-
maan ja toteuttamaan.

Tämän hankkeen tavoitteena on tuoda KEHTO-kunnat, viranomaiset, operaattorit sekä ver-
kostotoimijat yhteen määrittämään edellä mainittuja tekijöitä ja samalla pohtimaan yhteisra-
kentamiselle tavoitetilaa vuodelle 2030. Yhteisrakentamisen tavoitetilan määrittämisessä ko-
rostuu toimijoiden välisten roolien ja tarpeiden määrittäminen sekä eri tekniikkalajien suun-
nitteluprosessien mallintaminen hankkeiden yhteensovittamisen näkökulmasta.

Yhteisrakentaminen vaatii toimiakseen eri toimijoiden saumatonta yhteistyötä. Ilman tätä yh-
teisrakentamisesta saatavat hyödyt eivät realisoidu. Tämä hanke tarjoaa kaupungeille ja ver-
kostotoimijoille yhteisen foorumin ja tilaisuuden avoimesti jakaa näkemyksiä yhteisrakenta-
misen nykytilasta sekä sen mahdollisuuksista ja pullonkauloista.

Hankkeessa ei tyydytä vain yhteisrakentamisen mahdollisuuksien ja pullonkaulojen tunnista-
miseen vaan aitojen ratkaisujen ja yhteisten toimintamallien löytämiseen. Tulevaisuuden yh-
teisrakentaminen edistyy paljon jo sillä, että yhdessä eri osapuolten kesken yhteisrakentami-
sen yhteistyölle määritetään vähimmäismäärä ja –tapa. Näitä vähimmäismäärää ja -tapaa et-
sitään tässä hankkeessa.

Hankkeessa ovat mukana kaikki infrarakentamisen kannalta tärkeät tahot: KEHTO-kaupungit,
teleoperaattorit (Telia, Elisa, DNA ja Finnet-liitto), Traficom, LVM sekä VVY-vesilaitosyhdistys,
Ficom ja Energiateollisuus.

Hankkeen on toteuttanut Sitowise 05/2019-11/2019. Työn toteutuksesta ovat vastanneet Ma-
rika Kämppi, Taru Hanski, Mikko Mäkipää, Oona Takala ja Juha-Pekka Piuva.
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2 Johdanto

2.1 Yhteisrakentamisen määrittelyt
Yhteisrakentaminen on kokonaisprosessi, jossa pyritään parhaaseen mahdolliseen lopputu-
lokseen kaikkien eri verkostotoimijoiden kannalta. (Suomen Kuntaliitto 2017)

Yhteisrakentamishanke: Yhteisrakentamishankkeella tarkoitetaan rakennusurakkaa, jossa eri
verkkojen, kuten sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen rakentaminen suoritetaan yh-
dessä ja yhtäaikaisesti. Yhteisrakentamishankkeessa kaikki hankkeeseen osallistuneet osapuo-
let osallistuvat kustannuksiin. Kustannusten oikeudenmukainen jakautumisesta eri toimijoi-
den välillä on yksi keskeisimmistä yhteisrakentamista edistävistä tekijöistä.  Tavoitteena on,
että työmaista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa työmaan ympäristössä ja siten tuottaa
kaupunkilaisille parempaa ja toimivampaa elinympäristöä. Näin toimimalla parannetaan myös
kuntien infraomaisuuden tilaa.

Yhteisrakentamishankkeen kokonaisprosessi on jaettu viiteen rakennuttamisen tehtäväluet-
telon RAP95 (RT 10-10557) mukaiseen päätehtävään (Kuva 1).

Kuva 1 Suunnittelun ja rakentamisen prosessien päävaiheet

2.2 Ohjaava lainsäädäntö

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistaminen

Sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksessa on tarkoitus panna täytäntöön eurooppalaisen
sähköisen viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) ja EU:n audiovisuaalisia mediapal-
veluja koskevan direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) tuomat vaatimukset. Osa sääntelystä kohden-
tuu myös viestintäverkkojen laitteiden sijoittamiseen mm. 57 artikla koskee pienalueen lan-
gattomien liityntäpisteiden käyttöönottoa. Artiklalla käytännössä pyritään edistämään 5G-
verkkojen liityntäpisteiden eli esimerkiksi tukiasemien sijoittamista kaupunkialueilla. Artiklan
mukaisesti esimerkiksi toimivaltaiset viranomaiset (useimmiten kunta) eivät saa edellyttää lii-
tyntäpisteiden käyttöönotolta erillistä kaavoituslupaa eikä muuta erillistä ennakkolupaa muu-
tamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Artiklan nojalla komissio tulee antamaan myös täytän-
töönpanosäädöksiä, joissa määritellään kyseisten tukiasemien teknisiä ja fyysisiä ominaisuuk-
sia.  Hallituksen esitys sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta on tämän
raportin valmistelun aikana lausunnoilla.

M71 määräystyöryhmän työskentely jatkuu jälleen. Työssä tullaan määrittelemään muun mu-
assa, mitä tietoja ja miten verkkotoimijoiden tulee toimittaa sijaintitietopalveluun.

Ohjelmointi ja
hankesuunnittelu

Suunnittelun
valmistelu

Suunnittelun
ohjaus

Rakentami-
sen

valmistelu

Rakentami-
sen ohjaus ja
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Kuva 2 Keskeinen yhteisrakentamisen lainsäädäntö

Yhteisrakentamiseen liittyvä lainsäädäntö (Kuva 2) vakiintunut viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Soveltamisessa nähdään kuntakohtaisia eroja. Keskeistä on, että kunnilla mahdollisuus
itsenäisesti ohjata ja valvoa. Taustalla se, että kuntien pitää olla tietoisia siitä, mitä yleisillä ja
kaduilla tapahtuu. Kadunpito on kuntien lakisääteinen tehtävä ja siihen kuuluu merkittävänä
osana myös maanalapuolisten laitteiden yhteensovittaminen.

Huomioitavaa, kun puhutaan käsitteistä, että usein puhutaan kaivuluvasta ja sijoittamislu-
vasta. Nämä eivät ole hallinnollisia lupia, vaan sijoittaminen perustuu ensisijaisesti sopimi-
seen. Ja ”kaivulupa” on ns. ilmoitusmenettelyn piirissä.

Suomessa yhteisrakentamislain soveltamisalaa laajennettiin aikanaan yhteisrakentamisdirek-
tiivin soveltamisalaa laajempaan malliin, jossa yhteisrakentamista ja -käyttöä koskevat oikeu-
det ja velvollisuudet koskisivat vastavuoroisesti direktiivissä tarkoitettuja energia-, liikenne-,
vesihuolto- ja viestintäverkkojen verkkotoimijoita.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

Kunnan velvollisuus ohjata ja yhteen sovittaa kadulla tehtäviä töitä on osa kunnalle kuuluvaa
kadunpitovelvollisuutta (MRL 84 §). Kadulla tehtävien töiden yhteensovittaminen koskee ka-
tualuetta sekä sen ylä- ja alapuolisia johtoja, laitteita ja rakenteita.

Sijoitussopimus (puhekielessä sijoituslupa)

Kiinteistöjen ja yhdyskuntien energiahuolto, vesihuolto sekä puhelin- ja muiden viestintäyh-
teyksien turvaaminen edellyttävät mahdollisuutta sijoittaa johtolinjoja vieraalle alueelle.  Joh-
tolinjojen sijoittamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä telekaapeleiden
osalta myös L sähköisistä viestinnän palveluista (917/2014)

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan
johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin
voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vä-
häisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että
vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista.

Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää
kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huo-
miota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. MRL 161 §:n 5 mom. mukaan se
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mitä on säädetty kiinteistön omistajasta ja haltijasta, koskee myös yleisen alueen omistajaa ja
haltijaa.

Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja – käytöstä (276/2016)

Annettu yhteisrakentamisdirektiivin nojalla

Verkkotoimijan on suostuttava toisen verkkotoimijan fyysisen infrastruktuurin yhteisrakenta-
mista ja verkkojen yhteisrakentamista koskevaan pyyntöön oikeudenmukaisin ja kohtuullisin
ehdoin.

Pyyntö on esitettävä kirjallisena ja yksilöitynä. Kohtuulliseen pyyntöön on suostuttava, jollei
yhteisrakentaminen:

1) lisää verkkotoimijoiden kustannuksia erillisrakentamiseen verrattuna;

2) koske vähäistä rakennushanketta; tai

3) vaaranna verkon turvallisuutta tai verkon käyttöä aiottuun tarkoitukseen.

Yhteisrakentamista koskeva pyyntö on jätettävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja vii-
meistään kuukautta ennen kuin hankkeeseen haetaan lupaa toimivaltaiselta viranomaiselta.

Laki koskee vain hankkeita, joissa mukana tietoliikenneverkko-operaattori.

Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)

§ 229Teleyrityksen oikeus sijoittaa telekaapeli, tukiasema ja radiomasto

Teleyrityksellä on säädetyin edellytyksin oikeus sijoittaa toisen omistamalle tai hallitsemalle
alueelle yleisiä tietoliikenneyhteyksiä palveleva:

1) telekaapeli sekä siihen liittyvä laite, vähäinen rakennelma ja pylväs;

2) matkaviestinverkon radiomasto tukiasemineen sekä niihin liittyvä laite, kaapeli ja vähäinen
rakennelma;

3) matkaviestinverkon tukiasema sekä siihen liittyvä laite ja kaapeli.

Pykälän 3 kohdassa tarkoitettu tukiasema sekä siihen liittyvä laite ja kaapeli saadaan sijoittaa
myös toisen omistamaan tai hallitsemaan rakennukseen tässä luvussa säädetyin edellytyksin.

Pykälässä tarkoitettujen rakennelmien, verkon osien ja laitteiden sijoittamiseen liittyvistä
muista edellytyksistä säädetään muualla laissa.

Jollei pykälän 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön tai raken-
nuksen omistajan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Ja mitä tässä pykälässä on säädetty kiinteistön omistajasta ja haltijasta, koskee myös yleisen
alueen omistajaa ja haltijaa.
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Laki kadun ja eräiden yleisen alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978)

Työstä vastaavan on tehtävä työstä kadulla ja yleisellä alueella ilmoitus kunnalle. Työ voidaan
aloittaa heti, kun kunta on antanut suostumuksen työn aloittamiseen. Jos kunta ei ole käsitel-
lyt ilmoitusta 21 vuorokauden kuluessa, työ voidaan kuitenkin aloittaa.

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys, jossa osoitetaan tarvittavassa laajuudessa:

• alueen työnaikainen käyttö

•  työn kesto

• työssä käytettävien laitteiden ja rakenteiden sijoitus

• tilapäiset liikennejärjestelyt kaikki liikennemuodot huomioon ottaen

• työstä vastaava henkilö ja hänen ammattipätevyytensä

Lisäksi kunta voi vaatia muitakin ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä.

Työtä ohjaavat määräykset

Kunta voi antaa työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen

• työstä mahdollisesti liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle,

• kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä

• kadun ja yleisen alueen rakenteille aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi.

• Kunnan antamien määräysten lainmukaisuus voidaan saattaa kunnan rakennusval-
vontaviranomaisen ratkaistavaksi.

2.3 Yhteisrakentamisen edistämishankkeen sisältö ja laajuus
Yhteisrakentamisen edistämishanke käsittelee laajasti kunnallisteknistä rakentamista ja siten
hankkeessa käsitellään niin katu-, energia-, tele- kuin vesihuollon välistä yhteisrakentamista
(kuva 3). Hankkeen keskiössä olivat edellä mainittujen kunnallisteknisten verkkojen suunnit-
telu- ja rakentamisen prosessikuvaukset, joiden avulla hankkeessa pyrittiin tunnistaman yh-
teisrakentamisen kannalta kriittiset päätöksenteko- ja yhteistyöpisteet. Hankkeessa pyrittiin
yhteistyössä hankkeen osapuolten kanssa tunnistamaan hyviä käytäntöjä muun muassa kulu-
jen oikeudenmukaiseen jakautumiseen.

Yhteisrakentamishanke on prosessi, jonka onnistuminen perustuu ensisijaisesti tulevan työ-
maan toimijoiden väliseen ennakoivaan suunnitteluun, aktiiviseen vuorovaikutukseen ja tie-
donhallintaan. Aikataulujen, kustannusten ja tavoitteiden yhteensovittaminen ovat keskeiset
keskeisimmät kulmakivet yhteisrakentamisessa. Toimijoiden ja toimintojen erilaisten tarpei-
den, menettelyjen ja tavoitteiden yhteensovittaminen haastavaa, mutta ei mahdotonta.

Hankkeen keskiössä oli tunnistaa ja jakaa myös yhdessä hankkeen eri osapuolten kanssa toi-
mivia ja konkreettisia keinoja, käytäntöjä sekä työkaluja, joiden avulla yhteisrakentamista voi-
daan Suomessa edistää. Hankkeen keskeisenä lopputuloksena on yhteisrakentamisen tavoite-
tilan määrittäminen vuodelle 2030.
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Kuva 3 Katujen ja yleisten alueiden suunnittelun osatehtäviä

Hankkeen keskeisiä lähtötietoja kerättiin kesällä 2019 pidetyssä aloituskokouksessa, jonne oli
kutsuttu kaikki hankkeen osapuolet. Aloituskokouksen keskeisimpänä tavoitteena oli sitouttaa
osapuolet yhteiseen työskentelyyn sekä jakaa eri verkko-operaattoreiden ja kuntien hyviä yh-
teisrakentamisen käytäntöjä sekä haasteita keskenään. Työssä muodostui haasteeksi, ettei eri
verkkojen suunnittelu- ja rakentamisenprosesseja oltu määritelty ennestään. Työryhmä oletti,
että prosessit olisivat toimineet työn lähtötietona, mutta niiden määrittelystä tulikin keskei-
nen osa itse työtä. Prosessien määrittelyjen ja   tämän koko hankkeen lopputulosten tavoit-
teena on lisätä ymmärrystä yhteisrakentamisesta. Työn lopputulosten tarkkuustaso pyrittiin
määrittämään sellaiselle tasolle, että siitä hyötyvät kaikki hankkeessa olevat osapuolet. Tämä
tarkoitti muun muassa prosessien määrittelytyössä sitä, että prosessien määrittelyssä pyrittiin
käyttämään yhteisrakentamisessa yleisesti käytettyä sanostoa eikä prosessimäärittelyjä tehty
kenenkään yksittäisen toimijan näkökulmasta.

Työn ulkopuolelle rajattiin sellainen suunnittelu- ja rakentaminen, joka tulee täysin yllättäen
ja tulee saada toteutettua niin pian kuin mahdollista. Tällainen tapaus on esimerkiksi kaapelin
rikkoutuminen rakentamisen aikana.

2.4 Hankkeen tavoitteet
Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena oli toimijoiden keskinäisen luottamuksen ja yhteisen
tahtotilan synnyttäminen yhteisrakentamiselle vuodelle 2030. Vaikka yhteisrakentamisesta on
pitkään puhuttu ja sen eteen on tehty vuosien saatossa paljon, tarjosi hanke tietyllä tavalla
ainutlaatuisen lähtöasetelman kehitystyölle, koska hankkeeseen oltiin saatu sitoutettua mer-
kittävä määrä suomalaisia suuria ja keskisuuria kuntia sekä sähkö- ja teleoperaattoreita yhtei-
seen kehitystyöhön. Hankkeen yhtenä keskeisenä konkreettisena tavoitteena oli mallintaa eri
kunnallisteknisten verkkojen suunnittelu- ja rakentamisprosessit sekä tunnistaa yhteisraken-
tamisen kannalta kriittiset päätöksentekopisteet prosessien eri vaiheissa.
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Prosessityöskentelyn avulla pyrittiin lisäämään eri osapuolten ymmärrystä toisten toimijoiden
käytänteistä niin suunnittelu- kuin rakentamisprosessin aikana. Ymmärtämällä paremmin tois-
ten osapuolten toimintaa, pystytään paremmin löytämään ratkaisuja yhteisrakentamisen tyy-
pillisille pullonkauloille.

Hankkeelle asetettiin korkeat tavoitteet, jotka on kuvattu alla olevassa Kuva 4.

Kuva 4 Hankkeen tavoitteet

2.5 Hankkeen työmenetelmät
Hankkeen keskeisimpinä työmenetelminä käytettiin asiantuntijatyönä toteutettua kirjallisuus-
katsausta, benchmarkkausta sekä työpajatyöskentelyä. Työryhmän jäsenillä oli merkittävää ja
monipuolista kokemusta yhteisrakentamisesta, joten työryhmän ammattitaitoa asioiden alus-
tuksessa kuukausittaisia ohjausryhmän kokouksia ja hankkeen aikana toteutettua kolmea työ-
pajaa varten voidaan pitää hankkeen keskeisenä työmenetelmänä. Benchmarkkaus työmene-
telmä näyttäytyi hankkeessa kahdella tavalla, toisaalta hankkeen alussa pyrittiin löytämään
hyviä kansainvälisiä käytäntöjä yhteisrakentamiseen ja toisaalta pitkin hanketta pyrittiin tun-
nistamaan hankkeessa mukana olevilta toimijoilta hyviä yhteisrakentamiskäytäntöjä, joita voi-
taisiin hyödyntää Suomessa laajemmin. Kirjallisuuskatsauksella toteutetun kansainvälisen
benchmarkkauksen tulokset jäivät odotettuja vähäisemmiksi.

Yhteisrakentamisen edistämishankkeen keskeisin työmenetelmä oli työpajatyöskentely.
Hankkeen aikana järjestettiin kolme työpajaa: ensimmäinen koski yhteisrakentamisen suun-
nitteluprosesseja, toinen yhteisrakentamisen urakointivaihetta ja kolmas valittua toimenpide-
ohjelmaa sekä yhteisrakentamisen tahtotilaa vuonna 2030. Hankkeen kaksi ensimmäistä työ-
pajaa jakautui karkeasti kahteen osaan: ensimmäinen puoli työskenneltiin prosessikuvausten
parissa, jonka jälkeen käytiin läpi yhteisrakentamishankkeiden suunnitteluun ja toisaalta ra-
kentamiseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Työryhmään osallistuvat jaettiin prosessityös-
kentelyn ajaksi neljään ryhmään, josta kaksi ryhmää koostui kuntapuolen edustajista ja kaksi
ryhmää tele- ja energiaverkkojen edustajista. Ryhmät kävivät ensin läpi omat suunnittelu- ja
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rakentamisprosessinsa, jonka jälkeen yhdistettiin kuntaryhmät tele- ja energiaverkkoja edus-
tavien ryhmien kanssa. Tämän jälkeen kaksi yhdistettyä ryhmää kävivät läpi prosessien yh-
teensovituspisteitä yhteisrakentamisen näkökulmasta. Yhteisessä työskentelyssä korostui eri-
tyisesti eri osaprosessien aikajänteet ja niiden yhteensovitus sekä yhteisrakentamisen kan-
nalta kriittiset suunnittelun ja rakentamisen pakkopisteet sekä yhteiset yhteisrakentamisen
dokumentit. Prosessityöskentelyn jälkeen työpajaan osallistuvat työstivät hankkeen työryh-
män valmistelevia toimenpide-ehdotuksia pienemmissä ryhmissä. Ensimmäisessä työpajassa
toimenpiteet keskittyivät yhteisrakentamisen suunnitteluun ja toisessa rakentamiseen. Ylei-
sesti voidaan sanoa, että suunnittelu herätti huomattavan paljon vilkkaampaa keskustelua ja
tätä keskustelua käytiin osin myös hankkeen toisessa, rakentamista käsittelevässä, työpajassa.

Eniten keskustelua herättäneet toimenpide-ehdotukset nostettiin jatkokäsittelyyn hankkeen
viimeisessä yhteisrakentamisen tahtotilaa 2030 - käsittelevässä työpajassa. Toimenpide-ehdo-
tuksia kerääntyi kaikkiaan lähes 50 kappaletta. Viimeisessä työpajassa ryhmäjako toteutettiin
siten, että kussakin ryhmässä olisi edustajia sekä kunta- että tele- ja energiasektorilta. Hank-
keen viimeisessä työpaja alkoi sillä, että ryhmät luokittelivat Kuva 5 olevaan nelikenttään työ-
pajasta 1 ja 2 syntyneet toimenpiteet tärkeyden ja kiireellisyyden mukaan. Tämän jälkeen ryh-
mät lähtivät jatkotyöstämään niitä toimenpiteitä, joihin ryhmän kaikki toimijat olivat valmiita
yhdessä sitoutumaan. Tämän avulla työpajan aikana saavutettiin hankkeen keskeisin lopputu-
los yhteisrakentamisen toimenpideohjelma vuodelle 2030. Valituille toimenpiteille määritel-
tiin yhdessä minimitaso, aikataulu sekä vastuutahot.

Kuva 5 Toimenpiteiden jaottelun nelikenttä

Työpajan jälkeen toimenpiteet ja tavoitteet kirjattiin Ideawall-palveluun (Kuva 6), jossa tulok-
sia pystyi vielä kommentoimaan ja tykkäämään. Työryhmä koosti lopullisen esityksen hank-
keen toimenpide-esityksestä ja yhteisrakentamisen tavoitetilasta 2030-työpajojen ja ideawall-
tulosten perusteella. Nämä tulokset on esitelty myöhemmin tässä raportissa.
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Kuva 6 Tahtotila-työpajan tulosten loppukommentointi Ideawall-työkalulla

Hankkeen keskeisimpänä arvona voidaan pitää hankkeen aikana pidettyjä kolmea työpajaa,
joissa virisi toimijoiden välillä vilkasta ja rakentavaa keskustelua yhteisrakentamisen haasteista
ja mahdollisuuksista. Toimijoiden välisen tiiviin ja avoimen vuoropuhelun voidaan nähdä edis-
täneet suomalaista yhteisrakentamisesta jo sellaisenaan, sillä se kasvatti molemmin puolista
ymmärrystä kunkin haasteista yhteisrakentamishankkeissa. Alla olevassa Kuva 7 on esitetty,
miten toimenpideohjelma syntyi hankkeen aikana.

Kuva 7 Hankkeen toimenpideohjelman rakentumisprosessi
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3 Esimerkit ja kirjallisuus

3.1 Kansainväliset esimerkit ja kirjallisuus
Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa kansainvälisiä esimerkkejä hyvistä yhteisrakentamisen
käytännöistä. Kartoituksen tarkoituksena oli etsiä esimerkkejä erityisesti maista, jotka ovat il-
mastollisesti ja infraltaan Suomen kaltaisia, muun muassa Viro, Ruotsi, Tanska, Itävalta, Ka-
nada. Tiedonhaussa pyrittiin korostamaan esimerkkejä, jotka korostavat hyviä yhteistyökäy-
täntöjä eri verkostotoimijoiden välillä. Tiedonhaussa hyödynnettiin myös pääsyä yliopistojen
tiedeartikkeleita sisältäviin tietojärjestelmiin. Löydetyt kansainväliset esimerkit painottuivat
lähinnä isompiin silta-, rata- ja tunnelihankkeisiin, jotka olivat pääsääntöisesti toteutettu alli-
anssiurakkamuodolla tai sitä vastaavalla urakkamuodolla.

Tässä hankkeessa keskiössä oli lähtökohtaisesti kuntavetoiset katuhankkeet, jossa yhteisra-
kentamiseen osallistuu tele- ja sähköyhtiöt. Tämänkaltaisista yhteisrakentamisen hyvistä käy-
tännöistä löytyi hyviä kansainvälisiä erimerkkejä hyvin vähän. Asiasta keskusteltiin hankkeen
ohjausryhmän kokouksessa ja ohjausryhmän jäsenet olivat päätyneet aiemmin samanlaiseen
johtopäätökseen.

Yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttövelvoitteet – yhteisrakentamisdirektiivin pohjalta

Ruotsissa sähköistä viestintää koskevassa laissa myös muu kuin huomattavan markkinavoi-
man yritys voidaan toisen operaattorin pyynnöstä velvoittaa sallimaan yhteiskäyttö markki-
naehtoista korvausta vastaan. Ehtona on, että yhteiskäytölle on jokin ympäristön suojeluun,
kaupunkisuunnitteluun ja maankäytön tavoitteiden toteuttamiseen, kansanterveyden, tai
yleisen turvallisuuden suojaamiseen perustuva syy.

Operaattori tai taho, joka omistaa johtoja, jotka kuuluvat viestintäverkkoon ja ovat operaatto-
rin hallinnassa, voidaan myös toisen operaattorin hakemuksesta velvoittaa sallimaan raken-
nuksen sisäisten johtojen tai rakennuksen ulkopuolisten johtojen käyttö ensimmäiseen jake-
lupisteeseen saakka. Velvoite voidaan kuitenkin asettaa silloin, kun infrastruktuurin lisäraken-
taminen katsotaan kannattamattomaksi tai rakenteellisesti mahdottomaksi.

Tanskassa sähköisiä viestintäverkkoja ja palveluita koskevassa laissa viestintäverkkojen tar-
joaja voidaan velvoittaa sallimaan toiselle tarjoajalle oikeus käyttää viestintäverkkoaan ja sii-
hen liittyviä laitteita tarkempien määräysten mukaisesti. Määräysten tulee olla kohtuullisia ja
perusteltuja joko ympäristön, kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai kaupunkisuunnitte-
lun ja maankäytön tavoitteiden toteuttamisen takia.

Tanskassa asunto-, kaupunki- ja maaseutuasioiden ministeriö ylläpitää rekisteriä maanalaisten
kaapeleiden ja putkien omistajista.

Saksassa on säännökset yleisten viestintäverkkojen ja eri toimialojen infrastruktuurin yhteis-
käytöstä. Yksityisten yritysten, joiden infrastruktuuria voidaan käyttää sähköisten viestintä-
verkkojen yhteyksien asentamiseksi tai laajentamiseksi, on velvollisuus kirjallisen pyynnön pe-
rusteella sallia yleisten viestintäverkkojen tarjoajan käyttää infrastruktuuriaan kohtuullista
korvausta vastaan.

Saksan verkkotoimisto ylläpitää infrastruktuuritietokantaa, jossa on tiedot olemassa olevasta
fyysisestä infrastruktuurista ja jota voidaan käyttää viestintäverkkojen suunnittelussa ja raken-
tamisessa.
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3.2 Kotimaiset esimerkit ja kirjallisuus

3.2.1 Kaupunkien hyviä käytänteitä

Helsingin kaupungilla on YKT-hanke käynnistetty 2006. Helsingin kaupunki käyttää yhteen ko-
koavaa karttapalvelua, joka lukee toimijoiden omista järjestelmistä tietoa ja sen pohjalta ge-
neroi hankeaihioita YKT-toimintaan. Mukana on kaikki toimijat ja prosesseja on kehitetty yh-
teistyössä. Helsinki kokee tiedonhallinnan tärkeänä osana yhteisrakentamisen toimivuutta.
Toimintaa kehitetään aktiivisesti edelleen.

Mikkelin kaupungissa on ylläpidetty yhteisrakentamisen työryhmää useampi vuosikymmen.
Työryhmä on toiminut hyvin ja avoimesti. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa ja siinä ovat mu-
kana kaikki tarvittavat tahot. Jokaiselle vuodelle on valittu teema, jota kehitetään yhteistyössä.
Virallisten kokousten lisäksi Mikkelissä järjestetään vapaamuotoisempia verkostoitumistapah-
tumia.

Vaasassa yhteisrakentamista on toteutettu 10 vuotta hyvin kokemuksin. Säännöllisiä kokouk-
sia pidetään 4-5 kertaa vuodessa. Vaasan kunta on ottanut hankkeiden vetämisestä vastuun
ja tehnyt selkeän prosenttijaon urakkasummista eri osapuolille. Tämä on helpottanut kustan-
nusjakoa, kun urakoitsijan etukäteen tekemät erittelyt voivat muuttua matkan varrella. Toi-
mintatapa vaatii luottamusta osapuolten välille.

Tampereella on selkeä prosessi, jossa rakennussuunnitteluvaiheessa lähtee kirjeet toimijoille
hankkeesta ja pyydetään vastausta, onko kiinnostusta osallistua yhteiskohteeseen. Kaupungin
sisäisten johtoyhtiöiden kanssa järjestetään 2-3 kertaa vuodessa kokous, jossa käydään hank-
keet läpikäynti. Urakka-asiakirjoihin kirjataan eriosapuolten tarpeet. Päätoteuttaja vastaa joh-
tojen yhteensovittamisesta rakentamisessa.

Urakka-asiakirjassa on nimetty toimijoiden edustajat ja jokaiselle oma rakennuttaja. Turvalli-
suuskoordinaattoreita saattaa olla jopa neljä. Nyt on kuitenkin pyritty siihen suuntaan, että
olisi vain yksi päärakennuttaja ja turvallisuuskoordinaattori. Tyypillisin ongelma on resurssi-
pula teleoperaattoreilla.  Lopputuloksena vuodessa tehdään n. 150-200 kohdetta. Näistä 20
katua aukaistaan uudelleen parin vuoden sisällä.

Jyväskylässä käytetään myös useamman rakennuttajan toimintamallia. Hankkeiden suunni-
telmallisuus ja aikataulutus ovat osoittautuneet haasteellisiksi, eikä ennakointia saada tehtyä
saneerausten osalta. Luvituksella ja tiukoilla ehdoilla on saatu karsittua toistuvia aukikaivuja.
Laatudokumentoinnissa on kuitenkin puutteita.

Joensuussa pidetään hankeohjausryhmän kokouksia 3-4 kertaa vuodessa. Teleoperaattorit ei-
vät ole osallistuneet kokouksiin viime aikoina. Kun hanke käynnistyy, vastuista, suoritusvelvol-
lisuuksista ja turvallisuusasioista sovitaan alistamissopimuksilla.

Vantaan kaupunki pitää myös yhteistyökokouksia, mutta operaattoreiden edustajia on vaikea
saada paikalle. Vantaa on tehnyt putkituksille kiinteät hinnat, joilla operaattorit pääsevät mu-
kaan hankkeisiin.

Kaupunkien malleissa korostui kunnan rooli hankkeiden ja yhteistyökokousten koolle kutsu-
jina. Sen sijaan kokouksiin osallistumisessa koettiin jonkin verran puutteita. Osapuolten välistä
tiedonvaihtoa vaikeuttaa ajantasaisten yhteystietojen puuttuminen. Sopimuskäytännöt ja toi-
mintamallit vaihtelevat jonkin verran kaupunkien kesken ja se tuo osaltaan operaattoreille
haasteita.
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3.2.2 Kirjallisuuskatsaus

Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt
Reiniko Oy; Jukka Niemelä (2010)

Julkaisussa viiden eri toimijan käytännön esimer-
kit osoittavat, kuinka yhteisrakentamisen haas-
teita on voitettu ja miten kaikki hankkeisiin osal-
listuneet osapuolet ovat hyötyneet yhteisraken-
tamishankkeista. Toimenpideluettelo on perintei-
nen, mutta edelleen relevantti kuten riittävän ai-
kainen tiedottaminen, hankkeiden ennakointi,
yksi päätilaaja/sekä -valvoja ja yhteinen kilpailu-
tus.

Helsingin kaupungin YKT-prosessi

Rakennusvirasto

Yhteisen kunnallisteknisen työmaan (YKT) pro-
sessin kuvaamisen, arvioinnin ja kehittämisen
keskiössä on ollut yksittäinen rakentamis-
hanke ja sen johtamisen ja rakennuttamisen
näkökulma.

Prosessin muodostamisen yhteydessä on to-
teutettu kaksi laajaa haastattelukierrosta, joi-
den avulla on pyritty sekä tunnistamaan pro-
sessin etenemiseen vaikuttavat asiat että jal-
kauttamaan yhteisen kunnallisteknisen työ-
maan tavoitteita ja menettelytapoja osallistu-
viin organisaatioihin

Kustannusten jakomalli yhteisrakentamishank-
keisiin
FiCom ja Energiateollisuus

FiCom ry ja Energiateollisuus ry ovat laatineet yh-
teistyössä jäsenyritystensä kanssa uuden sähkö-
ja televerkkojen yhteisrakentamista koskevan
kustannustenjakomallin, jonka tarkoitus on edis-
tää yhteisrakentamista toimialojen yhtiöiden kes-
ken.

Mallit ovat tarkoitettu sovellettavaksi kaikilla alu-
eilla ja kustannusten jakoperusteet on pyritty
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määrittämään mahdollisimman tasapuolisiksi
huomioiden toimialojen ja alueiden erityispiir-
teet.

Verkkoinfrastruktuurin käsitemalli
Heikki Melama ja Jani Lehenberg (10/2018)

Työssä on mallinnettu verkkoinfrastruktuuria sel-
laisella tasolla, että malli antaisi täsmällisen yleis-
kuvan käytettävistä käsitteistä ja niiden välisistä
relaatioista myös muille kuin kunkin verkkotyypin
omille asiantuntijoille.

Käsitteiden yhtenäistäminen on yksi keino yhdis-
tää myös yhteisrakentamista. Myös tämän hank-
keen työpajatyöskentelyn aikana nousi myös
esille yhteisen käsitemallin tarpeellisuus.

Tarvitaan yhteinen ymmärrys verkkorakenteesta
ja verkon osista. On huomattu, että usein puhu-
taan samoilla termeillä tarkoittaen kuitenkin eri
asioita. Esimerkkinä ”Reittikäsite”:

Yleiskielessä reittikäsite tunnetaan melko hyvin,
mutta käytännössä eri toimialoilla se tarkoittaa eri
asioita. Tieliikenteessä sillä tarkoitetaan jollakin
kriteerillä optimoitua, kartalle piirrettyä ”reittiä”
paikasta A paikkaan B. Sähköverkoissa ja tietolii-
kenneverkoissa reitti tarkoittaa eri asiaa kuin
yleiskielessä. Tietoliikenneverkossa reittikäsite
(kaapelireitti) voi tarkoittaa kaivantoa, joka sisäl-
tää useita tietoliikennekaapeleita siten, että sol-
muväli kahden jakamon välillä koostuu useista
kaapelireiteistä, tai reitti voi olla tietoliikennekaa-
pelin attribuutti, jolla tietystä tietoliikennekeskuk-
sesta tietylle alueelle kulkevat kaapelit luokitel-
laan samaan ryhmään.

Kaivutyöprosessin sujuvoittaminen
ja yhdenmukaistaminen – kyselytutkimus
Ville Alatyppö ja Juha Sipilä (2017)

Kaivutyöprosessien vaihtelevuus tulee hyvin esille
Sipilän & Alatypön (2017) työssä. Työssä noste-
taan esille myös laajakaista- ja sähköverkon ra-
kentamiseen liittyvät paineet.
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Työssä kiinnittyy huomio siihen, että kaivutöiden
sujuvoittamisprosessilla on monia samantyyppisiä
kehittämismahdollisuuksia ja synergioita kuin yh-
teisrakentamisen kehittämisellä. Niitä ovat esi-
merkiksi prosessikuvauksen laatiminen huomioi-
den molempien osapuolten toiminta, urakoitsijan
pätevyysvaatimukset ja luvan myöntäjän toimi-
valta, osapuolten vastuut, ulkoinen viestintä, tilas-
tointi, mukaan myös luvattomat kaivutyöt, mak-
sujen kannustavuus ja ohjausvaikutukset, kartoi-
tus ja johtotieto osaksi valtakunnallista kaivutyö-
käytäntöä. Lisäksi muille liikkujille ja alueiden
käyttäjille aiheutuvan haitan arviointi ja tilapäiset
liikennejärjestelyt, jotka tuovat välillisiä kustan-
nuksia.

Yhteinen kunnallistekninen työmaa
Kuntaliitto, Energiateollisuus, FiCom ja Vesilaitos-
yhdistys (2017)

Vuonna 2006 ensimmäisen kerran julkaistu yh-
teistä kunnallisteknistä työmaata koskeva sopi-
musmalli on päivitetty Suomen Kuntaliitto ry:n,
Energiateollisuus ry:n, Tietoliikenteen ja tietotek-
niikan keskusliitto FiCom ry:n ja Suomen Vesilai-
tosyhdistys ry:n toimesta. Työn yhteydessä on tar-
kistettu muun muassa muuttuneen lainsäädän-
nön vaikutukset sopimusmalliin.

Sopimusmallin päivityksessä on korostettu tilaa-
jien yhteisen suunnittelun ja ohjelmoinnin vaiku-
tusta kokonaisuuteen.

Sopimukset on jaettu Yhteistoimintasopimukseen
ja Hankekohtaiseen sopimukseen. Yhteistoiminta-
sopimuksessa määritellään periaatteet ja käytän-
nöt yhteiselle, pitkäjänteiselle toiminnalle. Hanke-
kohtaisella sopimuksella kuvataan aiempaan ta-
paan työmaahan liittyviä tilaajien välisiä vastuita
ja tehtäviä. Hankekohtaista sopimusta ei välttä-
mättä tarvita – sen asiat voidaan käsitellä myös
hankkeen aloituskokouksessa.

Kunta voi toimia toiminnan koordinoijana, mutta
toiminta- ja sopimusmallit soveltuvat myös
verkko-operaattoreiden keskinäiseen yhteistoi-
mintaan.
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4 Yhteisrakentamishankkeiden osapuolten suunnittelun ja rakennut-
tamisen prosessikuvaukset

4.1 Suunnitteluprosessit

4.1.1 Katusuunnitteluprosessi

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelua tapahtuu useassa eri tasossa ja vaiheessa. Suunnit-
telun tarkkuus mm. liikenne- ja ympäristöasioissa täsmentyy vaihe vaiheelta. Suunnittelussa
tulee huomioitavaksi eri toimintojen tarpeiden tilatarpeet, lopullinen yhteensovittaminen, lii-
kenteenvälityskyky, sujuvuus ja turvallisuus, joukkoliikenteen tarpeet, pysäköintiratkaisut,
alueiden viihtyisyys, esteettömyys, jalankulku ja oleskelu jne.

Katusuunnittelu voidaan toteuttaa kaavoituksen kanssa yhtäaikaisesti tai myöhemmin. Onnis-
tunut suunnittelukohteen toteutettavuus kulkevat suunnittelun kanssa käsi kädessä. Kohteet
pyritään aina suunnittelemaan niin, että rakentamisen aikana syntyy mahdollisimman vähän
ympäristöhaittoja. Suunnittelun kustannukset ovat pieni osa kadun ja yleisten alueiden raken-
tamisesta ja ylläpidosta. Suunnittelulla kuitenkin vaikutetaan eniten lopputulokseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttämi-
nen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan,
jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen. Katusuunnitelmasta tu-
lee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun
korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset raken-
nelmat ja laitteet.

Jotta saadaan yhtenäinen kokonaisuus, tulee suunnitelmissa esittää myös vesijohdot, viemä-
rit, kaukolämpö/ tai -kylmäputkistot, kaasuputket, sähkö- ja telekaapelit ja huomioida niiden
suojaetäisyydet. Näin ollen katusuunnitteluprosessi (Kuva 8) on avainasemassa yhteisrakenta-
misen ketjussa.
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Kuva 8 Katusuunnitteluprosessi



Yhteisrakentamisen verkostohanke 15.1.2020 18/51

4.1.2 Vesihuollon suunnitteluprosessi

Kunta on vastuussa vesihuollon kokonaisuudesta ja sen tehtävänä on kehittää alueensa vesi-
huoltoa. Vesihuoltoprosessi isossa kuvassa jaetaan yleensä vesi- ja viemärilaitoksen tehtäviin.
Vesihuollon suunnittelu käsittää projektikohtaisesti hule- ja jätevesiviemäreiden ja vesijohdon
suunnittelun tai pelkästään osa näistä. Kunta vastaa myös hulevesien kokonaisvaltaisesta hal-
linnasta, mutta sen on vesihuollon kanssa sovittuaan, voinut antaa vastuun hulevesiputkiver-
kostosta vesihuoltolaitokselle.

Vesihuollon suunnittelu limittyy kiinteästi uuden katurakenteen suunnitteluun tai peruskor-
jaukseen. Vesihuollon suunnitteluprosessin kuvauksessa (Kuva 9) käytettiin osana Vesiyhdis-
tyksen julkaisua Vesihuoltoverkkojen suunnittelutehtävien määrittely- ja hankintaohjeitta
vuodelta 2012. Kirjallista ohjetta skaalattiin vesihuollon suunnitteluprosessikuvaukseen. Ku-
ten muukin infran suunnittelu, se täsmentyy vaihe vaiheelta tarkemmaksi yleissuunnittelusta
rakennussuunnitteluun.
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Kuva 9 Vesihuoltoverkkojen suunnitteluprosessi
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4.1.3 Viestintäverkkojen suunnitteluprosessi

Viestintäverkkojen suunnitteluprosessi (Kuva 10) voidaan jakaa yleistasolla kolmeen vaihee-
seen: esisuunnitteluun, myyntiin ja toteutussuunnitteluun. Suunnitteluprosessi alkaa ennak-
kotiedon vastaanottamisen jälkeen esisuunnittelulla. Ennakkotiedolla tarkoitetaan joko ope-
raattorilta tai yhteisrakentamiseen liittyvältä toiselta taholta tullutta rakentamistarpeeseen
liittyvää tietoa, joka laukaisee suunnitteluprosessin. Kyseinen tieto voi olla esimerkiksi paikal-
lisen sähköyhtiön omakotitaloalueen maakaapelointiprojektiin liittyvän yhteistyön kysely,
jonka perusteella tehdään tarvekartoitus ja karkeat suunnitelmat kustannusarvioineen.

Esisuunnittelun avulla saadaan selville myynnilliset reunaehdot, joiden perusteella voidaan
päättää, onko kohteen toteuttamiseen kannattavaa lähteä. Myynnin täyttäessä reunaehdot
voidaan tehdä toteutuspäätös rakentamiselle, joka laukaisee samalla toteutussuunnitteluvai-
heen. Rakentamispäätös voidaan tehdä myynnin reunaehtojen lisäksi myös jonkin muun in-
vestointitarpeen, kuten vanhan verkon korkeiden huoltokustannusten, perusteella

Toteutussuunnitteluvaiheessa suunnittelutyö ohjataan suunnittelijalle tehtäväksi. Suunnitte-
lija tekee tarkemmat reittisuunnittelut ensin työpöytäsuunnitteluna ja sitten tarkennukset ja
varmistukset suunnitelman toimivuudelle kentällä. Toteutussuunnitteluvaiheen alkaessa teh-
dään myös projektisuunnittelu. Varsinaisten toteutussuunnitelmien perusteella haetaan sijoi-
tuslupa eri verkkoelementtien kuten jakokaappien ja kaapeleiden sijoittamiseen sekä varsinai-
sen työn alkaessa työlupa kaivamiseen. Varsinaisen työluvan voi monissa tapauksissa hakea
myös rakentamisen toteuttava urakoitsija ennen työn aloittamista. Viimeisenä, kun luvitus on
kunnossa, voidaan tehdä tarkennukset aikaisempaan esisuunnitteluvaiheen kustannusarvioon
ja saadaan kustannuslaskelma kohteen toteuttamiselle. Tämän jälkeen suunnitteluprosessi tu-
lee päätökseen ja siirrytään prosessien osalta rakennusvaiheeseen.
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Kuva 10 Viestintäverkkojen suunnitteluprosessi uudiskohteelle
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4.1.4 Jakelu- ja pienjänniteverkon suunnitteluprosessi

Kuten viestintäverkkojen osalta myös jakelu- ja pienjänniteverkkojen suunnitteluprosessi
(Kuva 11) alkaa esisuunnitteluvaiheella. Esisuunnittelussa tehdään sekä yleissuunnittelua, joka
tarkoittaa pitkän aikavälin suunnittelua, että aluesuunnittelua, jolla taas tarkoitetaan lyhyen
aika välin suunnittelua. Esisuunnitteluvaiheen lopussa rakennesuunnittelu kilpailutetaan.

Rakennesuunnitteluvaihe alkaa kohteeseen tutustumisella. Rakennesuunnittelija käy läpi koh-
teen lähtötiedot, verkoston nykytilan sekä kokoaa seurantalaskelmat ja kartoitukset. Aloitus-
kokouksen jälkeen aloitetaan sähköinen suunnittelu ja tehdään mitoitukset. Muuntamopaik-
kojen ja KJ-reitin alustavan kartoituksen jälkeen edetään maastosuunnitteluvaiheeseen.

Maastosuunnitteluvaiheen alussa tarkastetaan maanomistussuhteet ja käydään läpi maan-
omistajien toiveet. Lisäksi sovitetaan sähköinen suunnitelma maastoon ja täytetään maasto-
suunnittelun lomakkeet. Maastosuunnittelun tavoitteena on myös löytää kustannustehokkaat
kaivureitit. Tämän jälkeen luodaan rakentamistyötä varten tarvittavat dokumentit kuten työ-
selostukset, turvallisuus- ja ympäristöasiakirjat sekä riskikartoitukset ja perehdytysohjeistuk-
set. Viimeisenä ennen rakentamisprosessin alkamista tehdään vielä korvauslaskelmat yksityis-
ten maanomistajien kanssa verkkoelementtien sijoittamisen ja puustokorvausten suhteen.
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Kuva 11 Jakelu ja pienjänniteverkkojen suunnitteluprosessi
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4.1.5 Kaukolämmön ja kaukokylmän suunnitteluprosessi

Kaukolämmön ja kaukokylmän suunnitteluprosessista (Kuva 12) ei löytynyt valmiita kuvauksia.
Prosessikaavioon ei myöskään tullut kommentteja työn aikana ja työryhmän näkemyksen mu-
kaan se vaatii edelleen kehittämistä ja täsmentämistä. Kuvaus on hahmoteltu löydettyjen ma-
teriaalien (kirjallisuus ja opinnäytteet) pohjalta.

Yleissuunnitelma tehdään yleensä useamman vuoden ajalle ja se sisältää yleiskuvan tarvitta-
vasta uudesta verkostosta. Yleissuunnitelmassa tarkastellaan ennusteita uusien asiakkaiden
liittymismääristä sekä kaavoituksen ja muun rakentamiseen liittyvän ohjauksen vaikutuksia
lämmönjakelun tarpeisiin.

Uusien kaukolämpöjohtojen reitti- ja asennussuunnitelmissa tehdään yksityiskohtaiset suun-
nitelmat uusien verkostonosien rakentamiseksi. Näissä huomioidaan muun kunnallistekniikan
vaikutukset kaukolämpöjohtojen sijoitteluun ja asentamiseen.

Katu- ja kevyenliikenteen väylien rakentaminen ja sijoittelu vaikuttaa valittaviin johtoreitteihin
ja verkoston osien mitoitukseen. Kaukolämpöjohtojen asennussuunnitelmiin kuuluvat sijoitus-
suunnitelman lisäksi johtojen poikkileikkauskuvat ja erityskohteiden detaljisuunnitelmat.
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Kuva 12 Kaukolämmön ja kaukokylmän suunnitteluprosessi
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4.2 Rakennuttamisprosessit

4.2.1 Kadun ja vesihuollon rakennuttamisprosessi

Katujen ja yleisten alueiden rakennuttamisen tavoitteena on toteuttaa kohde korkeatasoisesti
ja kustannustehokkaasti hyväksyttyjen katu- ja rakennussuunnitelmien mukaisesti. Yleisten
alueiden toteuttamisessa huomioidaan terveellisyyden, turvallisuuden ja esteettömyyden pe-
riaatteet. Kuvaukseen on sisällytetty myös vesihuollon rakennuttamisen prosessi osana koko-
naisprosessia, koska pääsääntöisesti vesihuolto toteutetaan katurakentamisen yhteydessä sa-
massa urakassa. Yhteisrakentamisen eri osapuolilla on myös muita tavoitteita, jotka pitää
saada sovitettua yhteen.

Prosessi on jaettu kolmeen päävaiheeseen: rakennuttamisen valmistelu, aloitus ja ohjaus, vas-
taanotto. Kokonaisprosessissa rakentamisen valmistelun rooli korostuu. Valmistelu lähtee liik-
keelle rakennuttamisohjelmasta ja rakennuttamisen organisoinnista. Samassa vaiheessa pää-
tetään, rakennutetaanko kohde omana työnä vai ostetaanko ostopalveluna. Prosessikuvauk-
sessa on kuvattu myös yhteisrakentamisen tuomia näkökulmia mm. turvallisuuskoordinoinnin
järjestäminen, tilapäisten järjestelyjen toteuttaminen ja lisä- ja muutostöiden hallinta (kuva
14).

Kuntarakennuttajan rakentamista koskevat säännökset sekä asukkaiden ja elinkeinoelämän
kasvavat odotukset hankkeille asettavat rakennuttajan vaativan tehtävän eteen. Kuntaraken-
nuttajat käyttävät paljon erilaisia asiantuntijoita ja toimijoita, jotka toteuttavat heidän puoles-
taan hankkeen sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi esimerkiksi monitasoinen päätök-
senteko ja julkiset hankintamenettelyt tuovat kuntavetoiseen rakennuttamiseen lisähaasteita.
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Kuva 13 Katujen ja vesihuollon rakennuttamisprosessi
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4.2.2 Viestintäverkkojen rakennuttamisprosessi

Viestintäverkkojen rakennuttamisprosessi (Kuva 14) on jaettavissa yleistasolla sekä aikataulul-
lisesti kolmeen vaiheeseen: valmisteluun, rakentamiseen ja päättämiseen. Suunnitteluproses-
sin päätyttyä alkaa rakennuttamisprosessi urakoitsijasopimuksen tekemisellä sekä tämän jäl-
keen aloituspalaverin pitämisellä. Aloituspalaverissa sovitaan käytännön asiat ja toimitetaan
suunnitteluaineistot urakoitsijalle. Lisäksi aloituspalaverissa voidaan esitellä projektisuunni-
telma. Valmisteluvaiheessa pidetään myös aloituskatselmus, johon osallistuvat kaikki kohtee-
seen liittyvät osapuolet, joita voivat olla esimerkiksi tilaaja, rakennuttaja, urakoitsija sekä
kunta tai kaupunki. Aloituskatselmuksen jälkeen pidetään työmaaperehdytykset, joissa selvi-
tetään tekijöille työmaavaraston sijainti, hätäkokoontumispaikka sekä muut työmaan kannalta
oleelliset asiat ja tarkistetaan perehdytettävien henkilöiltä työmaalla toimimiseen vaadittavat
työkortit.

Rakentamisvaiheen alkaessa alkaa myös jatkuva projektinhallinta ja työmaan ohjaus. Tämä si-
sältää valvontaa työmaakatselmuksien muodossa, työturvallisuuden valvontaa ja raportointia
sekä poikkeamien ja lisätöiden seurantaa ja raportointia.

Rakentamisvaiheen tullessa päätökseen alkaa päättämisvaihe, jossa suoritetaan loppukatsel-
mukset eri osapuolten kanssa. Loppukatselmukseen osallistuvat usein samat henkilöt kuin
aloituskatselmukseen. Loppukatselmuksessa mahdolliset puutteet ja virheet kirjataan ylös ja
toimenpiteet aloitetaan niiden korjaamiseksi. Kun puutteet ja virheet on saatu loppukatsel-
muksessa vaadittavalle tasolle alkaa loppudokumentointi, jonka aikana toteutunut verkko do-
kumentoidaan tilaajan vaatimusten mukaisesti tilaajan osoittamiin järjestelmiin ja tietokantoi-
hin. Loppudokumentoinnin jälkeen tehdään vielä taloudellinen yhteenveto, jossa lopulliset ra-
kentamisen yksikkömäärät lisätöineen kootaan yhteen. Tämän jälkeen työ luovutetaan koko-
naisuudessaan tilaajalle ja suljetaan valmistuneena.
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Kuva 14 Viestintäverkkojen rakennuttamisprosessi uudiskohteelle
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4.2.3 Jakelu- ja pienjänniteverkon rakennuttamisprosessi

Jakelu- ja pienjänniteverkkojen rakennuttamisprosessi (Kuva 15) jaetaan viestintäverkkojen
tapaan kolmeen vastaavaan vaiheeseen: valmisteluun, rakentamiseen ja päättämiseen. Val-
misteluvaihe alkaa tilauksen vastaanottamisella, jonka jälkeen pidetään aloituskokous. Aloi-
tuskokouksessa käydään läpi HSE-asiat, tilaajan ohjeet sekä kohteen toteuttamisen resurssit.
Lisäksi projektin tapauksessa voidaan käydä läpi lisäksi projektisuunnitelma sekä muut projek-
tinhallintaan liittyvät asiat. Valmisteluvaiheen ja rakentamisvaiheen välinen ero on hieman
häilyvä, sillä usein valmisteluvaihe on hyvin lyhyt ja esimerkiksi aloituskatselmus voidaan miel-
tää olevan valmisteluvaiheen lopussa tai rakentamisvaiheen alussa. Kuitenkin viimeistään aloi-
tuskatselmuksen ja projektin suunnittelun hyväksynnän jälkeen alkaa rakentamisvaihe.

Rakentamisvaiheen alussa alkaa viestintäverkkojen tapaan jatkuva projektinhallinta sekä työ-
maan ohjaus. Aloituskokouksen suunnitelmakatselmuksen jälkeen pidetään työmaaperehdy-
tykset ja aloitetaan kenttätyöt. Tämän jälkeen alkaa seurantavaihe, jossa työmaata valvotaan
rakentamisen etenemisen kannalta, HSE-asioiden vuoksi sekä myös lisä- ja muutostöiden kä-
sittelyn takia. Dokumentointia suoritetaan rakentamisvaiheessa rakentamisen etenemisen
myötä ja kun rakentaminen on saatu päätökseen sekä dokumentointi valmiiksi, tehdään ver-
kon käyttöönotto.

Verkon käyttöönoton jälkeen alkaa päättämisvaihe, jonka alussa urakoitsija luovuttaa työn si-
säisesti itselleen. Sisäisen luovutuksen avulla urakoitsija saa poistettua turhat virheet ja puut-
teet ennen työn lopullista luovutusta tilaajalle. Sisäisen luovutuksen jälkeen tilaaja ottaa pro-
jektin vastaan taloudellisen loppuselvityksen sekä muine luovutusasiakirjoineen ja tekee pro-
jektille vastaanottotarkastuksen. Vastaanottotarkastuksen jälkeen työ päätetään ja hyväksy-
tään tilaajan toimesta ja takuuaika alkaa. Prosessikuvauksessa on kuvattu prosessin päättyvän
takuuajan päättyessä, mutta takuuajan prosessi voidaan kuvata myös erillisenä, jolloin raken-
nuttamisprosessi saadaan päätökseen nopeammin.
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Kuva 15 Jakelu- ja pienjänniteverkkojen rakennuttamisprosessi uudiskohteelle
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5 Havaintoja työpajatyöskentelystä
Yhteisrakentamisen hyödyt ja haasteet tunnistetaan nykyisin melko hyvin. Haasteiden eteen
tehtävien konkreettisten asioiden tekemisessä on kuitenkin suuria eroja kaupunkien ja hank-
keiden eri osapuolten kesken. Osa ratkoo haasteita säännöllisellä kehittämisellä, osa taas ko-
kee tilanteen olevan riittävän hyvällä tasolla. Yhteiset valtakunnalliseen toimintamallit yhteis-
rakentamisen kehittämiseen puuttuvat silti edelleen. Tahtotila yhteiseen tekemiseen ja sopi-
miseen on kuitenkin olemassa. Tämän pystyi havainnoimaan koko hankkeen ajan aina hank-
keen aloituskokouksesta viimeiseen työpajaan asti.

Kunnille mahdollisuus vahvempaan yhteisrakentamisen ohjaukseen ja lainsäädännöllisen oh-
jauksen kiristäminen jakoi selkeästi mielipiteitä. Työpajojen kyselyvastauksissa painotettiin
useimmiten yhteistä sopimista. Tiedonhallinnan merkitys jäi ulos toimenpiteiden kärjestä,
mikä oli osaltaan myös yllättävää, sillä ajantasaisen tiedon oletetaan helpottavan monien yh-
teisrakentamisen tunnistettuja haasteita. Lisäksi verkkotietopisteen käytön kehittäminen
edelleen toimivammaksi alustaksi jäi toimenpiteiden kärjestä pois.

Työpajojen tiivistetyt koosteet raportin liitteessä 3.

Hyvän ennakkosuunnittelun merkitys korostui odotetusti. Keskustelu rakentamisvaiheen ym-
pärillä jäi loppujen lopuksi suppeaksi, vaikka rakentamisaikana taas kustannukset konkretisoi-
tuvat. Sopimusasiat ja luvittaminen mielettään usein ylläpidon ammattilaisten tehtäväksi ja
sitä ei tässä työssä nyt käsitelty.

Viestintä- ja sähköverkkojen suunnittelussa eniten löydetty yhteisiä nimittäjiä ja synergioita.
Sähköverkkoja suunnitellaan huomattavasti enemmän etupainotteisesti eli tehdään ns. pitkän
aikavälin suunnittelua. Viestintäverkkojen osalta suunnittelu ja rakennuttaminen tehdään
huomattavasti lyhyemmällä aikavälillä ja usein joko markkinavetoista tai muusta tarpeesta,
kuten esimerkiksi vanhan verkon suurista huoltokustannuksista johtuen. Viestintäverkko-ope-
raattoreilla on kuitenkin tahtotila olla mukana yhteisrakentamisessa edistämässä verkkojen ja
infran rakentumista. Viestintäoperaattoreilla puutteita konkreettisesti esimerkiksi lausunto-
jen antamisessa.

Prosessien mallintaminen. Valmiiden kuvausten puuttuminen oli selkä havainto/ puute alalla,
lisäksi havaittiin, että toisten prosessien ja tavoitteiden tunteminen oli vähäistä. Se osaltaan
vahvistaa myös käsitystä, että yhteisten päämäärien eteen on vielä tehtävä jonkin verran pe-
rustyötä ennen kuin voidaan yhteistyön syvyyttä lisätä. Myös osapuolten sisäisten prosessien
haasteet ovat huomioitava mm. suunnitteluttamisen ja rakennuttamisen välillä on edelleen
esimerkiksi kohteiden toteutettavuuteen liittyviä haasteita. Ei ylitsepääsemättömiä, mutta ti-
lanne vaatisi myös sisäisen dialogin kehittämistä.

Kansainvälisten esimerkkien vähyys oli myös osaltaan mielenkiintoinen havainto. Löydetyt
kansainväliset esimerkit painottuivat lähinnä isompiin silta-, rata- ja tunnelihankkeisiin, jotka
useimmiten oli toteutettu allianssi- tai sitä vastaavalla urakkamuodolla.

Kuvaan 16 on koottu tärkeimmät onnistuneen yhteisrakentamishankkeen elementit.
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Kuva 16 Onnistuneen toteutuksen keskeiset tekijät.

Yhteisrakentamisesta syntyneistä kustannuseduista erilaisia näkemyksiä.

Rakennuskustannusten hinnan muodostuminen on erilainen katuhankkeissa kuin yksittäisissä
verkostohankkeissa. Sähkö- ja viestintäverkkojen toteuttamisessa yhteishankkeissa on selvä
haaste, koska niiden osuus on pieni tilaajan rakentamisesta. Ja toisaalta operaattorin itsenäi-
sesti toteuttamana ja kilpailuttamana kaapelin asennuksen kerrottiin olevan joissain kunnissa
huomattavasti edullisempaa kuin yhteisrakentamisessa. Operaattoreiden kilpailutus on teho-
kasta ja viety pitkälle. Viestintäverkkojen rakentaminen on suurimmalta osin markkinave-
toista, koska liiketoiminnan kannattavuus oletetusti hyvin tärkeää. Kun toiminnan synergia on
ilmeinen, esimerkiksi sähkö- ja tietoliikenneverkon rakentaminen, kustannussäästöjä tunnis-
tettavissa helpommin. Lisäksi nykyisissä hankkeissa koettiin, että operaattorien osallistuminen
yhteisrakentamishankkeiden tarjouksen valmisteluun on kevyttä.

Säästöpotentiaalin tunnistaminen ja sen haastekenttä

Talousvaikutukset pitäisi saada laskettua paremmin ennakkoon eri osapuolten kannalta.

Hankkeessa kulujen oikeudenmukaisten kulujen jakautumisen keskustelu jäi yleiselle tasolle,
jotta siitä oltaisiin voitu yhteisiä linjanvetoja. Haasteeksi muodostui, kenen eduksi saavutetut
välilliset edut olisi laskettava ja että mikä on oikea tapa laskea välittömät kustannukset. Näin
kustannushyötyjen jakamisen periaatteista pitäisi käydä laajempi ja perusteellisempi keskus-
telu. Haasteina muun muassa se, ketkä ovat välillisten hyötyjen edunsaajia ja miten erilaisten
hankkeiden välittömät kustannukset mallinnetaan. Esimerkiksi uudet kaapeleiden asennus-
tekniikat ovat välittömiltä toteutuskustannuksiltaan edullisempia ja nopeampia kuin esimer-
kiksi perinteinen aukikaivaminen, mutta uusien tekniikoiden koetaan tuovan infraomaisuuden
arvoon heikennyksiä ja vaikeuttavan myöhempää peruskorjausta. Niiden pelättiin myös hei-
kentävän katujen ja yleisten alueiden muiden laitteiden ja varusteiden asentamista, koska kaa-
pelien sijainnista ei usein saada tietoa ja kaapelit ovat suojaamattomia.

Tilaajille heijastusmaksut voivat kuitenkin olla isoja ja merkittäviä. Teollisuudesta tutut seison-
tamaksut ovat normaalitapa ja Aiheuttaja maksaa–periaate voitaisiin ottaa myös käyttöön,
mikäli kustannukset tunnistettaisiin paremmin.
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Välittömät

Kustannussäästöt yhtä aikaisista kaivutöistä

Materiaalitehokkuus paranee yhteisrakenta-
mis-hankkeissa.

Kunta maksaa isomman osan toteutuksesta
(turv.koord. + valvonta + kilpailutus)

Infraomaisuuden arvon menetys, jos ei
tueta yhteisrakentamista.

Välilliset

Kustannussäästöt;

Infraomaisuuden arvon mahdollisimman
korkeana.

Liikennehäiriöt ja niiden vaikutukset elinkei-
noelämälle

Imago- ja viihtyisyyshaitat. Lähialueen asuk-
kaille syntyvien haittojen minimointi.

Liikenneturvallisuuden parantuminen: Yh-
teyksien epätasaisuus, tilapäiset liikennejär-
jestelyt, kaivannot ja työmaaliikenne ai-
heuttavat haasteita päivittäisliikenteessä.

Passiivisen infra ratkaisut jäivät kokonaan pois toimenpiteiden kärjestä, vaikka keskustelu siitä
isojen kaupunkien ratkaisuna kävi todella vilkkaana suunnittelun työpajassa. Passiivisen infran
ratkaisut eivät poista yhteisrakentamisen haasteita niissä paikoissa, missä sitä tarvittaisiin,
mutta se voisi ratkaista kysymyksen silloin, kun toimijoiden yhteisrakentamiseen ei ole päästy
syystä tai toisesta.

Toinen laaja keskustelu käytiin siitä, miten kunnat voisi varautua haasteisiin rakentamalla val-
mista passiivista infraa operaattoreiden tarpeisiin. Ensiksi pitäisi löytää yhteiset suunnittelu-
periaatteet ja tavat toimia. 5G:tä toivottiin mukaan otettavaksi yhteiseen suunnitteluun pa-
remmin, ja sen vaikutuksista infran suunnitteluun toivotiin parempaa informaatiota.

Keskustelu yhteisrakentamisen isosta kuvasta puuttuu edelleen ainakin kuntainfran näkökul-
masta. Aiheen ympärillä toki käydään paljon keskustelua, mutta sitä on syytä vielä jatkaa. Työ-
pajoissa huomattiin, että keskustelu käydään hyvin paljon yksittäisten hankkeiden ja kokemus-
ten kautta. Toisaalta hankkeen aikana välittyi myös vanhat huonot kokemukset toimijoiden
omasta perspektiivistä.

Tiedon hallinnan puutteet sekä hankekohtaisesti vaihtelevien toimintatapojen vaikutukset toi-
minnan määrämuotoisuuteen ja ennakoitavuuteen sekä taloudellisuuteen ja tehokkuuteen
ovat nousseet selkeästi esiin. Lisäksi toivottiin operaattoreiden antavan kaavalausuntoja ny-
kyistä ahkerammin.
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6 Tahtotila 2030 ja toimenpideohjelma lähivuosille

6.1 Yhteisrakentamisen yhteinen tahtotila 2030
Hankkeen keskeisimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että hankkeen avulla saatiin koottua eri
toimijat yhteen keskustelemaan yhteisrakentamisen nykytilasta ja tulevaisuuden kehityskoh-
teista. Toimijoiden välinen avoin ja luottamuksellinen keskustelua ja yhteistyö erityisesti työ-
pajoissa oli itsessään tärkein osatekijä yhteisentahtotilan 2030 muodostumiselle.

Hankkeessa mukana olleet toimijat ovat sitoutuneet yhteisrakentamisen yhteisen tahtotilan
2030 saavuttamiseen. Yhteisrakentamisen yhtenäinen tahtotila 2030 muodostettiin hankkeen
viimeisessä työpajassa, jossa koko hankkeen aikana esiin nousseista toimenpiteistä valittiin
sellaiset, joihin kaikki osapuolet pystyivät sitoutumaan ja jotka edistävät yhteisrakentamista
niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.  Koko hankkeen aikana korostetiin sitä, että yhteinen
tahtotila tulee olla sellainen, johon kaikki osapuolet sitoutuvat.

Tahtotilan määrittämisessä korostui kiireellisyydeltään ja tärkeydeltään hieman erisuuruiset
tekijät. Muun muassa toimijoiden välistä tiedonhallintaa tullaan parantamaan sillä, että jokai-
nen osapuoli nimeää yhteisrakentamiselle oman yhteyshenkilön. Yhteisrakentamisen tahtotila
muodostui näin ollen tekijöistä, joiden täytäntöönpano on parhaimmillaan hyvinkin nopeaa,
mutta toisaalta yhteiseen tahtotilaan nousi myös mm. yhteisen projektimallin luominen, jonka
toteuttamiseen menee enemmän aikaa. Oleellisinta yhteisen tahtotilan muodostamisessa oli
se, että eri toimijat pääsivät yhdessä keskustelemaan eri toimenpiteiden tärkeydestä ja kiireel-
lisyydestä. Yhteisrakentamisen parissa työskentelevien tahojen tulee tiedostaa, että kaikkia
yhteisrakentamiseen liittyviä ongelmia ja haasteita ei voida ratkaista kerralla. Tärkeintä on,
että eri toimijat ovat yhdessä sitoutuneet yhteisrakentamiseen ja siitä saatuja suoria ja epä-
suoria hyötyjä pystytään mittaamaan ja esittelemään. Savutetut onnistumiset yhteisrakenta-
misen saralla ruokkivat toimijoiden välistä yhteistyötä ja edistävät yhteisrakentamisen lisään-
tymistä. Aito halu yhteistyöhön on kuitenkin hankkeenkin aikana tunnistettu yhteisrakentami-
sen onnistumisen tärkein kulmakivi.

Kuntien rooli yleisten alueiden kehittäjinä ja yhteishankkeiden käynnistäjänä nähtiin tärkeänä.
Vastuullisten hankkeiden vetäjien tulee ottaa huomioon paremmin muiden hankeosapuolten
tavoitteet ja tarpeet. Yhteisrakentamisen tahtotilan saavuttaminen vaatii sekä yhteisten että
toimijoiden sisäisten prosessien edelleen kehittämistä. Yhteisrakentamishankkeiden käynnis-
täminen pitää saada organisoidummaksi ja projektimalleja käyttöön. Tavoitteena on, että
vuonna 2030 yhteisrakentamisen ammattimaiset projektinhallinnan keinot, ovat osa joka päi-
väistä toimintaa. Kuvaan 18 on havainnollistettu hankkeen aina määritelty yhteisrakentamisen
tahtotila 2030.
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Kuva 17 Yhteisrakentamisen tahtotilan 2030 kulmakivet

6.2 Yhteisrakentamisen toimenpideohjelma
Keskeinen osa yhteisen tahtotilan muodostumista oli määrittää ne toimenpiteet, joihin ollaan
valmiita ryhtymään, jotta päästään sanoista tekoihin.

Joissain kunnissa ensisijaisesti korjattaviksi toimenpiteiksi valitut asiat ovat jo kunnossa, mutta
jotta yhteisrakentamista pystytään edistämään valtakunnallisesti, on olennaista, että kolme
ensimmäistä asiaa, eli yhteyshenkilöt, niin verkko-operaattoreiden kuin kuntien, sekä verkko-
operaattoreiden osallistuminen asemakaava prosessiin on kunnossa.

Yhteyshenkilöitä nimettäessä halutaan korostaa, että henkilön ei tarvitse olla hankkeista vas-
taava henkilö tai tietää kaikkea, vaan hän on taho, johon ollaan yhteydessä, kun hankeorgani-
saatiota ei ole vielä muodostettu ja joka tuntee oman organisaation niin, että pystyy välittä-
mään tietoa oikeille henkilöille. Tiedonkulun varmistamiseksi kullekin yhteisrakentamisen osa-
puolelle on oltava selkeää, keneen ottaa yhteyttä vastapuolen organisaatiossa jo hankkeita
arvioitaessa. Yhteyshenkilön on tunnettava yhteisrakentamisen periaatteet ja oman organi-
saation tärkeimmät hankkeet. Lisäksi työpajassa määriteltiin, että jokaisella kunnalla on oltava
oma yhteyshenkilö, mutta verkko-operaattorit voivat nimetä yhteyshenkilön esimerkiksi ra-
kentamisalueittain. Näin taataan tehokas ja toimiva yhteisrakentamisen verkosto.

Yhteyshenkilön nimeämisen lisäksi on varmistettava verkko-operaattoreiden osallistuminen
asemakaavaprosesseihin, jolloin voidaan tunnistaa tulevat yhteiset verkostohankkeet, varmis-
taa tukiasemaverkon ja tietoliikenneinfran isot linjaukset sekä luoda yhteinen verkostohank-
keiden käsittelytapa. Tällä tavoin voidaan paremmin ennakoida tulevaa rakentamista molem-
min puolin.

Ensimmäisten kolmen toimenpiteen jälkeen seuraavaksi tärkeimpinä nähtiin kuntien vastuun
kasvattaminen, projektimallin, käsitteiden ja ohjeistuksen kehittäminen, vuosikellon tekemi-
nen sekä kokous ja kilpailutuskäytäntöjen kehittäminen. Kuntien vastuun kasvattaminen näh-
tiin välttämättömänä, jotta yhteisrakentamishankkeille saadaan selkeä vetäjä. Kuntien tulee
erityisesti ottaa enemmän vastuuta hankkeiden käynnistämisestä ja peruskorjaustarpeiden
pitkän tähtäimen suunnittelusta. Peruskorjaustarpeiden pitkän tähtäimen investointisuunnit-
telulla lisätään yhteisrakentamisen mahdollisuuksia ja parannetaan investointiohjelmien yh-
teensovitusta. Lisäksi haluttiin vahvistaa ja konkretisoida kuntien roolia päätilaajina ja pää-
suunnitteluttajina.

Yhteisrakentamisen projektimalli ja yhteinen ohjeistus nähtiin tärkeänä apuna kunnissa, joissa
selkeitä toimintatapoja ei ole vielä rakentunut. Lisäksi se auttaa yhtenäistämään toimintata-
poja eri kuntien välillä, mikä taas helpottaa merkittävästi verkko-operaattoreiden toimintaa.
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Yhteisrakentamisen käsitekirja tarvitaan, jotta yhteisrakentamisen yhteinen kieli löytyy ja asi-
oista puhutaan samoilla nimillä ja merkityksillä, sillä työn aikana tunnistettiin paljon vaihtelua
termien tulkinnoissa.

Vuosikello kuvastaa ajankohtia, jolloin tiettyjä yhteisrakentamisen kriittisiä toimenpiteitä ja
kokouksia on oltava suoritettuna. Vuosikelloon kuvataan tarvittavat vähimmäistiedot eri ajan-
hetkillä sekä kriittiset pakkopisteet, jossa eri osapuolten tulee suorittaa tarvittavat toimenpi-
teet. Vuosikellon kohtia ovat esimerkiksi vuosittaiset investointi- ja seurantakokoukset sekä
hankeaihioiden listaukset, joita KEHTO-kaupunkien tulee järjestää. Investointikokouksissa käy-
dään yhteisrakentamiselle otolliset hankkeet yhdessä läpi. Seurantakokouksissa varmistetaan
yhteisten hankkeiden eteneminen. Samalla voidaan nostaa investointikokouksen jälkeen esiin
tulleet päällystys- ja peruskorjauskohteet hankelistalle.

Kokouskäytäntöjen kehittämisellä pyritään tehostamaan kokousten läpivientiä ja samalla nos-
tamaan motivaatiota osallistua kokouksiin. Tämä kehityskohta koski erityisesti investointiko-
kouksia. Moni totesi, että kokoukset eivät saa olla liian raskaita ja toisaalta niissä ei tule käsi-
tellä asioita, jotka eivät koske osallistuvia osapuolia. Erityisen paljon keskustelua nosti oikei-
den osallistujien kutsuminen ja paikalle saaminen. Joissain kunnissa kutsulistat ovat puutteel-
lisia tai kutsuttuina on henkilöitä, joilla ei ole intressejä osallistua kokouksiin. Lisäksi Työmaa-
kokouskäytäntöjä pitää kehittää saman suuntaisesti, joskin siellä isompi haaste vaikutti olevan
osapuolten turha läsnäolo yhteisten asioiden puuttuessa. Kutsulistoja tulisi muokata aina asia-
listan ja tilanteen mukaan, jotta paikalla on juuri tarvittavat henkilöt.

Kilpailutuskäytännöistä haluttiin kehittää erityisesti kilpailutuksen asiakirjojen käsittelyä. Eri
osapuolten tarpeet tulee huomioida ja tunnistettava erilaiset puitesopimukset eri osapuolilla.
Tämä vaatii asiakirjojen laatimista yhdessä. Lisäksi projektisuunnitelma tai suunnittelusopimus
tulee laatia yhdessä, jotta kaikki osapuolet saadaan sitoutettua projektin aikatauluun ja toi-
mintatapoihin.

Edellä listattujen ja tärkeimmiksi valittujen toimenpiteiden lisäksi hankkeen aikana tunnistet-
tiin merkittävä määrä muita toimenpiteitä, jotka voidaan nostaa uudelleen arvioitavaksi, kun
edellä esitetyt toimenpiteet on saatu riittävällä tasolla toteutettua. Tunnistetut muut toimen-
piteet on listattu tämän raportin liitteeseen 1. Näitä toimenpiteitä ei käsitellä tässä raportissa
sen tarkemmin.

Hankkeessa mukana olevat osapuolet totesivat yhdessä, että yksittäisillä pienemmilläkin as-
kelilla on huomattava merkitys yhteisrakentamisen kehittämiseen. Hankkeen yhtenä keskei-
simpänä johtopäätöksenä oli, että yhteisrakentamisen kehittämisen kannalta on oleellisem-
paa tunnistaa tärkeimmät tekijät ja lähteä kehittämän niitä ja vasta tämän jälkeen siirtyä ke-
hittämään muita osa-alueita. Yhteisrakentamisen haasteet tulee ratkaista haaste kerrallaan.
Valittujen toimenpiteiden kehittämiselle muodostettiin tiekartta (kuva 19). Valittujen toimen-
piteiden etenemistä tulee seurata KEHTO-foorumilla.
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Kuva 18 Ensimmäiset askeleet kohti yhteisrakentamisen kehittämistä
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Liite 1 Kaikki työpajoissa syntyneet toimenpide-ehdotukset

Yhteisrakentamisen tavoitteet ja johtajuus

1. Yhteisrakentamiselle perustetaan yhteinen foorumi, jossa
– Tavoitetilan ja edistämistoimenpiteiden saavuttamista ohjataan ja seura-

taan
– Jossa tunnistetaan mm. että tietoliikenne on osa kansalaisten perushyödyk-

keitä sähkön ja veden rinnalla ja kuntien tulee mahdollistaa kaupungin tie-
toliikenneinfran kehittyminen.

– Tunnistetaan ja käsitellään yhteisiä kehittämistoimenpiteitä

2. Suurimpien kaupunkien ja operaattoreiden kanssa sovitaan yhteisistä ylätason valta-
kunnallisista pelisäännöistä.

– Määritellään keskeiset suunnitteluasiakirjat ja niiden minimivaatimukset, jotka tarvi-
taan 1. Suunnitteluvaiheen alussa 2. Ennen kilpailutusta ja 3. Ennen rakentamista

3. Määritetään valtakunnallinen yhteisrakentamisen vuosikello, johon kaikki sitoutuvat.
– Vuosikello kuvastaa ajankohtia, jolloin on tiettyjä yhteisrakentamisen kriittisiä pisteitä

ja kokouksia.
– Vuosikellossa on kuvattu tiedonhallinnan minimi ja aikapoikkileikkaus, jossa eri osa-

puolten tulee suorittaa tarvittavat toimenpiteet.

4. Kaikkien KEHTO-kaupunkien tulee järjestää vuosittainen investointihankekokous. Osal-
listujat, sisältö ja ajankohta tulee määrittää uudenlaisella tavalla

1. Ennakkomateriaali kokouskutsussa hyvissä ajoin
2. Valitaan yhteisesti toteutettavat hankkeet
3. Kokouksien järjestäminen mahdollistetaan myös etänä.
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5. Kunnille mahdollisuus vahvemmin ohjata yhteisrakentamista
– Lainsäädäntöä tulee kehittää palvelemaan paremmin yhteisrakentamista mm. Mah-

dollisuus sanktioida uusien katujen avaaminen

6. Kuntien tulee ottaa suurempi vastuu yhteisrakentamishankkeiden käynnistämisestä
– Vahvistetaan ja konkretisoidaan kaupunkien rooli päätilaajina ja pääsuunnittelijoina

7. Kaikkien alojen keskeisimmät yleiset prosessit ja aikajänteet – tulee jatkokehittää ja yhteen-
sovittaa tämän työn pohjalta
Tunnistetaan tarkemmin:

– Päätöksentekopolku ja –tahot
– Määritetään yhdessä yhteisrakentamisen tiedonhallinnan prosessikuvaus
– Yhteisrakentamisen hyötyjä ja haittoja tulee selkeyttää, kansantaloudelliset hyödyt

Nykyisten toimintatapojen parantaminen

1. Yhteisrakentamishankkeiden seurantakokouksen perustaminen kunnittain

– Investointikokouksen lisäksi toinen kokous, jossa varmistetaan yhteisten hankkeiden
eteneminen ennen rakennuskautta.

– Samalla mahdollisuus synkronoida kuntien vuosittaiset päällystysohjelmat operaatto-
reiden kanssa.

2. Työmaakokousten kokouskäytäntöjen kehittäminen
Luodaan valtakunnalliset perusperiaatteet työmaakokouksille, johon toimijat sitoutuvat.

– Asialistat on tehtävä ajoissa etukäteen.
– Päätösvaltaisten ja asialistan vaatimien henkilöiden on oltava läsnä.

3. Riskienhallinta on otettava mukaan yhteisrakentamisen käynnistämiseen.
– Riskivaraukset on huomioitava aikataulussa.

4. Yhteisten kilpailutuskäytäntöjen kehittäminen
– Kilpailutuksen asiakirjat määritellään yhdessä.
– Eri osapuolten tarpeet on huomioitava, esim. kaapelisiirrot.
– Tunnistetaan operaattoreiden puiteurakoitsijoiden mahdollisuudet.
– Yhteinen projektisuunnitelma tai suunnittelusopimus, jossa kaikki osapuolet sitoutu-

vat projektin aikatauluun ja toimintatapoihin.

5. Sovitaan valtakunnallisesti kuntien johtamissa yhteisrakentamishankkeissa käytettävät kus-
tannusjakomallit yhteisrakentamishankkeisiin.

– Muistutellaan käytettävissä olevat vaihtoehdot ja niiden edut/haitat yhteisrakentami-
sesta.

– Nyt jo olemassa olevien kustannustenjakomallien rinnalle kehitetään uusia malleja.

6. Kunnat tekevät peruskorjaustarpeiden pohjalta pitkän tähtäimen investointisuunnitelman.
– Sovitetaan yhteistyössä verkosto-operaattoreiden hankkeiden kanssa.

7. Luodaan malli suunnittelijoiden vastuunjaosta yhteisrakentamisessa.
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– Pääsuunnittelija-mallin jalkauttaminen laajempaan käyttöön.

8. Suunnitelmien hyväksyntäprosessin kuvaus yhteisrakentamishankkeelle
– Miten varmistetaan suunnitelmien eri revisioiden hyväksyminen, muutokset ja yh-

teensovittaminen.

9. Kootaan kaikkien suunnittelualojen suunnitteluohjeet tai kirjataan, mistä ohjeistus on haet-
tava hankkeelle.

– Kaikkia osapuolia koskevat suunnitteluohjeet tulee määrittää yhdessä.
– Kaikkien tulee sitoutua yhdessä määriteltyihin kaikkia osapuolia koskevaan suunnitte-

luohjeeseen.
– Huomioidaan yleiset varoetäisyydet yms.

Uusien toimintamallien ja prosessien kehittäminen

1. Yhteisrakentamisesta tulee laatia projektikäsikirja
– Sovitaan viestinnän ja tiedonhallinnan periaatteet.
– Huomioidaan aikajänteet, mm. Hankinta-ajat eri toimijoilla.
– Määritetään kriittinen polku.
– Sovitaan päätöksentekopolku ja kriittiset pisteet päätöksille (esim. Ennen kilpailu-

tusta).
– Sovitaan, miten hallitaan muutostilanteet (aikataulut, suunnitelmat, kustannukset).

2. Yhteisrakentamisen projektimallin luominen
– Yhteisesti sovittu projektisuunnitelma tai suunnittelusopimus
– Sisällytetään projektin laajuus, aikataulu, kriittinen polku, muutostenhallinnan pro-

sessi ja riskiarviointi/-rekisteri, jotta osapuolet ymmärtävät muutosten vaikutukset
toisille osapuolille.

3. Tehdään yhteinen käsitekirja
– Kirjataan eri alojen termistöt ja keskeisimmät suunnittelumerkinnät ja periaatteet.
– Suunnitelmien tulkinnoissa oli haasteita, sillä periaatteet ja merkinnät poikkesivat eri

aloilla.

4. Tehdään yhteisrakentamishankkeelle käynnistämisen ohje
– Mitä tulee tehdä, kun ollaan tunnistettu yhteisrakentamishanke?
– Sisältäen päätöspolun, jossa on listattuna tarvittavat päätökset, kuten kuka kutsuu

aloituskokouksen, tiedonhallinnan käytännöt yms.

5. Kehitetään suunnittelun ohjausta tukemaan tietoliikenneyhteyksien kehittämistarpeita
– Tele-/sähköverkkojen suunnittelun ja rakentamisen eteneminen puumaisesti syöttö-

jen suunnasta.

6. Pitkän aikavälin tietoliikenneinfraa suunnitellaan ”pankkiin”
– Pankin suunnitelmista priorisoidaan käynnistettävät kohteet
– Verkko-operaattoreiden esi-/yleissuunnittelu vähintään näihin kohteisiin.
– Huomioitava tarkemmin eri osapuolten erilaiset aikajänteet ja tarpeet.

7. Kunnat ottavat passiivisesta infrasta enemmän vastuuta
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– Sovitaan yhdessä suunnitteluperiaatteet, kun harkitaan passiivisen infran rakenta-
mista.

8. Passiiviselle infralle tehdään yhteiset pelisäännöt ylläpidosta ja verkoston laajentumisesta
– Sovitaan passiivisen infran rakentamis- ja ylläpitokulujen kuolettamiseen yhtenäinen

käytäntö.
– Sovitaan verkostoon sijoittamisen käytänteistä.

Yhteisen tiedonhallinnan kehittäminen

1. Tehdään yhteinen valtakunnallinen datapankki hanketiedoille, dokumenteille ja suunnitel-
mille

– Yhtenäinen suunnittelumalli
– Esimerkiksi olemassa olevien järjestelmien käytön laajentaminen

2. Kehitetään valtakunnallisesti rakentamisen yhteisen tiedonhallinnan prosessia
– Ennakoiva tiedonkulku
– Tiedonkulun varmistaminen
– Yhteisten menetelmien sopimisen vaiheet

3. Toimijoiden yhteisen tiedonhallinnan kehittäminen
– Yhteystietojen hallinta kuntoon
– Määritellään ennakkotiedot, niiden tarkkuustaso ja muut vaihdettavat tie-

dot, joista muita osapuolia olisi hyvä informoida
o Esim. Kaupunkien pinnoiteohjelmien ja muiden linjausten huo-

mioiminen
– Tiedonhallinnan ja muille osapuolille annettavan tiedon minimitaso pitää

määritellä

4. Automatisoidaan toimijoiden välistä tiedonsiirtoa
– Karttapohjaisten palveluiden ja toimijoiden omien järjestelmien välillä tietoa pitäisi

voida siirtää automaattisesti rajapintojen kautta ilman käsin syöttämistä.
– Yhteisestä projektipankista tai tietolähteestä automaattiset ilmoitukset erityisesti

verkostotoimijoille.
– QR-koodi tai muu vastaava käyttöön hankekohtaisesti.

5. Kehitetään Verkkotietopistettä edelleen
– Nykytilan tarkistus ja tietojen päivitys, missä verkkotietopisteen kehitys nyt menee.
– Tarkistetaan käyttäjälähtöisyys ja tiedonsiirron kaksisuuntaisuus
– Yhteishankkeiden automaattinen tunnistaminen mukaan

6. Tarkastellaan nykyisten ja tulevien tietojärjestelmien yhteensopivuutta ja päällekkäisyyttä
– Verkkotietopiste
– Sijaintitietopalvelu
– Rakennetun ympäristön uusi
– Louhi
– Kuntien omat rekisterit
– Toimijoiden käyttämät karttapalvelut ja tietojärjestelmät
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Organisaatioiden ja henkilöstön kehittäminen

1. Eri osapuolten osallistuminen ja osallistaminen asemakaavaprosessiin
– kohteiden tunnistaminen ja yhteinen käsittely ennen prosessin aikana
– Tukiasemaverkon ja tietoliikenneinfran isojen linjojen varmistaminen

2. Osallistetaan urakoitsijat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
– Järjestetään kokous, jossa käydään suunnitelmat läpi ja tarvittavat suunnitelmamuu-

tokset tai työtapamuutokset.
– Lyödään lukkoon päätöksentekopolku yllätystilanteissa– kuka päättää, mistä päättää,

milloin päättää.
– Riskit on käytävä urakoitsijan kanssa läpi ennen töiden aloitusta.

3. Verkko-operaattorit määrittävät yhteisrakentamisen yhteyshenkilön esim. telealuekohtai-
sesti

– Jokaiselle kunnalle on löydyttävä yhteyshenkilö operaattoreiden suuntaan.
– Yhteyshenkilöllä oltava resurssit ja riittävästi päätösvaltaa asioista sopimiseen.

4. Jokainen kunta määrittää yhteisrakentamisen yhteyshenkilön.
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Liite 2 Työpajojen osallistujat
Työpaja 1

Caruna
DNA Oyj
Elisa Oyj
Espoon kaupunki
Helsingin kaupunki
Hämeenlinnan kaupunki
Joensuun kaupunki
Jyväskylän kaupunki
Kouvolan kaupunki
Kuopion kaupunki
Lappeenrannan kaupunki
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Lounea Palvelut Oy
Mikkelin kaupunki
MPY
Sitowise Oy
Suomen kuntaliitto
Telia Oyj

Työpaja 2
Caruna
DNA Oyj
Elenia Palvelut Oy
Elisa Oyj
Espoon kaupunki
Helsingin kaupunki
Hämeenlinnan kaupunki
Joensuun kaupunki
Kuopion kaupunki
Lahti Aqua Oy
Lappeenrannan kaupunki
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Lounea Palvelut Oy
Suomen Kuntaliitto
Telia Oyj

Työpaja 3
Caruna
DNA Oyj
Elenia Palvelut Oy
Elisa Oyj
Energiateollisuus ry
Espoon kaupunki
Helsingin kaupunki
Hämeenlinnan kaupunki
Jyväskylän kaupunki
Kuopion kaupunki
Lappeenranta
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Lounea Palvelut Oy
Mikkelin kaupunki
Sitowise Oy
Suomen Kuntaliitto
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Liite 3 Työpajojen tulokset
Aloituskokous ja suuntaviivat työlle

Ensimmäisessä tapaamisessa tunnistettiin nykykäytänteitä ja keskeisiä haasteita. Yhteisra-
kentaminen vaatii toimiakseen eri toimijoiden saumatonta yhteistyötä; ilman tätä yhteisra-
kentamisesta saatavat hyödyt eivät ole saavutettavissa. Sillä on myös lähtötilanteesta pitää
olla yksimielisyys. Tapaamisessa tiedostetaan yhteisrakentamisen vaativuus.

Keskeisten haasteiden kärjeksi tapaamisessa tunnistettiin:

· Toimijoiden erilaiset menettelytavat yhteistyössä ja hankkeiden eri osapuolten suun-
nitelmien ja aikataulujen yhteensovittaminen.

· Oikeudenmukainen kustannustenjako

· Tiedonsaantia muiden verkkotoimijoiden rakentamissuunnitelmista.

· Resurssien puute/osaamisvaje

· Aikatauluongelmat

Työpaja 1, suunnitteluttaminen
KATU- JA VESIHUOLLON SUUNNITTELU

Prosessikuvaukset sai hyväksynnän työpajan osallisilta. Kaupunkien välillä eroja esiintyi lä-
hinnä katusuunnittelun vuoropuhelun määrässä ja jonkun verran myös termeissä (OAS, ehdo-
tus ja luonnos) Asemakaavaprosessin limittyminen keräsi kommentteja puolesta ja vastaan.
Työpajassa tunnistettiin myös kaupunkien sisäisen vuoropuhelun haasteet erityisesti suunnit-
teluttamisen ja rakennuttamisen välillä.

Prosessiin haluttaisiin lisättäväksi ylemmälle tasolle hankkeiden yleisen läpikäynnin jo ennen
kaavoitusvaiheiden käynnistymistä. Lisäksi korostettiin toimijoilta saatavien suunnitelmaluon-
nosten tärkeyttä ennen rakennussuunnittelua, jotta tarvittavat tilavarauksien puute eivät pit-
kittäisi suunnittelua.

Keskeisiksi yhteisiksi asiakirjoiksi tunnistetiin suunnitteluvaiheessa:

1. Kaavalausunnot ja teknistaloudelliset suunnitelmat ovat tärkeitä, jotta kunta saa ensimmäi-
sen in-putin tulevasta yhteistyöstä ja tarpeista alueilla.

2. Hanketiedot, jotka löytyvät mm. Verkkotietopisteestä. Ja niihin läheisesti liittyvät hankeko-
koukset.

3. Projektisuunnitelma, joka pitää sisällään mm. yhteiset tavoitteet ja aikataulun

4. Aloituskokouskutsu

5. Rakennussuunnitelmat, tässä vaiheessa lukitaan katupoikkileikkauksen yksityiskohdat.

Ryhmissä nostettiin myös esille luonnosvaiheiden suunnitelmien oikea-aikainen ajoittaminen
ja että asiakirjan tallennusmuoto pitää saada sovittua. Pdf-formaattien lähettäminen aiheut-
taa sovittamisen kannalta haasteita, lisäksi suunnitelmien suurpiirteisyys aiheuttaa lisähaas-
teita, varsinkaan kun toisen osapuolen suunnittelun perusperiaatteita tunnisteta.
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VIESTINTÄVERKKOJEN JA SÄHKÖVERKON SUUNNITTELU

Prosessikuvaukset sai hyväksynnän työpajan osallisilta. Viestintäverkkojen ja sähkön yhteen-
sovittaminen ei ole ongelma. Tässä yhteistyössä ryhmä esitti, että olisi syytä pohtia viestintä-
verkkojen ehdoilla menemistä, koska sillä on kriittinen asiakaslupaus.

Yhteisrakentamista ei koeta ongelmalliseksi, kenenkään osapuolen kanssa uudiskohteissa. Sa-
neeraushankkeissa kadunrakentajien tulisi huomioida viestintäverkkojen ja sähkön tarpeet si-
ten, että lähdettäisiin etenemään puumaisesti syöttöjen suunnasta, muutoin yhteisrakentami-
nen muuttuu hyvin vaativaksi. Yhteisrakentamisessa todettiin, että 5G olisi syytä huomioida
tulevaisuudessa.

Suunnittelun lähtötietojen minimitaso ja mittakaava on tärkeä sovittava. Suunnitteluasiakir-
joista todettiin, että niiden sisällöt olisi hyvä avata toiselle osapuolelle käsitemäärittein, jotta
toista osapuolta olisi helpompi ymmärtää.

Aikajänteissä todettiin, että sähkö ehkä teleä paremmin ja sen aikatauluja voidaan sovittaa
paremmin yhteen muiden prosessien kanssa. Telen ja sähkön suunnittelukello (Kuva 1) kuvat-
tiin alle.

Kuva 1 Viestintäverkkojen suunnittelukello

Keskeisiä suunnitteluasiakirjoja ovat:

1. Esisuunnitelma

2. Tekninen suunnitelma

3. Materiaalisuunnitelma

4. Kustannuslaskelma

5. Toteutussuunnitelma

HAASTEET

· Verkkotietopisteen hyödyntäminen tai sen hyödyntämättömyys on ongelma. Osa
työpajassa työskennelleistä piti alustaa hyvänä lähtökohtana, mutta sen käyttö ja hyö-
dyntäminen koetaan haasteelliseksi. Muun muassa alustaan sisään kirjautuminen koe-
taan vaikeaksi (mm. vahva tunnistautuminen ja tämän vuoksi organisaatioissa on kes-
kitetty esimerkiksi yhdelle henkilölle käyttöoikeudet.)
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· Aikajänteiden ja prosessikuvien yhteensovittaminen työpajan aikataulussa osoittau-
tui hyvin vaativaksi, koska toisen toimintatapojen asettaminen täysin rinnakkain on
vaativaa. Keskusteltiin myös laajasti, kuinka aikajänteet vaihtelevat hankkeittain.

· Keskimääräisessä uudisrakentamisen katuhankkeessa menee, vähintään 1…3 vuotta,
ennen kuin päästään varsinaiseen rakentamisvaiheeseen, vaikka katusuunnittelu ra-
kennussuunnitelmineen olisi limitetty asemakaavaprosessin kanssa yhtäaikaiseksi.
Viestintäverkkojen suunnitteluprosessi vaihtelee 3…6 kuukauden välissä.

· Viestintäverkkotoimijoiden voi olla haastavaa resurssien ja toiminnan erilaisen infran
luonteen vuoksi saada sovitettua aikataulua kuntien aikatauluihin. Sähkösuunnittelun
puolella on erilaista joustoa, mutta se juontaakin syynsä taas verkkotoiminnan erilai-
suudesta.

YHTEENVETO

Esitetyissä toimenpide-esityksissä korostuivat seuraavat tekijät:

• Verkkotietopisteen tai vastaavan järjestelmän kehittäminen ja aktiviinen käyttö

• Selkeä vastuunjako osapuolten (myös verkkotoimittajien alihankkijoiden) välillä

• Ennakoiva tiedonkulku ja yhteyshenkilöiden nimeäminen

• Yhteisten ylätason pelisääntöjen sopinen valtakunnallisesti

• Yhteinen projektisuunnitelma tai suunnittelusopimus, jossa kaikki osapuolet sitou-
tuvat projektin aikatauluun ja toimintatapoihin

• Kunnille mahdollisuus vahvemmin ohjata yhteisrakentamista (mm. mahdollisuus
sanktioida uusien katujen avaaminen)

• Yhteiset yhteisrakentamisforumit ja kokouskäytännöt

Kansallista ohjeistusta ja hyvistä käytännöistä johdettuja suositukset pidetään mm. lainsää-
dännön muutosta tehokkaampana yhteisrakentamista edistävänä ohjauskeinona. Monissa
viesteissä painottui positiivisella tavalla yhdessä tekemisen tärkeys.

Vastausten perusteella yhtenäinen tahtotila kansalliselle ohjeistukselle ja suosituksille sekä
yhteisille toimintatavoille näyttäisi löytyvän.

Työpaja 2, rakennuttaminen
PROSESSIKUVAUKSET

Kokonaiskuvassa pitäisi maankäytön suunnittelun näkyä paremmin, koska sen merkitys myös
yhteisrakentamisen edellytysten kanssa on tärkeä. Jos prosessin aiemmat vaiheet ovat onnis-
tuneet eli sopimusasiat ja suunnittelu, ei rakennuttamisvaiheessa nähdä isompia merkittäviä
ongelmia. Ja jos sopimusasiat ovat selvät, harvemmin enää muita merkittäviä haasteita raken-
tamisvaiheessa. Siis suunnitteluvaiheen aikainen yhteistyö ja sopimusasiat ovat avainase-
massa, ratkottaessa yhteisrakentamisen haasteita.

Prosessin pitäisi korostaa yhteisten investointiohjelmien merkitystä ja sitä, ketkä kaikki osa-
puolet ovat mukana ohjelmien tarkastelussa. Keskeistä sopimisessa on hankintatapa, hinnoit-
telu, kilpailutus ja ohjelmointi jo ennen projekteja.
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Myös rakentamisen koordinoinnin vastuu sekä muiden vastuiden sopiminen ja rakentamisen
aikainen viestintä sekä muutoshallinta nousivat esille tärkeinä asioina. Esimerkiksi työmaako-
kouksissa osallistujiksi vain ne, joille oleellista olla paikalla. Rakentamisvaiheen aikajännettä
haastava määrittää, riippuu usein hyvin paljon kunnan rakentamisesta ja sen aikataulusta mikä
myös korostaa koordinoinnin tärkeyttä projektin aikana.

ASIAKIRJAT

Pidempiaikainen investointiohjelma on tärkeä, se viitoittaa hyvin tulevia hankkeita. Se pitää
hyvin, vaikka välillä käydään keskustelua sen luotettavuudesta yhteistyön suuntaviivoittajana.
Investointiohjelmat on pitänyt yhteensovittaa ja rakentamisen edellytykset käydä yhdessä
läpi. 1-2 vuoden hankkeet pitäisi olla hyvin tiedossa. Peruskorjauskohteiden roolia korostet-
tiin.

Riskien arviointia ja riskivarauksia ei tehdä, vaikka tiedetään, että riskejä on.

Pitäisi olla erillinen peittyvien rakenteiden katselmus. Kartoituksen toimintatavoista käytiin
keskustelua, miten sitä toteutetaan ja miten pitäisi toteuttaa.

Urakka-asiakirjat. Operaattorit eivät pääse vaikuttamaan riittävästi urakan valmisteluun.

HAASTEET

Jos kunnissa ja kaupungeissa olisi paremmin tiedossa operaattoreiden yhteistyömuodot ja
käytettävät puite/ urakointimallit, niin voitaisiin helpottaa joitain haasteita. Nyt merkittävä
haaste, ettei kunnissa ole välttämättä edes operaattoreiden yhteyshenkilöitä / edustajia tie-
dossa.

Investointipäätökset tulee liian myöhään. Korostuu erityisesti nyt lämpöhuollossa, kun lämmi-
tysvaihtoehtoja on useita.

Teollisuusalueiden tarpeita ei voida arvioida kaavoitusvaiheessa. Tarpeet ilmenevät vasta toi-
mijoiden saapuessa.

Budjetit ja valitukset vaikuttavat kuntien investointihankkeisiin. Hanke voi jäädä viimeistele-
mättä, jos budjettia leikataan tai se ei käynnisty suunnitellusti, jos siitä valitetaan

Muutostilanteiden hallinta. Myös työmailla pitäisi päästä etupainoiseen suunnitteluun, mutta
nyt mennään paljon kädestä suuhun.

 Muutokset on hyväksyttävä aina niillä, joita muutos koskee. Väliaikaisia ratkaisuja ei haluta.
Tuo lisäkustannuksia.

Työturvallisuusasioita tulisi korostaa enemmän. Esimerkiksi työturvallisuuskoordinaattorin
rooli.

RATKAISUT

· Yhteinen urakoiden valmistelu.

· Etupainotteinen suunnittelun on kaikkien mielestä tärkeää, mutta sillä on eri aika-
jänne eri osapuolille

· Työmaalle luodaan yhteinen kriittinen polku, johon kaikki sitoutuvat allekirjoituksil-
laan.

· Työmaalle kerätään yhteisesti muodostetulla pohjalla riskiarviot, joihin jokainen
merkkaa tärkeimmät riskit, jotta työmaalla tapahtuvien muutosten vaikutukset eri
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osapuoliin on tiedossa. Riskienhallintalomakkeeseen saa merkata vain oikeasti suuret
riskit.

· Viestintäoperaattoreiden kannalta haastavaa sovittaa jo rakennetuilla alueilla ole-
massa olevien asiakkuuksien. Esimerkiksi teknologian vaihtuessa, voi tulla tarkastelta-
viksi voimassa olevat asiakassuhteet ja niiden mahdollinen irtisanominen, silloin val-
mistelujen pitäisi edetä joustavasti.

· Talousvaikutukset pitäisi saada laskettua paremmin ennakkoon eri osapuolten kan-
nalta. Aiheuttaja maksaa? –periaate käyttöön? Teollisuudesta tutut seisontamaksut
ovat normaalitapa. Heijastusmaksut voivat olla isoja. Aiheuttaja maksaa? –periaate

· Viestintä kuntoon ennen aloitusta. Mitä raportoidaan ja kenelle? Ketkä osallistuvat
työmaakokouksiin ja milloin? Asialistat kuntoon. Järkevät kokousagendat, jossa kerro-
taan, että mitä asioita käsitellään milloinkin, että oikeat henkilöt saadaan paikalle.

YHTEENVETO

Esitetyissä toimenpide-esityksissä korostuivat seuraavat tekijät:

· Yhteistyön kehittämiseen ja toimijoiden sitouttamiseen tulee keskittyä

· Alueellinen suunnittelu korostuu (alueelliset yhteyshenkilöt, aluetuntemus)

· Pitemmän aikavälin toteutus- ja strategiasuunnittelua tulee lisätä

· Tiedonhallintaa eri toimijoiden välillä tulee kehittää

· Tehokkaat ja ketterät kokous- ja tiedonhallinta menetelmät mm. muutosten hallin-
taan

· Yhteisesti määritetty urakka-aikataulu ja –ohjelma

Työpaja 3, yhteinen tahtotila
Toimenpide-ehdotuksia haettiin viidestä kategoriasta (Kuva 2), jotka oli tunnistettu työpajojen
1-2 aikana. Toimenpide-ehdotuksia nousi kaikkiaan noin 40 kappaletta. Viimeisessä työpajassa
haettiin realistista konsensusta toimenpiteistä, joihin kaikki voisivat sitoutua. Työpajojen
kaikki toimenpide-ehdotukset ovat liitteessä 1. Toimenpiteitä on esitetty nyt edistettäviksi
maltillinen määrä, jotta ne olisivat realistisia toteuttaa ja yhteinen tekeminen ja luottamus
vahvistuu.
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Kuva 2 Työpajoissa syntyneiden toimenpide-ehdotusten kategoriat

Työpajassa valikoitui kolme selkeää ehdotusta yhteisiksi toimenpiteiksi:

1. Verkko-operaattorit määrittävät yhteisrakentamisen yhteyshenkilön esim. rakentamis-
alueittain

ü Jokaiselle kunnalle on löydyttävä yhteyshenkilö operaattoreiden suuntaan.

ü Yhteyshenkilöllä oltava resurssit ja riittävästi päätösvaltaa asioista sopimiseen.

2. Jokainen kunta määrittää yhteisrakentamisen yhteyshenkilön.

ü Hankekoordinaattorin, jos osapuolille on epäselvää investointiohjelman osapuo-
lista ja projektipäällikkyyksistä.

3. Eri osapuolten osallistuminen ja osallistaminen asemakaavaprosessiin

ü Kohteiden tunnistaminen ja yhteinen käsittely ennen prosessin aikana.

ü Tukiasemaverkon ja tietoliikenneinfran isojen linjojen varmistaminen

Lisäksi työpajassa sai kannatusta ao. toimenpiteet, joita oli myös kannatettu IdeaWallissa:

1. Yhteisesti tunnistetut ja tärkeimmiksi nostetut askeleet

ü Määritetään yhteisrakentamisen vuosikello, johon kaikki sitoutuvat
ü Vuosikello kuvastaa ajankohtia, jolloin on tiettyjä yhteisrakentamisen kriittisiä pis-

teitä ja kokouksia.
ü Vuosikellossa on kuvattu tiedonhallinnan minimi ja aikapoikkileikkaus, jossa eri osa-

puolten tulee suorittaa tarvittavat toimenpiteet.
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2. Kunnat tekevät peruskorjaustarpeiden pohjalta pitkän tähtäimen investointisuunnitel-
man
Sovitetaan yhteistyössä verkosto-operaattoreiden hankkeiden kanssa.

3. Yhteisrakentamisen projektimallin luominen

ü Yhteisesti sovittu projektisuunnitelma tai suunnittelusopimus
ü Sisällytetään projektin laajuus, aikataulu, kriittinen polku, muutostenhallinnan pro-

sessi ja riskiarviointi/-rekisteri, jotta osapuolet ymmärtävät muutosten vaikutukset
toisille osapuolille.

ü Myöhemmin yhteisten kilpailutuskäytäntöjen kehittäminen

4. Yhteisrakentamiselle perustetaan yhteinen foorumi, jossa
ü Tavoitetilan ja edistämistoimenpiteiden saavuttamista ohjataan ja seurataan
ü Jossa tunnistetaan mm., että tietoliikenne on osa kansalaisten perushyödykkeitä säh-

kön ja veden rinnalla ja kuntien tulee mahdollistaa kaupungin tietoliikenneinfran ke-
hittyminen.

ü Tunnistetaan ja käsitellään yhteisiä kehittämistoimenpiteitä

Keskustelu laajeni myös paikallisen foorumin perustamisessa, joka sai IdeaWallissa huomatta-
vasti enemmän peukutuksia kuin valtakunnallinen foorumi
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