
Webinaari
Sairaalasuunnittelun vaatimustenhallinnan 
kerääminen ja menetelmät - keskustelua 
nykytilasta ja kokemuksia kentältä
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1. Webinaarin avaus, johdanto webinaarin aiheisiin

Asiakkuuspäällikkö Iiro Lehtisalo ja asiantuntija Jenni Kaukonen, Gravicon

2. SAVADI-hankkeen yleisesittely
Asiantuntijat Pekka Kähkönen ja Mikko Katajamäki, Gordionpro

3. Toiminnallisten tilojen suunnittelun haasteet

• Kompleksisen järjestelmän suunnittelu ja vaatimushallinta on valtava haaste

Asiantuntijat Pekka Kähkönen ja Mikko Katajamäki, Gordionpro

• Osallistava suunnittelu – Mitä hyvää ja mitä riskejä

Varatoimitusjohtaja Jukka Vasara, Granlund

• Kommenttipuheenvuoro: Kokemuksia kentältä

Projektipäällikkö Minna Alhonen, A-Insinöörit

4. Miten hyvällä vaatimushallinnalla voidaan vastata suunnitteluhaasteisiin

• Työpajatyöskentely tukemaan suunnitteluprosessia

Asiantuntijat Pekka Kähkönen ja Mikko Katajamäki, Gordionpro

Varatoimitusjohtaja Jukka Vasara, Granlund

• Vaatimushaavilla systematiikkaa vaatimustenhallintaan

Asiantuntija Jenni Kaukonen ja asiakkuuspäällikkö Iiro Lehtisalo, Gravicon

5. Jatkoajatuksia

6. Kysymykset ja keskustelu



Digitaalisella tiedonhallinnalla tiedon arvo kasvaa
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Paikallinen

Dokumentinhallinta

Tietokantapohjainen

Jäsentymätön Määrämuotoinen

Tiedon hyödynnettävyys ja 

muutoksen hallittavuus

Tiedon muotoMatala

Korkea



Toiminnalliset vaatimukset
Toiminnallisilla vaatimuksilla kuvataan tilan 
käyttötarkoitusta, käyttöaikaa ja käyttäjiä sekä 
yhteystarpeita, pinta-alaa, lukumääriä ja muita 
yleisiä laatuvaatimuksia.

Esimerkki käyttäjän tuottamien vaatimusten elinkaaresta

Tekniset tiedot
- Kaasut, erikoisvesi
- Sähköpisteet
- Erikoiskalusteet
- Puhtausluokka
- Säteily, kemialliset tek.
- Pintojen laatuvaatimukset
- Jne.

Toteutuksen tiedot
- Tarkennukset
- Toteutuksen hyväksyntä

Syötettävän 
lähtötiedon määrä

Toimintatiedot
- Käyttötarkoitus
- Käyttäjä
- Käyttöaika
- Hlömäärä
- Jne.

Luonnossuunnittelu Toteutussuunnittelu Toteutus

Hankkeen eteneminen

1 2 3

Tekniset vaatimukset
Tekniset vaatimuksilla määritetään tilan laitteisiin, 
varusteisiin ja niiden sähkönsyöttöön, kaasuihin yms. liittyvät 
vaatimukset. Teknisillä vaatimuksilla kuvataan myös 
ilmanvaihdolle ja pintamateriaaleihin annettavat tavoitteet.

Toteutuksen vaatimukset
Tilan lopulliset vaatimukset täydentyvät 
vuorovaikutuksessa suunnitelmien ja 
hankintavaiheessa mahdollisesti ilmaantuvien 
muutostarpeiden myötä.

Hankesuunnittelu

Toteumatiedot
Toteutuneiden 
materiaali-, kaluste-, 
varuste-, laite- yms. 
tietojen keräys 
urakoitsijoilta

Käyttäjältä saatavat lähtötiedot

Toteumatiedot
Toteutuneiden materiaali-, 
kaluste-, varuste-, laite- yms. 
tietojen keräys urakoitsijoilta.
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Esimerkki toteumatiedoista
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SAVADI:n kautta kehitysideoita –
Vaatimushaavilla systematiikkaa vaatimustenhallintaan
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• Vaatimushallinnan digitaaliset alustat 
tarjoavat tällä hetkellä rajoitetusti 
mahdollisuuksia hankkeen alkuvaiheen 
vaatimusten hallintaan.

• Syntyi kehitysidea palvelumuotoilun kautta 
syntyvien yleisten vaatimusten ja 
konseptien keräämisestä, käsittelystä sekä 
jatkojalostamisesta Vaatimushaavin avulla.

• Lisäarvo: Hankkeen tärkeimmät lähtötiedot 
kerätään jäsennellysti ja päätöshistoria on 
myöhemmin jäljitettävissä läpinäkyvästi.



Esimerkki käyttäjän tuottamien vaatimusten elinkaaresta

Toiminnalliset vaatimukset
Toiminnallisilla vaatimuksilla kuvataan tilan 
käyttötarkoitusta, käyttöaikaa ja käyttäjiä 
sekä yhteystarpeita, pinta-alaa, lukumääriä 
ja muita yleisiä laatuvaatimuksia.

Tekniset tiedot
- Kaasut, erikoisvesi
- Sähköpisteet
- Erikoiskalusteet
- Puhtausluokka
- Säteily, kemialliset tek.
- Pintojen laatuvaatimukset
- Jne.

Toteutuksen tiedot
- Tarkennukset
- Toteutuksen hyväksyntä

Toimintatiedot
- Käyttötarkoitus
- Käyttäjä
- Käyttöaika
- Hlömäärä
- Jne.

Luonnossuunnittelu Toteutussuunnittelu Toteutus
Hankkeen eteneminen

1 2 3

Tekniset vaatimukset
Tekniset vaatimuksilla määritetään tilan laitteisiin, 
varusteisiin ja niiden sähkönsyöttöön, kaasuihin yms. 
liittyvät vaatimukset. Teknisillä vaatimuksilla kuvataan 
myös ilmanvaihdolle ja pintamateriaaleihin annettavat 
tavoitteet.

Toteutuksen vaatimukset
Tilan lopulliset vaatimukset täydentyvät 
vuorovaikutuksessa suunnitelmien ja 
hankintavaiheessa mahdollisesti 
ilmaantuvien muutostarpeiden myötä.

Hankesuunnittelu

Toteumatiedot
Toteutuneiden 
materiaali-, 
kaluste-, varuste-, 
laite- yms. tietojen 
keräys 
urakoitsijoilta

Käyttäjältä saatavat lähtötiedot

Toteumatiedot
Toteutuneiden materiaali-, 
kaluste-, varuste-, laite-
yms. tietojen keräys 
urakoitsijoilta.
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Konsepti
- Strategiset 

linjaukset
- Yleiset 

vaatimukset ja 
toiveet

- Jne.

Syötettävän 
lähtötiedon määrä

Konseptisuunnittelu

VAATIMUSHAAVI



Lisätietoja:
Iiro Lehtisalo

Asiakkuuspäällikkö

+358 40 685 2700

Jenni Kaukonen

Tietomalliasiantuntija

+358 40 187 0979

s-posti: 

etunimi.sukunimi@gravicon.fi


