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Lähes 400 A-Insinöörin ratkaiseva
asiantuntemus odottaa haasteitasi

Talonrakentaminen

Erityisasiantuntijat
rakennushankkeen kaikkiin

vaiheisiin
rakennuttamisesta,

projektijohdosta sekä rakenne-
ja geosuunnittelusta määrä- ja

kustannus-laskentaan sekä
maaperätutkimuksiin.

Infrarakentaminen

Kaikki infrastruktuurin ja
ympäristön rakentamisen

asiantuntemus
rakennuttamisesta ja

pohjatutkimuksista sekä tie-,
liikenne-, rata- ja
geosuunnittelusta

kaavoitukseen,
kaupunkisuunnitteluun ja

siltarakenteisiin.

Korjausrakentaminen

Korjausrakentamisen
kokonaisvaltainen

palvelutarjonta
rakennuttamisesta ja

suunnittelusta
rakennetutkimuksiin,

kuntoarvioihin ja selvityksiin.



• Mikko Tarri
• s. 1975 Porissa

• Perheellinen mies:
• Vaimo, kolme lasta ja kaksi kissaa

• DI 2003
• Oulun yliopisto 1995-1999 ja TTY 1999-2003

• A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Tampere
• Yksikönjohtaja, Korjaussuunnittelu

• Julkisivuyhdistys r.y.
• Hallituksessa v. 2006

• Hallituksen puheenjohtaja v. 2010 alkaen



Mikä on rakentamisen tarkoitus?



”Onko rakentamisen tavoite se, että
toteutetaan huippuunsa hiotut
suunnitelmat pilkulleen?”



”Onko rakentamisen tavoite se, että
voidaan luoda monumentteja - jotain
pysyvää perinnöksi tuleville polville?”



”Onko rakentamisen tavoite luoda
jotain hyödyllistä, mikä on esteettistä
ja yksiselitteisesti harmoniassa
luonnon  kanssa?”



”Onko rakentamisen tavoite toteuttaa
huippuarkkitehtuuria?”



”Punainen tupa ja perunamaa”?



Vai unohtuikos nyt jotain…?



IHMINEN

HARRASTUKSET

PERHE TYÖPAIKKA ja 
-YHTEISÖ

KAUPPA

INFRA

VIRASTO



Korjaushankkeen onnistumisen
osatekijöitä



Aika

Mahdollisuudet vaikuttaa rakennushankkeen kulkuun
suhteessa sitoutuviin kustannuksiin



Korjausrakentamisen erityispiirteet
• Uudisrakentamisessa hankkeen sisällön määrittävät

• Tilaajan tarpeet, halut ja investointikyky

• Rakennuspaikka ja siihen kohdistuvat määräykset

• Tarvittavat lähtötiedot ovat ”paperilla”!

• Korjausrakentamisessa hankkeen sisällön määrittävät
• Tilaajan tarpeet, halut ja investointikyky

• (Rakennuspaikka), korjattava kohde ja erityisesti sen ominaisuudet:
• soveltuvuus uuteen käyttötarkoitukseen sekä

• rakenteiden ja tilojen kunto

ELI: korjauskohde määrittää osittain myös hankkeen sisällön ja se pitää
tuntea perin juurin ennen kuin tosiasiallisesti voidaan ryhtyä edes
selvittämään sen soveltuvuutta uuteen käyttötarkoitukseen!



Mitä korjaushankkeessa voidaan
arvoida?
• Sisällöllinen ja tekninen onnistuminen

• Kohde soveltuu (suunnitellulla tavalla) käyttäjän tarpeisiin

• Rakennus toimii teknisesti oikein

• Aikataulu
• Urakka-ajan ylittyminen tai alittuminen.

• Kustannukset
• Budjetin ylittyminen tai alittuminen.

• Työmaan ”ilmapiiri”



Korjaushankkeen avainpelaajat



TILAAJA

Omien tarpeiden tunnistaminen
ja valmius hankkia tarvittava
osaaminen muualta, jos oma
know-how ei riitä

Aktiivisuus – päätösten
tekeminen esitettävien faktojen
pohjalta tarvittavassa
aikataulussa

Kyky hyväksyä hankkeessa
esiin tulevia muutoksia



Kyky ymmärtää
tilaajan tarpeet

Teknisten vaatimusten ja
tarpeiden ymmärtäminen

Suunnittelevat hankkeen
tilaajan tarpeiden mukaisesti
käytettävissä olevien
lähtötietojen perusteella.

SUUNNITTELIJAT



VALVOJA

Kyky toimia erilaisten
ihmisten kanssa

Tekninen osaaminen
ja kokemus

Tarkastaa, että toteutus
vastaa suunnitelmia.



Kyky toteuttaa tilaajan
tarpeet suunnitelmien
mukaisesti, myös
haastavissa olosuhteissa

Tekninen osaaminen
ja kyky soveltaa
osaamistaan

Urakoitsija toteuttaa korjaukset
kohteesta laadittujen
suunnitelmien perusteella.

URAKOITSIJA



Onnistuneen korjaushankkeen
avainasiat











KIITOS!

Mikko Tarri
puh.  0207 911 859

”‐ Säästyin hankalalta ja aikaa vievältä paperisodalta. Hain
vain suullisen luvan koirankopin laajentamiseksi.”


