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Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) 
 

IPT-hankkeen 3. Työpaja: Hankintojen valmistelu 7-8.10.2014 
 
Työpajan tavoite 

Työpajan tavoitteena on kuvata vaativien yhteistoimintahankkeiden (IPT-hankkeet, integroidut 
projektitoteutukset) käynnistämisen ja hankinnan suunnittelun prosessi vaiheineen sekä muodos-
taa tilaajien yhteinen näkemys prosessin läpiviennistä. 

Työpajassa käydään läpi vaativien hankkeiden yhteistoimintamalleihin tähtäävien hankintojen 
suunnitteluun ja valmisteluun liittyvät tehtävät: 

- tilaajan tavoitteet ja reunaehdot sekä tavoitteet hankinnalle 

- markkinavuoropuhelut 

- tilaajan resurssit ja tarjoavien osapuolten valinta 

- toteutusmuodon valinta 

- hankintaprosessin suunnittelu 

- hankintailmoitus kelpoisuusehtoineen ja vertailuperusteineen 

Lisäksi työpajassa kuvataan jo käynnistyneiden hankkeiden toteutustapoja ja saatuja oppeja ja ko-
kemuksia sekä käydään läpi hankkeiden käynnistäminen ja hankinnan valmistelu hankintalain nä-
kökulmasta.  

Työpajan ryhmätöissä suunnitellaan seuraavia pilottihankkeita sekä hankinnan valintakriteerejä 

- Tampereen raitiotiehanke 

- Syvälahden koulun rakentaminen, Turku 

- Jakomäen palvelukeskuksen uudelleenjärjestelyt ja rakentaminen, Helsinki 

- Yhteistoimintahankkeen valintaperusteet ja ,  

 
Aika 7-8.10.2014 
 
Paikka Kokoushotelli Gustavelund Oy, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA 

majoitusvaraukset suoraan hotellista puh. 09 273 751 / sähköposti: sales@gustavelund.fi 
 
Osanottajat Espoon Tilakeskus Liikelaitos 
 Finavia 

Gasum Oy 
Helsingin yliopisto 
Helsingin kaupungin Tilakeskus 

 Kainuun keskussairaala 
 Liikennevirasto 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
Tampereen kaupunki 
Turun Kiinteistöliikelaitos 
RAKLI ry 
Vison Alliance Partners Oy 

 
Lisätietoja Jani Saarinen, p. 0400 625 670 / jani.saarinen@vison.fi 

Ilpo Peltonen, p. +358505757633 / ilpo.peltonen@rakli.fi 
 
Ilmoittautumiset työpajaan 29.9.2014 mennessä: http://www.vison.fi/lomake.html?id=4  
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Ohjelma 

Tiistai 7.10.2014 

8.00 Aamiainen Gustavelundin ravintolasalissa 

9.00 Avaus 
- RAKLI & Vison OY 

Johdatus integroituihin projektitoimituksiin / allianssimalliin 
- miksi integroida & integroinnin elementit 
- hankkeen vaiheet ja hankintaprosessi 
- sopimusrakenteet & kaupallinen malli 

Hankintaprosessin käynnistäminen 

- hankkeen vaiheet ja hankintaprosessi 
- kokemuksia kevään piloteista (Helsingin yliopiston hallintorakennuksen 

peruskorjaus, Kainuun uusi sairaala ja Vt 6 perusparannus)  
- esimerkkinä Naantalin voimalaitoksen allianssiurakka 

10.45 Johdatus pilotteihin / ryhmätöihin 
- Jakomäen palvelukeskuksen uudelleenjärjestelyt ja rakentaminen 
- Syvälahden koulun rakentaminen 
- Tampereen raitiotie 
- Tarjoajien valinta IPT-hankkeeseen 

12.00 Lounas 

13.00 Ryhmätyöt jatkuvat 

15.00 Kahvi 

15.30 Ryhmätöiden välipurku 

- esille nousseet kysymykset 

16.00 Päätös 
 

Keskiviikko 8.10.2014 

8.00 Aamiainen Gustavelundin ravintolasalissa 

8.30 Vastauksia ryhmätöissä esille nousseisiin kysymyksiin 

 Integroitujen projektien hankintailmoitukset ja hankintamenettelyt 
- hankintailmoitusten karikot 
- kelpoisuusehtojen ja vertailukriteerien käyttö 
- miksi neuvottelumenettely 
- hyvät neuvot ja oikeustapaukset opiksi 
- uuden hankintadirektiivin vaikutukset 
- Mika Pohjonen, Hannes Snellman 

10.00 Ryhmätyöt jatkuvat 

11.30 Lounas 

12.30 Ryhmätyöt jatkuvat 

13.30 Ryhmätöiden purku 

- pilottihankkeiden käynnistäminen ja hankinnan suunnittelu 
- kiteytys á 15 min & kommenttipuheenvuorot ja keskustelu 
- jatkotoimenpiteet 

15.00 Päätöskahvit 

 
Tulo-ohjeet, hotelli ja aineistot:  

- Kokoushotelli Gustavelund: http://www.gustavelund.fi/ 

http://www.gustavelund.fi/
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- IPT-hankkeen aineistot: http://www.ipt-hanke.fi 

http://www.ipt-hanke.fi/

