
YLIOPISTON PÄÄRAKENNUKSEN

PERUSKORJAUS



Hanke

Päärakennuksen peruskorjaus

▪ Yliopiston päärakennus koostuu kahdesta osasta, arkkitehti C.L. Engelin 
suunnittelemastavuonna 1832 valmistuneesta päärakennuksesta (ns. vanha puoli) ja 
arkkitehtiJ.S. Sirenin suunnittelemasta laajennusosasta, joka valmistui vuonna 1937 (ns. uusi 
puoli).

▪ Päärakennuksen kokonaislaajuus on n. 22 400 brm2, josta vanhan puolen osuus on n. 6500 
brm2.

▪ Hanke toteutetaan vaiheittain.





…ja sen haasteet



Talotekniikan integrointi



TILAAJAN VAATIMUKSET

HANKINTAPROSESSILLE
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Yhteistoimintamekanismeja

Sopimuksellisia
▪ Allianssisopimus
▪ Kaupallinen malli (sis. kannustimet)
▪ Avaintulosalueet
▪ Yhteinen johtamisjärjestelmä ja periaatteet, 

miten yhteistoimintaa johdetaan

Organisatorisia
▪ Täysiaikainen Big room + virtuaalinen + 

lohkojen tukikohdat
▪ Yksi yhteinen organisaatio, organisoitu 

ryhmiin, jossa useiden yritysten edustus
▪ Tilaajan tavoitteisiin suunnitteluprosessi, 

(TVD-prosessi)
▪ Choosing by advantages, CBA
▪ Last Planner Systeemi

Organisatorisia jatkuu
▪ Tahtiaikatuotanto
▪ Arvovirta-analyysi – Value stream mapping

(VSM)
▪ Työmenetelmien standardointi
▪ Visuaalinen ohjaus
▪ 5 * miksi, plus ja delta
▪ A3-ongelmaratkaisu
▪ Työpajatyöskentely
▪ Gemba walk

Teknologinen
▪ Tietomalli
▪ Yhteiset verkkoresurssit ja yhteinen IT-infra
▪ Kommunikaatiojärjestelmä
▪ Tuotetiedonhallintaprosessi



Tahtiaikatauluprintit seinällä
▪ Lahdenvuori
▪ Paasivuori

Aikataulusta printattiin myös 

taskuversiot

Lähde: VRTrack, Liikennevirasto, Vison
Kokemuksia Äänekosken biotuotetehtaan junaratatunneleiden 
peruskorjauksen virtautuksesta



Hankkeen parhaaksi
Johtaminen – organisaatio - resurssit

Vastuunottokyky ja itsenäinen toiminta- yhteistyössä”- ihmisen kasvu 

Lähde: Mikko Heiskanen Liikennevirasto, IPT2 syventävä työpaja 24.8.



Tuotannon päivittäisjohtamisen 

toimet

▪ Pystypalaverit 
(vuoronvaihdon alussa)

▪ Työjohtokokoukset (kerran 
vuorokaudessa)

Lähde VRTrack, Liikennevirasto, Vison
Kokemuksia Äänekosken biotuotetehtaan 
junaratatunneleiden peruskorjauksen virtautuksesta



KEHITYSVAIHEEN TULOKSET



Kehitysvaiheen tulokset

Yhteistoimintamekanismit
• Aikataulun hallintaan (LPS, Tahtiaika)  Vaiheistussuunnitelmat (yhdessä, 

kahdessa, kolmessa,…)
• Lohkot ja niiden aikataulut sekä töiden virtautus ja standartointi
• Käyttäjäturvallisuus
• Logistiikka
• Korvaavat tilat
• Käyttäjäkokemuksen ATA mittari

• Suunnittelun ohjaus mekanismit Tarpeiden määrittely Käyttäjän 

integrointi 

Integrointi viimeiseen mieheen

• Hankintastrategia

• Perehdytyksen muutokset

• Vaatii visualisointia ja uudenlaista johtamista



Kehitysvaiheen tulokset

Tekniset haasteet
• Talotekniikan nykyaikaistaminen suojelun ehdoilla täyttäen käyttäjän 

tahtotilan
• Ratkaisut yhteistyössä museoviraston ja rakennusvalvonnan kanssa olemassa 

olevan kiinteistön ehdoilla

Uudet johtamiskäytännöt
• Big Roomin toimintaperiaatteet ja fasilitointi
• Visualisointi
• Suunnittelun ohjauskäytännöt (Visualisointi, Bim, Cave) 
• Pystypalaverit, työnjohdonpalaverit, gemba walk, Tiedonkulun varmistaminen

 uusien menetelmien käyttöönottosuunnitelma
 vaatii myös seurantaa ja koulutusta



AVAINHENKILÖVAATIMUKSET



Vaatimukset integroinnilta

AVAINHENKILÖ 1 (1 henkilö)

Tuotannon integroija (Hankintainsinööri tai Tuotantoinsinööri)

Vastaa hankkeen hankintojen suunnittelusta ja sopimusten integroinnista niin että integrointi voidaan hankinnalla toteuttaa 

”viimeiseen mieheen”

Vähimmäisvaatimus

▪ Kokemus: mitä tehnyt, hankeen koko, hankkeen tyyppi

▪ Sitoutumisen itsensä ja projektin kehittämiseen 

Henkilöreferenssit  

▪ Ollut mukana yhteistoiminta hankkeissa (pju, allianssi, ..)

▪ Kokemusta erilaisista kannustinjärjestelmistä joita on hyödynnetty hankinnoissa (mittaaminen?)

Pisteytettävä (vertailuperusteet ja arvioïntimenetelmät): 

▪ Pisteet henkilöreferensseistä (yhteistoimintahankkeet, kannustinjärj.)

▪ Ennakkotehtävä: Hankintasuunnitelma aiheesta (kirjallinen tarjous)

▪ Tentti: Ennakkotehtävän ja sitoutumisen tarkistus

▪ Henkilön saamat pisteet = pisteet henkilöreferensseistä + tarjous + tentti 



AVAINHENKILÖ 2 (1-2 henkilöä, tavoite i hlö)

Yhteistoimintavastaava (suunnittelun ohjaus ja/tai aikataulun hallinta)

Vastaa

▪ suunnittelun ohjauksen menettelyjen, kuten tarpeiden määrittely, tilaajan tavoitteiden suunnittelu prosessi, BIM:n ja  
Cave’n hyödyntäminen ja käyttäjien integrointi sekä 

▪ toteutuksen aikataulun hallinnan  ja vaiheistussuunnitelmien menettelyjen, kuten last planner, tahtiaikataulu, 
logistiikka,  liittyvien yhteistoimintamekanismien suunnittelusta ja läpiviennistä hankkeella.

Vähimmäisvaatimus

▪ Kokemus: mitä tehnyt, hankeen koko, hankkeen tyyppi

▪ Sitoutumisen itsensä ja projektin kehittämiseen 

Henkilöreferenssit  

▪ Ollut mukana yhteistoiminta hankkeissa (pju, allianssi, ..)

▪ Kokemusta erilaisista suunnittelun ohjaukseen ja/tai aikataulun hallintaan liittyvistä yhteistoimintamekanismeista, 
joita on hyödynnetty referenssihankkeessa

Pisteytettävä (vertailuperusteet ja arvioïntimenetelmät): 

▪ Pisteet henkilöreferensseistä 

▪ Ennakkotehtävä: kuvaus toteutetuista yhteistoimintamenettelyistä referenssihankkeessa ja miten niitä voitaisiin 
hyödyntää ja kehittää tässä hankkeessa (kirjallinen tarjous)

▪ Tentti: Ennakkotehtävän ja sitoutumisen tarkistus

▪ Henkilön saamat pisteet = pisteet henkilöreferensseistä + tarjous + tentti

Vaatimukset yhteistoimintamekanismeilta 



AVAINHENKILÖ 3 (1 henkilö)

Johtamisen kehittäjä (projektipäällikkö, työpäällikkö, tuotantopäällikkö tai vastaava)

Vastaa johtamisen kehittämisestä

• Big Roomissa (toimintaperiaatteet ja fasilitointi, visualisointii) 

• Tuotannossa & työmaalla (työnjohdonpalaverit, työntekijöiden pystypalaverit, gemba walk)

• Johtamisjärjestelmään käytäntöön panossa

• Koulutuksessa ja inspiroitumisessa 

Vähimmäisvaatimus

▪ Kokemus: mitä tehnyt, hankeen koko, hankkeen tyyppi

▪ Sitoutumisen itsensä ja projektin kehittämiseen 

Henkilöreferenssit  

▪ Ollut mukana yhteistoimintahankkeissa (pju, allianssi, ..)

▪ Kokemusta big room –työskentelyn kehittämisestä   

Pisteytettävä (vertailuperusteet ja arvioïntimenetelmät): 

▪ Pisteet henkilöreferensseistä 

▪ Ennakkotehtävä: kuvaus toteutetuista big room –menettelyjen kehittämisestä ja sitä voitaisiin hyödyntää ja edelleen 
kehittää tässä hankkeessa (kirjallinen tarjous)

▪ Tentti: Ennakkotehtävän tarkistus

▪ Henkilön saamat pisteet = pisteet henkilöreferensseistä + tarjous + tentti

Johtamistaidon vaatimukset



AVAINHENKILÖ 4 (1-2 henkilöä)

Talotekniikasta vastaava (talotekniikkakoordinaattori,  tai vastaavat)

Vastaa 

• talotekniikan nykyaikaistaminen suojelun ehdoilla täyttäen käyttäjän tahtotilan

ja sitoutuu

• suunnittelun ohjauksen menettelyjen, kuten tarpeiden määrittely, tilaajan tavoitteiden suunnittelu prosessi, BIM:n ja  
Cave’n hyödyntäminen ja käyttäjien integrointi sekä 

▪ toteutuksen aikataulun hallinnan  ja vaiheistussuunnitelmien menettelyjen, kuten last planner, tahtiaikataulu, 
logistiikka,  liittyvien yhteistoimintamekanismien suunnittelusta ja läpiviennistä hankkeella.

Vähimmäisvaatimus

▪ Kokemus: mitä tehnyt, hankeen koko, hankkeen tyyppi

▪ Sitoutumisen itsensä ja projektin kehittämiseen 

Henkilöreferenssit  

▪ Ollut mukana yhteistoimintahankkeissa (pju, allianssi, ..)

▪ Kokemusta vaiheistetun peruskorjaushankkeen talotekniikan toteutuksesta ja tietomallin hyödyntämisestä yhdessä 
suunnittelijan kanssa    

Pisteytettävä (vertailuperusteet ja arvioïntimenetelmät): 

▪ Pisteet henkilöreferensseistä 

▪ Ennakkotehtävä: kuvaus toteutetusta peruskorjauksen talotekniikan vaiheistuksesta ja tietomallin hyödyntämisestä ja 
sitä voitaisiin hyödyntää ja edelleen kehittää tässä hankkeessa (kirjallinen tarjous)

▪ Tentti: Ennakkotehtävän tarkistus

▪ Henkilön saamat pisteet = pisteet henkilöreferensseistä + tarjous + tentti

Teknisen osaamisen vaatimukset



PÄÄTOTEUTTAJAN VALINTA



Vertailuperusteet

Arviointiperuste

Alustava
tarjous Tentti

Työpaja
työskentely Tarjous

Paino
(%)

Avainhenkilöt 30

Henkilöreferenssit X 5

Ennakkotehtävä X 15

Tentti X 10

Projektin johtaminen ja yhteistoimintamenettelyt 20

Integrointikyky viimeiseen mieheen X 20

Kirjalliset tarjoukset 30

Projektisuunnitelma (toteuttaa integroinnin, 
yhteistoimintamenettelyt ja johtamistaidot)

X 30

Palkkio 20

Palkkio% X 20



KIITOS


