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Toteutusvaiheen työpaja 14.2.2019



IPT-hankkeen toteutusvaihe 

Kirjoittakaa yksilötyönä kiteytys 
mielikuvastanne IPT-hankkeen 
toteutusvaiheen vahvuudesta ja eniten 
kehittämistä vaativasta asiasta (2 min)

Ryhmässä keskustelua aiheesta 3 minuuttia

Esitelkää itsenne ja kertokaa  kiteytyksenne 
noin 15 sekunnissa

• Lappu vaakaan

• Liimapuoli taakse

• Kirjoittakaa kiteytys vahvuudesta 
selkeällä käsialalla kapeakärkisellä tussilla

• Lappu vaakaan

• Liimapuoli taakse

• Kirjoittakaa kiteytys kehitettävästä asiasta 
selkeällä käsialalla kapeakärkisellä tussilla



Keskustelu: Toteutusvaiheen vahvuudet
• Yhdessä tehdyt ja hyväksytyt

suunnitelmat
• Yhteiset tavoitteet
• Yhdessä kehittäminen -> yhteinen 

tavoite
• Monialainen yhteistyö (toteuttajat,

suunnittelija, tilaaja)
• Mahdollistaa helpommin vaihtoehtojen 

läpikäyntiä ja esilletuontia
• Joustomahdollisuus ja jatkuva 

kehittyminen
• Muutostenhallinta

• Sitoutuneisuus
• Luo puitteet vahvoihin tunteiden 

ilmaisuus, ihmisten välinen 
kommunikointi vs. asiakirjat 
kommunikoivat keskenään

• Suunnitelmien kehittäminen 
• Mahdollistaa ratkaisujen 

kehittämisen monialaisesti
• Parempi tiedonkulku (päästään 

kiinni huonoihin ja hyviin ideoihin)
• Uskalletaan haastaa



Keskustelu: Eniten kehittämistä vaativat asiat
• Päätöksentekoprosessi -> tiedonkulku -> 

toimintaprosessit -> jalkauttaminen 
(osapuolet lisääntyy)

• Toteutusorganisaation integrointi 
hankkeeseen ja hankkeen 
toimintatapoihin

• Yhteistyö
• Sitoutuminen
• Luottamus (Luottamuksen 

saavuttaminen eri organisaatioista 
tulevien henkilöiden välillä; 
muutosvastarintaa, vanhoja tapoja)

• Ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelu: 
elinkaari vs. investointi/rakennushanke 

• Allianssin tavoitteiden jalkautus 
sopimusketjuun ja tekijöille

• AU-sopimus/-malli -> sitouttaminen
• Bonukset osapuolille, jotka eivät 

kuulu ydinallianssiin
• Tavoitteiden kirkastus, uudet

osapuolet
• Prosessi, jolla saadaan kaikki 

urakoitsijat omaksumaan integroitu
toteutusmalli

• Allianssin toimintamallin 
sisäistäminen kaikille osapuolille



Johdatus aiheeseen



IPT-hankkeen vaiheet

Rakentamisvaiheen läpivienti
▪ suunnitelmien ja toteutusten 

kehittäminen
▪ riskien hallinta
▪ käyttöönoton sekä jälkivastuun 

suunnittelu

Kehitysvaiheen 
läpivienti
▪ suunnittelu tilaajan 

tavoitteisiin
▪ tavoite-

kustannuksen 
määrittäminen

▪ avaintulosalueiden ja 
mittareiden 
määrittäminen

▪ toteutus-
suunnitelman 
laatiminen

Tarjouspyyntö-
aineiston laatiminen
▪ hankintailmoitus
▪ tarjouspyyntö
▪ allianssisopimus
▪ kaupallinen malli

Kilpailuttaminen 
neuvottelu-
menettelyllä
▪ Allianssi-kyvykkyys
▪ kyky tuottaa arvoa 

rahalle (laatu)
▪ Palkkio (%)

Tilaajan 
tavoitteiden 
ja reuna-
ehtojen 
määrittely

Toteutus-
mallin valinta

Hankinta-
menettely 
valinta

Hankinnan 
suunnittelu

Strategia-

vaihe Allianssin kesto

Lähde: Jim Ross, Alliance Contracting, lessons  from the Australian experience, LIPS-conference in Karlsruhe 9.-11.12.2009

Jälkivastuu ja 
ylläpitovaiheen 
tehtävät
▪ käyttöönotto
▪ takuuajan tehtävät

Tilaajan exit tai investointipäätös

Kehitysvaihe

Jälkivastuu

Muodostamis-

vaihe

Rakentamisvaihe

Toteutusvaihe



Integroitu projektitoimitus 

Informaatio
BIM

Työntekijät & 
organisaatio

Prosessien 
integrointi

Järjestelmien 
integrointi

Toimiva kiinteistö 
/ infra

Tiedon 
integrointi

Osaamisen
integrointi

Mittaaminen ja 
parantaminen

Tuotannon 
johtaminen

Teknologian 
integrointi

Integroidut sopimukset – kaupallinen malli– integroidut toteutussuunnitelmat

Lähde: DPR Construction



Aikainen integrointi
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urakoitsija

< 100 %

alihankkijat

▪tilaaja 
suunnittelee ja 
kilpailuttaa 
toteutuksen 
hinnalla

▪tilaajan käsitys 
ratkaisusta

arkkitehti

suunnittelija

Aika

tilaaja

suunnittelijat

urakoitsijat

< 100 %

muut kumppanit

arkkitehti

▪tilaaja 
kilpailuttaa 
parhaat tekijät

▪suunnittelu ja 
toteutus yhdessä

▪sitoutuminen
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Lähde: Rantatunneli



Projektin ”systeemisuunnittelu”
Toimijoiden integraatioasteet

Alihankkija

Alihankkija

Alihankkija

Materiaali-
toimittaja

Materiaalitoimittaja

Toimittaja X

Alihankkija B

Alihankkija A

Toimittaja YT
S

R

Keskeiset toimittajat / 
alihankkijat integroidaan 
allianssiin yhteisillä 
sopimus- ja 
kannustinperiaatteilla

Osa toimittajista / 
alihankkijoista 
perinteisillä sopimuksilla
▪ voidaan käyttää 

kannustimia

Avainosapuolet 
integroitujat

EH

EH

Erillishankinnat



Yhteistoimintamekanismeja

Sopimuksellinen
Yhteistoimintasopimukset, kaupalliset mallit ja niihin liittyvät kannustinjärjestelmät 
sekä open book, 

Organisatorinen
Esim. organisaatio ja johtamisjärjestelmät, yhteistoimintaa toimintaa tukevat prosessit 
ja visuaalinen ohjaus, yhteinen työskentelytila (Big Room), Last Planner systeemi, 
jatkuva parantaminen, Target Value Design,  tahtituotanto …

Teknologinen
Standardoitu informaatio- ja kommunikointiteknologia (Lync, BIM, Projektipankki 
Smartsheet, Slack, Trello, Microsoft Teams…)

Lähde: RAIN-hanke



Mikä auttaa allianssien toteutusvaiheessa?



19.2.2019

YHTENÄ TIIMINÄ!

HANKKEEN PARHAAKSI –

KOKONAISUUS OPTIMOIDEN!

ARVOA RAHALLE!

LUOTTAMUKSEN

VAHVISTAMINEN! YKSIMIELINEN 

PÄÄTÖKSENTEKO!

ALLIANSSIN SYDÄN JA SIELU



19.2.2019

AVOIMUUS!

LÄPINÄKYVYYS!

EI SYYTTELYÄ!

JATKUVA

PARANTAMINEN!
PYRKIMYS KORKEAAN

SUORITUSKYKYYN!



Ohjelma
8.30 Aamiainen 

9.15 Avaus ja johdatus työpajan aiheisiin, Lauri Merikallio, Vison Oy

Tiedon hallinta allianssiprojektissa, Tuomo Lindstedt, Finavia Oyj

Kahvit

10.30 Dynamiikan hallinta projektissa: laajuus- ja laatumuutokset, Antti Piirainen, Vison Oy  

Ryhmätyö: oman pilotin kehittäminen aamun teemojen pohjalta

12:00 Lounas

12.45 Lean-johtaminen, Lauri Merikallio, Vison Oy

Käyttöönoton ja jälkivastuuajan valmistelut, Reino Pöyhönen, Turun kaupunki

Kahvit

14.15 Ryhmätyö: oman pilotin kehittäminen iltapäivän teemojen pohjalta

Yhteinen purku ja keskustelu, projektien ennakkoon tulleisiin kysymyksiin vastaaminen

16.00 Päätös



Tehtävä: Oman pilottihankkeen kehittäminen aamun teemojen pohjalta

Ryhmätyö (ap)

–Valitkaa aihe/aiheet, joita lähdette pohtimaan oman 
hankkeenne näkökulmasta

–Missä olette asian suhteen tällä hetkellä? Mihin haluatte 
tähdätä? Kuinka pääsette tavoitteeseen?

–Aiheet:
• Tiedon hallinta allianssiprojektissa
• Dynamiikan hallinta projektissa: laajuus- ja laatumuutokset



Tehtävä: Oman pilottihankkeen kehittäminen iltapäivän teemojen pohjalta

Ryhmätyö (ip)

–Valitkaa aihe/aiheet, joita lähdette pohtimaan oman 
hankkeenne näkökulmasta

–Missä olette asian suhteen tällä hetkellä? Mihin haluatte 
tähdätä? Kuinka pääsette tavoitteeseen?

–Aiheet:
• Lean-johtaminen
• Käyttöönoton ja jälkivastuuajan valmistelut



Ennakkoon tulleita kysymyksiä

• Suunnitelmien kehittäminen 
– Mikä on suunnitelmien taso, kun TAS-sopimus allekirjoitetaan? (miten on 

ollut muissa hankkeissa)

– Kuinka hankkeiden vaatimusten (tavoitteista johdetut) määrittely ja 
hallinta tulisi tehdä, jotta kehitysvaiheen lopussa ne ovat riittävällä 
tarkkuustasolla tavoitekustannuksen määrittämisen kannalta? 

• Suunnitelmien kehittäminen vrs. muutosten hallinta
– Miten määritellään, mikä kuuluu toteutusvaiheessa suunnitelmien 

kehittämiseen ja mikä lasketaan tavoitekustannuksen muutokseksi?

– Kuinka vaatimusten muutokset hallitaan hankkeen toteutusvaiheessa?



Ennakkoon tulleita kysymyksiä

• Jälkivastuuaika

– Esimerkkitilanne: Olemme kohteen vastaanottovaiheessa siinä 
tilanteessa, että tavoitekustannukset ovat ylittyneet (myös 
jälkivastuuajalle varatut eurot on ”syöty”).

• Mitä tapahtuu jälkivastuuaikana, jos kohteessa tulee ongelmia? Monissa 
hankintasopimuksissa takuuaika on vain kaksi vuotta. Onko sillä vaikutusta, 
kenen työsuorituksesta / urakasta / hankinnasta jälkivastuuajan ongelma 
aiheutuu?
– Päätoteuttaja on allianssiosapuolena.

– TATE-toimijat ovat aliallianssisopimuksella sopimussuhteessa päätoteuttajan kanssa.



Ennakkoon tulleita kysymyksiä

• Lean-johtaminen

– Allianssimallissa on vaikutuksia myös rakentamisen prosesseihin, 
toimintatapoja tulisi uudistaa. Mihin uudistuksiin TAS-vaiheen 
toiminnassa ja sen ohjauksessa tulisi panostaa?

– Mitkä haasteet ovat yllättäneet TAS-vaiheessa? (asiat, joita ei ole 
osattu huomioida aiemmin tms)

– Alihankkijoiden integrointi ja kannustinjärjestelmä


