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Missä vaiheessa olemme?

Projekti-/organisaatiotaso

IPT-hankkeiden perusta 
rakennettu

• hankintamallit
• Sopimukset ja kaupallinen 

malli
• Kehitys- ja toteutusvaiheet
• Lean-työkaluja

IPT

• Tilaaja muutoksen johtajana
• Ihmiset ja tekemisen kulttuuri
• Arvon muodostaminen ja 

hukan vähentäminen
• Lean-tuotanto

Arvon tuottaminen asiakkaille 
ja tuottavuuden parantaminen

IPT2

Yritys- / toimialataso

• Uudet strategiat, liiketoiminta-
mallit ja mahdollisuudet

• Toiminnallisuus, käytettävyys 
ja elinkaarikestävyys

• Uusi yrityskulttuuri

Euroopan kilpailukykyisin 
kiinteistö- ja rakennusala

KIRA #1

Toimiala / kulttuurin muutos



IPT2-hankkeen tavoitteet 2017-19

Osaamispohjan laajentaminen
• Nykyisiltä tilaajilta ja palveluntuottajilta uusia 

osaajia 

• Uusia tilaajia ja palveluntuottajia 

• Uudenlaisia hankkeita  

Osaamisen syventäminen
• Hankesysteemin suunnittelu

• Markkinoiden haastaminen hankintavaiheessa 

• Arvon tuottaminen kehitysvaiheessa

• Tuottavuuden parantaminen toteutusvaiheessa

• Ihmisten ja toimintakulttuurin kehittäminen



IPT2 -hankkeen sisältö
Hankesysteemin suunnittelu
Miten toteutusmuotoja ja toimintamalleja pitää kehittää, jotta kaikki 
osapuolet saadaan optimoimaan kokonaisuutta hankkeen parhaaksi?

Markkinoiden haastaminen
Miten hankinnan valintaperusteita ja tilaajan ja palveluntuottajien 
vuorovaikutusta pitää kehittää arvontuoton ja tuottavuuden 
parantamiseksi?

Arvon tuottaminen kehitysvaiheessa
Miten Target Value Design –prosessia tulee johtaa ja miten sen avulla 
mahdollistetaan arvon tuottaminen asiakkaalle? 

Tuottavuusloikka toteutusvaiheessa
Miten läpimenoaikoja voidaan lyhentää ja hukkaa vähentää 
kustannusten alentamiseksi?

Ihmisten ja osaamisen kehittäminen
Miten informaatiota, resursseja, prosesseja ja teknologiaa tulee 
integroida korkean suoritustason lopputuloksen saavuttamiseksi?



IPT2-hankkeen tulokset
Osaamisen laajentuminen
• Tilaajien IPT-hankinnat rutiiniksi 

• Kehittyneet kaupalliset mallit

• IPT & Lean –osaajien määrän viisinkertaistuminen (> 500)

Tilaajat haastavat markkinoita kehittymään
• Haastavammat, tilaajan tavoitteita tukevat valintakriteerit

Tuloksia ja esimerkkejä tuottavuuden 
parantamisesta
• Läpimenoaikojen lyhentyminen 20 – 40 %

• Kustannusarvioiden ja aikataulujen pitävyys

Lean-menetelmien ohjeistus
• Target value design –prosessit ja niiden soveltaminen

• Menetelmät läpimenoaikojen lyhentämiseksi

Rakentamisen
kulttuurin muutos

• avoimuus ja läpinäkyvyys
• arvoa asiakkaalle
• tuottavuus
• vaikuttavuus
• uudet strategiat
• uudenlaiset liiketoimintamallit

MISSIO



IPT2-työpajat
▪ Seminaarit (2 kpl) 
▪ Pilottien työpajat: Hankinta-, kehitys- ja toteutusvaiheen työpajat (4 kpl)
▪ Organisaatiokohtaiset käynnit (4 kpl) 
▪ Syventävät työpajat (10 kpl)

2017 2018 2019

Hankinnan 
suunnittelu

Hankinta Kehitysvaihe Toteutus-
vaihe

Aloitus-
seminaari

Strategia
&

Hankesysteemi

Loppu-
seminaari

Tulokset ja 
kokemukset

&
Opit ja ohjeet

1

Pilottien työpajat

2 3 4

Syventävät työpajat

Yhteistoiminnan 
mekanismit

Rakennustuotannon 
teollistaminen

5.4.2017

Suunnittelun 
suunnittelu
13.12.2017

Jatkuva 
parantaminen ja 

ihmisten 
kehittäminen

24.8.2017

Hankkeen sisällön 
rajaus 

15.6.2017



IPT2-hankkeen osapuolet



Lisätietoja
RAKLI

Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, 

jyrki.laurikainen@rakli.fi

Tekninen johtaja Mikko Somersalmi, 

mikko.somersalmi@rakli.fi

IPT-hankkeen puheenjohtajisto

Johtaja Mikko Nurminen, Tampereen kaupunki, 

mikko.nurminen@tampere.fi

Tekninen johtaja Henri Hansson, Finavia, 

henri.hansson@finavia.fi

Vison Oy

Partnerit Jani Saarinen, Lauri Merikallio ja 

Antti Piirainen, etunimi.sukunimi@vison.fi

www.ipt-hanke.fi
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Ohjelma torstaina
8.00 Aamiainen hotellin ravintolassa
9.00 Avaus ja esittäytyminen; Mikko Somersalmi RAKLI ry & Antti Piirainen, Vison Oy 

IPT2-hankkeen tavoitteet ja ohjelma; Antti Piirainen, Vison Oy

9.30 Integroidut projektit ja niiden käynnistäminen; Lauri Merikallio, Vison Oy 
Helsingin yliopiston kokemuksia käynnistetyistä hankkeista; Henri Jyrkkäranta, Helsingin yliopisto 

10.20 Kahvit

10.30 Johdatus pilotteihin/ ryhmätyöt
Turun Kiinteistöliikelaitos
Tampereen kaupunki
Helsingin yliopisto
HUS Kiinteistöt

12.30 Lounas

13.15 Hankintailmoitusten karikot; Juha Virolainen, Vison Oy
hankintailmoituksen merkitys ja sisältö hankintaprosessissa
kelpoisuusehtojen ja vertailukriteerien käyttö

14.00 Ryhmätyöt jatkuvat (kahvit ryhmän oman aikataulun mukaan)

15.45 Ryhmätöiden välipurku
esille nousseet kysymykset
16.00 Päätös



Ohjelma perjantaina

8.00 Aamiainen hotellin ravintolassa

8.30 Vastauksia ryhmätöissä esille nousseisiin kysymyksiin
Tarjoajien valintaprosessi; Vison Oy
Avainhenkilöiden nimeäminen
Soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet

9.30 Ryhmätyöt jatkuvat

12.30 Lounas 

13.15 Ryhmätöiden purku
Pilottihankkeiden hankkeiden käynnistäminen ja hankinnan suunnittelu
kiteytys á 12 min
kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
paras esitys palkitaan!
jatkotoimenpiteet

15.00 Päätös


