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IPT2-syventävä työpaja 13.12.2017 klo 9:00-15:00 

Suunnittelun suunnittelu
TYÖPAJAN TAVOITE:
- Työpajan tavoitteena on pohtia, kuinka suunnittelun suunnittelua voitaisiin tehostaa ipt-hankkeissa. 

Projektit monimutkaistuvat enenemissä määrin, mutta samalla kuitenkin aikataulut tiivistyvät ja budjetit 
tiukkenevat. Tämä asettaa merkittäviä vaatimuksia suunnittelulle, jonka täytyy olla tehokasta ja 
vuorovaikutteista, jotta tähän haasteeseen pystytään vastaamaan. 

- Suunnittelun suunnittelun tehostamisessa tulee huomioida kokonaisuus, johon suunnitteluprosessi liittyy. 
Suunnitteluprosessi sisältää rajapintoja niin tuotantoon, toimitusketjuun kuin asiakkaankin suuntaan, jotka 
ovat merkittävästi vaikuttamassa siihen, kuinka suunnittelua tulisi suunnitella sekä ohjata. Toiseksi, 
suunnittelun vaatimukset ja luonne riippuvat myös siitä, mitä projektin elinkaaren vaihetta hankkeessa 
eletään.

- Työpajassa pureudutaan siihen, 
- mitä asioita kuuluu suunnittelun suunnitteluun, 
- mitä haasteita siihen liittyy,
- miten suunnittelun suunnittelua toteutetaan toisaalla ja miten sieltä voitaisiin ottaa oppia sekä 
- mitkä on tehokkaan suunnittelun suunnittelun edellytykset 

AIKA JA PAIKKA:
- 13.12.2017 klo 9:00-15:00 (Kahvit tarjolla klo 8:30 alkaen)
- BIM Kampus, Lapinrinne 3, Helsinki



Lyhyt esittäytymiskierros

• Nimi

• Organisaatio/hanke

• Yhden lauseen perustelu itselleni, miksi olen täällä tänään



Suunnittelun suunnittelu

Haasteita ja mahdollisuuksia IPT-hankkeissa



Käsitteistöstä

Määritellään suunnittelun ohjaus ja suunnittelun suunnittelu

Pöytäkeskustelu 5 min



Suunnittelun 
suunnitteluSuunnittelun ohjaus

Suunnitteluratkaisujen
ohjausta (toteutusta varten) 

Suunnittelutyön ohjausta 



Kehitysvaihe ja toteutusvaihe

• Suunnitella yhteistyössä ja tehokkaasti suunnitteluratkaisut ja 
tuotantomenetelmät, jotka täyttävät tilaajan (kaikki) tavoitteet ml. 
tilaajan budjetti luoden urakan selkeän laajuuden ja laatutason 
sekä siihen liittyvän tavoitekustannuksen (Target Value Design)

• Ja jatkaa toteutusvaiheessa toteutussuunnittelua siten, että 
tavoitteet täyttyvät ja mahdollistaa paremmilla ratkaisuilla 
tavoitteiden ylittymisen sekä tavoitekustannuksen alittumisen 
(Target Value Delivery)



Suunnittelun 
suunnittelu

Big Room

Tiimityö Tiedonkulku

Yhteinen työpaikka

Suunnittelun ohjaus

Suunnitteluratkaisujen
ohjausta (toteutusta varten) 

Suunnittelutyön ohjausta 

Lean ja IPT-hankkeet ovat tuoneet uusia käsitteitä

TVD-prosessi

Last Planner Systeemi
Last Responsible Moment

CBA-menettely



Suunnittelun suunnittelu IPT-hankkeissa

• Missä vaiheessa suunnittelua rakentajat mukaan?

• Oikea kehitysvaiheen pituus?

• Miten järjestetään vuorovaikutus käyttäjien ja asiakkaiden kanssa?

• Suunnittelutyön osittaminen ja vaiheistaminen (suunnitelmapaketit 
-> hankintapaketit)?

• Miten varmistetaan riittävä aika jo osaaminen tehdä vaihtoehtoisia 
ratkaisuja? 

• Last Planner Systeemin käyttäminen?

• Big room toimintamallin hyödyntäminen? 

• Tiedonhallinta?



Tavoitteet
Design for construction,

Rakentamisen imu

Hankesuunnittelu

Merkitys

Ehdotus- ja yleissuunnittelu Toteutussuunnittelu



Last Planner Systeemi suunnittelussa

• LPS käy suunnittelutehtävien 
suunnitteluun ja ohjaukseen 
hyvin samaan tapaan kuin 
tuotannossa.

• Oleellisia asioita suunnittelun 
johtamisessa:

– Kommunikaatio

– Milestones / välitavoitteet 
tahdittavat kokonaisuutta

– Oleellista säännöllisyys ja 
systemaattisuus

JS



Last Planner Systeemi suunnittelussa

JS

• Oleellista on 
riippuvuusketjujen 
määrittäminen. Se tehdään 
kaksiosaisilla lapuilla, joissa 
kuvataan tehtävä ja sen 
edellytykset.



Kehitysvaiheen tavoitteet – osapuolet - tarpeet

Mitä me tarvitsemme toisilta, jotta
voimme huolehtia omien
tehtäviemme toteuttamisesta
aikataulun tavoitteiden mukaan?

Oman väriset laput (tarve
kirjattuna) sen
“uimaradalle” jota 
tietotarve/vaatimus koskee.



Välitavoitteet –

yhteisesti 

sovitut

Osapuolet / 

uimaradat

Tietotarpeet 

– toinen  

toisillemme 



TILAVARAUKSET 
TALOTEKNIIKALLE

TARVE

RUNGON ÄÄRIMITAT

LUPAUS

SUUNNITELMA- TAI 
LÄHTÖTIETOTARVE

SUUNNITTELU-
AIKATAULU



Tavoitteet
Design for construction,

Rakentamisen imu

Hankesuunnittelu

Merkitys

Ehdotus- ja yleissuunnittelu Toteutussuunnittelu



Ohjelma
8:30 Kahvit tarjolla

9:00 Työpajan tavoite, johdatus aiheeseen; Lauri Merikallio, Vison Oy

- Suunnittelun suunnittelu – mitä pitää sisällään? 

9:30 Kuinka suunnittelua johdetaan ja suunnitellaan Ylellä? Mirette Kangas, Head of Lean & Agile Development, Yle

10:15 Kahvit

10:30 Ryhmätyö

- Aamun alustusten reflektointia: suunnittelun suunnitteluun liittyviä ongelmia & Ylen toimintatapojen hyödyntäminen IPT-
hankkeissa 

11:15 Lounas

12:00 Lean suunnittelun ohjaus: suunnittelun kokonaisprosessi; Petteri Uusitalo, tohtorikoulutettava, Aalto yliopisto

12.40 Ryhmätyö 

- Toimintatapoja suunnittelun suunnittelun ongelmiin vastaamiseen

13.00 Kahvit

13:15 Case Finavia: Kuinka suunnittelun suunnittelua on toteutettu Finavialla?; Ossi Inkilä, SRV

13:55 Ryhmätyö

- Toimintatapoja suunnittelun suunnittelun ongelmiin vastaamiseen & muutosten aikaansaaminen projekteissa

14:45 Yhteenveto päivästä

15:00 Päätös



RT1: Suunnittelun suunnitteluun haasteet

• Mitä haasteita & ongelmia liittyy suunnittelun 
suunnitteluun? 
– Keskustelu pöytäkunnittain 

• Asiat ylös post-it lapuille

• Valitkaa maksimissaan 4 keskeisintä haastetta lapuille 

– Yhteinen purku



RT2: Opit Yleltä

• Mitä opittavaa meillä on Ylen casesta? Miten 
näitä oppeja voisi hyödyntää IPT-hankkeissa? 
–Pöytäkunnittain: 

• Asiat ylös post-it –lapuille

– Yhteinen purku



RT3: Toimintatapoja suunnittelun suunnittelun

haasteisin vastaamiseen

• Millaisilla toimenpiteillä suunnittelun suunnittelun haasteisiin 
voidaan vastata? 

– Pöytäkunnittain: 

• Alustuksista nostettujen oppien ja toimenpiteiden kirjaaminen ylös post-it 
lapuille 

– Yhteinen tulosten purku: Mitä toimenpiteitä ja miten ne tukevat 
tunnistettuihin haasteisiin vastaamista?



RT4: Muutosten aikaansaaminen

• Mitkä on keskeisimmät asiat suunnittelun suunnittelussa? 

– Ryhmäkeskustelu

• Neljä tärkeintä asiaa

• Yhteinen purku


