
IPT2-syventävä työpaja 15.6.2017 klo 9-13: 

Urakan laajuuden hallinta kehitys- ja toteutusvaiheessa 

TYÖPAJAN TAVOITE:
- Työpajan aiheena on urakan sisällön hallinta hankinta-, kehitys- ja toteutusvaiheessa. Vaikka 

lisätyöt eivät kuulu allianssin periaatteisiin, hankkeiden sisällöt kuitenkin usein elävät 
hankkeiden aikana. Kehitysvaiheessa tulee ymmärtää, kuinka epävarmuuksien määritys ja 
hinnoittelu vaikuttavat hankkeen toteutusvaiheessa. Työpajassa pureudutaan siihen, miten 
näitä sisältöön tulevia muutoksia voidaan käytännössä hallita projekteissa.

AIKA JA PAIKKA:
- Torstai 15.6.2017 klo 9-13
- Helsingin yliopisto, Big Room –tilat (Yliopistonkatu 3, Porthanian talo)



IPT2-syventävä työpaja 15.6.2017 klo 9-13: 

Urakan laajuuden hallinta kehitys- ja toteutusvaiheessa 
08:30 Aamukahvit tarjolla

09:00 Avaus: IPT2-hanke ja työpajan tavoite; Lauri Merikallio, Vison Oy

09:10 Big room -menettelyt Yliopistonkatu 4 peruskorjauksessa; Teppo Salmikivi, Helsingin yliopisto

09:30 Alustukset: ”urakan laajuuden hallintaan liittyvät haasteet ja problematiikka”

Lauri Merikallio, Vison Oy

Milko Tietäväinen, Tampereen kaupunki

Kainua-hanke

10:15 Esimerkkejä projekteista, miten käytännössä on toimittu 

Kokemuksia muutosten hallinnasta, Martti Nurminen, Finavia Oyj

Urakan laajuuden muutokset kehitys- ja toteutusvaiheissa Yliopistonkatu 4 peruskorjauksessa, Henri Jyrkkäranta, Helsingin 
yliopisto

Muutosten hallinta Rantatunneli-hankkeessa, Jaakko Kivi, Lemminkäinen

11:00 Kahvitauko

11:15 Ryhmätyö

Tavoite: Periaatteiden ja toimintamallin kuvaaminen, joka auttaa allianssihankkeen laajuuden hallinnassa

12:45 Yhteenveto

13:00 Päätös



Johdatus työpaja-aiheeseen



Riskien ja mahdollisuuksien jakaminen

Tilaajan 
vastuut

Palvelun-
tuottajien 

vastuut

Jaetut riksit ja 
mahdollisuudet

Osapuolet kantavat omat riskinsä ja 
mahdollisuutensa

Osapuolet jakavat riskit ja mahdollisuuksista

Perinteiset urakat Allianssi

Riskien ja mahdollisuuksien jakaminen allianssissa

▪ yhteinen vastuu virheistä ja tunnistamattomista riskeistä

▪ riskien tunnistaminen ja hinnoittelu

▪ jatkuva riskien ja mahdollisuuksien hallinta  eliminointi & innovointi

▪ yhteinen riskivaraus tavoitekustannukseen

▪ tavoitekustannuksen alittamisesta / tavoitteiden ylittämisestä maksettava bonus / sanktio



Tavoitekustannus

• Henkilöstökustannukset
• Hallintokustannukset
• Materiaalit
• Alihankinnat
• Kalustokustannukset
• Vuokrat
• Vakuutukset

• Tekniset riskit

• Epävarmuus? (riskit ja mahdollisuudet)

• Palkkiot

• Toteutussuunnitelmat
• Määrät
• Työsuunnitelmat
• Aikataulut
• Ennakkohinnat tai oikeat hinnat
• Riskitaulukot
• Jne.



Mitä sisältyy allianssiurakkaan?

Allianssi vastaa suunnitelmistaan sekä allianssiurakan riskien ja mahdollisuuksien kartoittamisesta 
kehitysvaiheessa hinnoittelemalla ne osaksi tavoitekustannusta. Mikäli suunnitelmissa on virheitä, 
puutteita tai riskejä ja mahdollisuuksia toteutuu, eivät niistä johtuvat työt tai tekemättä jättämiset 
muuta allianssin tavoitekustannusta. TAS 8.2.1 ja 8.2.2

Tilaajalla on oikeus laajuuden (tai laatutason) muutoksiin TAS 8.1.1. AJR tekee yksimielisen päätöksen 
laajuuden muutoksen vaikutuksista tavoitekustannukseen sekä avaintulosalueisiin.

AJR voi suositella laajuusmuutoksia TAS 8.1.2  (tai laatutason muutoksia), jotka Tilaaja päättää.



Mitä sisältyy allianssiurakkaan?

Oleellista on aina kysyä kehitysvaiheen suunnitelmaratkaisuista poikkeamisen kohdalla,

”Olisiko meidän (allianssin) pitänyt kehitysvaiheessa jo havaita puutteet, virheet, riskit tai 
mahdollisuudet?” 

”Sisältyykö muutos kehitysvaiheen lopussa olleeseen suunnitelma-asteesta johtuvaan 
epävarmuuteen?”

Jos vastaus on objektiivisesti tarkastellen kyllä, niin allianssi vastaa muutoksista eikä muutokset 
vaikuta tavoitekustannukseen.

Allianssin tavoitekustannukseen on hinnoiteltu yhteisesti tekniset riskit, 
hankeriskit/epävarmuus sekä mahdollisuudet. Näihin sisältyy suunnitelmien 
keskeneräisyydestä johtuvat epävarmuudet





Yhteenveto

• Allianssin peruskirja
• Allianssisopimus
• Kaupallisen mallin periaatteet
• Korvattavat kustannukset
• TVD-prosessi
• Lukuiset kehitysvaiheen kokoukset 

ja työpajat

• Luottamus

• Läpinäkyvyys

• Avoimuus

• Hankkeen parhaaksi

• Yhdessä ja yksimielisesti



Ryhmätyö 1/3

Mitkä tulisi olla keskeiset periaatteet ja työkalut, jotka parantavat 
allianssiurakan sisällön hallintaa ja joilla vältetään aikaa vievää 
keskustelua

• Hankintavaiheessa

• Kehitysvaiheessa

• Toteutusvaiheessa



Ryhmätyö 2/3

• Jakaudutaan kolmeen pääryhmään
– Hankintavaihe

– Kehitysvaihe

– toteutusvaihe

Ensin yksilötyönä, sen jälkeen 3-4 hlö ryhmä ja lopuksi koko pääryhmä

Tuotosten ryhmittely

• Keskeiset periaatteet, jotka parantavat urakan sisällön hallintaa

• Millä työkalulla voidaan viestiä ja hallita?



Ryhmätyö 3/3

Ryhmätöiden jälkeen open space menetelmällä muiden ryhmien töihin tutustuminen ja 
parantaminen. Yksi henkilö jää esittelemään tuotoksia

Lopussa kiteytetään tuotokset kaikille aihealueittain


