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CASE esitys

Ossi Inkilä



Hankkeen esittely

• Helsinki-Vantaan lentoaseman 
kehitysohjelmassa määritetty tarve
• Lisää tilaa ”airside” alueelle
• -> uusi terminaali Lähtevien ja 

Saapuvien matkustajien 
matkustajaprosessille

• Uudisrakentamista n. 40.000 brm2

• Korjausrakentamista / 
tilamuutoksia n. 50.000 bmr2 
alueella

• Ulkoalueiden muutoksia

• Kustannuarvio n. 200 M€



Hankeen esittely

• Toteutus kahdessa vaiheessa

• Ensimmäisessä vaiheessa 
uudisrakennus nykyisen P1j aP2 
parkkilaitosten paikalle

• Toisessa vaiheessa vanhalta 
lähtöselvitysalueelta vapautuvan 
kapasiteetin muuttaminen 
kaupalliseen käyttöön

• Laajennus n. 2018 -2021

• Muutososa n. 2021 - 2022



T2 Allianssi

• Suunnitteluryhmän valinta 
suunnittelukilpailun perusteella  
2016-2017

• Allianssin 
rakentamispalveluntuottajan 
valinta keväällä 2017

• KAS vaiheen sopimus 
allekirjoitettu kesäkuussa 2017

• TAS vaiheen käynnistys syksyllä 
2018

• Allianssi osapuolet
• Finavia Oy

• SRV Rakennus Oy

• ALA Arkkitehdit Oy

• HKP Arkkitehdit Oy

• Ramboll Finland oy



Tavoitteet kehitysvaiheelle

• Vahva integraatio allianssi osapuolien 
välillä

• Tehokas toiminta Big-room ympäristössä

• LPS käyttö aikataulutuksessa ja aikataulun 
seurannassa

• TVD-prosessin tehokas hyödyntäminen 
kehitysvaiheen aikana

• Avainkumppaneiden osallistaminen 
hankkeen kehittämiseen

• KAS3 vaiheen onnistumista tuetaan 
erillisillä avaintulosalueilla
• Aikataulunhallinta LPS mittarina TTP
• TVD-vaihtoehtotarkastelun ja 

kustannusarvion yhtäläisyys
• Ideoiden ja innovaatioiden 



LPS käyttö

• Vaiheaikataulun suunnittelu APR
• Välitavoitteet ja kriittiset toimenpiteet 

määritetään yhteisessä työpajassa 
• Valmistumisajankohta, Tietosisältö, 

Suunnitelmien valmiusaste

• Vaihesuunnitelman tarkennetaan 3 kk väleinä (BR-
sessio)

• Vaiheaikataulun onnistuminen varmistetaan 
viikkosuunnittellulla
• Viikoittainen aikataulusessio BR:ssä 45 min
• Tehtävät ja tietotarpeet muilta osapuolilta 3 

vko eteenpäin
• Edellisen viikon toteuman toteaminen
• Suorittamattomat tehtävät esitelokiin -> 

juurisyyn selvittäminen (5 miksi?)

• TTP-luvun laskenta viikoittain
• Tavoitteena yli 70 vaiheessa KAS2 ja 85 KAS 3



TVD-prosessin jalkautus

• Suunnitteluvastuun jakaminen 
suunnitteluryhmille

• Ryhmille omat 
kustannustavoitteet ja arvoa 
rahalle tavoitteet

• Riskien tunnistaminen ja riskien 
hallinta jalkautetaan ryhmille

• TVD-tilanteen realiaikainen
seuranta 
tehtävienhallintasovelluksessa 
(Smart Sheet)



TVD-Prosessi



Tulossa…

• Tehtävienhallintasovellus
• Pois word muistioista

• Sessioista muodostetaan tehtäviä 
joille määritetään vastuuhenkilö ja 
deadline

• Integroidaan LPS:n kanssa

• Muutokseen varautuminen
• Jako kiinteään perusosaan ja 

muuttuvaan tilaosaan

• Määritetään suunnitelman 
mahdollistama jousto (joustava 
tilaohjelma)

• Käyttö- ja 
muuntojoustosuunnitelma



Onnistumiset ja haasteet

• Big-room toimii ja osapuolet ovat kiitettävästi 
paikalla
• Bigroomissa hyvä tiimihenki
• Jää on alkanut sulamaan pikkuhiljaa. Alussa 

havaittavissa epäluuloja

• LPS:n käytö
• Hankesuunnitteluvaiheessa selvä etu 

vaihesuunnittelun onnistumisesta
• KAS3 vaiheen vaiheaikataulu on laadittu LPS 

mukaisesti
• Viikkosuunnittelua tehty, mutta idea ei vielä 

ole kaikille auennut

• TVD-prosessi on kuvattu
• Suunnitteluryhmien vastuuhenkilöiden 

määrittäminen on ollut vaikeaa
• Prosessi saatu kirkkaaksi, jalkautus kesken

• Laajuuden kiinnittäminen

• Suunnitteluosapuolien sitouttaminen 
vaiheittaiseen suunnitelmien kehittymiseen
• Vanha toimintamalli ehdotussuunnitelmat -> 

luonnossuunnitelmat -> toteutussuunnitelmat
• -> Eivät osaa määrittää suunnitelmien 

valmiusastetta itsenäisesti
• -> Eivät osaa määrittää työmäärää

• Tietoyhteyksien muodostaminen haastavaa

• Tehtävienhallintasovellus on saatu käyttöön
• Käytön koulutus on pitkä prosessi
• Käyttömahdollisuuksia kehitettävä koko 

hankkeen ajan
• Ohjelman tulee taipua jatkuvaan 

parantamiseen


