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IPT2-aloitusseminaari 14.3.2017
08:45 Avaus, Mikko Somersalmi, RAKLI ry

09:00 IPT2-hankkeen sisältö ja eteneminen, Jani Saarinen, Vison Oy 

Asiakaslähtöisyyden ja tuottavuuden kehittäminen

 Integraation kehittäminen, Ville Saksi, Länsimetro Oy

 Tilaajan tavoitteiden jalkauttaminen, Ville-Mikael Tuominen, Tampereen kaupunki

Kahvitauko

 Suunnittelu- ja tuotantoprosessin kehitystarpeet, Aleksi Heinonen, Vison Oy

Ryhmätyö: Asiakaslähtöisyyden ja tuottavuuden kehittäminen IPT-hankkeissa

RALA-palaute, Marko Mäenpää, Rala ry

12:00 Lounas

13:00 Ihmisten ja osaamisten kehittäminen

 Ihmisten johtaminen, Dan Soback, BCI Business Coaching Institute

 Palveluntuottajien haastaminen, Martti Nurminen, Finavia

Kahvitauko

 Projektijohtamisen kokemuksia, Mikko Heiskanen, Liikennevirasto

Ryhmätyö: Muutoksen ja ihmisten johtaminen IPT-hankkeissa

15:30 Yhteenveto ja loppupuheenvuoro  - Hankesysteemisuunnittelun merkitys, Jani Saarinen, Vison Oy

16:00 Päätös



IPT2-HANKE



Miksi IPT2?

...mutta potentiaalia on 
vielä valtavasti käyttämättä.
• arvon tuottaminen asiakkaalle

• tuottavuuden parantaminen

Perustus on rakennettu… 
• IPT-mallit käytössä

Huipputulokset eivät synny vain uusilla sopimuksilla, 
vaan uudenlaisella ja jatkuvasti kehittyvällä yhdessä tekemisellä!
• Kulttuurin muutos vaatii uusia organisaatioita ja tekijöitä mukaan 

• Tulosten saavuttaminen vaatii osaamisen syventämistä ja jatkuvaa kehittämistä

• Muutoksen läpivienti vaatii uusia ja uudenlaisia hankkeita



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, liiketoi-
mintamallit jamahdollisuudet

• Toiminnallisuus, käytettävyys 
ja elinkaarikestävyys

• Uusi yrityskulttuuri

Euroopan kilpailukykyisin 
kiinteistö- ja rakennusala

KIRA #1

Toimiala / kulttuurin muutos



Perusta
• IPT-mallit otettu käyttöön
• Tuottavuuden ja 

asiakaslähtöisyyden 
kehittäminen

• Osaamispohjan laajentaminen 
ja syventäminen

Sisältö
• Ihmisten ja osaamisen 

kehittäminen
• Arvon tuottaminen 

kehitysvaiheessa
• Tuottavuusloikka 

toteutusvaiheessa
• Hankesysteemisuunnittelu
• Markkinoiden haastaminen

Tulokset
• Osaamisen laajentuminen
• Tilaajat haastavat 

markkinoita kehittymään
• Tuloksia ja esimerkkejä 

tuottavuusloikista
• Käytettyjen Lean-

menetelmien ohjeistus

Rakentamisen 
kulttuurin muutos
• Läpinäkyvyys
• Vaikuttavuus
• Organisaatioiden 

strategiat ja 
liiketoimintamallit

IPT2-HANKEN



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) 
 Hankinta-, kehitys- ja toteutusvaiheen työpajat (4)
 Syventävät työpajat (4): arvoa rahalle kehitysvaiheessa ja lean-tuotanto toteutusvaiheessa
 Hankintaa tukevat tilaajatapaamiset (4)
 Arvon tuottoa ja Lean-tuotantoa syventävät teematapaamiset (6) 

2017 2018 2019

Hankinnan 
suunnittelu

Hankinta Kehitysvaihe Toteutus-
vaihe

Kehitys-
vaiheen 

suunnittelu

Kehitys-
vaiheen 

kokemukset

Toteutus-
vaiheen 

kokemukset

Toteutus-
vaiheen 

suunnittelu
1

2

3

4

Strategia
&

Hankesysteemi

Tulokset ja 
kokemukset

&
Opit ja ohjeet

1 2 3 4



IPT2-hankkeen toteutus 2017

3/2017 7/2017 11/2017

Toteutus 1
5.4

Hankinnan 
suunnittelu

9-10.5

Hankinta
8-9.6

Kehitys 1
21.9

Hankinnan 
suunnittelu

12-13.10

Hankinta
16-17.11

Teema 1
24.8

Strategia
&

Hanke-
systeemi

14.3



IPT2-hankkeen toteutus 2018

1/2018 6/2018 12/2018

Toteutus 2

Hankinnan 
suunnittelu

Hankinta

Kehitys 2

Kehitysvaihe
2pv

Teema 2

Tarvittaessa ylimääräiset 
yhdistettynä

Teema 3 Teema 4



IPT2-hankkeen toteutus 2019

1/2019 6/2017 12/2019

Loppu-
seminaa-

ri

Toteutus 3

Toteutus-
vaihe

1 tai 2 pv

Toteutus-
vaihe
1pv

Kehitys 3

Teema 5 Teema 6

Tarvittaessa

Tarvittaessa



ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA 

TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN



Alustukset
• Integraation kehittäminen

Ville Saksi Länsimetro Oy

• Tilaajan tavoitteiden jalkauttaminen

Ville-Mikael Tuominen, Tampereen kaupunki

• Suunnittelu- ja tuotantoprosessien kehitystarpeet

Aleksi Heinonen, Vison Oy



Ryhmätyö
Asiakaslähtöisyyden parantaminen integroiduissa projektitoimituksissa

 IPT2-hankkeen tavoitteet
 Työpajoissa kehitettävät / käsiteltävät asiat 

Pöydät 1, 2 ja 3

Tuottavuuden parantaminen integroiduissa projektitoimituksissa

 IPT2-hankkeen tavoitteet
 Työpajoissa kehitettävät / käsiteltävät asiat 

Pöydät 4, 5 ja 6

Kirjaukset post-it lapuille / seinälle.  1 asia / lappu



RALA-PALAUTE



IHMISTEN JA OSAAMISTEN 

KEHITTÄMINEN



IPT/Allianssi

< v. 2010 Lean Construction USA 
-> Focus on people

V. 2010 Australia -> Focus on 
people

Excu 2014 LCIFIN2 Kaliforniaan -
> Focus on people

IPT-excu Kaliforniaan 2015 -> 
Focus on people

v. 2016 LCI Chicago ja Helsinki -> 
focus on people

Ei reagointia

LCIFIN1 Lean työkalut

LCIFIN 2 prosessit

RAIN – Työpaketti ihmiset ja 
johtaminen

IPT2 ja RAIN

Edelläkävijät sanoo… Suomi tekee…



Alustukset
• Ihmisten johtaminen, 

Dan Soback, BCI Business Coaching Institute

• Projektijohtamisen kokemuksia, 

Mikko Heiskanen, Liikennevirasto

• Palveluntuottajien haastaminen

Martti Nurminen, Finavia



Ryhmätyö
Muutoksen & ihmisten johtaminen integroiduissa projektitoimituksissa

 IPT2-hankkeen tavoitteet
 Työpajoissa kehitettävät / käsiteltävät asiat 

Pöydät 1, 2 ja 3

Hankesysteemit integroiduissa projektitoimituksissa

 IPT2-hankkeen tavoitteet
 Työpajoissa kehitettävät / käsiteltävät asiat 

Pöydät 4, 5 ja 6

Kirjaukset post-it lapuille / seinälle.  1 asia / lappu



YHTEENVETO JA LOPPUPUHEENVUOROT 

 Projektien käynnistämisestä muutoksen 

johtamiseen

 Hankintojen suunnittelusta 

hankesysteemisuunnitteluun



Tilaajien tavoitteet IPT-hankkeelle 2014

Muutoksen viestiminen ja 
vuorovaikutus
 tilaajien yhteistyö
 esittelypaketti päättäjille
 perustelut yhteistoimintamalleille
 osapuolten johdon sitouttaminen
 koulutus
 Palveluntuottajat mukaan

Tilaajaorganisaatioiden valmiuden 
parantaminen
 IPT-valmennus ja osaamisen 

kehittäminen
 omien palveluntuottajien integrointi
 omien tavoitteiden toteuttaminen > 

oikean pilotin nopea valinta
 IPT-hankkeen ja mallin räätälöinti omiin 

pilotteihin
 sitouttaminen ja viestintä
 päätöksenteko ja johtaminen

Oikeiden pilottien valinta ja 
toteutus
 moniomisteiset
 uudis- , korjaus ja palveluhankkeet
 elinkaari
 hankkeiden ketjuttaminen
 erilaisten asioiden testaus; 

hankintamenettelyt, kaupallinen 
malli

 yhteistoiminta ja big room
 vaiheittainen arviointi
 hankkeiden seuranta ja mutokset

Tilaajien 
yhteistoiminnan 

lisääminen
Yhteisen kehittämishankkeen
(IPT-hanke) toteutus
 keskinäinen sparraus ja -apu
 nykyisten pilottien kokemukset
 kuivaharjoittelu ennen pilotteja
 työpajojen ja pilottien 

yhteensovittaminen
 pilottikohtaiset keskustelut 

yhteisten tilaisuuksien alle
 yhteiset määritelmät ja 

dokumentaatiot
 kehitys-tarkistus-analyysi

-oppiminen

Toimintaympäristön 
huomioiminen

Uuden toteutusmuodon  
kehittäminen ja 
käyttöönotto vaativiin 
projekteihin
 yhteinen kansallinen malli
 poliittisen prosessin integrointi
 sivu- ja aliurakoitsijoiden 

toiminta allianssissa
 elinkaariajattelu mukaan



Integroitujen projektitoimitusten kehittämisen tiekartta

Riskien jakaminen
 tilaaja ja 

palveluntuottajat
 useampi tilaaja

Osapuolten integrointi
 aikainen integrointi
 käyttäjät
 rakennuttajat
 Aliurakoitsijat
 muut osapuolet

Päätöksenteon ja  
toteutusmuodon 
valinnan integrointi
 rahoitus ja valtuudet
 hankintapäätös
 investointi

Tiedon hallinta
 johtaminen
 digitaalisuus
 BIM

Tilaajaorganisaatiot
 sisäinen yhteistoiminta
 oma resursointi
 oma osaaminen
 sisäinen yhteistoiminta
 sitouttaminen

Yhteistoiminta
 aikainen integrointi
 yhteistoiminta
 pelisäännöt
 sitoutuminen
 luottamus
 ymmärrys & osaaminen
 kulttuurin muutos

Joustavuus
 toteutusten 

muuntojoustavuus
 nopea aloitus

Uudet toteutus-
ja hankintamallit

Johtaminen
 leadership

Ansaintalogiikka ja 
kaupallinen malli

Yhteiset tavoitteet 
ja kannustimet

Osaaminen

Yhteinen
testausalusta

Laatu

Innovaatiot

Tilaajayhteistyö
 tilaajien 

yhteinen 
tahtotila

Teknologia
Elinkaari-

kustannukset

Käyttäjien
tarpeet

Hukan
vähentäminen

Tuottavuus



Integrointi

Kulttuurin muutos 2017-19

Muutoksen
johtaminen

Tilaajan
tavoitteisiin
suunnittelu

(TVD)

Tuotannon
virtautta-

minen
Arvoa rahalle

Digitalisaatio



Avoimuus

Hankesysteemisuunnittelun tiekartta?

Hanke-
suunnittelu

ja päätöksen-
teko

Digitalisointi

Integrointi

Verkostoi-
tuminen

Tilaaja-
yhteistyö

Standar-
dointi

Tiimityö

Virtautta-
minen

Tilaajan 
tavoitteet

Muutoksen 
johtaminen

Sitouttaminen

LEAN

Kyvyk-
kyys

Johta-
minen

Arvoa
rahalle

Osallista-
minen

Käyttäjien 
tarpeet

Tuotannon 
suunnittelu

Alihankinnat

Big 
Room

TVD

Mittaus



Informaatio
BIM

Työntekijät & 
organisaatio

Prosessien 
integrointi

Järjestelmien 
integrointi

Toimiva infra

Tiedon 
integrointi

Osaamisen
integrointi

Mittaaminen ja 
parantaminen

Tuotannon 
johtaminen

Teknologian 
integrointi

Arvon muodostus: 
+ informaatio + ihmiset 
+ prosessit + teknologia 

Lähde: soveltaen DPR Construction

Arvo: 
- arvon lisäys
- asiakaskokemus yms.

Hankesysteemi arvon muodostuksessa



JATKOTOIMET

 Seuraavat työpajat ja pilotit

 Työpajatulosten koonti ja aineiston jakelu

 www.ipt-hanke.fi



IPT2-hankkeen toteutus 2017

3/2017 7/2017 11/2017

Toteutus 1
5.4

Hankinnan 
suunnittelu

9-10.5

Hankinta
8-9.6

Kehitys 1
21.9

Hankinnan 
suunnittelu

12-13.10

Hankinta
16-17.11

Teema 1
24.8

Strategia
&

Hanke-
systeemi

14.3

IPT2-pilottien suunnittelu

IPT-pilottien toteutukset
- toteutusvaiheen käynnistäminen

- tahtiaika ja virtauttaminen



KIITOS !


