
Lauri Merikallio, Vison Oy

IPT3-hanke –
minne olemme
menossa?
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IPT3-hanke – Minne olemme menossa?
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Missä maassa on 
asukaslukuun suhteutettuna 
eniten IPT-hankkeita?

Määrällisesti EU:n alueella?
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Meillä on ollut useita 
onnistuneita IPT-
hankkeita

Meillä on myös vielä 
paljon parannettavaa

”We have seen nothing yet” – Glenn Ballard, LCI-founder



Jumppauskohteet

• Suunnittelun ja rakentamisen virtaus

• Alaurakoitsijaintegraatio

• Ihmiset, ihmiset, ihmiset

• Standardoituja prosesseja, digitalisaation ja datan hyödyntäminen

• Tilaaja saa olla rohkea ja vaatia, mutta luoda myös edellytyksiä 
onnistumiselle

• Tilaajien strategiat tukemaan muutosta hankkeiden läpiviemisessä
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Suunnittelun ja rakentamisen virtaus

Hankesuunnitelma Suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto Toiminta

Big Room- toiminta

LÄPIMENOAIKA

Tarve

Aikaisempi integraatio, ml alihankkijat

TVD-prosessi TVD-prosessi

Last Planner Systeemi

Tahtituotanto

Data ja digitalisaatio

Miellyttävyys
Muuntojoustoisuus
Tehokkuus
Alhainen elinkaarikust.
Olematon hiilijalanjälki



Aikatauluohjauksen logiikka – toteutusvaihe
Testauksesta ja luovutuksesta  toteutussuunnittelun päivittäisjohtamiseen Testaus ja käyttöönotto

Rakentamisen aikataulu

Tarve

Tarve

Tarve

Toteutussuunnitelmien 
Yhteensovitus  alueittain

Asennuskuvat valmiit 
toteutusta varten alueittain 

tai pienemmissä osissa

Toteutussuunnitelmien 
aikatauluohjaus ja 
suunnittelun 
päivittäisjohtaminen

Lähteet: Statbygg, Norway/Oslo Emegency City Hospital
Finavia, T2-allianssi

Tahtituotannon päivittäisjohtaminen
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mitä, jos voisimme tämän sijaan toimia toisiimme luottaen, 
sitoutuen ja kunnioittaen

LÄPINÄKYVÄSTI



IHMISET
JA 

JOHTAMINEN



Kyseessä on merkittävä muutosjohtamisen 
haaste!

Tilaajilla on mahdollisuus 
oman esimerkin kautta 
vaikuttaa koko rakennusalan 
kehittämiseen lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä



Ihmiset, ihmiset ja ihmiset

• Allianssimalli ei saa aikaan luottamusta, läpinäkyvyyttä, 
avoimuutta –> ihmiset saavat

• Allianssimalli ei kehitä yhteisiä prosesseja ja valmenna 
ihmisiä -> ihmiset (usein johtajat ja muut esimiehet) 
valmentavat henkilöstöä ja kehittävät henkilöstön kanssa  
prosesseja 

• Allianssin johtoryhmällä on esimerkin vastuu ja velvollisuus 
luoda edellytyksiä projektien henkilöstölle

 Olemme vähän takamatkalla muutoksen tärkeimmällä osa-
alueella Miksiköhän?

 Katsotaan pätkä videota (Sutter Health)
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Sutter Health





Tilaajan standardoimat prosessit

Terveisiä Norjasta



















Lopuksi
 Voimme olla ylpeitä 

aikaansaannoksistamme 

 Tunnistettua potentiaalia on paljon, kuinka paljon 
onkaan tunnistamatonta

 Kenelläkään ei ole yksin riittäviä resursseja 
muutokseen; kiinteistö – ja rakennusalalla on, kun 
poistuimme siiloista

 Mitä kaikkea voimmekaan saada aikaiseksi IPT3:sen 
aikana!?


