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IPT3-aloitusseminaari 13.2.2020, Scandic Park Helsinki
12.00 IPT3-aloitusseminaarin avaus

Jyrki Laurikainen (RAKLI) ja Lauri Merikallio (Vison Oy)

12.30 IPT3-hanke – missä olemme nyt?
Mauri Mäkiaho (Väylävirasto) 
Vesa Vainiotalo (HUS Tilakeskus)
Martti Nurminen (Finavia) 
Jaana Ihalainen (Helsingin yliopisto)

Ryhmäkeskustelu: Hankkeen tavoitteet ja teemat

14.10 Kahvitauko

14.40 IPT3-hanke – minne olemme menossa?
Lauri Merikallio (Vison Oy)
Tilaajien ja palveluntuottajien välinen yhteistyö
Jan Elfving (Skanska)

15.30 Ryhmäkeskustelu: Tavoitteista käytäntöön

16.00 Yhteenveto ja loppusanat

16.15 Tilaisuus päättyy
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IPT2-pelikirja
Versio 1.1 (päivitetty 21.11.2019)



Sisältö
1. Alkusanat
2. IPT2-hankkeen tavoitteet
3. Miksi projektitoimituksia integroidaan?

3.1 Lean ja integroidut projektitoimitukset
3.2 Lean-johtaminen

4. Projektin strateginen suunnittelu
4.1 Projektisysteemin suunnittelu
4.2 Integraatiosuunnitelma  

5. Integroidun projektitiimin hankinta
5.1 Hankinta pähkinänkuoressa
5.2 Tilaajan resursointi resurssointi
5.3 Integroitu sopimus ja kaupallinen malli

6. IPT-hankkeen kehitysvaihe – ja toteutusvaihe
6.1 Kehitysvaiheen läpivienti
6.2 TVD-prosessi
6.3 Big Room -toiminta
6.4 Tiedonhallinta
6.5 Tiimin kehittäminen
6.6 Aikatauluohjaus
6.7 Alihankintaintegraatio
6.8 Suunnitelma- ja laajuusmuutosten hallinta



Organisaatioiden ja henkilöiden 
sitouttaminen

Tavoitekustannuksen määrittäminen  Target Value Design/Delivery

Alihankkijoiden integrointi

Suunnitelma- ja laajuusmuutosten 
hallinta

Hankintatoimi

IPT-hankkeen resursointi

Integroitu sopimus ja kaupallinen malli

Big Room -toiminta

Visualisointi

Jatkuva parantaminen

Tiimin rakentaminen ja 
kehittäminen

Toimijaverkoston suunnittelu

Integroidut projektien toteutusmallit

Riskien ja mahdollisuuksien hallinta

Tahtituotanto

Ihmisten kunnioittaminen

”Ymmärryksen luominen 
hankekokonaisuudesta”

”Oikein muodostettu IPT-
hanke”

”Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu 
- yhdessä”

Projektisysteemin suunnittelu IPT-hankkeen muodostaminen IPT-hankkeen kehitysvaihe IPT-hankkeen toteutusvaihe
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MIKSI PROJEKTITOIMITUKSIA INTEGROIDAAN?

Viimeisten vuosikymmenten aikana rakennusalan
tuottavuuskehitys on ollut matalaa ja lähes olematonta,
vaikka monella muulla toimialalla tuottavuus on
moninkertaistunut. Suurimpia haasteita kehityksessä ovat
olleet arvon tuottaminen asiakkaalle, suuri hukan määrä
rakennushankkeen prosesseissa sekä ylhäältä päin
johdetut työntekijät, jotka ovat arvoketjun kannalta
merkittävin osa prosessia.
Integroitujen projektitoimitusten tausta on Lean-filosofiassa
ja sen periaatteissa. Keskeistä arvontuoton lisäämisessä on
integroida ihmiset, tieto, prosessit ja teknologia.
Integroimalla voidaan luoda edellytykset siihen, että
rakennushankkeissa keskitytään aidosti luomaan arvoa
asiakkaalle, voidaan siirtyä toimijoiden osaoptimoinnista
kohti kokonaisoptimoitua prosessia ja ottaa työntekijät
mukaan oman työnsä kehittämiseen.

Tutkimusten mukaan integroidut projektitoimitukset
vastaavat rakennusalan haasteisiin kolmen keskeisen tekijän
vaikutuksesta: yhteinen sopimus, osapuolten aikainen
integraatio sekä jaetut riskit ja hyödyt. Sopimuksella
luodaan edellytykset luottamuksen ja yhteistyön
rakentamiselle, jota osapuolten aikainen integraatio tukee.
Integroimalla keskeiset palveluntuottajat varmistetaan
niiden vaikuttamismahdollisuudet jo hankkeen varhaisista
vaiheista alkaen. Integroitujen projektitoimitusten
kannustinmalli puolestaan tuo hankkeisiin taloudellisen
intressin, sillä yhdessä onnistumisesta palkitaan – ja
päinvastoin.

Periaatteiden lisäksi Lean tarjoaa paljon työkaluja ja
prosesseja, jotka ovat relevantteja myös rakennusalalla.
Työkalut lisäävät merkittävästi toiminnan varmuutta ja
läpinäkyvyyttä, yhteistoimintaa sekä kokonaisoptimointia.



HAASTEITA JA SUDENKUOPPIA 
PROJEKTIN STRATEGISEEN SUUNNITTELUUN LIITTYEN

Projektisysteemin suunnittelu Integraatiosuunnittelu

• Ohjelman- ja/tai projektin tavoitteiden määrittelyyn ei 
panosteta riittävästi ja/tai tavoitteet jäävät tilaajan 
tavoitteiksi (ei synny yhteisiä tavoitteita)

• Ei osata hyödyntää ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia 
projektisysteemisuunnittelussa. Määrittämistä haastaa 
ohjelmien pitkäkestoisuus, jolloin määrittämisen aikana ei 
ole vielä tietoa ohjelman loppuvaiheista.

• Tilaaja ei määrittele omaa tahtotilaansa 
alihankkijaintegraatiosta. Sen jälkeen palveluntuottajaa ei 
mikään kannusta suunnitella ja toteuttaa parempaa 
alihankkijaintegraatiota, vaan mennään ”perinteisesti”.

• Tilaajat eivät koe tarpeelliseksi uudistaa omaa 
erillishankintaansa tukemaan parempaa projektisysteemiä. 
Perinteisesti tehty erillishankinta aiheuttaa ongelmia 
toteutusvaiheessa tavoitteiden saavuttamiselle

• Ei tunnisteta, ketä osapuolia (mitä osaamista) kuuluu 
projektisysteemiin (keskeiset toimijat, alihankkijat, 
sidosryhmät) ja mihin aikaan osapuoli tulisi integroida 
mukaan projektiin. 

• Hankkeen rajapintoja muihin hankkeisiin tai toimintoihin ei 
tunnisteta tai ne aiheuttaa paljon muutoksia kehitys- ja 
toteutusvaiheiden aikana

• IPT-sopimuksessa ja sen ydinryhmässä on mukana toimija, 
jonka vaikuttavuus on liian pieni. Tällainen pitäisi ottaa 
myöhemmin mukaan ja integroida 1. asteen integrointina. 

• Integraatiosuunnitelma jää vain pääsopijaosapuolten tasolle 
(alihankkijoiden integraatio unohdetaan)

• Usean tilaajan mallissa tilaajien integrointiin ei panosteta 
riittävästi

• Hankkeen sidosryhmiä ei tunnisteta eikä näin ollen hallita



VINKKEJÄ PROJEKTIN STRATEGISEEN SUUNNITTELUUN
LIITTYEN

Projektisysteemin suunnittelu Integraatiosuunnittelu

• Projektin ison kuvan pohtiminen ja määrittäminen ennen 
hankinnan käynnistämistä sisältäen mitä osaamista tarvitaan 
ja missä vaiheessa, jotta syntyy paras kyvykkyys määritellä 
projekti ja suunnitella se siten, että se vastaa tilaajan 
tavoitteita

• Hankinnan suunnitteluvaiheessa kannattaa määrittää, mitä 
hankkeen parhaaksi hankkiminen tarkoittaa ko. hankkeessa 
ja kuinka hankita toteutetaan käytännössä

• Tehdään hankemuotoselvitys eikä oleteta, että tietty malli 
toimii kaikissa hankkeissa.

• Vaikka osapuolia hankitaan eri vaiheissa, varmistetaan, että 
osahankkeiden sopimusmallit ovat linjassa keskenään

• Ohjelmatason tai ison kuvan tavoitteiden lisäksi tulee 
määrittää tavoitteet  ja vaatimukset myös yksittäiselle 
projektille 

• Kyvykkäät ihmiset mukaan suunnittelemaan kokonaisuutta
• Hankkeiden välisten rajapintojen tunnistaminen: kaikki 

tehtävät, joita tehdään yhtä aikaa, kannattaa tehdä samalla 
organisaatiolla. 

• Määritetään prosessit (esim. Big Room –toimintaan 
sitoutuminen, TVD-prosessi ym.), jotka kaikkien osapuolten 
pitää omaksua siitä huolimatta, ollaanko saman sopimuksen 
piirissä

• Tilaajan tulee määrittää, mitä integroivia, projektille 
määritettyjä prosesseja tarvitaan. Muussa tapauksessa 
toimijat tuovat omat prosessinsa mukanaan hankkeeseen, 
jolloin eri toimintaprosessien yhteensovittaminen voi olla 
haastavaa.

• Sidosryhmien hallinnan prosessi kannattaa käynnistää 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa



Yhteiset toimintamallit ja viikkokello

Lähde: Laakso



• Avainkumppanit on 
sitoutettu aliurakkaan 
allianssisopimuksella, 
joka on 
samansisältöinen kuin 
ydinryhmällä

• Avainkumppaneiden 
henkilöstö on sijoitettu 
yhteiseen 
organisaatioon ja heitä 
koskevat samat 
toimintatavat kuin 
ydinryhmän henkilöstöä

Alihankkijoiden integrointi
Case Finavia T2


