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Projektisysteemin 
suunnittelu
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Lean-ajattelu ja projektisysteemit

• Toiminta noudattaa aina jotakin systeemiä

• Systeemi voi olla hyvin suunniteltu tai toisessa ääripäässä täysin suunnittelematon

Hyvä systeemi Huono systeemi
Paljon standardoituja toimintoja Ei standardoituja toimintoja

Toiminnassa vähän hajontaa Toiminnassa paljon hajontaa

Ennustettavia lopputuloksia Lopputuloksia vaikea ennustaa

Optimoidaan kokonaisuutta Ei ymmärretä osien vaikutuksia 
kokonaisuuteen

Jatkuvasti parannettavissa Vaikea parantaa, parannukset pistemäisiä

Process
management
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Lean-ajattelu ja projektisysteemit

• Lean ajattelussa keskeinen päämäärä on pienentää 
hajontaa kaikessa toiminnassa, koska hajonta on 
”paholainen”, joka aiheuttaa valtavasti hukkaa

• Toyota Production System, TPS, (se mitä me 
kutsumme leaniksi) on suunniteltu, jatkuvasti 
parantuva, erittäin integroitu tuotantosysteemi, 
joka tuottaa tehokkaasti maailman 
virheettömimpiä autoja. TPS varmistaa arvon 
luonnin, eliminoi hukkaa ja ottaa ihmiset mukaan 
jatkuvasti parantamaan systeemiä 

• Rakennusala kykenee soveltamaan Toyotan 
tuotantosysteemiä ja me kutsumme sitä 
Projektisysteemiksi 

Lähde: IPT2-pelikirja

11



Projektisysteemin määritelmä (1/2)

• Systeemi koostuu osista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta. 
Siihen vaikuttavat asetetut tavoitteet ja lähtökohdat sekä 
ulkoisen ympäristön muutokset. Mitä paremmin tarkoitukseen 
sopivaksi projektisysteemi on suunniteltu, sitä 
todennäköisemmin projekti tuottaa toivottuja tuloksia.

• Projektisysteemin suunnittelu on joukko valintoja, joiden 
avulla ohjataan projektissa toimivat henkilöt ja organisaatiot 
toimimaan yhteistyössä parhaiten arvoa tuottavalla tavalla 
koko projektin kannalta sekä eliminoimaan turhaa työtä ja 
siten parantamaan tuottavuutta.

Projektisysteemin 
suunnittelu on 

tilaajien 
ydinosaamista!

Lähde: IPT2-pelikirja
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Projektisysteemin määritelmä (2/2)

• Ensimmäiset projektisysteemiä määrittävät linjaukset tekee tilaaja heti 
projektin alussa, mutta projektisysteemin suunnittelu on myös jatkuvaa 
ja itseään korjaavaa toimintaa, joka jatkuu läpi projektin ja johon 
osallistuvat kaikki projektin keskeiset toimijat.

• Projektisysteemin tärkeitä elementtejä ovat

• projektin menestystekijöiden määrittäminen

• kokonaisuuden osittaminen

• toimintatapojen määrittäminen

• hankintaprosessien määrittäminen

• toteutusmuodon valinta 

Projektisysteemin 
suunnittelu on 

tilaajien 
ydinosaamista!

Lähde: IPT2-pelikirja
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Mitkä ovat projektisysteemin suunnittelun 
tavoitteet? (1/2)

• Luoda projektisysteemi, joka tuottaa ennustettavia tuotoksia

• Laatia sellaiset tilaajan tavoitteet ja myöhemmin niihin 
liitettävät osapuolten tavoitteet, jotka ohjaavat kaikkea 
toimintaa ja varmistaa projektisysteemi tukee tavoitteiden 
saavuttamista

• Suunnitella sellainen projektin ositus ja vaiheistus, joka 
palvelee kokonaisuuden optimointia

• Suunnitella miten oikea-aikainen osaaminen projektille 
rekrytoidaan ja hankitaan, jotta tavoitteet saavutetaan

Lähde: IPT2-pelikirja
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Mitkä ovat projektisysteemin suunnittelun 
tavoitteet? (2/2)

• Saavuttaa mahdollisimman korkea integraatioaste prosesseissa, käytettävässä 
teknologiassa, ihmisten ja tiimien ajattelussa ja toiminnassa sekä tiedonhallinnassa

• Saada kaikki projektin onnistumisen kannalta tärkeimmät osapuolet toimimaan 
yhteistyössä hankkeen parhaaksi -periaatteella, oman edun osaoptimoinnin sijaan, 
luomalla standardoituja toimintatapoja sekä kokonaisuuden optimointia tukevia 
sopimuksia ja kaupallisia malleja.

• Suunnitella miten projektisysteemiä voidaan parantaa projektin aikana

Lähde: IPT2-pelikirja
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Yhteiset Tilaaja Suunnittelija Päätoteuttaja Alaurakointi

• Onnistunut projekti
− Aikataulu
− Kustannukset
− Turvallisuus
− Laatu

• Edellytysten luominen 
projektin 
onnistumiselle

• Tavoitteiden 
viestiminen ja 
kirkastaminen

• Tilaajan tavoitteiden 
mukaisten ja niiden 
kannalta parhaiden 
suunnitteluratkaisujen 
kehittäminen

• Tilaajan tavoitteiden 
mukainen työskentely 
projektin parhaaksi

• Työskentely projektin 
parhaaksi

• Koko projektin 
prosessien optimointi 
ja integrointi

• Muutosten määrän 
hallinta

• Yhteinen tilannekuva
• Läpinäkyvyys

• Tavoitteisiin ohjaavan 
kannustinjärjestelmän 
rakentaminen

• Hallittu 
projektinhallinnan 
prosessi

• Tavoitetta vastaava 
lopputuote

• Kustannussäästöt
• Kokonaisläpimenoajan 

lyhentäminen

• Läpinäkyvä ja selkeä 
prosessi (sis. 
päätöksenteko)

• Laadukkaiden ja 
toteutuskelpoisten 
suunnitelmien 
tuottaminen 
(urakoitsijan näkemys 
huomioidaan)

• Riippuvuuksien 
varhainen 
tunnistaminen

• Suunnittelun 
luotettava aikataulutus

• Riittävä työaika
• Luotettavat ja oikea-

aikaset lähtötiedot

• Aikainen 
vaikuttaminen 
prosessiin

• Tuotanto-osaamisen 
integrointi 
suunnitteluun 
toteutuskelpoiset 
suunnitelmat

• Tuotannon tehokkaan 
aloituksen 
varmistaminen 
optimaaliseen aikaan

• Tehokas 
suunnittelunohjaus

• Tiedon virtaus
• Läpinäkyvyys

• Fiksu ansainta 
(kannustinmalli)

• Vaikuttaminen esim. 
aikatauluun ja 
työjärjestykseen

• Oma ääni kuuluviin 
riittävän ajoissa

• Suunnitteluratkaisujen 
optimointi

• Omien tehojen 
maksimointi 
kokonaisuus 
huomioiden

• Suunnitelmallisuus ja 
ennustettavuus 
tuotannossa

• Yhteinen projektihenki
• Sitoutuneet henkilöt
• Luottamus

• Luottamuksen 
rakentaminen

• Projektin 
toimintatapojen 
omaksuminen

• Suunnittelijoiden 
osaamisen käytön 
optimointi

• Tekijöiden 
sitouttaminen 
hankkeeseen

• Tutustuminen ihmisiin

• Sitoutuminen 
vaikuttamis-
mahdollisuuden myötä

• Tutustuminen ihmisiin

Tilaajan 
tavoitteiden 

ymmärtäminen

Ihmisten ja 
tiimien 

integrointi

Prosessien 
integrointi

16



Projektisysteemin tärkeitä elementtejä

 Tilaajan tavoitteet 
lopputulokselle

 Tilaajan tavoitteet 
suunnittelu- ja 
rakentamisprosessille

 Mittaristo

 Vaiheistus ja aikataulu
 Mitä osaamista tarvitaan, 

missä vaiheessa ja millä 
integraatioasteella

 Miten käytetään yhteisiä toimitiloja
 TVD-prosessin standardointi
 Laajuus- ja muutostenhallinta
 Tiedonhallinta
 Jatkuva parantaminen
 Tiimien ja ihmisten kehittäminen
 Raportointi ja mittarointi

 Käytettävät sopimukset
 Kaupallinen malli ja 

kannustinjärjestelmä
 Käytettävät 

integraatioasteet

 Hankinta-aikataulut
 Vertailuperusteet

Lähde: RAIN1-hanke, mukaillen

Kokonaisuuden 
osittelu

Toteutusmuoto

Menestystekijät 
- Tilaajan 
tavoitteet

Hankinnan 
prosessit

Toimintatavat
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Onnistuneempaa integrointia projektisysteemin suunnittelulla!

Projektisysteemin suunnittelulla varmistetaan, että 
lopputuotteen onnistuneeseen suunnitteluun ja sen ohjaukseen 
sekä menestyksekkääseen toteutukseen tarvittava osaaminen 
hankitaan riittävän aikaisin, ja osapuolet sitoutuvat käyttäjien 
sekä tilaajan tavoitteisiin.

Projektisysteemin suunnittelun tulokset konkretisoituvat 
integraatiosuunnitelmassa.

Haluttu integraatioaste saadaan aikaiseksi
• sopimuksilla ja sen kaupallisilla malleilla,
• standardoiduilla yhteistoimintaa tukevilla toimintamalleilla 

sekä
• integroimalla teknologiaa yhdistämään ja helpottamaan eri 

osapuolten välistä toimintaa. Perinteinen ajattelutapa

Integrointi rakennushankkeessa
18

Integroitu ajattelutapa



Integrointiasteet
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1. tason integrointi
• Sopimus ja kaupallinen malli, Open book, hankitaan neuvottelumenettelyllä / 

neuvottelemalla, edellytetään yhteistoimintakykyä
• Otetaan mukaan kehitysvaiheessa tai pitää muulla tavalla sisällään valmisteluvaiheen, 

jossa tavoitekustannus tai -hinta sovitaan
• Ihmiset integroidaan yhteiseen organisaatioon, projektiryhmä / rakentamisryhmä, Big 

Room-toiminta, Last Planner -systeemi, jatkuva parantaminen, tiedonhallinta, 
verkkoresurssit

• Laaja perehdytys ja valmennus

2. tason integrointi
• Hankinnassa mukana neuvottelua (varmistetaan oikeat henkilöt ja asenteet)
• Kiinteä hinta tai tavoitehinta, kannustinjärjestelmä

• jos tavoitehinta, niin valmisteluvaihe
• jos tuoteosakaupoissa kehitysvaihe ja tavoitehintaosuuksia, niin 2. tason 

integrointi 
• Osittain Big Room-toiminnassa, aikatauluohjaus (LPS), turvallisuus, laatu yms.
• Normaalia laajempi perehdytys

3. tason integrointi
• Normaali hankintaprosessi
• Kiinteä hinta tai yksikköhinnat

• normaalit tuoteosakaupat (ei kehitysvaihetta tai tavoitehintaosuuksia)
• Osallistuminen tuotannon ohjauksen prosesseihin
• Normaali perehdytys

1
2

3

Ydinryhmä
Tilaaja päättää, mitkä toimijat kilpailutetaan tilaajan kanssa johtamaan hanketta kehitys- ja 
toteutusvaiheissa sekä vastaamaan yhdessä riskeistä ja mahdollisuuksista.
Tilaajan tehdessä erillishankkeita sen tulee päättää, millä integraatioasteella toimijat 
integroidaan projektiin. Mitä enemmän erillishankinta vaikuttaa projektin tavoitteisiin, sen 
korkeampi integraatioaste.



Case-esimerkkejä 
projektisysteemin 

suunnittelusta
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Helsinki Airport Development Programme
T2 laajennus

Martti Nurminen
Project Director, PMO
Finavia Corporation



Suunnitteluvaiheessa asetettu tavoite: Toteuttaa 
avainalihankkijoiden kanssa syvä yhteistyö

Finavia

RAK

Suun-
nittelu PJ-

konsultti

Erillis-
hankinnatSopimusosapuolet

Kannustinmekanismi

TATE

Avain-
urakat

Finavia

RAK

TATE

INFRA

Suun-
nittelu

PJ-
konsultti

Erillis-
hankinat

Kannustinmekanismi

Avain-
urakat

Sopimusosapuolet

Hankintavaihe Kehitysvaihe Toteutusvaihe
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Tilaus

Kompensaatio-
malli

Avaintulos-
alueet ja 
mittarit

Riskien hallinta

T2-allianssi sekä Infran ja Taten yhteistoimintaa 
tukevat elementit

Allianssi-
sopimus

Kaupallinen 
malli

Tiedonhallinta –
Taso 1

Sopimusasiakirjat

Korvattavat 
kustannukset

Prosessikuvaukset ja muu aineisto

BR-pelisäännöt 
ja toimintamallit

Päätöksenteon 
toteutus

Kustannus-
seuranta

Perehdytys-
suunnitelma

Aikataulu-
suunnittelun 
periaatteet

Ideat ja 
innovaatiot

Suunnitelma-
muutosten 

hallinta

Laajuuden 
hallinta

Projekti-
suunnitelmat 
(KAS ja TAS)
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Projektin integraatiosuunnitelma

Integraatio-
suunnitelma

Yhteiset tilat 
ja toiminta-

mallit

Tiedonhallinta

Tuotantosysteemi

TVD ja 
kustannusten 

hallinta

Johtaminen 
ja ihmisten 

kehittäminen

Jatkuva 
parantaminen

Sopimuksellinen 
integraatio
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Alaurakkaintegraatio

Alaurakoitsija

Alaurakoitsija

Alaurakoitsija

Toimittaja

Toimittaja

Toimittaja A

Aliurakoitsija A

Suunn.tsto A

Alaurakoitsija BT
S

R

Keskeiset suunnittelijat / 
alaurakoitsijat / 
toimittajat  integroidaan 
IPT-hankkeeseen / 
allianssiin yhteisillä 
sopimus- ja 
kannustinperiaatteilla

Osa suunnittelijoista / 
alaurakoitsijoista / 
toimittajista /  perinteisillä 
sopimuksilla
(voidaan käyttää kannustimia)

Ydinryhmä muodostaa 
allianssinTavoite:

• laajentaa integrointia käsittämään keskeiset 
suunnittelijat, alaurakoitsijat ja toimittajat

 integrointia edistävät sopimusmallit, kannusteet
ja työnjohdon sitouttaminen

Ihannetila:
• integrointi on ulotettu ”viimeiseen työn tekijään”

 kaikki allianssille töitä tekevät suunnittelutoimistot,
alaurakoitsijat ja toimittajat ja niiden työn tekijät on   
integroitu allianssin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin:
tuottamaan arvoa asiakkaalle, vähentämään hukkaa ja
parantamaan tuotantosysteemiä.

Suunn.tsto

Alaurakoitsija

Alaurakoitsija
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Yksi yhteinen organisaatio
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Laakson yhteissairaala
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Laakson yhteissairaalan tavoitteet

• Somatiikan ja psykiatrian saumaton kokonaisuus potilaan tarvitseman diagnostiikan ja hoidon 
mukaan

• Joustava ja kustannustehokas toiminta
• Sairaalaa muuntuu innovatiivisen jatkuvan kehittämisen ja monimuotoisten palvelutarpeiden 

mukaan
• Täydentää potilaan avohoitoa  ja yhtenäistä hoitoketjua
• Näyttöön perustuva vaikuttava hoito osana yliopistollista koulutus- ja tutkimussairaalaa ja 

Meilahden kampusta

• Toimivat, turvalliset ja terveelliset olosuhteet myös henkilökunnalle.
• Elinkaari- ja energiatehokkaat, muunneltavat, geneeriset, tehokkaat, sujuvasti käytettävät ja 

ylläpidettävät tilat
• Kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen sairaala-aluekokonaisuus  

28



Hankekokonaisuus

29

HS, hankesuunnittelu
Y, Tunnelin yleis- ja toteutussuunnittelu, toteutussuunnittelu jatkuu tunnelin rakentamisvaiheessa
Tunnelin rakentamisvaihe
TAS1/TAS2/TAS3, rakentaminen, toteutussuunnittelu jatkuu limittäin rakentamisen kanssa
K, kokonaisuuden suunnitelmien täsmentäminen ja päätoteuttajan valinta
KAS1/KAS2/KAS3, kehitysvaihe, kokonaisuuden tarkentaminen toteuttajan kanssa, ensimmäisten vaiheiden kehitysvaihe, jonka yhteydessä yleissuunnittelu ja toteutussuunnittelun alkuvaihe, rakentamisen valmistelu

→ toteuttajavalinta kehitys- ja toteutusvaiheeseen uudisrakennukset (optiona korjauskohteiden toteutus)
€ Suunnittelussa siirrytään allianssin mukaiseen kaupalliseen malliin ja erotetaan korvattavat kustannukset (80 % aikaveloitushinnasta) sekä palkkio (20 % aikaveloitushinnasta) 
T tunneleiden toteuttajan valinta
R rakennuslupa



Sopimuksellinen integraatio
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Tilaus toteutussuunnittelu kohteet 
X,Y

Tilaus 
Yleissuunnittelu 

kohteet X, Y

Tilaus 
hankesuunnittelu

Tilaus
Suunnitelmien 
jalostaminen

Tilaus 
Yleissuunnittelu 

kohteet X, Y

Tilaus toteutussuunnittelu kohteet 
X,Y

Suunnittelusopimus

Suunnitteluohjelma

Kehitysvaiheen 
allianssisopimus

Toteutusvaiheen allianssisopimus

Jos siirrytään 
allianssimalliin, 
suunnittelusopimus lakkaa 
niiden kohteiden osalta, 
joista vastataan allianssina

1.

2.

3.

Pätevyys
-järjestys



Yhteistoiminta hankkeessa

• Hankesuunnitteluvaiheesta lähtien tavoitellaan hyvää 
yhteistoimintaa osapuolten välillä

• Toiminnan suunnittelu ja työskentely tapahtuu myös työpajoissa ja Big room -
työskentelynä

• Mikäli uudisrakentaminen ja/tai peruskorjaukset toteutetaan yhteistoiminnallisin 
toteutusmuodoin, laadittuja suunnitelmia kehitetään ja työstetään yhdessä 
(urakoitsija, tilaaja ja suunnittelijat) kehitysvaiheessa /-vaiheissa
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Seuraavat askeleet

• Toteutusstrategian ja projektisysteemin jatkokehitys
• Pääprosessien standardoinnin käynnistys
• Päätoteuttajan hankinta
• Tilaajan ja suunnittelijoiden integroinnin syventäminen
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Allianssiin/PJU:hun on tarkoitus kilpailuttaa
• Projektijohdosta vastaava henkilö ja projektin johtamista tukeva avainhenkilötiimi, 

joka on halukas sisäistämään asiakasarvon, eliminoimaan hukkaa ja ottamaan 
ihmiset mukaan kehittämään toimintaa

Osaamisen ja resursoinnin varmistaminen
• Suunnitteluratkaisujen ohjaus
• Kustannusestimaattorit ja kustannuslaskenta
• Tuotannon suunnittelu/tahtituotanto
• Alaurakoitsijaintegrointi sekä hankinta ja logistiikka
• Talotekniikan suunnitteluohjaus sekä testauksen ja käyttöönoton osaaminen
• …
• …

Mitä osaamista tarvitaan päätoteuttajalta kehitysvaiheessa?



Osaamisen ja resursoinnin varmistaminen
• Suunnitteluratkaisujen ohjaus
• Työmenetelmät, laitteet ja tuotteet
• Kustannusestimaattorit ja kustannuslaskenta
• Tuotannon suunnittelu/tahtituotanto
• Alaurakoitsijaintegrointi sekä hankinta ja logistiikka
• …..
• …..

Mitä osaamista tarvitaan Infralta ja talotekniikalta 
kehitysvaiheessa?



Yhteenveto

• Tarvitaan hyviä projektisysteemejä, jotta saadaan ennustettavia lopputuloksia

• Tilaajalla on suuri merkitys siihen, millaisia projektisysteemit ovat

• Kaikki lähtee Tilaajan ja käyttäjien tavoitteiden kiteyttämisestä!

• Mitä osaamista tarvitaan ja kuinka aikaisin ovat hyviä kysymyksiä, kun mietitään eri 
toimijoiden integrointia projektiin

• Integraatioaste-ajattelu ja integrointisuunnitelma ovat hyviä työkaluja 
projektisysteemisuunnitteluun

Projektisysteemin 
suunnittelu on 

tilaajien 
ydinosaamista!
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Integraatio-
suunnitelma

Yhteiset tilat ja 
toimintamallit

Tiedonhallinta

Tuotanto-
systeemi

TVD ja 
kustannusten 

hallinta

Johtaminen ja 
ihmisten 

kehittäminen

Jatkuva 
parantaminen

Sopimuksellinen 
integraatio

Päivittäisjohtaminen

Osapuolten omien prosessin 
integrointi

Standardoitu viikkokello

Big Room

Tiedonhallinnan suunnittelu
Digital Twin

Reaaliaikainen tiedonkeruu

Viestintä
Tilannekuva

Alaurakoinnin integrointi

Kaupallinen malli vs. CoS

Yhteinen viikkosuunnittelu

Kehittämiseen kannustavat 
sopimusmallit

Cos -tavoitteet

Kaizen event

Kannustemalli (aika / laatu)

Koulutusmalli – ”projektin 
tapa tehdä”

Valmennussuunnitelma

Sitouttamisen ja 
tiimiytymisen suunnitelma

Perehdytyssuunnitelma

Big Room

Työmaa

Käyttäjäryhmien 
tunnistaminen ja integrointi

Kustannusosaaminen ja -
tehokkuus

Prosessien vakiointi

Digitalisaatio

Tuotteen ja prosessin 
vakiointi

Aikataulunhallinta

Hankinnat

Tahtituotanto

LPS

Turvallisuus

Laatu
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