
Kehitysvaiheen käynnistäminen

IPT3-

valmennus



2

Valmennuksen ohjelma 19.1.2021

Kehitysvaiheen käynnistäminen

Kello

8.30-8.45 Tilaisuuden avaus, Sari Koskelo, Vison Oy

8.45-9.05 Oppeja ja kokemuksia kehitysvaiheen käynnistämisestä, Kari-Pekka Tampio, PPSHP

9.05-9.45 Kehitysvaiheen sujuva käynnistäminen, Eero Moilanen ja Sari Koskelo, Vison Oy
• Tilaajan rooli; tehtävät ja resursointi
• Yhteisen työskentelyn käynnistäminen
• Kehitysvaiheen käynnistäminen virtuaalisesti 

9.45-10.05 Keskustelu ryhmissä

10.05-10.20 Kahvitauko

10.20-10.45 Kehitysvaiheen vaiheistaminen ja kannustimet, Jani Saarinen, Vison Oy

10.45-11.25 Luottamuksen rakentaminen kehitysvaiheessa, Jari Salo, Juuriharja Consulting Group Oy
• IPT-hankkeessa yleisesti
• Etäaikana

11.25-11.45 Keskustelu ryhmissä

11.45-12.00 Yhteenveto ja tulevat IPT3-tilaisuudet
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Valmennuksen tavoitteet

• Valmentaa osallistujat kehitysvaiheen sujuvaan käynnistämiseen

• Valmennuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät

• Miten tilaaja voi myötävaikuttaa kehitysvaiheen tehokkaaseen käynnistymiseen

• Miksi on tärkeää suunnitella prosessi ennen töihin ryhtymistä

• Mitkä ovat kehitysvaiheen alun tärkeimmät tehtävät

• Miten hankintavaiheen tuotoksia voi hyödyntää kehitysvaiheen työskentelyssä

• Mihin asioihan kannattaa keskittyä, kun kehitysvaihe käynnistyy etätyöskentelyllä

• Miten luottamusta rakennetaan 



Sari Koskelo, IPT3-koordinaattori

IPT3-hankkeen esittely 

ja tekninen ohjeistus
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IPT3-hankkeen tavoitteet

IPT-osaamisen laajentaminen ja 

syventäminen

• IPT-mallit

• hankintaprosessit

• sopimukset ja kannustinjärjestelmät

• kehitys- ja toteutusvaiheet

• käyttöönotto ja jälkivastuu

• johtaminen ja tilannekuvan hallinta

• työntekijöiden osallistaminen

Hankintastrategioiden ja 

liiketoimintamallien kehittäminen

• projektisysteemit ja osapuolten integrointi

• kiinteistöpalvelut, palveluhankinnat ja 

ohjelmahankkeet

• toimintakulttuurin muutoksen johtaminen 

• Lean-tuotannon kehittäminen

• datan hyödyntäminen (Platform of Trust)

• elinkaaritehokkuus ja hiilijalanjäljen 

pienentäminen
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IPT3-hankkeen toteutus

1. PERUSTEET

•Tavoite: Nostaa 
toteutusmallien, 
hankintaprosessin sekä 
kehitys- ja toteutus-
vaiheiden johtaminen 
uudelle tasolle

•Kenelle: IPT-hankkeista 
ja LEAN-johtamisesta 
kiinnostuneille, 
osaamistaan 
laajentaville ja 
syventäville

•Toteutus: Yhteiset 
koulutuspäivät ja 
organisaatiokohtaiset 
valmennukset

2. SYVENTYMINEN

•Tavoite: Mahdollistaa 
IPT-mallien ja LEAN-
tuotannon 
soveltaminen 
erilaisissa hankkeissa

•Kenelle: 
toteutusmuodoista ja 
hankinnoista 
päättäville ja heidän 
palveluntuottajilleen

•Toteutus: Yhteiset 
työpajat

3. PILOTTIPROJEKTIT

•Tavoite: Käynnistää tai 
toteuttaa uusi projekti 
tai palvelu IPT-mallilla 
tai testata integroinnin 
ja LEAN-johtamisen 
mahdollisuuksia 

•Kenelle: uusien 
projektien ja/tai 
palveluiden 
vastuuhenkilöille

•Toteutus: 
Pilottityöpajat ja 
pilottikohtaiset 
valmennukset

4. STRATEGINEN 
YHTEISTYÖ

•Tavoite: Edellytysten 
luominen toimialan 
kulttuurin 
muuttamiselle, 
keskustelufoorumin 
tarjoaminen 
strategisen muutoksen 
tueksi

•Kenelle: strategiasta ja 
hankinta- tai 
toteutusmuodoista 
vastaaville

•Toteutus: Hankkeen 
ohjausryhmä, yhteistyö 
RAIN-hankkeen kanssa
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Aineisto

• Valmennuksessa esitetty aineisto sekä 

valmennuksen aikaisen keskustelun 

dokumentaatio tulee vapaasti saataville 

hankkeen verkkosivuille: http://ipt-

hanke.fi

http://ipt-hanke.fi/


Kari-Pekka Tampio, PPSHP

Oppeja ja kokemuksia IPT-hankkeen 

kehitysvaiheiden käynnistämisestä



Eero Moilanen ja Sari Koskelo, Vison Oy

Kehitysvaiheen sujuva 

käynnistäminen
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Yhteinen kehitysvaihe

Rakentamisvaiheen läpivienti
▪ suunnitelmien ja toteutusten 

kehittäminen
▪ riskien hallinta
▪ käyttöönoton sekä jälkivastuun 

suunnittelu

Kehitysvaiheen 
läpivienti
▪ suunnittelu tilaajan 

tavoitteisiin
▪ tavoite-

kustannuksen 
määrittäminen

▪ avaintulosalueiden ja 
mittareiden 
määrittäminen

▪ toteutus-
suunnitelman 
laatiminen

Tarjouspyyntö-
aineiston laatiminen
▪ hankintailmoitus
▪ tarjouspyyntö
▪ allianssisopimus
▪ kaupallinen malli

Kilpailuttaminen 
neuvottelu-
menettelyllä
▪ Allianssi-kyvykkyys
▪ kyky tuottaa arvoa 

rahalle (laatu)
▪ Palkkio (%)

Tilaajan 
tavoitteiden 
ja reuna-
ehtojen 
määrittely

Toteutus-
mallin valinta

Hankinta-
menettely 
valinta

Hankinnan 
suunnittelu

Strategia-

vaihe Allianssin kesto

Lähde: Jim Ross, Alliance Contracting, lessons  from the Australian experience, LIPS-conference in Karlsruhe 9.-11.12.2009

Jälkivastuu ja 
ylläpitovaiheen 
tehtävät
▪ käyttöönotto
▪ takuuajan tehtävät

Tilaajan exit tai investointipäätös

Kehitysvaihe

Jälkivastuu

Muodostamis-

vaihe

Rakentamisvaihe

Toteutusvaihe



Tilaajan tehtävät ja 

resursointi
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Me sitoudumme seuraaviin allianssimme perusperiaatteisiin: 

• Me kaikki voitamme tai me kaikki häviämme yhdessä.

• Meillä on yhteinen vastuu tuloksesta.

• Meillä kaikilla on yhtäläiset oikeudet lukuun ottamatta erikseen mainittuja yksipuolisia oikeuksia.

• Teemme kaikki päätökset hankkeen parhaaksi -periaatteella, emmekä tee päätöksiä tai pyri 
myötävaikuttamaan sellaiseen päätöksentekoon, jolla tietoisesti loukkaamme tiedossamme olevia 
toisten Osapuolten oikeutettuja etuja ja odotuksia.

• Meillä kaikilla on rooliemme mukaiset oikeudet ja vastuut.

• Emme syyttele toisiamme.

• Kaikki maksuliikenne tapahtuu avoimin kirjoin.

• Rohkaisemme toisiamme innovatiiviseen ajatteluun tavoitteena saavuttaa erinomaisia tuloksia.

• Sitoudumme antamaan Projektille sen tarvitseman rajoituksettoman tuen.

• Emme tavoittele etua toisen kustannuksella.

• Mahdollisissa erimielisyyttä aiheuttavissa tilanteissa teemme päätökset ilman viivytyksiä, emmekä 
painosta toisia Osapuolia esimerkiksi uhkaamalla sopimuksen päättämisellä.

Näistä ei yleensä 
keskustella 
riittävästi

Allianssisopimuksesta1
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Saavuttaaksemme tavoitteemme toimimme päivittäin seuraavasti: 

• Keskustelemme avoimesti ja rehellisesti.

• Kuuntelemme toisiamme tarkkaan ja kunnioitamme toistemme mielipiteitä.

• Kannustamme kaikkia ajattelemaan vapaasti ja innovatiivisesti ilman pelkoa 
epäonnistumisesta/moitteista.

• Sanomme, mitä tarkoitamme, ja tarkoitamme, mitä sanomme.

• Annamme tunnustusta onnistumisistamme.

• Haastamme itsemme ennemmin kuin syyttelemme toisiamme.

• Otamme vastuun teoistamme ja niiden vaikutuksista.

• Sitoudumme haastaviin tavoitteisiin tietämättä välttämättä, kuinka niihin päästään.

• Toteutamme kaikki Allianssin johtoryhmän päätökset.

• Kerromme omalle henkilöstöllemme ja tärkeimmille alihankkijoillemme Allianssin perusperiaatteet ja 
Kaupallisen mallin perusteet sekä sitoutamme heidät kannusti-milla, jotta he toimivat hankkeen 
parhaaksi -periaatteen mukaisesti.

Allianssisopimuksesta2

Tulisi 
systemaattisesti 
reflektoida AJR, 
APR, tekniikka-

ryhmät jne
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Tilaajan tavoitteet ja reunaehdot

• Onko sisäistetty?

• Omat joukot

• Avainhenkilöt

• Tavoitetyöpaja?

• Onko tarve täsmentää, mitä tarkoittavat kehitysvaiheessa?
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Päätöksenteko

• Tilaajan päätöksenteko

• Valtuudet

• Valmistelu

• Aikataulu

• Allianssin päätöksenteko

• AJR

• APR

• Tiimit

• Johtamisjärjestelmä
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Lähtötiedot / käyttäjien tarpeet / toiveet

• Lähtötietokatselmus

• Käyttäjien tarpeet

• Toiminnallinen vaatimusmalli

• Käyttäjävuoropuhelut

• Käyttäjäkunnan johtaminen

• Käyttäjäkunnan sitouttaminen
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Resurssit

• Tilaajan omat resurssit - IHMISET

• AJR

• Projektipäällikkö

• Työryhmät

• Edellytykset / valtuudet

• Valmentaminen / valmennusohjelma

• Tilaajan hankkimat muut asiantuntijat

• Kustannusasiantuntija

• Talousasiantuntija

• …

• Tilat ja tekniikka

• Big room

• Verkot

• Tiedonhallinta

• Tilaajan osallistuminen / järjestelmien käyttö
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Hankintavaiheen hyödyntäminen

• Lupaukset

• Henki

• Ideat (mm. Case tehtävät)

• Myös muiden kuin voittaneen
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Viestintä

• Sisäinen

• Ulkoinen
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Muut asiat

• Kehitysvaiheen vaiheistamistarve

• KICK OFF tilaisuus



Yhteisen työskentelyn 

käynnistäminen
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Jatkuva valmentaminen

Yhteistoiminta ja integraatio

Tiimiytyminen

Organisoituminen ja 
resursointi

Yhteistoiminnan 
periaatteet ja pelisäännöt

Toimintamallien määritys

Integraatiosuunnitelma

TVD-prosessi

Suunnittelun tavoitteet ja 
reunaehdot

Sisällön ja laadun 
määrittäminen sekä 
niiden hallinta

Tilannekuva

ATA-tavoitteet ja mittarit

Kohteen suunnittelu

Ideat ja innovaatiot

Vaihtoehtojen vertailu

Kehitysvaiheen käynnistyminen

Kehitysvaiheen projektisuunnitelma ja hankkeen johtamisjärjestelmä

*Perustuvat ennakkotietoihin, 
oletuksiin, geneerisiin malleihin ym.

Hankinta-
vaiheen 

tuotokset*
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Yhteistoiminnan käynnistäminen

• Projektin kick off -tilaisuus

• Tiimiytyminen ja yhteisöllisyys

• Yhteisten tavoitteiden kirkastaminen

• Yhteisen työskentelyn edellytysten luonti

• Yhteistoiminnan periaatteiden ja 

pelisääntöjen määrittäminen

• Jatkuvan parantamisen kulttuuri

• Valmentamis- ja reflektointikäytänteiden 

vakiointi
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Projektin integraation suunnittelu

Integraatiosuunnitelmassa kuvataan, miten 

integraatio toteutetaan sen eri osa-alueilla

Hankintastrategiassa päätetään, mille tasolle 

ja miten toimijoita integroidaan



25

TVD = Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu ja toteutus

Target Value Design/Delivery

• ”Target is value - not just cost”

• Arvoa rahalle -ajattelu konkretisoituu Tilaajan tavoitteisiin suunnittelun ja toteutuksen (design and 
delivery) prosessissa

• Tavoitteena  on suunnitteluratkaisuilla ja tuotannon suunnittelulla täyttää kaikki tilaajan asettamat 
tavoitteet  hyödyntämällä integroidun projektitiimin osaamista

• Työskennellään yhdessä yhteisissä tiloissa

• Epämuodollinen vuorovaikutus

• Työpajatyöskentely

• Päätöksenteko

• Suunnitellaan siten, että suunnitelmat ovat rakennettavissa tehokkaasti (modulaarisuus, 
toistettavuus, esivalmistus)

• Suunnitellaan siten, että pysytään budjetissa (tavoitekustannus), aikataulussa ja laadussa (tilaajan 
tavoitteet, ATA:t)



Laadun ja laajuuden 
määritys

Kehitysvaihe Toteutusvaihe

Tavoitekustannuksen 
asettaminen

TAVOITEKUSTANNUSTASO

Target Value Design Target Value Delivery

TAVOITELTAVA ARVO (MINIMITASO)

Tavoitekustannus-
arvio 1

Alustavat 
kustannusarviot

BIG ROOM
Tilaaja

Suunnittelijat
Toteuttajat

Tavoitekustannus-
arvio 1+n

Tilaajan
budjetti

Tilaajan 
tavoitteet

Hukan eliminointi
Arvon maksimointi

Toteutunut 
kustannus

Kustannus-
bonus (alitus)

TILAAJAN
POHDINTAA
ARVOSTA

Target Value 
Definition

TVD-prosessin periaate
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Kohteen suunnittelun aloitus

• Suunnitellaan mitä suunnitellaan, ennen kuin varsinainen suunnittelutyö käynnistyy

1. Hankkeen sisällön (laajuuden) määrittäminen

2. Ratkaisujen kehittäminen suunnitelmiin

• Suunnitellaan, miten suunnitellaan

• Käytettävät työkalut ja toimintamallit

• Tietomallinnus

• Vaihtoehtojen vertailu TVD-prosessin kautta

• Choosing by Advantages (CBA) –menetelmä yleisesti vaihtoehtojen vertailuun

• Set-Based Design (SBD) –menetelmä rinnakkaisten suunnitelmaratkaisujen vertailuun

• Jatkuva riskien ja mahdollisuuksien hallinta



Aloitus
(0-3 viikkoa)

Hankkeen sisällön
määrittäminen

Ratkaisun suunnittelu
ja kehittäminen

Viimeistely

Johtaminen ja 
organisointi

Kohteen
suunnittelu

Tuotannon
suunnittelu

Tavoitekustannus

Tiimin
kehittäminen

Sopimus ja
kaupallinen malli

ICT / tiedon-
hallinta

Tilat ja
toimintatavat

Kehitysvaiheen suunnittelu

Hankkeen läpiviennin 
alustava yleissuunnittelu

Organisointi

Sisällön 
määrittäminen

Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen

Sisällön 
kustannus ja 

riskit

Vaiheistuksen suunnittelu

Hankinta ja rakentamisen valmistelu

Toteutussuunnitelma/hankesuunnitelma, aikataulut

Tilaajan 
kustannusarvion/
budjetin arviointi

Jatkuva (tavoite)kustannusarviointi
Tavoite-

kustannus

Ryhmäyttäminen Valmentaminen ja tuki

Avaintulos-
tavoitteet Avaintulostavoitteiden ja mittareiden kehittäminen

Lopulliset ATA:t

Tilaus

Yhteiset tilat

Puuttuvan osaamisen rekrytointi

ICT-infra, Projektipankki, 
tiedonsiirtoverkot ym.

Tiedonhallinnan ja kommunikoinnin 
pelisäännöt

Yhteistoiminnan prosessien määrittäminen

Tiimin evaluoinnit

Sisällön 
lukitseminen 

(yli 90%)

Jatkuva parantaminen

Toteutussuunnitelma

Ratkaisujen kehittäminen ja suunnitelmiin vieminen

Aloitus
(0-3 viikkoa)

Viimeistely

IPT2-PELIKIRJA: 
Kehitysvaiheen tehtävät



29

Kehitysvaiheen 

käynnistäminen 

etäaikana

• Pandemia muutoksen ajurina – virtuaaliseen 
työskentelyyn siirtyminen käynnissä olevilla 
projekteilla on ollut ennakoitua 
kivuttomampaa, uusien projektien startit 
haastavampia

• Projektin tiedonhallintaympäristön merkitys 
kasvaa

• Kommunikointiin täytyy panostaa

• Asenne ja avoin mieli ratkaisevat

• Uudet työkalut rohkeasti kokeiluun

• Kysytään, ei oleteta asioita!



Tiedonhallintakokonaisuus

Big room -kalenteri

Last planner (digitaalinen)

Outlook

Miro

Projektipankki (suunnitelmat)

Sokopro

Smartsheet

Päätösloki, 
muut lokit myöhemmin

Kiteytykset, sessioaineistot,
yhteystietolista, viikkokello

Sharepoint

Microsoft Teams -
Kommunikaatioalusta



Jani Saarinen, Vison Oy

Kehitysvaiheen vaiheistaminen ja 

kannustimet
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Esimerkkejä kehitysvaiheen 

vaiheistamisesta



Vison Oy

Jakomäen Sydän
Hanke
▪ 2 koulun ja 3 päiväkodin korvaaminen peruskorjaamalla ja laajentamalla yksi alueen 

kouluista sekä alueen kaavamuutos ja asuntotuotanto vapautuville tonteille

▪ Kustannusarvio n. 40 M€, josta kiinteistön osuus n. 35 M€

▪ Hankinta 2-6/2016, kehitysvaihe 8/2016-8/2018, toteutus 9/2018-20

▪ Sopimusosapuolina Helsingin kaupunki, Optiplan Oy ja NCC Suomi Oy sekä Auer & 
Sandås Arkkitehdit Oy, projektikonsulttina Vison Oy (www.IPT-hanke.fi)

Idea
▪ Alueen kehittäminen ja kaavoitus, julkinen rakentaminen sekä uusasuntotuotanto  

(n. 20.000 m2) samassa hankkeessa

▪ Pääsuunnittelijan valinta allianssin järjestämän arkkitehtuurikilpailun kautta

▪ Kaupungin hallintokuntien yhteishanke & alueen asukkaiden ja käyttäjien 
osallistaminen

▪ 5 vuoden jälkivastuu

Tuloksia
▪ Onnistunut arkkitehtuurikilpailu ja alueen nopea kaavoitus

▪ Taloudellinen loppuselvitys kesken

http://www.ipt-hanke.fi/


Pakilan palvelurakennukset -allianssi
Hanke
▪ Pakilan ylä- ja ala-asteiden sekä Havukan ja Pakilan päiväkotien ja näihin liittyvien 

ulkoalueiden uudistaminen kokonaisuutena

▪ Tilaajan budjettikehys 49 M€, josta kiinteistöjen osuus 42,5 M€

▪ Hankinta 3-9/2018, kehitysvaihe 10/2018-19, toteutus 2019-22

▪ Suunnitteluryhmänä Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Arkkitehdit Frondelius + 
Keppo + Salmenperä Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy sekä Ideastructura Oy

▪ Projektikonsulttina Vison Oy

▪ Helsingin kaupungin IPT2-pilotti (www.IPT-hanke.fi)

Idea
▪ Suunnitteluryhmän ja toteuttajan kilpailuttaminen erikseen

▪ Konseptisuunnittelu (2-3 vaihtoehtoa) osana kilpailuttamista

▪ Kehitysvaiheen 1. tehtävänä hankesuunnitelmavaihtoehtojen laatiminen kaupungin 
päätettäväksi

▪ Koko alueen vaiheittainen toteutus väistötiloineen 2019-22

Tuloksia
▪ Toteutus käynnissä

▪ Samaan aikaan etenevä kaavoitus

http://www.ipt-hanke.fi/


Vison Oy

Hanke
▪ Uuden yhtenäiskoulun suunnittelu ja toteutus

▪ Kustannusarvio 32 M€

▪ Allianssiosapuolet: Keravan kaupunki, YIT Rakennus Oy, Caverion Suomi Oy sekä 
Lukkaroinen, WSP Finland Oy ja Granlund Oy

▪ Hankinta 9/2017-3/2018, kehitysvaihe 5/2018-6/2019 ja toteutusvaihe
7/2019-7/2021

Idea
▪ Kehitysvaiheen 1. tehtävänä toteutusvaihtoehtojen vertailu (peruskorjaus- ja/tai 

uudisrakentaminen) kunnan päätettäväksi

▪ Joustava toteutusmuoto ja kilpailutus ilman minkäänlaisia suunnitelmia

▪ Vuorovaikutteinen, turvallinen ja häiriötön toteutus,

▪ Suunnittelun (ARK, RAK), toteutuksen ja talotekniikan (LVISA-suunnittelu ja -toteutus) 
kilpailutus erikseen (3 hankintaa)

▪ Suunnittelijoiden ja toteuttajien karsinta sekä ristiin arviointi työpajoissa pareittain

Muuta
▪ Onnistunut kilpailutus ohuella tilaajaorganisaatiolla (kiinteistöjohtaja ja 2 rexiä)

▪ Mittava ja osallistava kehitysvaihe

Keravanjoen yhtenäiskoulu



Vison Oy

Hippostalon allianssitoteutus

Hanke
▪ Tampereen opiskelija-asuntosäätiön historian suurin investointi (n. 100 M€)
▪ Tampereen Kalevassa sijaitsevan Hipposkorttelin kehittäminen monipuoliselle asumiselle, 

työn tekemiselle sekä asumista tukeville palveluille.
▪ ”Suomen rumimman virastotalon” purku ja uuden asuinkiinteistö- ja toimitilakorttelin 

suunnittelu ja toteutus vaiheittain 2021-24
▪ Kerrosala yhteensä noin 35 000 m2, josta asuntorakentamisen osuus 28 000 m2 ja muut 

noin 7000 m2

▪ Hankintavaihe 3-9/2019, hankekehitysvaihe 10/2019-2020, kehitys- ja toteutusvaiheet 
2021-25.

Idea
▪ Koko hankkeen suunnittelu ja toteutus allianssiprojektina 4 vaiheessa
▪ Kehitysvaiheen 1. tehtävänä toteutusratkaisujen vertailu ja kehittäminen 

(hankesuunnitelma) tilaajan päätettäväksi
▪ Projektiosapuolten oppiminen sekä suunnittelun ja tuotannon ohjauksen kehittäminen 

vaiheittain

Tuloksia
▪ Hankesuunnitelma vahvistettu
▪ Toteutusratkaisuna CLT-tilaelementtitoteutus (1. vaihe)
▪ RTS-luokituksen käyttöönotto



Vison Oy

HOAS:n uusi perusparannuskonsepti

Kiinteistökanta

474 505 m2

Hanke
▪ Uuden perusparannuskonseptin kehittäminen

▪ 5 eri kohdetta, yhteensä 16.500 m2, kustannusarvio 15 -25 M€

▪ Kilpailutus 5-6/2017, suunnitteluryhmän (pääsuunnittelu, Ark, Rak ja LVIS) sekä toteuttajan 
(pää-, talotekniikka ja sähkö) valinta erikseen

▪ Konseptikehitys 8-12/2017

▪ Limittäiset kehitys- ja toteutusvaiheet 2019-22

▪ Sopimusosapuolet: HOAS, Renovo Oy:n ja United Partners Oy:n muodostamat ryhmittymät, 
projektikonsultti Vison Oy

Idea
▪ Kehitysvaiheen käynnistäminen konseptin kehittämisellä

▪ Viiden eri kohteen toteuttaminen samalla allianssisopimuksella erillisin tilauksin (exit-
mahdollisuus) ja projektiosapuolten yhteinen oppiminen ja prosessin kehitys 

▪ Tahtituotantoon perustuva linjasaneeraus 0-virheluovutuksin 5 vuoden jälkivastuulla

▪ Yhdistetty tuotekehitys-, suunnittelu- ja rakennusprojekti

▪ ARA-pilotti

Tuloksia
▪ 1. kohde alitti kustannusarvion n. 150.000 € helmikuussa 2020

▪ käytön laajentaminen uudishankkeisiin sekä ARA-tuotantoon

Kuva: HOAS



HOAS: 1 sopimus & 5 hanketta

Konseptikehitys

Kohdekohtaiset
• budjetti, sisältö ja laajuus
• kehitys- ja toteutusvaiheet eri tilauksin
• toteutussuunnitelmat ja tavoitekustannukset sekä tavoitteet ja mittarit
• toteutus- ja rahoituspäätökset

Hanke
(allianssisopimus & kaupalliset ehdot)
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Kruunusillat-raitiotien allianssitoteutus

Hanke
▪ Kruunusillat-hankkeen raitiotieyhteyden toteutus, siltaurakka kilpailutetaan 

erikseen kokonaisurakkana

▪ Helsingin mittavin investointiprojekti, raitiotieyhteys 110 M€ ja liittyvät katu-
ja kunnallistekniset rakenteet noin 200 M€

▪ Kilpailutus 5-11/2019, kehitysvaihe 2020-21 ja toteutus 2021-24

Idea
▪ Kruunusillat-raitiotien suunnittelun ja toteutus yhtenä ryhmittymänä

▪ KAS1-vaiheessa määritettävä hankelaajuus & tavoitekustannus ja KAS2-
vaiheen kannustinmalli tavoitekustannukseen suunnitteluun

▪ Hankelaajuuden ja hankkeen sisällön määrittely (Kaivokadun alue, Hakaniemi, 
yms. liittyvät hankkeet) kehitysvaiheen aikana yhteistyössä kaupungin (KYMP) 
kanssa

▪ YKT-osapuolten (Helen-yhtiöt, HSY, teleoperaattorit yms.) integrointi 

Kesken
▪ KAS2-vaiheen suunnittelu ei toteutune tilaajan tavoitekustannukseen

12/2018 J.Saarinen



Kruunusillat-raitiotien tavoitteet eri vaiheissa

20.1.2021 [Etunimi Sukunimi]40

Painoarvo KAS2-vaiheessa Painoarvo TAS-vaiheessa (alustavat)

Kustannusohjaus
40 %

Vastuullisuus
20 % 20 %

Matka-aika
20 % 5 %

Julkisuuskuva 
20 % 15 %

Kehitysvaiheen bonuspooli 50 % perusraitiotien 
bonuspoolista
Kannustimien jako suunnittelun / toteuttamisen 
kesken 50/50, lopussa 20/80

60 %

TAS-vaiheen painoarvot 
määritetään toteutussuunnitelmaa 
vahvistettaessa



Luottamuksen rakentaminen 

kehitysvaiheessa



Jari Salo, Juuriharja Consulting Group Oy

Yhteenveto ja tietoa tulevista IPT-

tilaisuuksista
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Kevään valmennukset ja syventävät työpajat

• Syventävä työpaja 16.2.2021 klo 8.30-14: Hanketiedon hallinta

− Tietomallintamisen ja hankkeen digitalisoinnin hyödyntäinen TVD-prosessissa

− Platform of Trust

− Ilmoittautuminen: https://webropol.com/s/ipt3-tyopaja3

• Valmennus 23.3.2021 klo 8.30-12: Kehitysvaiheen läpivienti ja 
toteutusvaiheeseen siirtyminen

• Syventävä työpaja 18.5.2021 Aihe tarkentuu myöhemmin

https://webropol.com/s/ipt3-tyopaja3
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Kehitämme toimintaa jatkuvasti

• Kehitämme jatkuvasti IPT3-hankkeen toimintaa saamamme palautteen ja 

kokemuksen perusteella

• Ensimmäiseen toimintavuoteen 2020 liittyen palautetta voi antaa osoitteessa 

https://webropol.com/s/ipt3-kysely

https://webropol.com/s/ipt3-kysely


http://ipt-hanke.fi

KIITOS!

http://ipt-hanke.fi/

