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Esityksen sisältö

• Hankkeen vaiheet yleisesti

• Kehitysvaiheen päätöksenteko

• Tavoitekustannuksen tarkentaminen jatkuvana prosessina kehitysvaiheen aikana

• Toteutusvaiheeseen siirtymisen edellytykset

TOAS:n suurin hanke:

• Kustannusarvio noin 100 M€

• Noin 650 opiskelija-asuntoa

• Rakentaminen vuosina 2021-2024



Hankkeen vaiheet yleisesti

Kohdekohtaiset
• sisältö ja laajuus
• kehitys- ja toteutusvaiheet
• toteutussuunnitelmat ja tavoitekustannukset sekä 

kaupallinen malli
• toteutus- ja rahoituspäätökset

Allianssisopimus

Kaupallinen malli

Hanke

11/2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Hankesuunnittelu (Kehitysvaihe 1)

KAS

Kaupallinen liite

Vaihe 1

KAS2 TAS

Tilaajan investointi-

päätös tai exit
KAS

Kaupallinen liite

Vaihe 2

KAS2 TAS

KAS

Kaupallinen liite

Vaihe 3

KAS2 TAS



KAS1 ja KAS2

Kehitysvaihe 2

Koko kortteli
• hankeen konseptin muodostaminen
• tilaajan tavoitteiden kirkastamiseen 
• yhteiset alustavat tavoitteet ja ATA-

tavoitteet
• ensimmäinen kokonaiskuva 

hankkeesta (laajuus) 
• karkea kustannusarvio
• hankesuunnitelma
• asemakaavan vahvistaminen
• vaiheistus
• kesto noin 1 v

Vaihekohtainen
• ATA-tavoitteet ohjaamassa 

toimintaa
• suunnitelmien ja tuotannon 

kehittäminen
• jatkuva kustannustarkastelu
• Rakennuslupa
• hankintasuunnitelmat
• toteutussuunnitelma 
• tavoitekustannus
• kesto noin 8 kk

Tilaus I-

vaihe 

KAS2

Investoint

ipäätös

Hankesuunnittelu 

(Kehitysvaihe 1) Toteutusvaihe



Kehitysvaiheen päätöksenteko

2/2020

11/2019

Allianssisopimus 

allekirjoitettu ja 

kehitysvaihe 

käynnistetty

Runkoratkaisujen 

vertailu kestävän 

kehityksen 

periaatteiden 

mukaisesti. alusta

va kustannusarvio

4/2020

Päätös 

alustavasta 

laajuudesta ja 

laatutasosta: 

TAKU-hinta

Alustava 

hankesuunnitelma. 

Päätös alustavasta 

teknisistä 

ratkaisuista sekä 

laskennan 

käynnistyminen

5/2020

6/2020

L1 suunnitelmat ja 

1.laskenta valmis

ARA tunnustelu

Päätös: 

Hankesuunnitelma 

hyväksytty AJR

7/2020 9-10/2020

8/2020

Elementtitoimittajan 

kilpailutus ja 

kustannusarvio.

Päätös CLT-

toteutuksesta

Päivitetty 

kustannusarvio, 

hankesuunnitelman 

hyväksyminen 

TOAS hallitus ja 

KAS2 tilaus

11-12/2020

ARA tunnustelut ja 

ehdolliset 

varaukset. 1-

vaiheen kehitystyö 

ja kustannuksien 

tarkentaminen

1-2/2021

Päätös 

säästötarpeista: 

ratkaisujen 

kehittäminen ja 

innovointi 

kustannuksien 

säästämiseksi

3/2021

1.Vaiheen ARA 

ehdollinen varaus-

päätös.

6/2021

Päätös: 1.vaiheen 

TAS-tilaus



Tilaajan kustannusraami / ARA-tavoitehinta

Tavoitekustannuksen tarkentaminen jatkuvana 
prosessina kehitysvaiheen aikana

Muutosten ja 

epävarmuuden 

hallintaa

(riskivaraus)

Allianssin tavoitekustannus



Tavoitekustannuksen tarkentaminen jatkuvana 
prosessina kehitysvaiheen aikana
• Alkuun liikkeelle karkealla TAKU:lla ja kumppanitietoudella (mm. 

tilaelementit)

• Jatkuva kustannusarvioin päivittäminen ja ratkaisujen 
peilaaminen tavoitteisiin (esim. vahvasti RTS)

• Kustannustason hakeminen yhteen rappuu tarkemmin ja sen 
skaalaaminen muihin rappuihin (paljon toistoa), jolla nopeasti 
kiinni kustannustasoon

• RTS ohjasi valintoja ja vaihtoehtojen vertailua

• Kustannuslaskenta 3 eri organisaatioista sekä ulkopuolisen 
kehitysprojektin kustannustarkastelu

• Tilaelementtien kustannusarviot kahdelta toimijalta 
tarjouskilpailun kautta sekä tarjouskilpailun voittajan kautta 
tarkennettuna suunnittelun ja ratkaisujen edetessä

• Riskien tunnistaminen yhdessä



Toteutusvaiheeseen siirtymisen edellytykset

• Tavoitekustannus I-vaihe

• Tavoitekustannusarvio koko hanke

• Toteutuksen tahtiaikataulu

• Toteutussuunnitelma

• Rakennuslupa jätetty

• Positiivinen ARA-osapäätös



Kehitys- ja toteutusvaihetta ohjaavat tavoitteet



Kysymyksiä?


