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Californian tutkimusten pohjalta

• LCI-päivät Dr. Patricia Andre Tillmann

– University of California San Francisco

– Taustalla tutkimuksia sairaalaympäristöstä vuodesta 2003 lähtien

• IPD-malli

– Do et al. 2015; Tillmann et al. 2017; Ballard et al. 2015; Melo et al. 
2015



BP1: Varhainen integrointi ja kyky valita 

kumppanit

Varhainen integrointi 
parantaa  
• päätöksenteon 

tarkkuutta
• kykyä hallita riskejä
• laatua

BIM-mallit vähentää 
dokumentointiin, 
hankintoihin… liittyviä 
epävarmuuksia

Varhainen suunnittelu 
parantaa rakentamisen 
tehokkuutta
• Hukkaa vähemmän
• Vähemmän tarvetta 

muutoksille

Mahdollisuudella/kyvyllä valita kumppanit on yhteys 
projektin suorituskyvyn ennustettavuuteen



BP2: Business casen validointi ja 

markkinatuntemus
• Budjetin ja projektin 

toteutettavuuden validointi/testaus
• Markkinavuoropuhelut

• Tavoitekustannusarvion 
realistisuuden arviointi vallitsevan 
markkinahinnan pohjalta 
(markkina-analyysit) -> pohjaksi 
tavoitteen määrittämiseen

• Toimijoiden hyödyntäminen jo 
hankintavaiheessa etsimään arvoa 
tuottavia ratkaisuja
• Ymmärrys tarpeesta voi 

muuttua merkittävästikin



BP 3: Riskien ja hyötyjen 
jakaminen

BR4: Yhteinen riskien 
hallinta ja ”lieventäminen” 

• Tarvitaan riskien hallinta 
suunnitelma; pelkkä bonus-sanktio 
malli ei riitä

• Riskien ja mahdollisuuksien loki



BP 5: ”Klusteri-organisaatio” kannustamaan 

innovointia ja yhteistyötä

• Poikkiorganisatoriset, 
samassa työtilassa 
toimivat tiimit 
(pienissä hankkeissa = 
PO) 

• Keskeisten 
sidosryhmien 
mukaanotto

• Muiden projektin 
benchmarkkaus



BP 5: ”Klusteri-organisaatio” kannustamaan 

innovointia ja yhteistyötä

• Budjetti (tarvittavat 
säästöt €) ohjaa 
innovointia

• Budjetin päivitys 
viikoittain
• Muutokset 

jäljitetty ja syyt 
selvitetty • Tavoite €

• Nykyinen arvio €
• Tarvittavat säästöt €



BP6: Tilaajan aktiivinen osallistuminen ja 

kyky vaikuttaa suorituskykyyn

Laajuuden muutos

Ensimmäinen 
yksityiskohtainen arvio
(parkkitalon lisäys)• Tilaajan tehtävä on 

haastaa ryhmä, jos 
kustannus menee yli



BP 7: Jatkuva kustannusten arviointi ja 

budjetin läpinäkyvyys

• Budjetin jako osiin
• Rakentaminen
• Suunnittelu
• Epävarmuudet 

(riskit & 
mahdollisuudet)

• Yleiskustannukset 
ja palkkiot



BP 8: Muutostenhallintaprosessi 

(vaikutusanalyysi)

• Käyttäjien ja muiden 
sidosryhmien osallistaminen
• Suunnitteluratkaisuiden 

hyväksyntään selkeä, 
standardoitu prosessi ja 
dokumentointi

• Tiivis yhteistyö 
urakoitsijoiden ja 
suunnittelijoiden välillä

• Vaikuttavuus: kustannus, 
laatu, aikataulu



BP 9: Intensiivistä suunnittelua toimialat 

ylittävässä ryhmässä
• Hukan ja uudelleen 

suunnittelun/rakentamisen 
välttäminen
• Tuotteen suunnitteluprosessi

• Big Room, lean-koulutukset
• 45 % säästöistä saadaan 

integroinnin ansiosta 
syntyneistä ratkaisuista

• Tuotantosysteemin suunnittelu
• Yhteiset toimintamallit 

tuotannon suunnitteluun ja 
seurantaan

• Teknologian hyödyntäminen



BP 10: Yhteinen tapa valvoa ja sopeuttaa 

tuotannon tavoitteita

• Suorituskyvyn 
jäljittäminen ja raportointi

• Läpinäkyvyys!



Lopuksi

• TVD:n pääpaino edelleen 
kustannuksissa

– Muiden arvojen ohjaava 
vaikutus haastaa


