
Miten hankkeiden tavoitteet
käytännössä toimivat ?
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Rakennushankkeissa paljon tavoitteita
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1 Lentoaseman
palvelutason oltava
korkealla

Tilaajan rakennustyömaan
toteutukselle esittämä
toimintaympäristöön liittyvä
tavoite



Lentoaseman palvelutason oltava korkealla

§ Toteuttajilla kokemuksien taakka
§ Rakennustyömaa tuottaa aina häiriötä
§ Häiriötä ei voi välttää tai ainakin se on kallista

ja tarpeetonta
§ Työmaa on vain väliaikainen, joten miksi

vaivautua
§ Korvat kestää valitukset, näin on aina ennekin

tehty

§ Vaakakupissa
tilaajan/loppukäyttäjän arvo
§ Tyytyväiset asiakkaat lisäävät

lentoyhtiöiden halukkuutta käyttää
lentoasemaa
§ Enemmän lentoyhtiöitä tarkoittaa

enemmän asiakkaita ja enemmän tuloja
§ Asiakkaiden tyytyväisyydestä ollaan

valmiita maksamaan
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Lentoaseman palvelutason oltava korkealla
§ Häiriöttömyys hankeen tavoitteeksi

§ Muodostettiin mittari, joka mittaa häiriöiden
määrää

§ T2:ssa jako kolmeen vakavuusluokkaan
§ Ei merkittävä haitta
§ Merkittävä haitta
§ Erittäin merkittävä haitta

§ Laadittiin tulkintaohje häiriölle
§ Esimerkiksi liikenteen pysäyttäminen

lentokenttäalueen sisääntuloväylällä
§ 5 min -> ei merkittävä, 30 min. -> merkittävä jne.

§ Seurantaa varten laadittiin
poikkeamienkäsittelyprosessi
§ APR esittää tulkinnan
§ AJR päättää

§ Työmaa ideoi oman Licens To Build
prosessin
§ ennakkoon selvitettiin ja eliminoitiin mahdolliset

työvaiheeseen liittyvät riskit
§ Kuittaus operatiivisilta vastuuhenkilöiltä ennen

lupaa rakentaa

§ Oppiminen tärkeää, ei syyllisten etsintä ja
rankaisu
§ Vahingon sattuessa tulkintaa varten kysymykset
§ Onko ensimmäinen kerta kun häiriö aiheutui?
§ Oliko selvitystyö tehty riittävän tarkasti
§ Toimittiinko häiriön syntymisen jälkeen ripeästi

vahinkojen minimoimiseksi

§ Tavoite saavutettiin erinomaisesti!
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Psykologinen turvallisuus
Psykologinen turvallisuus on yksilön tunne siitä, että hän voi
pelkäämättä tuoda esiin omia ajatuksiaan ja ideoitaan ilman,
että hänen luottamustaan ja sitoutumista organisaatioon
käytetään väärin.

Psykologisen turvallisuuden taso jää vääjäämättä alhaiseksi,
jos vähättelyn tai rangaistuksen riski on iso.

Psykologinen
turvallisuus
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2 Kustannustavoitteen
toteutuminen

Tilaajan rakennushankkeelle
esittämä taloudellinen tavoite
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Kustannustavoitteet

• Toteuttajien kokemaa
• Tilaaja vastaa kustannuksista
• Minä kyllä hoidan oman tonttini, mutta

suunnittelija suunnittelee liian kalliita
ratkaisuja

• Urakoitsijoita kiinnostaa vain oma kate
• Ei tällä budjetilla saa näin isoa taloa

• Toimintaympäristön haasteet
• Kustannustavoite määritetään hyvin

karkealla suunnittelun valmiusasteella
• Hanke tiimi on kustannustavoitteen

asettamisen aikaan kaikkein
haavoittuvimmillaan. -> kyvykkyys
kohdata konflikteja on heikko ->
kompromissit tehdään ilman
perusteellista keskustelua

• Kokemuksia
• Panos- ja suoritepohjainen

kustannuslaskenta ei ole hyvä
tavoitteiden määrittämiseen

• Pahimmillaan suunnitellaan liian pitkälle
pelkästään kustannusten laskentaa varten

• Arvion laadukkuus perustuu laskijan kykyyn
määrittää kaikki oleellinen laskettava

• Laskelma ylittää lähes aina käytössä olevan
budjetin - > Seuraa turhia
iteraatiokierroksia, turhaa suunnittelua ja
pahimmillaan projektin viivästys

• Tavoitteen määrityksen tulee perustua
konseptien mukaan laadittuihin
kustannusarvioihin ja tavoiteasetantaan

• Kustannustilanteen kehittymisestä pitää
olla käytössä mahdollisimman avoin
tilannekuva
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Konflikti-
kyvykkyys

Konflikteissa on kyse mielipide-eroista, joihin liittyy
vahvoja tunteita. On tuhoavia konflikteja ja rakentavia
konflikteja.

Konfliktikyvykkyydessä on kyse kyvykkyydestä käydä
avointa keskustelua ilman pelkoa alistetuksi tulemista
tai siitä että asiat löytyvät edestä.

Konfliktikyvykkyys



TVD kustannusterminologiaa

SUURIN
SALLITTU

KUSTANNUS
(ALLOWABLE COST)

Hankesuunnit-
teluvaihe/

Kehitysvaihe

MÄÄRITELMÄ:
Summa minkä

asiakas on valmis
maksamaan
allianssille

TAVOITE-
KUSTANNUS-

ARVIO
(EXPECTED COST)

Kehitysvaihe

MÄÄRITELMÄ:
Paras arvio siitä

mitä projekti tulee
maksamaan

TAVOITE-
KUSTANNUS
(TARGET COST)

Kehitysvaihe

MÄÄRITELMÄ:
Projektitiimin

kustannustavoite
koko projektille

TOTEUTUNUT
KUSTANNUS
(ACTUAL COST)

Toteutusvaihe

MÄÄRITELMÄ:
Lopullinen kustannus

projektin päätyttyä

TILAAJAN
BUDJETTI

Hankesuunnit-
teluvaihe

MÄÄRITELMÄ:
Hankesuunnitelman

sisällön toteuttamiseen
myönnetty määräraha



KV1

KV4

KV2

KV2b

TV4

TV2

TV2b

KV3 TV3

Vaiheistus ja laajuuden hallinta

Päätös laajuudesta
kehitysvaiheen aikana

Päätös laajuuden
muuttamisesta alaspäin
toteutusvaiheen aikana



Suurin sallittu kustannus yhteensä

Suurin sallittu kustannus KV2+TV2

Suurin sallittu kustannus KV4+TV4

Yksi skenaario………..



3 Lopputuotteen
toiminnallisuus

Tilaajan rakennushankkeelle
toiminnallinen tavoite



Lopputuotteen  ARVO

§ Toteuttajien kokemaa
§ ”Antakaa lähtötiedot niin me kyllä tehdään”
§ Tilaaja ei tiedä mitä haluaa
§ Urakoitsija tinkii aina kaikesta
§ Suunnittelija ei ymmärrä käyttäjiä

§ Toimintaympäristön haasteet
§ Samassa rakennuksessa paljon toimijoita, joiden

tarpeet risteävät
§ Käyttäjä tietää tarpeen, mutta ei välttämättä ymmärrä

rakentamisen reunaehtoja
§ Suunnittelija ymmärtää rakentamisen, mutta käyttäjän

tarpeiden priorisointi on hankalaa
§ Jokin muu tavoite, esim. kustannus- tai aikataulutavoite

ei mahdollista täydellistä ARVO:n tuottoa
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§ Mikä auttaa
§ Lopputuotteen arvon määrittäminen
§ Kuvaaminen ns. vaatimusmallina
§ Kehitysvaiheen päätösten peilaaminen vaatimusmalliin



Tavoitteet oltava läsnä kaikilla tasoilla
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APR:n vastuuTilaajan tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet

Kustannus tavoitteet

Muut tavoitteet

Allianssin tavoitteet
Tilaajan

tavoitteiden
kiteytys

Riskien
tunnistami

nen

Suunnittelu-
ryhmien vastuu

Projektiryhmän
Vastuuhenkilöiden vastuu

Allianssin riskit

Suunnitteluryhmän
vastuuhenkilö huolehtii
suunnitteluryhmän:
• tehtävien suorittamisesta
• Vastuulla olevien riskien

hallinnasta
• vaihtoehtoisten

toteutusratkaisujen luonnista
• Vaihtoehtojen vertailusta
• Päätösesitysten laadinnasta
• Raportoinnista APR:lle

SR1

SR2

SR3

SR4

SR5

Toimintaan liittyvät
tavoitteet

Hankeen riskit
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TYÖNTEKIJÄT

KESKIJOHTO

YLIN JOHTO

Kä
sk

yt
 ja

 k
on

tr
ol

li

Pa
la

ut
e

Tu
ki

 ja
 p

ää
tö

ks
en

te
ko

Asiakkaat

Johtamistavan muutos

Hankkeen parhaaksi

Mahdollistajat

Edistäjät

Tukijat

Tekijät



Laakson
yhteissairaala

– osana
elämääParannamme toimintaamme

jatkuvasti
Olemme oppiva organisaatio

Uskallamme etsiä uutta

Hyödynnämme uusinta tekniikkaa ja
osaamista

Täytämme toiminnan tarpeet ja tavoitteet,
huomioiden kustannukset ja aikataulun

Kehitämme ratkaisuja osana elämää –
osana kaupunkia – osana yhteiskuntaa

Saavutamme meille asetetut
tavoitteet

Kehitymme yksilöinä ja yhteisönä
Uskallamme nostaa asioita ja ongelmia esiin

avoimesti

Hyväksymme haavoittuvuutemme

Toimimme ennakoivasti, läpinäkyvästi ja
luottamusta vaalien

Kannamme vastuuta myös toinen toisistamme ja
täydennämme toistemme osaamista

Kunnioitamme ympäristöä
Toteutamme kestäviä ratkaisuja

Arvostamme ympäristöä

Otamme huomioon alueen toimijat ja
osapuolet sekä minimoimme heille

aiheutuvat häiriöt

Meidän allianssin arvot



LYS-allianssin johtamisen periaatteet
Johtaminen on avointa ja oppimista korostavaa
• Asioita esiin nostavaa, virheitä korjaavaa ja niistä

oppivaa
• Epävarmuutta poistavaa
Johtaminen on tavoitteellista ja edellytyksiä luovaa
• Vastuullista, valtuuttavaa ja kannustavaa
• Kokonaisuutta hahmottavaa, ei osaoptimoivaa
• Selkeä ja asioita jouhevasti edistävää, päätöksentekoa

mahdollistavaa
Johtaminen on ratkaisukeskeistä
• Ennakoivaa, esimerkkiä näyttävää ja valmentavaa
• Konflikteja ratkovaa
• Kompromisseja löytävää
Johtaminen luo positiivista ilmapiiriä
• Luottamusta herättävää, tekijöitä kunnioittavaa
• Onnistumisia mahdollistavaa ja motivoivaa
• Työntekemisen tulee olla hauskaa!

Tuki ja
päätöksenteko

Reflektointi ja
palaute



Kiitos!
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