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• AJR-jäsenenä mukana seuraavissa alliansseissa:

• Väylävirasto: Valtatie 6 Taavetti-Lappeenranta: 76 M€, 
jälkivastuuvaiheessa

• Finavia: T2-terminaali, n. 400 M€, toteutusvaiheessa

• Helsingin ja Espoon kaupungit: Raide-Jokeri, n. 500 M€, 
toteutusvaiheessa

• Helsingin kaupunki: Kruunusillat raitiotie –allianssi, n. 400 
M€, toteutusvaiheessa

• Taustalla mm. seuraavissa:

• Väylävirasto: Tiestötietojärjestelmä eli Velho-allianssi

• Väylävirasto: Infrakustannusten hallinta eli Ihku-allianssi

• Oulun ohjelma-allianssit: Pohjankartanon koulu, 
Pitkäkankaan koulu 

• Toistakymmentä allianssitarjousta

• Mukana mallin kehittämisessä vuodesta 2008

Allianssi-cv Peter Molin
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Agenda

• Suunnittelun rooli KAS- ja TAS-vaiheissa

• Käytännön työskentelystä

• Suunnittelija ja TVD

• Kannustinmalli

• Hajahavaintoja
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• Kaksijakoista tekemistä

• Vaihtoehtojen selvittämistä ja 

• Toteutussuunnittelun eteenpäin viemistä

• Oleellista

• Yhteistyö niin tilaajan kuin urakoitsijan 
suunnittelun ohjauksen kanssa

• Ulkokehällä mahdolliset viranomaishyväksynnät 
(tilaajan myötävaikutus)

→ Suunnittelun johtaminen oltava selkeää ja 

johdonmukaista – kaikkien osapuolten taholta

• Haasteina

• Tilaajan resursointi: ehtiikö olla mukana 
suunnittelussa, ohjaamassa?

• Urakoitsija: osaako olla mukana?

• Luottamuksen rakentaminen KAS-vaiheessa tärkeä

• Suunnittelijat paineen alla etenkin KAS-vaiheessa

Suunnittelijana KAS-vaiheessa
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• TAS-vaiheessa asiat pitäisi olla jo selkeät eli mitä 
lähdetään toteuttamaan, jolloin suunnittelukin on 
suoraviivaisempaa

• Uudet henkilöt etenkin urakoitsijalta mukaan 
hankkeeseen: miten heidät perehdytetään on 
oleellista

• Pahimmassa tapauksessa toimitaan perinteisesti: 
”Mesta valmis, mitäs sitten? Pyydetään 
suunnittelijalta suunnitelmat!”

• Muutokset aikataulutukseen kun TAS hyväksytty

• Aikataulun kiristys →

tavoitekustannuksen alitus tähtäimessä (kaikkien 
etu) →

suora vaikutus suunnittelun aikatauluun ja 
resursseihin
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Suunnittelijana TAS-vaiheessa
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• Big Room:

• Suunnittelun etuna lyhyt etäisyys niin rakentajiin 
kuin tilaajiinkin

• Haittana keskittyminen – Big Roomista on 
löydyttävä hiljaista tilaa, jossa voi työskennellä. 

• Korona-aika ja tekeminen jatkossa:

• Etätyö mahdollistaa paremman resurssien käytön, 
sekä osaamisen että resurssikapeikkojen osalta 

• BR-toiminta ja yhteistoiminnallisuus kärsii

• Tutustuminen uusiin kollegoihin haasteellista

• Jaksaminen hankkeella – korostuu ehkä 
suunnittelijoilla
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• Parhaiden resurssien käytöstä:

• Suunnittelijat toimivat yleensä tiimeissä

• Haaste, mutta voi olla myös mahdollisuus, mikäli 
”sekoitetaan” eri suunnittelijaosapuolten tekijöitä

• Organisaation rakentamisesta

• Johtamistaitoihin kiinnitettävä huomiota etenkin 
isoissa hankkeissa 

• suunnittelun johto ml. tilaajan ja rakentajan 
suunnittelun ohjaus/yhteensovitus

• pääsuunnittelijan rooli suunnittelun johdossa

• lohkojen/osaprojektien johto
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• Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu

• Miten pääsemme tavoitteisiin jotka on asetettu 
hankkeelle: 

• Ymmärretäänkö tavoitteet samalla tavalla

• Osataanko ne pilkkoa siten että ratkaisuja voidaan 
oikeasti peilata niihin?

• Suunnitellaan siten että täytetään tilaajan 
tavoitteet, esim:

• Tavoitekustannus

• Aikataulu

• Ympäristövaatimukset

• Julkisuuskuva

• Turvallisuus, myös ulkopuolisille
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• Target Value Delivery ja hankinnat:

• esim. suunnittelu hankintaa varten 

• suunnitelmien tarkkuustaso ja sisältö, 
yhteensovituksen taso

• lähtötiedot vs. suunnittelu. 

• suunnittelun ohjaus vs. tilaajan tavoitteet vs
tavoitekustannus 

• Suunnittelijan tulee nähdä suurempi kokonaisuus ja 
ymmärtää toteutuksen prosessia: 

• mitä ja miten hankitaan (ja milloin)? 

• mihin saakka kannatta suunnitella (tarkkuustaso), 
miten konepajasuunnittelu, kuka tekee?

• optimointi vs. vaikutukset hankkeen tavoitteisiin

• TVD tarkoittaa eri asioita eri tekniikkalajeille!

• Yhteensovitus, riippuvuudet monimutkaisia
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• Suunnittelijan rooli hankkeessa yleensä jo 
minimissä kun nähdään lopulliset kannustimet

• TAS-vaiheen kannustimiin suunnittelijan voi olla 
vaikea vaikuttaa

• Joissain hankkeissa on KAS-vaiheen kannustimet 
olleet käytössä

• jako suunnittelijan ja toteuttajan kesken, esim. 
50/50, 

• hankkeen lopussa tasataan esim. 20/80  

• haasteellinen mikäli suunnittelija joutuukin 
maksamaan takaisin jo saatua bonusta. 

• Kaupallisen mallin sanktiot

• osuu ”kovimmin” suunnittelijoille, 

• joissain rajattu esim. maks 50% palkkiosta –

• suunnittelija voi muutoin menettää suhteessa 
selvästi isomman osuuden laskutuksesta kuin 
toteuttaja 10

Kannustinmalli suunnittelijan silmin
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• AJR:n rooli organisaation rakentamisessa

• APR:n henkilökemiat, 

• etenkin projektipäällikkö ja tilaajan 
projektipäällikkö – luottamuksen rakentaminen 
parivaljakon kesken

• edustus kaikilta osapuolilta

• Sitoutuminen johtamisjärjestelmään kaikilla tasoilla 
ja jokaisen osapuolen osalta

• Mikä on kunkin osapuolen oman organisaation ehto 
onnistumiselle (CoS, condition of satisfaction) - eri 
osapuolilla eri vaikuttimet

• Vaikuttaa yhteistyöhön ja luottamuksen 
rakentamiseen

• Syytä avata hankkeen aikana
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Hajahavaintoja johtamisesta 
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• AJR työskentelyssä korostuu luottamus, avoimuus ja 
yhteistyö, kuten allianssin toteuttavassakin 
porukassa – ei mitään uutta, mutta unohtuu 
helposti, etenkin kun AJR jäsenet eivät ole mukana 
Big Roomissa

• Varattava aikaa luottamuksen rakentamiselle

• AJR-kokouksia muualla ja vapaamuotoisemmin 
kuin Big Roomin kokoushuoneessa

• AJR jäsenet oltava läsnä, on kuitenkin allianssin ylin 
päättävä elin

• Tärkeää etenkin käynnistysvaiheessa ja TAS-
vaiheeseen siirryttäessä

Muutama havainto AJR-työskentelystä
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Kiitos!
Peter Molin
peter.molin@ramboll.fi
+358 40 752 3667
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