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VT 6 TAAVETISTA LAPPEENRANTAAN
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28 km valtatietä
• 11,5 km uutta
• 16,5 km leventämistä
• 5 eritasoliittymää

• 17 siltaa: 3 vanhaa ja 1+1 rataan liittyvää

• Pohjavedensuojausta n. 11 km

• Meluesteitä n. 8 km, josta valleja n. 6 km

• Riista-aidat, valaistus, pysäköintialueet

• Kustannusarvio 76 M€

20 km maantietä
8 km kevyen liikenteen
17 km yksityisteitä



VT6 TAALA NUMEROINA

●1,8 milj. m3 maansiirtoja = 180 000 kuorma-autollista

●180 000 m3 kallioleikkausta = n. 200 räjäytystä

●750 000 m2 asvaltoituja väyliä = 150 jalkapallokentän verran

●50 000 m2 pohjavedensuojausta

●8 000 m uusia rumpuja ja hulevesiviemäreitä

●Siltoihin 9 000 m3 betonia ja 1 000 000 kg terästä
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TAALA-ALLIANSSIN MUODOSTAMINEN

 Suunnittelijan ja rakentajan valinta erikseen

1. Suunnittelija

2. Rakentaja (suunnittelija osallistui)

 Oma tulkinta syystä menettelyyn: 

– Miksi tyytyä parhaaseen rakentajaan

yhteisvalinnassa. 

– Miksei valita erikseen sekä paras rakentaja

että paras suunnittelija.

 Tilaajan ja suunnittelijan valmistaminen

rakentajatyöpajoihin allianssivalmentajien

johdolla.

– Pelisäännöt

– Psykologinen valmistelu erilaisuuden

kohtaamiseen

 Valmisteluvaihe eli VAS-vaihe käynnissä

suunnittelijan- ja rakentajan valinnan välisen

ajan.

 VAS-vaihe päättyi KAS-vaiheen alkaessa.
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AIKATAULU

Valmisteluvaihe 3.11.2014 - 10.3.2015

Kehitysvaihe 11.3. – 31.8.2015

Toteutusvaihe 21.9.2015 – 30.8.2018 + 5 v. takuu

Tie liikenteelle, tavoite 1.12.2017

V. 2018 aikana viimeistelytöitä ja lopullisia päällystyksiä
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TIESUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN / VAS-VAIHE

 KSE-2013 -pohjainen sopimus, mutta siihen

liitettiin allianssimaisia piirteitä ja sitoumus

allianssimaiseen toimintaan valmistautumisesta.

 Kick Off - tilaisuus

 Big Roomin perustaminen Pöyrytalolle

 Tutkimusten täydentäminen

 Vaihtoehtojen etsiminen ja tarkastelut

 Lähtötietomallin luominen

 Suunnittelija osallistui rakentajan

valintatyöpajoihin

 Ei varsinaista couchausta tässä vaiheessa!

– Tietoista, ryhmäytyminen käyntiin vasta, kun 

rakentajakin on mukana.
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ALLIANSSIN KEHITYSVAIHE / KAS-VAIHE

 Kick Off

– Allianssivalmentajat mukana

– AJR mukana

– Ryhmäyttäviä harjoituksia

 Rakentaja mukaan Big Room -toimintaan

 Troikka (APR, tilaaja, rakentaja, suunnittelija)

– Arvoa rahalle ja

hankesuunnitelmavalmennusta

– Luottamuksen rakentamisvalmennusta

troikan sisällä

– Koko projektiorganisaation

johtamisvalmennusta

 Projektiryhmän vierailu Rantatunnelin Big 

Roomissa

– Näkemystä TAS-vaiheen Big Room 

toiminnalle
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ALLIANSSIN TOTEUTUSVAIHE / TAS-VAIHE

 Big Room siirtyi vaiheittain Pöyrytalolta

hankkeelle Jurvalaan

 Kick Off

– Allianssivalmentajat mukana

– AJR mukana

– Uusien henkilöiden ajaminen sisään

– Kokemuksien jakaminen

– Hankkeen avaintavoitteiden jalkauttaminen

– Suunnittelijan läsnäolo Big Roomissa

 Troikka

– KAS-vaiheen reflektointia valmentajan

johdolla

– Sopimus toiminnan kehittämisestä

 Projektiryhmän valmennus ennen ensimmäisen

täyden rakennuskauden alkua.

– Troikan vetämä

– Allianssivalmentaja mukana

– Suunnittelun ja rakentamisen yhteistoiminta

 Tarkoitus pitää ennen toisen täyden

rakennuskauden alkua projektiryhmän

valmennus

– Kokemusten jakaminen

– Reflektointi ja toiminnan parantaminen
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TAALA HANKKEEN LESSONS LEARNED COACHAUSMIELESSÄ

– Luottamuksen ilmapiirin rakentamisessa

onnistuttu erinomaisesti

Onnistuneet henkilövalinnat.

Troikka kokonaisuudessaan on ollut

helposti lähestyttävä ja jalkautunut Big 

Roomiin.

Suunnittelun ja rakentamisen

avainhenkilöiden tiivis ja välitön

yhteistoiminta.

– Koko hankkeen kattava

coachaussuunnitelma

Enemmän coachausta

avaintavoiteajatteluun

Heti alkuvaiheissa Last Planner 

coachattuna.

Panostusta TAS-vaiheen alussa !

MARCH 2016
PÖYRY PRESENTATION 9

+ 



COPYRIGHT©PÖYRY

NE IHMISET ! 
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Consulting. Engineering. Projects. Operations. 
www.poyry.com


