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Miksi aikainen integraatio?

Pääallianssin hankintavaihe 

Aliurakka-allianssin hankintavaihe

Ongelmakohtia ratkaistavaksi



13 March 202014



Aikainen integraatio
Yhdessä 
sopimuksessa 
30 kumppania 
(Esim yli 50% 
työn arvosta) 
heti alusta asti

Tilaaja

Päätoteuttja

TATE

Maarakennus

Runko

Suunnittelu

Toimija 1-30

Loput toimijat 
esim. 
päätoteuttajan 
kautta

Aikaisen integraation huipentuma 
on yhteisesti asiakasarvoa
tuottavien henkilöiden kanssa 
läpiviety tahtituotanto jatkuvasti 
parantaen
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Allianssin vaiheet

Tavoitearvio./
osa 1

Kehitysvaihe 2 Kehitysvaihe 3 Kehitysvaihe 4
Toteutusvaihe 1

Tavoitearvio./
osa 2

Tavoitekust./
osa 1

Tavoitekust./
osa 2

Toteutus, osa 1 Toteutus, osa 2

K
äy

tt
ö
ö
n
o
tt

o
 o

sa
 1

K
äy

tt
ö
ö
n
o
tt

o,
 o

sa
 2Arvio 

korvattavista 
kustan-
nuksista/
osat 1 ja 2

Toteutusvaihe 2Kehitysvaihe 1
(Tarjousvaihe)



Suunnitteluvaiheessa asetettu tavoite: Toteuttaa 
avainalihankkijoiden kanssa syvä yhteistyö

Finavia

RAK

Suun-
nittelu PJ-

konsultti

Erillis-
hankinnatSopimusosapuolet

Kannustinmekanismi

TATE

Avain-
urakat

Finavia

RAK

TATE

INFRA

Suun-
nittelu

PJ-
konsultti

Erillis-
hankinat

Kannustinmekanismi

Avain-
urakat

Sopimusosapuolet

Hankintavaihe Kehitysvaihe Toteutusvaihe
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Tilaus

Kompensaatio-
malli

Avaintulos-
alueet ja 
mittarit

Riskien hallinta

T2-allianssi ja Taten yhteistoimintaa tukevat 
elementit

Allianssi-
sopimus

Kaupallinen 
malli

Tiedonhallinta –
Taso 1

Sopimusasiakirjat

Korvattavat 
kustannukset

Prosessikuvaukset ja muu aineisto

BR-pelisäännöt 
ja toimintamallit

Päätöksenteon 
toteutus

Kustannus-
seuranta

Perehdytys-
suunnitelma

Aikataulu-
suunnittelun 
periaatteet

Ideat ja 
innovaatiot

Suunnitelma-
muutosten 

hallinta

Laajuuden 
hallinta

Projekti-
suunnitelmat 
(KAS ja TAS)



Kuka vastaa? Kuka päättää?

13.3.202022



Hankintavaihe

 Neuvottelumenettely

 Sama allianssisopimus ja kaupallinen malli kuin T2-allianssilla

 Markkinainfo ja tarjoajien perehdyttäminen allianssimalliin

 Laadullinen kriteeri

 Kehitystyöpaja, jossa arvioitiin yhteistyökykyä

 Palkkio



Hukan vähentäminen ennakoivalla tuotanto- ja työnsuunnittelulla 

Hukan vähentäminen ennakoivalla tuotanto- ja työnsuunnittelulla

Sisältövaatimus Vertailuperusteet

Tarjoajan tulee laatia konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen esitys 
tuotannon hukan vähentämisestä ja laadukkaan lopputuloksen 
varmistamisesta esim. alustava tuotannonohjaussuunnitelma ja 
aikataulu. Tehtävän tarkoituksena on arvioida tarjoajan 
innovaatiokykyä, ammattitaitoa sekä kustannustehokkuutta. 

Vertailussa arvioidaan:
• Suunnitelmassa esitetään kustannus- ja aikatauluraamin 

alittumista helpottavat työtavat
• tuotannonohjaussuunnitelma tukee esivalmistusta ja 

tahtituotantoa
• tuotannonohjaussuunnitelma kuvaa hankintaprosessia, jolla 

varmistetaan järjestelmäkohtaisesti hankkeen parhaaksi valittavat 
tuotteet ja laitteet.



Organisaatio ja resurssit

Organisaatio ja resurssit

Sisältövaatimus Vertailuperusteet

Esitys kehitys- ja toteutusvaiheen organisaatiosta, alustava 
ajankäyttösuunnitelma ja perustelut miksi esitetty organisaatio on 
kyvykkäin mahdollinen T2 tate-allianssiin. Hyväksytyssä tarjouksessa 
esitettyjen henkilöiden vaihtaminen on sallittua vain allianssin 
yksimielisellä päätöksellä. 

Vertailussa arvioidaan:
• Mahdollisimman laajaa oman kaluston ja resurssien käyttämistä 

allianssin parhaaksi periaatetta noudattaen
• Töiden käynnistämisen jouhevuutta esim. pysäköintilaitoksen tate-

töiden aloittaminen loppukesästä 2019
• Ehdotettujen henkilöiden aikaisempia näyttöjä tarjouspyyntöä 

vastaavissa hankkeissa toimimisesta kehitys- ja toteutusvaiheissa.
• Tietämystä/kokemusta erittäin korkeatasoisesta 

työnsuunnittelusta, joka mahdollistaa tahtituotannon



Tate-allianssin vaiheaikataulu
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Kokemuksia

Mitä
palveluntuottaja

tarjoaa
tarjouksessaan?

Suunnittelun
ohjaaminen

Kehitys
vaiheen
hukka


