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Hankevalmistelu/ päätöshistoria
• Tarveselvitys 20.12.2011

• Hankesuunnitelma 30.9.2012

• Hankesuunnitelman tarkistus 31.12.2013                               

(-8% kustannussäästö)

• Hankinta ja toteutusmuoto/ Tilakeskuksen johtokunta 

25.6.2014

• Hankinta ja toteutusmuoto; otto asia / 1.7.2014 KH



Tavoitteita
• Hiukkavaaran keskuksen identiteettiä vahvistava 

rakennus 11.470 brm2 (arkkitehtoninen ilme)

• Kustannuspuitteet karsittu 21.735 M€ (- 15 %)

• Toteutusaika – oltava valmis 06/2017

• Luodaan edellytykset hyvälle oppimiselle (käyttäjävuoro-

vaikutus)

• Terve ja monimuotoinen rakennus

• Alueen kehittyessä joustavuus muutoksiin

• Kehittää sekä omaa että palveluntuottajien osaamista 

aitoon yhdessä tekemiseen



hankinta

Kilpailullinen neuvottelumenettely:

• ilmoittautumismenettelyllä haettiin 3 parasta (5 hakemusta) 

suunnittelija/ urakoitsija-ryhmää (2 kriteereillä, 1 arvalla)

• yhteistyökonsortio hankki muut tarvitsemansa 

erikoissuunnittelijat ja toteuttajat

• kehitysvaiheen valintakriteerit

– Arkkitehtuurikilpailu; ratkaisuun sitoutunut toteuttaja 

(50% painotus valinnassa)

– konsortion kyvykkyys (15 % painotus)

– projektisuunnitelma (10% painotus)

– palkkiohinta (25% painotus)



toteutusmuoto

• IPT = integroitu projektitoteutus / Allianssi

• Perustuu Lean filosofiaan – hukan eliminointiin laaja-

alaisesti

• Erilainen tapa jakaa/hallita riskit

– Riskien hinnoittelu!

• Aikainen integroituminen 

• Yhteinen tavoite / yhteinen sopimus (yhdessä asetettu)

• Arvo rahalle -ajattelu



toteutusmuoto

• Yhteinen organisaatio

– Hankinnat yhdessä ”Hankkeen parhaaksi”

• Ei perinteistä tarjousta vaan palkkiotarjous

– Keventää hankintavaihetta palveluntuottajien osalta

• Valintaperusteena kyvykkyys tuottaa Arvoa rahalle (ei 

halvin hinta)

– ”rekrytointiprosessi”



toteutusmuoto

• Erilainen kaupallinen malli

– Parempi ansainta vain huippusuorituksilla (ei lisä ja 

muutostöillä)

• Kehitysvaihe

– Suunnittelua yhdessä, jotta riskit voidaan yhdessä 

hallita

– Tavoitehinnan asettaminen

– Muut avaintulosalueet 

• Jatkettu takuuaika 5 v. (minielinkaari)



IPT-hanke (integroitu projektitoimitus)

Kilpailuvaiheen työryhmä:

Lemminkäinen Talo Oy

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

WSP Finland Oy

Sweco Talotekniikka Oy

Are talotekniikka Oy

Alikonsultit

- VSU maisema-arkkitehdit Oy

- Sisustusarkkitehtitoimisto Ervasti Oy

- Finnpeda, pedagoginen asiantuntija

- Plaana Oy: liikennesuunnittelija

Hiukkavaaran monitoimitalo, 



Hiukkavaaran Allianssiryhmä

Lemminkäinen Talo Oy

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

WSP Finland Oy

Sweco Talotekniikka Oy

Are Talotekniikka Oy

Oulun kaupunki Tilakeskus



Hiukkavaaran Allianssi
KAS-vaihe

– Päivittäiset/viikottaiset projektipalaverit

– Käyttäjät mukana

– Tilaohjelmasta KUA, Malli->määrät -> KUA vrt. Budjetti

• Tuotannonsuunnittelu

– Laatuun ja sisältöön panostus

TAS-vaihe
– Työmaalla maalis 2016. Runko valmis 1  kk etuajassa

– Yhteismallin käyttö arkipäivää

– Puhtausluokka P1 (19 aluetta)

– Työmaa siisti, tapaturmia vähän



Hiukkavaaran Allianssi
TAS-vaihe

– Innovaatioita tarjous-kehitys-toteutusvaiheen aikana.

– Käyttäjäpäätökset tulleet aikalailla ajallaan, mutta tässä 

kehitysmahdollisuus. Tilaajan sitoutuminen hyvää. 

Allianssimalli sopii hyvin julkisiin hankintoihin

– Ryhmittymä on tarjousvaiheesta lähtien sama, ei vaihdeta eikä 

täydennetä. Ryhmä itse valinnut itsensä.

– Vahva motivaatio ja yhteistyökyky.

– Orientoitunut tehokkuusajatteluun ja innovaatioihin, jatkuvaan 

kehittämiseen.



Hiukkavaaran monitoimitalo Rakeisuuskartta



Hiukkavaaran monitoimitalo Asemapiirustus



Hiukkavaaran monitoimitalo Yleissuunnitelmavaiheen pohjapiirustus, 1. krs



Hiukkavaaran monitoimitalo Yleissuunnitelmavaiheen pohjapiirustus, 2. krs



Hiukkavaaran monitoimitalo

BIM-tietomallitoteutus

animaatiot: 

https://www.dropbox.com/s/2agg4uk6sfbjpfx/Hiukkavaara_HD.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/2jjkqqhfbd3blrn/Hiukkavaara_piha_HR.mp4?dl=0

Perspektiivikuva aulasta

https://www.dropbox.com/s/2agg4uk6sfbjpfx/Hiukkavaara_HD.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jjkqqhfbd3blrn/Hiukkavaara_piha_HR.mp4?dl=0


Hiukkavaaran monitoimitalo Perspektiivikuva oppimistorilta


