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 ”Perinteiset pirstaloituneet toimitusketjut, 

lyhytjänteinen yhteistyö, pelkkä hintakilpailu, huono 

suunnitteluprosessi sekä kyvyttömyys hallita riskejä 

johtavat usein riittämättömään laatuun, kustannus-

ylityksiin sekä aikataulun pettämiseen.” (LCIFIN) 

 

Lisäisin vielä: 

• Asenneongelmat, vähättely 

• Luottamuksen puute 

• Osaamisen puutteet 
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Miksi tarvitaan integroivia 

toteutusmuotoja? 
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Helsingin yliopistolla käytettyjä 

toteutusmuotoja 

 Päämallina tilaajaan sopimussuhteessa oleva 

(jaettu) suunnittelu + projektinjohtourakka 

 PJU joko kokonais- tai jaettu urakka 

 Talotekniikka entistä useammin pj-mallilla 

 SR-urakat (mm. Viikin puukerrostalot 1995-1997) 

 Teknisten ratkaisujen urakka (mm. Infokeskus) 

 (Perinteinen toteutusmuoto, jaetut urakat) 

 

Esimerkkejä uusista yhteistyömalleista: 

 Projektiallianssi (Vuolukiventie 1) 

 Project Partnering ”Hankekumppanuus” (Franzenia) 



Alihankkija Alihankkija Aliurakoitsijat 

Arkkitehti Pääurakoitsija 

Rakennuttaja 

Sopimussuhteet perinteisessä jaetussa 

urakassa 

Rakennesuunn. LVI-suunn. Sähkösuunn. 

Sopimussuhde 

Pääsuunnittelijavastuu 

Alistussuhde 

Alihankkija Alihankkija Sivu-urakoitsijat 

EI TUE YHTEISTYÖTÄ ERI 

OSAPUOLTEN VÄLILLÄ 
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Pieniä asuntoja majoitustoimintaan kansainvälisille 
opiskelijoille ja tutkijoille 

Vanhan rakennuksen peruskorjaus ja lisäasuntoja 

Täydennysrakentaminen tontin reunalle 

Tavoitekustannus: 18,3 M euroa 

Case: Projektiallianssi Vuolukiventie 1 
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Yhteistyömallille (allianssihanke) 

asetettuja tavoitteita 

• Suunnittelu- ja toteutusorganisaatioiden tiiviimpi 
kytkeminen yhteen jo tarjousvaiheessa 

• Avoin kustannusrakenne ja kaikille yhteinen budjetti, 
pyritään yhdessä pysymään tavoitteessa 

• Toteutusmuodon (allianssin) soveltuvuus 
peruskorjauskohteisiin 

• Uusien menettelytapojen kehittäminen aliurakoitsijoiden 
valintaan  

• Toteutusmuodon käyttöön liittyvien juridisten 
edellytysten selvittäminen 

• Kiinteistön käyttäjien turvallisuuden varmistaminen 
rakentamisen aikana ja asukkaiden muuttojen 
hoitaminen  

• Menettelytapoja uudelle toteutusmuodolle, jossa jaetaan  
positiiviset ja negatiiviset vastuut suunnittelun ja 
toteutuksen ratkaisuista  
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Kokemuksia yhteistyöstä 

6-12/2011 1-5/2012 
6/2012-
12/2013 

1/2014-
12/2018 

 

Vei aikaa ja rahaa 

 

Tarjoajat erittäin 
motivoituneita 

 

Hyvät tarjoukset ja 
tarjoussuunnitelmat 

 

Hyvä valmius 
nopeaan 

käynnistykseen 

 

 

 

 

 

 

 

Opittiin uusia 
rooleja 

Suunnittelu 
tiiminä 

 

Toteutuskelpoiset 
suunnitelmat 

Hyvä valmius 
päätöksentekoon 

Hyvä yhteishenki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikeampaa oppia uusia 
rooleja 

Joustavuutta muutoksiin 
ja kehittämiseen 

Hyvä aikataulun ja 
kustannusten hallinta 

Avaintulosalueet toimii! 

Aliurakoitsijoiden valinta 
suorituskyvyn 
perusteella 

 

 

 

 

Allianssi tulee 
vastaamaan 5 
vuoden 
takuuvaiheesta 
sekä huollosta ja 
kunnossapidosta 

 

=> ???? 

 

Kilpailutus-
vaihe 

Kehitysvaihe 
Rakentamis-

vaihe 
Takuuvaihe 
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Mitä positiivisia kokemuksia sekä 

mitä uutta opittiin ja sisäistettiin 

Oma organisaatio 

• Suunnittelu- ja toteutusorganisaation muodostamiseen 

uusi, yhteistyötä korostava malli 

• Oma rooli muuttuu tilaajasta osapuoleksi 

Muu allianssiorganisaatio 

• Tarjousvaiheen suunnittelijoiden ja urakoitsijan yhteistyö 

tuotti vaihtoehtoisia ratkaisuja 

• Suunnittelijat ja pääurakoitsija lähempänä toisiaan 

• Toteutusvaiheessa ongelmanratkaisukyky lisääntyy 

• Kaikkien rooli muuttumassa yhteistyötä korostavaksi 

• Yhteinen tavoite ja pitkä vastuu kannustaa yhteistyöhön 

 

 

 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Franzenian peruskorjaus 

päiväkodiksi 

Mahdollinen kuva ????? 
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Tilaajan tavoitteita hankkeen 

toteutusmuodolle 

 

• suunnittelun ja toteutuksen lähentäminen vaativassa 

peruskorjaushankkeessa 

 

• hankintamenettelyjen ja suunnittelun ohjauksen 

kehittäminen, käyttäjäyhteistyön uudet muodot 

 

• yhteistyöverkostojen luominen ja korjaamisen 

osaamisen kehittäminen 
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Miten toimitaan 

• Valitaan suunnittelu- ja toteutustiimi yhdellä kerralla, 

varmistetaan hankkeen ja rakennustöiden nopea 

käynnistäminen ja aikataulun hallinta 

• Suunnittelu ryhmänä: suunnittelijat-urakoitsijat-

käyttäjät-tilaaja 

• Kokonaiskustannusten yhteisten 

hallintamenettelyjen kehittäminen 

• Aliurakoitsijat mukaan hankkeen kehittämiseen 

• Suunnittelu- ja toteutustiimillä suora vastuu 

käyttäjille 

=> Ratkaisuna Project Partnering -malli 



Alihankkija Alihankkija Aliurakoitsijat 

Arkkitehti Pääurakoitsija 

Tilaja 

Sopimussuhteet Franzeniassa  

Rakennesuunn. LVI-suunn. Sähkösuunn. 

Sopimussuhde 

YHTEISTYÖSOPIMUS 

Käyttäjä 

(Project Partnering) 
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Yhteistyökyky ja tiimit toteutusmuodon 

valinnan lähtökohtana 

• Yhteistyön ja tiimien rooli korostuu kaikissa vaiheissa 

• Urakoitsija mukana suunnittelun ohjauksessa 

• Suunnittelun valmiusaste sovitaan hankinnoittain 

• Tilaaja mukana aliurakoitsijavalinnoissa 

• Aliurakoitsijat mukaan luottamusketjuun 

• Riskit jaetaan, tilaaja kantaa enemmän vastuuta 

• Kaikkien osapuolien osaaminen käyttöön 

 

Tavoitteena yhdessä suunniteltu ja toteutettu hyvä lopputulos 

Eli 0-virhevastaanotto kustannusarviossa ja aikataulussa 

 

=> IPD-toteutusmuodot  (allianssi, Project Partnering, SR-PJU) 
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 ”Lean constructionissa rakennusprojektin eri 

osapuolet toimivat yhteistyössä suunnittelussa ja 

toteutuksessa ja sitoutuvat korkealuokkaiseen 

suoritukseen ja jatkuvaan parantamiseen.” (LCIFIN) 

 

Vielä pitää muistaa: 

• Yhteinen ansaintalogiikka 

• Organisaation tuki 

• Asenneilmaston muutos (ehkä sukupolven?) 
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Onko Lean Construction ratkaisu 

ongelmiin? 


