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Integroinnin johtaminen projektiallianssissa



Väitöskirjaprojekti 10/2014-5/2017

 Tavoite:
– Analysoida Suomen ensimmäisiä 

allianssihankkeita ja tuottaa uutta 
tietoa keskeisimmistä 
kyvykkyysvaatimuksista 
osallistuville organisaatioille ja 
projektiorganisaatiolle. 

 Aineisto:
– Lielahti–Kokemäki (Liekki) rautatien 

parannushanke (ensimmäinen 
pilotti-hanke), 91 M€ 

– Rantatunneli, monimutkainen 
tunnelin rakennushanke, 180 M€

Rantatunneli-projekti

Liekki-projekti



Tutkimuksen viitekehys



Integroinnin tavoite

Integroinnin lähtökohta:
 Tavoitteena yhdistää organisaatioiden 

eri osia, tietosiiloja ja ihmisiä toisiinsa 
ja saada ne toimimaan organisaation 
yhteisen tavoitteen mukaisesti ilman, 
että organisaatiorajat tulevat esteeksi.

Integroinnin tarve syntyy:
• Tehtävien ja tehtäväympäristön 

epävarmuudesta ja 
monimutkaisuudesta

• Organisaation eri osastojen 
välisestä riippuvuudesta

Tiedon ja osaaminen siirto 
tärkeää:

1) tehokkaan toiminnan 
saavuttamiseksi (”pyörän 
uudelleen keksimisen” 
välttämiseksi) 

2) kriittisen osaamisen 
säilyttämiseksi, ja

3) innovatiivisuuden ja 
arvonluonnin näkökulmasta. 



Liekki-projekti – Euroopan ensimmäinen

Hanke
 Lielahti-Kokemäki radan peruskorjaus (90 km)
 Tilaajan kehys 106,4 M€
 Kehitys- ja toteutus 8/2011-2/2015

Idea
 Euroopan ensimmäinen julkisena hankkeena toteutettu 

projektiallianssi

Vaikutukset
 5 vuoden takuu
 Luovutus 3 kk etuajassa
 Tavoitekustannuksen alitus lähes 10 M€
 Junaliikenteen täsmällisyys: > 99,7 %

myöhästynyt tai peruttu 42 / 27.000 junaa
 Turvallisuus: tapaturmataajuus 6,2

4 tapaturmaa, joissa menetetty
152 / 650.000 h



Tampereen Rantatunnelin

rakentaminen allianssimallilla
Hanke ja sen toteuttajat
 Tampereen Rantaväylän kehittäminen siirtämällä 

vt 12  rakennettavaan 2,3 km:n tunneliin vaativassa 
kaupunkirakenteessa

 toteutus 2012-15, kustannusarvio n. 180 M€
 tilaajina Tampereen kaupunki ja Liikennevirasto
 allianssitoteutus (Lemminkänen Oy, A-Insinöörit 

Suunnittelu Oy ja Saanio & Riekkola Oy)

Idea
 Tunnelin toteuttaminen allianssimallilla tilaajien ja 

toteuttajien yhteistoimintaurakkana

Vaikutukset
 Kehitysvaiheen aikana onnistuttiin laskemaan

tavoitekustannusarviota 220 M€ -> 180 M€
– Onnistunut Big Room-toiminta
– Toteuttajien yhteistyö hankkeen kehitysvaiheessa

 Allianssin osapuolten sitouttaminen yhteiseen 
organisaatioon sekä yhteisiin tavoitteisiin, 
palkitsemiseen ja riskien ja hyötyjen jakamiseen



Integrointimekanismeja
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Sopimuksellinen:
• esim. tavoitteiden asetanta, 

kannustimet, suunnitelmat, 
viralliset säännöt ja käytännöt

Organisatorinen (ohjeistukset, rakenteet & 
epävirallinen vuorovaikutus): 
• esim. organisaatiokaaviot, integroivat 

henkilöt, koordinoivat yksiköt, 
standardoidut projektiraportit, toimintaa 
tukevat prosessit, yhteiset 
kokoukset/työpajat, yhteinen 
työskentelytila (Big Room)

Teknologinen:
• standardoitu informaatio- ja 

kommunikointiteknologia (BIM, Lync…)



Integroinnin hallinta

Riittävä integroinnin taso 

Kaikki integrointi ei hyvästä, sillä 

integroinnilla on aina 

kustannuksia

Integrointikyvykkyys:
• Kyky käyttää oikeanlaisia 

integrointimekanismeja ja 
joustavasti muokata mekanismeista 
eri tilanteisiin sopiva yhdistelmä.

Integroinnin 
työkalut

Integroinnin 
tarpeet



Integroinnin johtamisen keinoja

Integrointimoodi Suunniteltu 

integrointimekanismi

Sopimuksellinen • Tavoitteiden asetanta (aikataulu, 

turvallisuus, jne)

• Suorituskykykannustimet

Organisatorinen Ohjeistukset

• Organisaatiorakenne ja työkuvaukset

• Henkilöstön jatkuvuus

• Projektiraportit ja ohjeistukset

Rakenteet ja epäformaali vuorovaikutus

• Poikkiorganisatoriset tiimit (esim. 

tekniset systeemit, kommunikaatio)

• Koordinoivat elimet ja roolit 

• Yhteistoiminnallisen työskentelyn 

prosessit  (esim. Last Planner) 

• Poikkiorganisatoriset kokoukset

• Jaettu tila Big Room

• Yhteiset arvot ja vuorovaikutus

Teknologinen • BIM

• Projektipankki

• Visuaaliset ja virtuaaliset työkalut
Hietajärvi et al. (2017)

• Muutokset alihankkijoiden 

kannustimissa

• Avaintulosaluemittareiden 

kyseenalaistaminen 

• Uudet roolit ja työnkuvat 

• Avainhenkilöiden vaihtuvuus 

• Alihankkijoiden integrointi 

riskienhallintaan

• Elykeskus lisättiin allianssin 

johtoryhmään 

• Uusien toimijoiden mukaanotto

• Innovaatioprosessin kevennys

• Big Room työskentelyn muutokset

• BIM:n käytön lisääminen



LIEKKI RANTATUNNELI

Projektin elinkaari X

Odottamattomat tapahtumat X

Oppimisprosessi X X
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Liekki:

- Kontrolloidut ja hallitut

muutokset

- Organisaation ja johtamisen

joustava rakenne

Rantatunneli:

- Muutokset jossain määrin

ulkoisista tapahtumista

- Vankka (robust) 

organisaatiorakenne

Integrointikyvykkyys allianssihankkeissa vaatii kykyä omaksua 

integrointimekanismit, mutta myös kykyä sopeuttaa mekanismeja 

projektin sisäisten ja ulkoisten muutosten (everyday dynamics) 

seurauksena.

INTEGROINNIN SOPEUTTAMINEN



Integroinnin 

johtaminen

1) Integroituminen on keskeistä projektin onnistumisen kannalta

2) Integroitumisen ”työkalupakki”: käytössä olevia keinoja 
tukemaan integroitumista

3) Integroinnin sopeuttaminen tärkeää arvon tuoton 
näkökulmasta

• Elinkaari

• Ulkoiset muutokset

• Oppiminen 
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2018  •  Vison Oy

BIG ROOM – INTEGROINNIN KULMAKIVI

IHMISET
 Yhteistyö
 Epäformaali 

vuorovaikutus
 Raja-aitojen 

madaltuminen 
organisaatioiden 
välillä

TOIMINTATAVAT
 Tiedon jakaminen 

oikea-aikaisesti 
oikeille henkilöille

 Työskentelyn 
organisointi

Oppiminen ja uudet 
ideat

VAIKUTUS TYÖSKENTELYN TEHOKKUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN
Vähemmän hidasteita päätöksenteossa, vähemmän virheitä, nopeampaa toimintaa, uusia ideoita 

ja toimintamalleja, luottamukseen ja avoimuuteen rakentunut tiimihenki 

TILAT
 Suunnittelun ja rakentamisen integrointi

Visuaalinen ohjaus
Virtuaalisuus 





 Projekti-identieetin konsepti: keino

tutkia asioita allianssihengen takana.

 Organisaation identiteetti:
– Projektin ominaispiirteet, keskeinen tarkoitus, arvot, 

kulttuuri ja projektin tapa erottautua muista hankkeista.

 Projekti-identiteetin muodostumiseen vaikuttavat
mekanismit
– Vaikutus hankkeiden johtamiseen

->Identiteetillä suora yhteys organisaation
menestymiseen
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Identiteetti? - Mitä me haluamme
olla?

- Mitä eristyistä
meissä on?

- Miten me olemme
erilaisia/samanlaisia
kuin muut?



Liekki-allianssi

 Menestyksekäs projekti, 
jossa yhteistoimintaa
tukeva projekti-identiteetti
oli selkeästi
tunnistettavissa. 

– Ei organisaatioiden välisiä
rajoja

– Töissä Liekki-hankkeessa

– Visuaaliset merkit, yhteiset jutut



Yhteiset 
tavoitteet

Legitimointi –
hyväksynnän 
hakeminen 
toiminnalle

PROJEKTI-
IDENTI-
TEETTI

Yhteinen 
ymmärrys 
allianssin 

”filosofiasta”

Jaettu 
yhteistoi-

minnallinen
ajattelumalli

Yhteistyöhön 
perustuvat 

toimintatavat 

Erottautumi-
nen muista 
hankkeista

Integroituneen 
tiimiin 
rakentaminen 
yhteisen 
projekti-
identiteetin 
kautta



1) Keinoja yhteistoiminnallisuuden 

ja yhteishengen edistämiseen -

projektista riippumatta

-> Suora yhteys projektin menestykseen

-> Johtamisen asia: ei synny (välttämättä) 

itsestään

2) Projekteissa korostuu nopea tiimin 

muodostaminen, jota edesauttaa 

ihmisten osallistaminen 

tavoitteiden määrittämiseen, 

”sopivat” henkilövalinnat ja 

yhteiset toimintatavat

3) Projektin alku merkityksellinen 

yhteisen identiteetin muodostumisen 

kannalta
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IDENTITEETIN 

RAKENTAMINEN 

PROJEKTILLE



Hyvin suunniteltu ja 
johdettu integrointi

+ 
Yhtenäinen projekti-
identiteetti 

Eväät tehdä asioita 
paremmin kuin eilen.



ASIANTUNTIJAPALVELUA

AMMATTILAISILLE


