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Lauri Merikallio

• Diplomi-insinööri

• Vison Oy:n osakas

• Infra-alalla 20 ensimmäistä työvuotta

• UC-Berkeley vieraileva tutkija 2006-2007

• Yrittäjä, tutkija, konsultti

• Integroitujen projektitoimitusten ja erityisesti Allianssimallin pioneeri

• Lean matka alkanut vuonna 2006

• Vuoden Rakennusinsinööri 2016

• Vuoden Tiemies 2017

Harrastukset:

Perhe, purjehdus, musiikki

Slogan

” Rakennusteollisuus tulee muuttumaan radikaalisti

ja se tapahtuu tekemällä pieniä asioita joka päivä”



MITÄ OVAT INTEGROIDUT TOTEUTUSMALLIT JA 

MITKÄ OVAT ALLIANSSIMALLIN PERIAATTEET?



 Kuka/ketkä hinnoittelevat ja kantavat hankkeen riskit?

 Miten saan hankkeen keskeiset osapuolet tekemään yhteistyötä?

 Miten varmistan, että eri osapuolet toimivat hankkeen eduksi
omista intresseistään huolimatta?

 Miten luon organisaation, jossa jaetaan informaatiota?

 Miten edistän ja ylläpidän avoimuuteen, luottamuksen 
rakentamiseen ja innovointiin kannustavaa työkulttuuria?

 Miten luon arvoa rahalle?

Arkipäivän pohdintaa 
epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa





2010-luvun toimintaa???



Integroitu tiimi

SurgeonScrub NursePerfusionistVideographer

Tech Tech Circulator

Construction 

Manager

Mechanical 

Engineer
Owner Architect

Electrical 

Engineer

Concrete 

Subcontractor

Mechanical 

Subcontractor

Electrical 

Subcontractor

Lähde: Cathedral Hill Hospital Project 2012



Integroitu projektitoimitus 

Informaatio

BIM

Työntekijät & 

organisaatio

Prosessien 

integrointi

Järjestelmien 

integrointi

Toimiva 

kiinteistö / infra

Tiedon 
integrointi

Osaamisen
integrointi

Mittaaminen ja 
parantaminen

Tuotannon 
johtaminen

Teknologian 
integrointi

Integroidut sopimukset – kaupallinen malli– integroidut toteutussuunnitelmat

Lähde: DPR Construction



Aikainen integrointi
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Projektin ”systeemisuunnittelu”

Alihankkija

Alihankkija

Alihankkija

Materiaali-

toimittaja

Materiaalitoimittaja

Toimittaja X

Alihankkija B
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yhteisillä sopimus- ja 
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Yhteistoiminnallinen toteutusmuoto, integroitu toteutusmuoto, integroitu 
projektitoteutus, IPT tms.

Allianssi
 kehitetty Pohjanmeren öljyteollisuuteen 90-luvun alussa (BP)

 eniten käytetty Australiassa (> 400 hanketta)

 sopimus ja kaupallinen malli  + tapa toimia!

Integrated Form of Agreement (IFoA) 
 kehitetty USA:ssa sairaalarakentamisessa (Shutter Health yms.)

 hyödyntää Lean-filosofiaa

Suomessa käytössä australialainen sopimusmalli ja USA:n lean construction
-opit 
 puhdas allianssi

 lisäksi mm. Senaatin kärkihanke-allianssit, Partnering-sopimukset sekä yhteistoiminnalliset 
projektinjohtourakat

 Laaditaan RT-korttisarjaksi 2018 (lausuntopyynnöt 12.1.208 mennessä)

Integroidut projektitoimitukset (IPT)



Allianssimalli 



Allianssin määritelmä

Projektiallianssi on hankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen 

sopimukseen perustuva toteutusmuoto, jossa sopimusosapuolet 

vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä 

organisaatiolla jakaen hankkeen hyödyt ja riskit tavoitteena 

suorituskyvyn jatkuva parantaminen.

Lähde: Vison Alliance Partners Oy



Yhteiset tavoitteet

Tavoite Mitä tarkoittaa?

Portti Helsinkiin • Arkkitehtuuriltaan näyttävä (täyttää Helsingin kaupungin tavoitteet)
• Suunnitteluratkaisut laadukkaita (esim. alumiinikate, alakatot, lasiseinät, valaistus)
• Rakentamisen laatu korkeatasoista
• Aukion rakennukset terminaalin tasolle

Loistava käyttäjäkokemus • Uudessa terminaalissa miellyttävä, nopea ja turvallinen siirtyminen laivasta Terminaalin 
ulkopuolelle ja Terminaalin ulkopuolelta laivaan

• Viihtyisät uudet terminaalitilat, jossa palvelut sujuvat
• Rakentamisen aikana korkea asiakastyytyväisyys ( ei häiriötä eikä virhetilanteita,  opasteet 

jatkuvasti ajan tasalla, informaatio ennakoivaa) 

Positiivinen imago asukkaiden 
ja ympäristön kokemana

• Uuden terminaalin visuaalinen malli näkyville/näkyväksi
• Sosiaalinen media tukemaan viestintää asukkaille (mahdollisuus kaksisuuntaiseen 

viestintään)
• Hankkeeseen osallistuvien epämuodollinen viestintä positiivista ja asiallista 
• Työmaajärjestys ja  siisteys korkealla tasolla
• Valaistusta ja turvallisuutta parannetaan satamassa

Sataman häiriötön toiminta • Rekka- ja henkilöautoliikenne toimii laivaan ja laivasta ulos sujuvasti ja häiriöttä
• Rekkojen jonotus ja odotus on yhteen sovitettu työmaan kanssa; muutosten hallinta ja 

vastuut selvillä Satama – työmaa – infra.
• Kesäkuun 2016 liikenteensiirto onnistuu tavoitteen mukaisesti

Lähde: Helsingin kaupungin tavoitteet Länsisataman terminaalille



Yhteinen sopimus

1. Sopimusosapuolet
 yksi yhteinen sopimus

2. Sopimuksen tarkoitus
 hankkeen suunnittelu ja toteutus yhdessä 

tilaajan tavoitteisiin

 kehitys- ja toteutusvaiheet

3. Johtamisjärjestelmä
 yhteinen ja yksimielinen päätöksenteko

4. Resurssit ja hankinnat
 hankkeen parhaaksi

5. Oikeudet ja velvollisuudet
 tilaajan erillisoikeudet

6. Kustannukset ja maksut
 riskien ja hyötyjen jakaminen

 open books + palkkio

 kannustinmalli

7. Vakuutukset
 yhteinen vastuu (vakuutettu)

8. Immateriaalioikeudet
 yhteinen oikeus yhdessä tehtyyn

9. Sopimuksen päättäminen
 tilaajan oikeus keskeytykseen, 

irtisanomiseen tai poissulkemiseen

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen
 ei riidanratkaisupykälää

11. Allianssin toimintaperiaatteet
 integroituminen 

 luottamuksen rakentaminen

 jatkuva parantaminen

 hankkeen parhaaksi

 YSE ja KSE eivät ole käytössä



Yhteinen organisaatio

Projektiryhmä
 Operatiivinen johtaminen

 Tiimien nimeäminen ja ohjaus
 Toiminnan ja tulosten mittaaminen ja 

ennustaminen
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Tilaajaorganisaatio
 selkeät tavoitteet ja reunaehdot
 integroituminen omistajan kanssa
 parhaat resurssit
 päätöksenteon delegointi

Palveluntuottajat
 selkeät tavoitteet
 keskinäinen integroituminen
 parhaat ihmiset ja resurssit

vastuunotto
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vastuunotto

Muut ryhmät ja tiimit

Johtoryhmä
 Yksimielinen päätöksenteko

Projektipäällikön ja projektiryhmän
nimeäminen

 Tavoitekustannuksen ja tavoitteiden
vahvistaminen

Source: Project Alliancing, May 2010 Helsinki, Jim Ross, PCI Group

Projektipäällikkö

Integroitu tiimi
 selkeät vastuut ja tehtävät
 yksinkertainen organisaatio
hankkeen parhaaksi -periaate

Päätöksentekokyky
Riittävä prokura

Oman organisaation tuki



Budjetointi ja laskutus

• Korvattavat kustannukset

• Palkkio

Projekti-

kustannukset

- oma työ 

- hankinnat

- läpilasku-

tettavat

-

ei mittakaavassa

Kate

T
a

v
o

it
e

k
u

s
ta

n
n

u
s

P
a
lk

k
io

K
o

rv
a
tt

a
v

a
t 

k
u

s
ta

n
n

u
k
s
e
t

B
o

n
u

s
 /
 -

s
a
n

k
ti

o

Yleis-

kustannukset

Yhteinen kaupallinen malli

Kannustinjärjestelmä

• Kustannusbonus / -sanktio

• Suoritusbonus / -sanktio



Yhteinen kehitysvaihe

Rakentamisvaiheen läpivienti
 suunnitelmien ja toteutusten 

kehittäminen

 riskien hallinta

 käyttöönoton sekä jälkivastuun 

suunnittelu

Kehitysvaiheen 

läpivienti
 suunnittelu tilaajan 

tavoitteisiin

 tavoite-

kustannuksen 

määrittäminen

 avaintulosalueiden 

ja mittareiden 

määrittäminen

 toteutus-

suunnitelman 

laatiminen

Tarjouspyyntö-

aineiston 

laatiminen
 hankintailmoitus

 tarjouspyyntö

 allianssisopimus

 kaupallinen malli

Kilpailuttaminen 

neuvottelu-

menettelyllä
 Allianssi-

kyvykkyys

 kyky tuottaa arvoa 

rahalle (laatu)

 Palkkio (%)

Tilaajan 

tavoitteiden 

ja reuna-

ehtojen 

määrittely

Toteutus-

mallin 

valinta

Hankinta-

menettely 

valinta

Hankinnan 

suunnittelu

Strategia-

vaihe Allianssin kesto

Lähde: Jim Ross, Alliance Contracting, lessons  from the Australian experience, LIPS-conference in Karlsruhe 9.-11.12.2009

Jälkivastuu ja 

ylläpitovaiheen 

tehtävät
 käyttöönotto

 takuuajan tehtävät

Tilaajan exit tai investointipäätös

Kehitysvaihe

Jälkivastuu

Muodostamis-

vaihe

Rakentamisvaihe

Toteutusvaihe



1. Keskeisten osapuolten aikainen valinta

2. Yhteinen kehitysvaihe

3. Yhteinen organisaatio ja yksimielinen päätöksenteko 

(best for the project)

4. Riskien ja hyötyjen jakaminen

5. Avoimuus (open book)

6. Tilaajan exit -oikeus

YSE ja KSE eivät ole käytössä allianssikumppaneiden kesken

Allianssin keskeiset periaatteet



Kyse luottamuksen rakentamisesta



Kokemuksia Allianssimallista voimalaitoksen 

rakentamisessa



Allianssimalli Suomessa



Case-hankkeita



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1 Lielahti-Kokemäki radan peruskorjaus 100

2 Vuolukiventie 1b:n peruskorjaus 18

3 Tampereen Rantatunneli 180

4 Helsinki-Vantaan liikennealueiden päällystystyöt 
1) 20

5 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päärakennus
 2) 18

6 Järvenpään sosiaali- ja terveystalo 51

7 Franzenian peruskorjaus 
3) 6

8 Lahden matkakeskus 19

9 Pakilan alueurakka 8

10 As. Oy Helsingin Retkeilijänkatu 3-7 
4) 9

11 Jyrkkälän lähiön julkisivuperuskorjaus 28

12 As. Oy Gunillankallio 10 13

13 VTT:n ydinturvallisuustalo 
2) 30

14 Joensuun oikeus- ja poliisitalo 
2) 30

15 Naantalin voimalaitoksen allianssiurakka 45

16 Yliopistonkatu 4 peruskorjaus 25

17 Kainuun keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus 120

18 VT 6 peruskorjaus 76

19 Kempeleen TK 14

20 Hiukkavaaran monitoimitalo 24

21 LaNa (Lasten ja naisten sairaala) 
5) 60

22 Kotkan poliisitalo 
2) 20

23 Espoonlahden kirkko 
6) 8

24 Tampereen raitiotie 280

25 Turun Syvälahden koulun allianssiurakka 28

26 Finavian Asematason allianssiurakka 100

27 Jakomäen keskiosan kehittäminen 50

28 Tammelan stadion 60

29 Pohjankartanon koulusaneerausohjelma 
7) 10

30 Pitkäkankaan koulusaneerausohjelma 
7) 10

31 Finavian terminaalilaajennus 
6) 200

32 Harppuunakortteli 
7) 100

33 Äänekosken radan peruskorjaus 80

34 Rataverkon KP2-palveluallianssi 25

35 Tesoman hyvinvointipalvelut 140

37 Suomenlinnan huoltotunneli 7

38 Ylimaarian koulu 22

39 Raide-Jokeri 275

40 Lahden eteläinen kehätie - Allianssi 150

41 Vantaan koulut 2 kpl 40

42 Kuopion uusi sairaala 120

43 Tiestötietojärjestelmä- ja palvelut 8

44 Tikkurilan kirkko 44

44 Keravanjoen yhtenäiskoulu 32

45 Vaasan sairaala H-uudisrakennus 110

46 Pakilan palvelurkanneukset -allianssi 40

47 Infra-alan kustannuslaskentajärjestelmä 8

48 Kruunusillat-allianssi 120

Total 2981

2015 2016 2017
 Project

M€   2011 2012 2013 2014



Lahden matkakeskuksen allianssitoteutus

Hanke ja sen toteuttajat
 Lahden matkakeskuksen silta-, risteys- ja terminaali-

rakentaminen 6/2014-02/16
 Tavoitekustannus 18 M€
 Tilaaja Lahden kaupunki, sopimuskumppaneina SITO Oy 

puitesopimustoimittajana ja YIT Rakennus Oy
 Hankinta- ja allianssikonsulttina Vison Oy

Idea
 Kaukoliikenneterminaalin toteuttaminen projekti-

allianssilla erittäin kireässä aikataulussa ja rakennus-
teknisesti vaikeissa olosuhteissa

Vaikutukset
 Toteutus vajaat 2 kk myöhässä ja > 0,3 M€ yli 

tavoitekustannuksen, muut tavoitteet ylitetty
 ”Erinomainen onnistuminen – ei olisi toiminut perinteisin 

toteutusmuodoin”



Harppuunakorttelin ohjelma-allianssi

Hanke
 Turun Harppuunakorttelin suunnittelu ja 

toteutus 

 14 kerrostalon ja autohallin rakentaminen

 Tilaajan tavoitekustannus 120 M€

 Kehitys- ja toteutusvaiheet 2015-22

 Allianssiasiantuntijana Vison Oy

 Sopimuskumppaneina Sigge Oy, Sweco
Rakennetekniikka Oy, Optiplan OY, NCC 
Rakennus Oy, EMC Talotekniikka Oy yms.

Idea
 Merimieseläkekassan historian suurin 

investointi

 Toteutus ohjelma-allianssina; kaikki 
kohteet samojen sopimusosapuolten 
kanssa

 5 vuoden takuuaika



Äänekosken rata

 Biotuotetehtaan investointipäätös 
21.4.2015

 Valtion 80 M€:n rahoitusvaltuus 

 Ei valmiita suunnitelmia

 Erittäin nopea 
markkinavuoropuhelu ja 
toteutusmuotoselvitys 4-5/2015

 Hankinta 6-9/2015

 Kehitysvaihe 2015-16

 Toteutus 2016-17

 Käyttöönotto 15.8.2017 sovittuna 
päivänä

 Toteuttajana VR Track Oy 
(suunnittelu ja rakentaminen), 
Sähköistys erikseen 
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Mitä on Target Value Design
Ja

Target Value Delivery

Case Tampereen Rantatunneli



Yhteenveto
Mistä ihmeestä on kysymys??

• ”Value” not just ”cost”  - Arvoa rahalle ajattelu konkretisoituu Tilaajan 
tavoitteisiin suunnitteluprosessissa

• Tavoitteena  on suunnitteluratkaisuilla ja tuotannon suunnittelulla 
täyttää kaikki tilaajan asettamat tavoitteet  hyödyntämällä käyttäjän, 
tilaajan – suunnittelijan – rakentajan  osaamista

• Työskennellään yhdessä yhteisissä tiloissa
 Epämuodollinen vuorovaikutus
 työpajatyöskentely,
 Päätöksenteko

• Suunnitellaan siten, että suunnitelmat ovat rakennettavissa  
tehokkaasti, modulaarisuus, toistettavuus, esivalmistus..

• Suunnitellaan siten, että pysytään budjetissa (tavoitekustannus, 
tavoitebudjetti)



Case Rantatunneli

Lähtökohdat:

 Budjetti 185 M€ 

 Poliittisesti niin arka hanke, ettei lisärahaa voitu kuvitellakaan 
haettavaksi

 Hankkeesta tehty tiesuunnitelma, jossa oli kuvattu mm. 
suunnitteluperusteet sekä hankkeen laajuus

 Hanketta lähdettiin toteuttamaan allianssimallilla, jossa 
mukana Tampereen kaupunki, Liikennevirasto,  Lemminkäinen 
Infra Oy, A-insinöörit sekä Saanio-Riekkola Oy



Case Rantatunneli

TVD-prosessi

 Tilaajan tavoitteiden kirkastaminen keväällä ja loppukesästä 2012
 Täyspäiväisen Big roomin perustaminen ja organisointi 

tekniikkaryhmiin
 Ensimmäinen kustannusarvio tiesuunnitelman perusteella 221 M€
 Lokakuussa 2012 päätettiin, että tavoitekustannustaso on 180 M€. 

Siihen pyrittään riippumatta että ei vielä tiedetty miten

 Teknisen hinnan tavoitteet teknisille ryhmille
 Suurten linjojen innovointipäivät
 Viikkolukujärjestyksen luonti, tekniikkaryhmien työpajat sekä 

yhteensovituksen työpajat
 Arvoa rahalle valmennukset
 Ideat ja innovaatiojärjestelmän lanseeraus
 Ratkaisujen arviointilomakkeet (täyttää tilaajan tavoitteet, luo arvoa)





Case Rantatunneli

TVD –prosessin Lopputuloksena 
tavoitekustannus 180,3 M€
 Ei muutoksia laajuuteen
 Ei muutoksia laatutasoon

Target Value Deliveryä varmistamaan 
kannustinjärjestelmä



Case Rantatunneli

TVD –prosessin Lopputuloksena toteutuneet 
kustannukset alle 178 M€
 Ei muutoksia laatutasoon
 Tilaaja teki noin 20 laajuusmuutosta 

urakan aikana



Finavia, Helsinki-Vantaa

 Helsinki-Vantaan lentoaseman 
kehitysohjelmassa määritetty tarve
– Lisää tilaa ”airside” alueelle

– -> uusi terminaali Lähtevien ja 
Saapuvien matkustajien 
matkustajaprosessille

 Uudisrakentamista n. 40.000 brm2

 Korjausrakentamista / tilamuutoksia 
n. 50.000 bmr2 alueella

 Ulkoalueiden muutoksia

 Kustannuarvio n. 360 M€



Tavoitteet kehitysvaiheelle

 Vahva integraatio allianssi osapuolien 
välillä

 Tehokas toiminta Big-room
ympäristössä

 LPS käyttö aikataulutuksessa ja 
aikataulun seurannassa

 TVD-prosessin tehokas 
hyödyntäminen kehitysvaiheen aikana

 Avainkumppaneiden osallistaminen 
hankkeen kehittämiseen –
Infraurakoitsija integroitu 

 Jatkuva parantaminen on mittaroitu
tulostavoite 







Tämän päivän haasteita

 Kulttuurin muutos – ei pelkkä sopimusmalli 

tai toteutusmuoto

 Tilaajalla riittävät resurssit

 Kehitysvaiheen resursointi ja suunnittelu

 Tilaajan tavoitteisin suunnittelu –prosessi 

(TVD-prosessi)

 Muutoksen ulottaminen työntekijöihin ja 

alihankkijoihin saakka 

(projektihenkilöstö ja alihankkijat)

 Lean-tuotanto



Entä tulevaisuus….



Reinventing Construction: a Route to Higher Productivity, McKinsey Global Institute, February 2017



Reinventing Construction: a Route to Higher Productivity, McKinsey Global Institute, February 2017







TYÖNTEKIJÄT

KESKIJOHTO

YLIN JOHTO

YLIN JOHTO

KESKIJOHTO

ARVON LUOJAT
(TYÖN TEKIJÄT)

LEAN ON TODELLINEN HAASTE JOHTAMISELLE

Klassinen johtaminen
Lean johtaminen
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VIRTAUTUKSEN

KEHITTÄMINEN CONSTISSA

• Useita ”osittaistestauksia”
– Osittaisia onnistumisia 2014-2016; Jyrkkälä

(parvekkeet, sokkelilaatoitus), Ideal-putkiremontit, 
Hilton Strand (hotelli), Flowall tekniikkaseinä…

• Läpimurto 2017
– Viihtyvyyskorjaukset

– Putkiremontit (Raksavirtaa –hanke)

– Vuokratalot

– Raskas korjaus/ muutostyö

• Tulevaa kehittämistä
– Uusia virtautuskohteita ja osittaisia sovelluksia 

– Asian sisäistäneitä tiimien kasvattaminen

– Konseptoidut virtautusmallit

24.10.2018 Kumppanisi korjausrakentamisessa   |   www.consti.fi48



Helsingin yliopisto, Tiedekulman 
saneeraus



• Lohkojako toimi hyvin ja työkuormat osuivat oikeaan

• Aikataulun visuaalisuus ja viestittävyys ylivoimaisesti paras

• Resurssit voitiin kohdistaa paremmin

• Työt olivat jo alkaneet

• Aliurakat olivat suurimmaksi osaksi jo sovittu

• Laadittiin yksittäisvirtaava tahtiaikataulu Tiedekulman neljälle samanlaiselle 
kerrokselle

• Pohjana laadittu yleisaikataulu, johon verrattuna uudella aikataululla 
läpimenoaika lyheni 57 %

Mitä tehtiin?

MITÄ

HAASTEET

LOPPUTULOKSET



IPT2 –hanke

Leading public 

owners + 

service 

providers

Joint learning 

by using Pilot 

projects

Developing Integrated 

Project Deliver models 

for Finnish market

Finland #1 

Using Integrated 

Project Delivery 

methods in large 

capital projects
Market and services











• liikennöinti

• uudet toimialat



Kulttuurin muuttaminen

on iso asia



” Rakennusteollisuus tulee muuttumaan radikaalisti
ja se tapahtuu tekemällä pieniä asioita joka päivä”

Tuottavuuspaine Käyttäjätyytyväisyyspaine Toimintaympäristön paine

MIKSI MUUTOS





AS I A N T U N T I J A PA LV E L U A

AM M AT T I L A I S I L L E

KIITOS!


