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NA4 CHP-projekti:
Ensimmäinen allianssimallilla toteutettava teollisuushanke
Asiakas: Turun Seudun
Energiatuotanto Oy
Rakennusaika: 9/2014 – 9/2017
• Uusi CHP –yksikkö nykyisen
viereen, koko hankkeen
kokonaiskustannus-arvio 260 m€
(Allianssin osuus noin 50 m€)
• Kehitysvaihe 10/ 2014 - 4/ 2015
• Toteutusvaihe 5/ 2015 - 9/ 2017
• Allianssin tuottajaosapuolet: YIT,
A-Insinöörit ja AX LVI
• Tavoitteena 60 %
biopolttoaineosuus.
• Monipolttoainevoimalaitoksen
polttoaineteho on n. 430 MW.
• Tästä tuotetaan 92%
hyötysuhteella 396 MW energiaa,
josta saadaan
146 MW sähköä ja 250 MW
lämpöä.
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Aito allianssi
Innovatiivisuus tekemisessä mukana
Teollisuusrakentamisen toimintavan muutos

NA4 CHP:n rakentaminen

Rakentamisosuuteen kuuluvat
•
•
•
•

Pohjarakentaminen ja paalutustyöt
Kaikki laite- ja rakennusperustukset
Turbiini ja prosessitilat
Polttoaineen käsittelyjärjestelmän
betonirakenteet

YIT toimii hankkeen päätoteuttajana
• Työmaapalvelut
• Töiden yhteensovitus
• Turvallisuusyhteistyön
koordinointi
Kuva: Kattilarakennuksen paalulaatan höyrytystä
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Projektin sopimusrakenne

Rakentamisen
allianssisopimus

Tilaajan perinteiset sopimukset +
kannustinjärjestelmä

Prosessisuunnittelu ja
asennusvalvonta: Pöyry

Tilaaja:
TSE

Kattilatoimittaja: Valmet

Turbiinitoimittaja:
Siemens

Päätoteuttaja:
YIT Rakennus

ARK ja RAK
suunnittelu:
A-Insinöörit

LVIAS
suunnittelu:
AX-LVI

Kuljettimet: Raumaster

Sopimukset:
•
Allianssiosapuolten nimiin
•
Perinteisillä malleilla
•
Voivat sisältää kannustimia
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Aliurakoitsijat

Materiaalin
toimittajat

Muut
alihankkijat

NA4 CHP on Vuoden työmaa 2016

”NA4 CHP on voittanut Vuoden työmaa 2016 –kilpailun. Kilpailuvoitto on erittäin
merkittävä, sillä kyseessä on ensimmäinen teollisuusrakentamisen allianssi.
Allianssiosapuolina ovat A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Insinööritoimisto AX-LVI Oy,
Turun Seudun Energiatuotanto Oy ja YIT Rakennus Oy.
Raadin arvosteluperusteluina olivat hankkeeseen liittyvien henkilöiden korkea
ammattitaito niin rakennuttajan, suunnittelijoiden kuin rakentajienkin osalta, hyvä
henki työmaalla, erinomainen työturvallisuuden taso sekä innovointi.”
(TSE 2017. http://www.tset.fi/na4-chp-projekti.)

Kuva: Kattilarakennuksen paalulaatan höyrytystä
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Ihmiset ja johtaminen:
Toimivan työyhteisön perusta (Järvinen 2001. Onnistu esimiehenä.)
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Selkeä organisaation perustehtävä:
”Hankkeen parhaaksi” - Allianssimalli tukee onnistumista
Kustannusten hallinta kokonaisuutena hyvällä tasolla:
kaupallinen malli ohjaa tavoitekustannuksen alitukseen ja
menestymiseen avaintulosalueilla eli mahdolliseen
bonukseen
•
•
•

Kustannukset pitävät ja alittuvat
Ratkaisukeskeinen toimintatapa: haetaan aktiivisesti
parhaita ratkaisuja
Nopeaa ja oikeanaikaista päätöksentekoa

Avaintulosalueet ohjaavat haluttuun suuntaan
perinteistä ohjausta paremmin mm.:
•
•
•

Erinomainen aikataulun pitävyys
Suunnittelun laatu: Yhteistyö suunnittelun ja tuotannon
välillä on ollut poikkeuksellisen tuloksekasta
Turvallisuustaso on korkealla ja tapaturmataajuus
poikkeuksellisen alhaisella tasolla

Johdettu innovaatioprosessi on tuottanut tulosta:
•
•
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Jatkokehitykseen ja toteutukseen edenneitä ideoita yli
100 kpl, suoria kustannussäästöjä projektille
Lisäksi monilla ideoilla on ollut turvallisuuteen, laatuun ja
ympäristöön liittyviä myönteisiä vaikutuksia, jotka eivät
ole muutettavissa rahaksi

Avoin vuorovaikutus ja toiminnan jatkuva arviointi

• Systemaattinen innovaatioprosessi: ideoiden
tuottaminen kullekin avaintulosalueelle, käsittelyt
johtoryhmässä ja palkitseminen
• Avoin yhteistyö Open Book-periaatteella - Big
Room ja Target Value Design tukevat avoimuutta
• Aikataulu- ja työvaihehallinta Last Planner –
menetelmää hyödyntäen
• Aktiivinen tiedottaminen työmaan sisällä, mm.
työmaan oma Yammer –kanava, viikkotiedotteet,
turvavartit, sähköiset näyttötaulut
• Itsereflektio parantamisen työkaluna, toimintatapa käytössä myös eritasoisissa
kokouksissa (esim. allianssin projekti- ja johtoryhmä)
• Yhteistyökykymittari hankkeen eri osapuolten kesken

YIT |

Plussat ja deltat
• Hyvää?
• Luottamusta, yhteistyötä, visuaalista, osallistavaa, sitouttavaa,
tavoitteellista, hankkeen parhaaksi, parempi lopputulos
• Mukava tapa tehdä töitä
• Oppiminen: Kaikki osapuolet oppivat
• Avoimuus: Ymmärretään paremmin toisten haasteita
• Kehittäminen: Haetaan parhaita ratkaisuja
• Osallistaminen: Eri osapuolten yhteistyön tuloksena syntyvät parhaat
ratkaisut, innovaatiot ja ideat

• Kehitettävää?
• Luottamuksen pohjalla tunteminen eli tarvitaan myös epävirallisia
mahdollisuuksia tutustua eri osapuoliin.
• Nykyistä vähemmän sopimusrajapintoja
• Vielä selkeämpi roolitus ja tehtävien kuvaus. Kaksoisroolit?
YIT |

9

