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Rakennamme koteja ja toimivaa yhteiskuntaa

• Luomme kestävää kaupunkiympäristöä 

rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infra-

struktuuria sekä kokonaisia alueita.

• Meillä on vahva markkina-asema ja pitkä 

kokemus. Tarjoamme ensi-luokkaisen 

asiakaskokemuksen, korkeaa laatua ja 

monipuolista osaamista.

• Toimimme Suomessa, Venäjällä, Baltian 

maissa, Tšekissä, 

Slovakiassa ja Puolassa. 

• Vuonna 2015 liikevaihtomme 

oli 1,7 mrd euroa ja liikevoitto 

76* milj. euroa.

• Työllistämme yli 5300 henkilöä.

• YIT:n osake on listattu NASDAQ 

OMX Helsingin listalla. YIT:llä on 

yli 42 000 osakkeenomistajaa. 
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*ilman kertaluonteisia eriä
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YIT-konserni

Asuminen

Venäjä

Toimitilat

ja infra

Asuminen

Suomi ja CEE

YIT:n toimialajako 
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Yhteistoimintamalli mahdollistaa ”hankkeen parhaaksi” 
ajattelun

• Hankkeen parhaan, onnistuneen 
lopputuloksen: laatu, 
kustannukset, aikataulu

• Innovaatioiden syntymisen ja 
joustot

• Paremman riskienhallinnan

• Sopimusriidat vähenevät

Malli mahdollistaa 

• Yhteiset tavoitteet

• Aikainen integroituminen, yhteinen 
organisaatio ja kaikkien osaaminen 
käyttöön hankkeen parhaaksi

• Kaupallinen malli ja 
kannustinjärjestelmä: riskien ja 
hyötyjen jakaminen

• Luottamuksen rakentaminen

• Sitoutuminen korkeampaan 
suoritustasoon

• Target Value Design -prosessi

Yhteistoimintamallin elementit 

”We all win or we all lose”

• Vaativan kilpailutusvaiheen hyvän 
toteutuksen 

• Muutosta perinteisessä 
markkinassa, toimintavoissa ja 
odotuksissa

Malli vaatii
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Tampereen pikaraitiotie, allianssi
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Lupaviranomaiset: 

AVI, Trafi, ELY, Tukes, 

Liikennevirasto, 

Museovirasto

Liikennejärjestelyt 

ja väylien käyttäjät: 

Ohikulkijat, taksit, 

KTK, SKAL 

Lähialueen asukkaat, 

kiinteistöjen omistajat, 

vuokralaiset/käyttäjät
(yritykset, yksityishenkilöt, 

koulut ja päiväkodit)

Viranomaiset: 

Poliisi, palo- ja 

pelastustoimi

Tampereen kaupunki:

virastot, lautakunnat, 

sähkö-, vesi- ja 

kaukolämpöyhtiöt, 

muut seudulliset 

organisaatiot

Allianssikumppanit:

Tampereen kaupunki, 

VR Track, Pöyry, 

Ratatek, YIT

& aliurakoitsijat/-

hankkijat
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NA4 CHP-projekti, Naantali, allianssi
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Muut 

alihankkijat

Allianssikumppanit:

Turun seudun 

Energiatuotanto, 

A-insinöörit, AX Lvi ja 

YIT

Materiaalin 

toimittajat

Aliurakoitsijat

Naantalin 

kaupunki

Kattila- ja 

turbiini-

toimittajat, 

Kuljettimet

EPCM: 

Pöyry
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E18 Hamina – Vaalimaa, elinkaarihanke
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Lupaviranomaiset: 

AVI, Trafi, ELY, Tukes, 

Liikennevirasto, 

Ympäristökeskus, 

Museovirasto

Tienkäyttäjät: 

Yksityiset 

tienkäyttäjät 

(työmatka, vapaa-

aika), joukkoliikenne, 

ammattiliikenne 

(Suomi & Kv-

näkökulma)

Alueen asukkaat ja 

yritykset: maan- ja 

kiinteistöjen omistajat, 

vuokralaiset/käyttäjät
(koulut ja päiväkodit, 

yksityiset yritykset)

Viranomaiset: 

Poliisi, Palo- ja 

pelastustoimi, 

Rajaviranomaiset, 

Tulli, Puolustus-

voimat

Kaupungit ja kunnat:

Haminan kaupunki, 

Virolahden kunta, 

Miehikkälän kunta

Elinkaarikumppanit:

Liikennevirasto, 

Tieyhtiö Vaalimaa, 

Meridiam Infrastructure, 

YIT, aliurakoitsijat ja muut 

yhteistyökumppanit

Teiden 

kunnossa-

pito

Suunnit-

telijat ja 

yhteistyö-

kumppanit
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Tripla by YIT – omaperusteinen kehityshanke

Lupaviranomaiset: 

ELY, Liikennevirasto, 

AVI, Trafi

Väylien käyttäjät: 

Ohikulkijat, 

työmatkaliikenne, 

taksit, raskasliikenne 

Lähialueen asukkaat, 

kiinteistöjen omistajat, 

vuokralaiset/käyttäjät
(yritykset, yksityishenkilöt, 

päiväkodit)

Helsingin kaupunki:

virastot, lautakunnat, 

sähkö-, vesi- ja 

kaukolämpöyhtiöt, 

muut seudulliset 

organisaatiot (HSL)

Kiinteistö-

sijoittajat

Potentiaaliset 

vuokralaiset ja 

asukkaat

Viranomaiset: 

Poliisi, palo- ja 

pelastustoimi

Senaatti-

kiinteistöt

& aliurakoitsijat ja muut 

yhteistyökumppanit




