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Projektisysteemit: Alihankinnan integrointi



”Jottain tarttis tehrä”Mauno Koivisto

Brittiläisen talouslehden The Economistin 

mukaan yli 90 prosenttia kaikista maailman 

rakennushankkeista on joko myöhässä tai 

ylittänyt budjettinsa

Rakennustoimialan tuottavuus ei ole 

kasvanut vertailuvälillä 1975…2015 

Yhä useammin rakennushankkeiden 

sopimukset johtavat riitaan ja oikeussaleihin



RAIN Hanke: Työpaketti Projektisysteemit

• http://lci.fi/

• ”…Yksi allianssimallien sudenkuoppa on se, että 
allianssiosapuolten kesken luodut yhteiset 
tavoitteet ja kannustimet eivät välity 
aliurakoitsijoiden sopimuksiin. Kun allianssin 
osapuolet käyttävät Big Room -toimintaa, yhteisiä 
workshoppeja ja visuaalisia johtamistyökaluja, 
aliurakoitsijat jäävät tästä kaikesta helposti 
ulkopuolelle…”

Rakennuslehti 12.12.2017 / Jyrkkäranta, Salminen, Ratamäki

• Rakennushankkeen uusiutuvat toteutusmuodot



Pääurakoinnin Trendi Kohti IPT Malleja = ”Allianssi”  

IPT (Integroitu 

projektitoimitus)

Tavoitteena Optimointi 

hankkeen parhaaksi

= Asiakasarvo

Alan alhainen tuottavuus nousuun IPT mallilla:

✓ ”Yhteinen suunta, Yhteinen matka, Yhteiset Tavoitteet”

✓ Tiimi:  Monimuotoista osaamista, paras asiantuntemus ja yhteistyökyky´´

Allianssin 

sopimusehdot
(Rakennustieto 

julkaisee RT kortin 

2018)

YSE

KSE

Pilkottu

Osaoptimoitu

Jokainen tavoittelee 

vain oman osuutensa 

maximaalista tulosta 

Vastakohtia



YHTEISET TAVOITTEET KAIKILLE
Onko se mahdollista??? Tarvetta on!!!

• Alihankinta-aste vaihtelee n. 50…80% isoissa vaativissa 
rakennushankkeissa

• Rakennukset (ja infra) ovat nykyään monimutkaisia 
kokonaisuuksia ja vaativat paljon erikoisosaamista →
Erikoisurakoitsijoiden tietotaito tarvitaan käyttöön

• Allianssisopimukseen ei voida tuoda kaikkia osapuolia. Ketkä 
pitäisi ottaa mukaan?”

• Alihankinnan integrointi perinteisessä muuttuvassa 
tilanteessa. Onko se este Integraatiolle vai miten sen 
toteuttaisi?

Henri Jyrkkäranta Helsingin Ylipiston Kiinteistöpalvelut 

Rakennuttamispalvelujohtaja

❑ Miksi Integraatio

❑ Vuolukiventien Allianssista pilotista  →

Tiedekulma → Päärakennus 

❑ Ajatuksia

❑ Case 

Juha Salminen Consti Oy Kehitysjohtaja

❑ Miten asettaa tavoitteet

❑ Aliurakoinnin kannustavat sopimusmalli

❑ Kokemuksia



MIKSI TEKIJÄT ON INTEGROITAVA?
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SOPIMUSSUHTEIDEN 
KEHITYS

Vuolukiventien Allianssi

Päärakennuksen Allianssi

Tiedekulman Allianssi



▪ Osapuolten yhteisen intressin varmistaminen kaupallisella mallilla. Ei eriäviä ansaintamalleja

▪ Bonus/sanktio- mallin saa mukaan hankintoihin ja aliurakoitsijoiden kannustimet sovitettava 
palvelemaan allianssin tavoitteita!

▪ Onnistunut hankinta vaatii valmistelua hankkeen kaikilta osapuolilta (tilaaja-suunnittelija-
urakoitsija)

▪ Ei saa tuijottaa vain halvinta hankintahintaa, vaan kilpailuttaminen laatu/hinta- perusteiseksi.

▪ Pitääkö hankintavaiheessa aina olla hintakomponentti?

▪ Miksi tarjoajilta ei vaadita enemmän?

▪ Yhteistoiminnalliset työskentelytavat otettava käyttöön varmistamaan tekijöiden osaamisen 
hyödyntämiseksi suunnittelussa

▪ Kenen vastuulla on perehdyttää tekijät hankinnan sisältöön?

AJATUKSIA ALIHANKINNAN INTEGROIMISEKSI



▪ Talotekniikkaurakoitsijoiden hankinta toteutettiin yhteistyössä tilaaja-suunnittelija-urakoitsija

▪ Hankinta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja aito vaikutusmahdollisuus toteutuksen sisältöön

▪ Hankinnan tavoitteet avattiin tarjoajille infotilaisuudessa ja tavoitteista valintaperusteita

▪ Ansaintamekanismit sovitettiin yhteen allianssin ansainnan kanssa, ei ristiriitoja

▪ Kannustimissa onnistuminen oli aidosti kaikkien intressi

▪ Säännöllinen seuranta hankkeen etenemisen aikana 

CASE: ONNISTUNUT INTEGROINTI



TAVOITTEITA ALIURAKAN KANNUSTAVILLE 

SOPIMUSMALLEILLE

• Perustuvat allianssin / projektin yhteisiin tavoitteisiin

• Selkeät ja ymmärrettävät

• Monistettavuus, mahdollistaen kevyen räätälöinnin

• Hallinnollinen keveys

• ”Psykologisten esteiden” voittaminen

– Täysi avoimuus haastava, etenkin PU → AU

• Pitää huomioida erilaiset tavat laskea katetta

Kumppanisi korjausrakentamisessa   |   www.consti.fi
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Kiinteä-

hintainen 

aliurakka

Aliurakoitsijan 
kustannukset

Tilaajan korvaus 
pääurakoitsijalle
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Aliurakoitsijan 
kustannukset

Urakkasumma
(kiinteä tai 

tavoitehinta)

Kustannusylitys

Kustannussäästö

Aliurakoitsijan 
kustannukset

Aliurakoitsijan 
kustannukset

Kokonaishinta 

yhteisellä 

riskivarauksella

Riskivaraus

Riskivaraus
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Kannustepalkkio ja 

-sanktio

Aliurakoitsijoiden yhteinen 
bonuspooli

Maksetaan tai vähennetään asetettujen tavoitteiden 
tai sanktioiden toteutuessa 

Riskivaraus

Riskivaraus

Tavoitehintamallit

Aliurakoitsijan 
kustannukset

Aliurakoitsijan 
kustannukset

Aliurakoitsijan 
kustannukset

Aliurakoitsijan 
kustannukset

Tavoitehintainen 

urakkasopimus

Osuus pääurakan 

säästöstä

50 % säästöstä
50 % säästöstä

50 % ylityksestä
50 % ylityksestä

Osuus pääurakan säästöstä

Riskivaraus Riskivaraus

Riskivaraus Riskivaraus

Osuus omasta ja PU:n ylityksestä

ALIURAKOIDEN KANNUSTAVAT 

SOPIMUSMALLIT



ALIURAKKASOPIMUSTEN VYÖHYKEMALLI
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Isot aliurakat

Normaalit aliurakat

Pienet AU + toimittajat

Allianssi

Aliallianssi / kannustava maksuperuste

Kannustepalkkio/sanktio

Normaali sopimus/tilaus

Allianssin / hankkeen 

hankintastrategia!



KOKEMUKSIA CONSTILLA

• Sopimuksia tarkastellaan sekä pääurakoitsijan että aliurakoitsijan 
(talotekniikka) näkökulmista 
– Kannustavat mallit ovat harvinaisia 

– Tavallisin malli on varsinaisesta maksuperusteesta irrallinen bonusjärjestelmä, 
summat pieniä → vaikuttavat jos sidotaan henkilökohtaisiin tulospalkkioihin

– Tavoitehintamalleja jonkun verran

• Malleja on tarkoitus kehittää sisäisissä urakoissa
– Kaksi casea: yhteinen tarjous alusta asti / normaali urakka

– Osa katteesta yhteiseen pooliin

– Jaetaan kate/tappio urakkasummien suhteessa

– Päätetty pilotoida ja tehdä yleinen sisäisten urakoiden malli

– Tärkeätä käydä läpi kaikkien työntekijöiden kanssa ja huomioida tulos- ja 
urakkapalkkioissa!
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Yhteenveto

• Aliurakoitsijoiden integrointi on tärkeätä etenkin IPT 
toteutusmuodoissa - se on vielä käyttämätön potentiaali!

• Allianssin hankintastrategiassa päätetään osapuolet ja 
integroinnin muodot

• Malleista tarvitaan kokemuksia ja niitä tulisi standardoida, jolloin 
hankekohtainen soveltaminen tehostuisi

• Kysymys yleisölle: mitä kokemuksia eri malleista on, mikä toimii 
ja mikä ei?
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KIITOS!

RAIN Tutkimusonsortiohankkeen Aliurakointiryhmä
Vasemmalta: Henri Jyrkkäranta, Hannu Ratamäki, Juha Salminen


