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My key points will be

 Need to change

 FTA strategic goals

 Integrated Project Delivery (IPD) is an excellent environment to adapt Lean Construction to 
construction projects, alliance is a tool 

 To create  IPD-culture, brave owner organizations and owner people are needed and great dialogue
with the construction industry

 IPD-projects create great results

 Focus on people, challenge and educate them

 Co-operate with research institutes  
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Mt 101, Kehä I parantaminen
Vt 8 Turku-Pori
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie
E 18 Hamina-Vaalimaa (PPP-hanke)
Vt 6 Taavetti-Lappeenranta
Vt 5 Mikkelin kohta
Vt 5 Mikkeli-Juva
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie
Vt 3 Tampere-Vaasa, Laihian kohta 1. vaihe
Kt 77 Viitasaari-Keitele
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan tieinvestoinnit
Vt 4 Oulu-Kemi
Vt 22 Oulu-Kajaani-Vartius

Helsingin ratapiha
Keski-Pasilan länsiraide
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 1. vaihe
Riihimäen kolmioraide
Luumäki-Imatra
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet
Pori-Mäntyluoto sähköistys
Pohjanmaan rata
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Rauman meriväylä
Savonlinnan syväväylän siirto
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TIEHANKKEET VESIVÄYLÄHANKKEET

RATAHANKKEET

Vt 1 Kirkkojärvi
Mt 132 Klaukkalan ohikulku
E18 Turun kehätie 
Mt 438 Vekaransalmen lossi
Vt 9 Jännevirta
Vt 21 Kolari-Kilpisjärvi (Aurora)
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Support
- Länsimetro
- Raidejokeri

- Tampereen raitiotie

Uudet 2018 rahoitusta saaneet
- Kokkolan meriväylä
- Mt101 Kehä I Laajalahden kohta
- Kt51 Länsimetron jatkon liityntäliikenne 
- Vt4 Kirri – Tikkakoski
- Vuosaaren meriväylä
- Hailuodon kiinteä yhteys

Current major projects 2018

• In 2018 about 
600 M€ will 
spent on large 
investment 
projects

• Current projects 
of the Projects 
Division amount 
to about 2,6 
Billion euros. 
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The worldwide 
challenge in 

Construction

Procurement
Process
People

=>Innovations
=>Productivity
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• We do believe there is huge potential, which is connected to the way of 
acquiring services and cooperating during the project

• To improve productivity of the entire industry

• To change the culture into a more open and 
trusting way of working 

• To improve the customer satisfaction for end 
products – faster, better quality and cheaper

• To develop innovativeness and knowledge

FinnTrA’s Strategic Targets from 2010

Development of Productivity of Construction in Finland
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75

69

Contractors and Consultants estimate FTA every year

Procurement capability

Network skills

Partnership skills 

The most development areas in FTA:
• The sharing of risks and benefits in contracts
• The selection criteria, which are encouraging contractors to develop their 

expertise and innovations

Scale (1…6)
17 100

We are 
not yet 
in top 
level



Integrated project delivery (IPD) is an excellent environment to 
adapt Lean Construction to construction projects 



• Who are pricing risks? Who are bearing risks?
• How I am able to get different parties to collaborate together?
• How do I ensure, that different parties optimize the whole 

instead of optimizing their own?
• How do I create an project organization which deliver 

transparent information?
• How can we add value for money and customer?
• How can we eliminate waste and focus more on people?

Managing projects having risks and contingency 

Owner’s thoughts



To create  IPD-culture, brave owner organizations and owner people 
are needed and great dialogue with the construction industry





Leading public organizations

Promoting change
An example of leading owner  

organizations and people
Dialogue between the owner 

organizations
Dialogue with the industry



First Pilot projects

Liekki-project (Railway renovation), Finnish Transport Agency

Tampere Tunnel, City of Tampere, Finnish Transport Agency

Vuolukiventie campus renovation, University of Helsinki, Center for the 
Premises and Facilities



IPD-projects create great results

Liikennevirasto 13

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

3000 M€ 
projects in 6 

years


Perustiedot



				Hanke		Tavoite		Aikataulu		Kustannusarvio		Hankemuoto		Strategiavaihe		Muodostamisvaihe		Kehitysvaihe		Toteutusvaihe		Tilaaja		Rakennuttaja		Suunnittelijat		Toteuttajat		Visonin tehtävät

		1		As. Oy Gunillankallio 10 		Merimieseläkekassa rakennuttaa Helsingin Kruunuvuorenrantaan vuokrakerrostalon allianssimallilla		2014-16		10 milj. €		Allianssi		3/2014, lyhyet neuvottelut MEK:n, Fira Oy ja Sigge Oy:n kanssa		3-5/2014, arkkitehtisuunnittelukilpailun voittaneen Sigge Oy:n ja Fira Oy:n integrointi		6/2014-				MEK		MEK		Sigge Arkkitehdit Oy, tj. Pekka Mäki, p. +358 40 5441794 / pekka.maki@sigge.fi & Narmaplan Oy
		Fira Oy, Sakari Pesonen, p. 040 120 7442 / sakari.pesonen@fira.fi		Allianssitoteutuksen sopimusmallin suunnittelu ja konsultointi 3/2014-12/2014-. Allianssimallin esittely MEK:lle ja Sigge Oy:lle selä sopimuksen ja sopimusliitteiden laatiminen (Saarinen)				JaS

		2		As. Oy Helsingin Retkeilijänkatu 3-7 						10 milj. €		Allianssi										Fira Oy						Fira Oy & Co
						JaS

		3		Elä ja asu –seniorikeskusten rakentaminen 		Espoon kaupunki on suunnitellut toteuttavansa useita Elä ja asu -seniorikeskuksia, joissa yhdistetään nykyisen moniportaisen hoiva-asumisen eri muodot. Näiden keskusten tarkoitus on palvella asukkaiden lisäksi myös niiden alueilla asuvia. Kuhunkin. 30 milj. euron hintaiseen keskukseen rakennetaan 120-160 asuntoa yhteistiloineen ja tarvittavine ravintola-, liikunta-, harrastus- ja tukipalveluineen.				60-90 milj.€		Allianssi										Tilakeskus-liikelaitos Espoo												APi

		4		Franzenian peruskorjaus 		1930-luvulla valmistunut 1850 huoneistoneliön Helsingin Yliopiston  vanha koulurakennus, joka peruskorjataan päiväkodiksi .		2013-14 		6,3 milj. €		Partnering										Helsingin yliopisto  						Consti Korjausurakointi Oy		Yhteistoimintamallin kehittäminen 6/2013				APi

		5		Yliopistonkatu 4 peruskorjaus 		Helsingin yliopisto toteuttaa Hallituskadun ja Fabianinkadun kulmassa olevan hallinto-rakennuksensa perinpohjaista saneerausta kokonaan uudenlaiseen toiminnalliseen käyttöön. hallintorakennus muutetaan peruskorjauksen yhteydessä tieteen ja yhteiskunnan kohtaamispaikaksi, Tiedekulmaksi. Peruskorjaus valmistuu syksyllä 2017		2014-17		15-25		Allianssi				6 / 2014- 1 /2015
Arkkitehtuurikilpailu ja toteuttajan kilpailutus peräkkäin erikseen neuvottelumenettelyllä		2-12 / 2015		1 / 2016		Helsingin yliopisto				JKMM Arkkitehdit		SRV-Rakennus Oy						APi

		6		Helsinki-Vantaan liikennealueiden päällystystyöt 		Helsinki-Vantaan liikennealueiden päällystystyöt sisältäen 3 suunnittelu ja toteutusjaksoa. Jokainen päällystyskausi on vuoden mittainen sisältäen lyhyen suunnittelujakson ja toteutuksen. Suunnittelujaksolla määritellään työn sisältö. Hanke on tiukkojen säännösten vuoksi monimutkaisempi verrattuna kadun rakentamiseen tai moottorityön päällystämiseen ja sisältää kovat laatuvaatimukset.		2012-14		20 milj. €		Hybridi						1.2.2012-31.12.2014 sisältäen 3 vuoden mittaista jaksoa joihin kuhunkin kuuluu suunnitteluvaihe ja toteutusvaihe		1.2.2012-31.12.2014 sisältäen 3 vuoden mittaista jaksoa joihin kuhunkin kuuluu suunnitteluvaihe ja toteutusvaihe		Finavia						Lemminkäinen Infra Oy						LMe

		7		Jyrkkälän lähiön julkisivuperuskorjaus		Koy Jyrkkälänpolun 17 asuinkerrostalon julkisivusaneeraus ja alueen imagon parantaminen. Hankkeen suunnittelu ja toteutus allianssina.		2014-18		20 milj. €		Allianssi. 		1-4/2014, Visonin ehdotus		5-9/2014, rakennuttajakonsultin, suunnitteluryhmän ja päätoteuttajan kilpailutus peräkkäin erikseen neuvottelumenettelyllä		9-12/2014, hankesuunnittelu ja 1-6/2015 luonnos- ja toteutussuunnittelu		7/2015-2018		Koy Jyrkkälänpolku, toimitusjohtaja Marjatta Roth p. 050 5641486 / marjatta.roth@koyjyrkkalanpolku.fi		Valvontakonsultit Oy, Juuso Hämäläinen p. 044 7799 201 / juuso.hamalainen@valvontakonsultit.fi		Ab Case Consult Ltd & Arkins Suunnittelu Oy, tj. Kimmo Kuismanen, p. 040 724 2652 / kimmo.kuismanen@case.inet.fi		Consti Korjausurakointi Oy		Peruskorjaushankkeen toteutuksen konsultointi 3/2014-9/2014. Toteutusmuodon suunnittelu, rakennuttajan, suunnitteluryhmän ja päätoteuttajan kilpailuttaminen ja hankintaneuvottelujen läpivienti sekä hankinta- ja sopimusasiakirjojen laatiminen (Saarinen ja Tuokko)				JaS

		8		Järvenpään sosiaali- ja terveystalo 		Järvenpään sosiaali- ja terveystalon suunnittelu ja rakentaminen. Virtuaalinen käyttäjälähtöinen suunnittelu suunnitteluallianssilla ja rakentaminen. Toteutus Virma- ja Varma-vaiheina. Konseptin kehitys Tekes-projektina. Uusi sosiaali ja terveyskeskus on pinta-alaltaan 13 000m2. Uuteen terveystaloon siirretään nykyisiä toimintoja.		2013-16		51 milj. €		Suunnittelu-allianssi ja
rakentaminen allianssina		1-5/2013		3-9/2013, suunnitteluryhmän kilpailutus avoimella menettelyllä, kaksivaiheinen kilpailutus sisältäen tarjousten esittelyn tilaajalle		10/2013-				KOY Järvenpään Terveystalo Oy, tj. Jari Toivo p. 040 749 5920 / jari.toivo@jarvenpaa.fi				Valo yhteenliittymä (UKI-Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, A-insinöörit Suunnittelu Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI Oy, A-insinöörit Rakennuttaminen Oy)				suunnittelun hankinnan ja toteutusmuodon konsultointi ja kaupallisen mallin ja sopimusmallin laatiminen 03-06/2013. Toteutusmuodon ja hankintamenettelyn konsultointi. Suunnitteluallianssin ja sen yhteistoiminnan konsultointi (Merikallio ja Saarinen). Sopimusasikirjojen laatiminen (Saarinen),  hankintaprosessin auditointi (Saarinen), tilaajan allianssivalmemmus (Saarinen ja Merikallio) sekä last planner -valmennus (Merikallio) 				JaS

		9		Kainuun Uusi Sairaala korjaus- ja uudisrakennushanke
		Kainuun uusi Sairaala toteutetaan yhteistoiminnallisena urakkana, jonka muodostavat tilaaja sekä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden muodostama konsortio. Hankeen laajuus on 47 000 brm2, joka koostuu uudisrakentamisesta ja perusparannuksesta		2014-20		120 milj.€ (104 + 16)		Allianssi		10/2013-04/2014		06/2014-2/2015
Kilpailutus tarjouskonsortioina  jotka sisältävät suunnittelijoita ja urakoitsijoita. 		3/2015-2016
Kehitysvaihe käynnistyy 3/2015		2016-2020
Toteutusvaihe 2016-2020
		Kainuun keskussairaala				Sweco Architects Oy, Sweco Talotekniikka Oy, Finnmap Consulting Oy, Caverion Suomi Oy ja Sweco PM Oy		Skanska Talonrakennus Oy		Allianssitoteutuksen konsultointi 12/2013-6/2014
Hankintamenttelyn suunnittelu ja toteutus 9/2014-12/2014				EMo

		10		Kempeleen terveyskeskus		Rakentaa Kempeleen terveyskeskus. Hankeen laajuus on 8 000 brm2, joka koostuu uudisrakentamisesta ja perusparannuksesta		2014-17		14 milj.€		Allianssi		03/2014 - 04/2014		05/2014 - 09/2014						Kempeleen kunta								Toteutusmuodon valinta ja hankintamenettelyn suunnittelu ja toteutus 4/2014-10/2014

		11		Hiukkavaaran montitoimitalo		Korkeatasoinen oppimisympäristö ja Hiukkavaaran alueen talviteemaa ilmentävä arkkitehtuuri. Hankeen laajuus on 11 500 brm2, joka koostuu uudisrakentamisesta ja perusparannuksesta		2014-17		24 milj.€		Allianssi / IPT		04/2014 - 05/2014		06/2014 - 02/2015						Oulun kaupunki								Hankintamenettelyn suunnittelu ja toteutus 6/2014-12/2014

		12		Lahden matkakeskus 		Hankinnalla toteutetaan matkakeskukseen liittyvä kaukoliikenneterminaali. Terminaalin rakentamiseen kuuluu teknisenä suorituksena sillan rakentaminen, katusuunnitelmien toteutusta vesihuoltotöineen, valtatien 12 kaista- ja pysäkkijärjestelyitä, terminaalikatoksen toteutus, katettuja porras- ja hissikuiluja, valaistuksen rakentamista, opastus- ja infojärjestelmä sekä saattoliikennealue. Elylle tehdään kaistajärjestelyjä maantiellä.		2013-15		17,8 milj. €		Allianssi										Lahden kaupunki				Sito		YIT		Toteutusmuodon valinta ja hankintamenettelyn suunnittelu ja toteutus 10/2013-03/2014				APi

		13		Lielahti-Kokemäki radan peruskorjaus 		Lielahti–Kokemäki-ratahankkeessa tehdään perusparannustöitä, jotka pitävät radan liikennöitävässä kunnossa ja pienentävät sen kunnossapidon kustannuksia. Lisäksi suunnitellaan radan nykyisiä ominaisuuksia parantavia kehittämistoimenpiteitä.
Parannettavan Lielahti–Kokemäki-rataosan pituus on noin 90 kilometriä. Lisäksi radalle tehdään vahvistustöitä, jotka mahdollistavat liikennöinnin 25 tonnin akselipainolla.
		2012-15		100 milj. €		Allianssi		Allianssin hankinnan valmistelu 05-11/2010
Hankintailmoitus v. 2010 lopussa
		Allianssin muodostus syksyllä 2011 (Allianssi muodostettiin huhti–heinäkuussa 2011)		Kehitysvaihe v.2011 – 2012(Sen toiminta alkoi 11.8.2011 (kehitysvaihe))		Toteutusvaihe v.2012 – 2015 (Valmistuu 2015 toukokuuhun päättyvät rakennustyöt)

Lisäksi viiden vuoden takuuaika		Liikennevirasto ja
VR Track Oy (toteuttaja ja tilaaja)						VR Track Oy (toteuttaja ja tilaaja)						LMe

		14		Oulun koulukiinteistöjen peruskorjaus 																		Liikelaitos Oulun tilakeskus												EMo

		15		Pakilan alueurakka 		Katujen ja viheralueiden ylläpito toteutetaan allianssityyppisenä alueurakka-toteutuksena. Urakka koskee Pakilan, Paloheinän, Maunulan, Metsälän, Patolan ja Pirkkolan alueita. Sopimusaika on viisi vuotta neljä kuukautta sisältäen allianssin kehitys- ja toteutusvaiheen. Hankinta sisältää palvelusopimukseen kuuluvien katujen ja viheralueiden talvihoito- ja puhtaanpitotöiden sekä kasvillisuuden, rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden hoito- ja kunnossapitotöiden suunnittelun ja toteutuksen rakennusviraston tuotekorttien mukaisesti.		2014-19		7,8 milj. €		Allianssityyppinen palvelusopimus						1.7.2014-1.10.2014		1.10.2014-30.9.2019		HKR								Toteutusmuodon ja hankintamenettelyn konsultointi ja hankinta- ja sopimusdokumenttien laatiminen 10/2013-04/2014				Api

		16		Tampereen Rantatunneli 		Hanke sisältää vuonna 2011 valmistuneen tiesuunnitelman mukaisen ratkaisun valtatien 12 siirtämisestä uuteen linjaukseen ja tunneliin Tampereella, välillä Santalahti – Naistenlahti. Valtatien siirtämisen edellyttämät tie- ja katujärjestelyt, johto- ja laitesiirrot sekä Naistenlahden ja Santalahden eritasoliittymät sisältyvät myös hankkeeseen. 		2012-17		180,3  milj. €		Allianssi										Tampereen kaupunki ja Liikennevirasto 				A-insinöörit Oy ja
Saanio & Riekkola Oy		Lemminkäinen Infra Oy		Kehitysvaiheen allianssikonsultointi 2012-13				LMe

		17		Tampereen raitiotie
		Hanke on uuden raitiotien rakentamishanke, joka sisältää mm. raitiotien, ratateknisten järjestelmien ja varikon suunnittelun ja rakentamisen sekä niihin liittyviä tie- ja katujär-jestelyjä sekä johto- ja laitesiirtoja. Toteutusmuotona on ranskalaisen urakan tyyppinen projektiallianssi, jossa valittu sopimuskumppani toteuttaa hankkeen suunnittelun ja rakentamisen yhteistoiminnassa Tilaajan kanssa. 		2014-20		250 milj. €		Ratainfran toteutus allianssina. Koko hankkeen toteutusmuotoselvitys käynnistyy 10/2014		2013, hankintakonsultin valinta 6-9/2014		1/2015-10/2015

Kilpailutus tarjouskonsortioina  jotka sisältävät suunnittelijoita ja urakoitsijoita.		10/ 2015-8/2016		8 /2016-										Allianssin muodostamisen asiantuntijapalvelu 2011- 12. Toteutusmuotoselvitys ja hankintakonsultointi 9/2014-				JaS

		18		Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 		Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) käyttöön uuden päärakennuksen laitoksen nykyisen päärakennuksen, A-talon yhteyteen Tilkanmäen kampukselle, Helsingin Ruskeasuolle. Kuusikerroksisen, noin kuudentuhannen neliömetrin toimistotalon on määrä valmistua kevääseen 2015.  Uusi toimistorakennus yhdistää muita rakennuksia		2012-14 		18 milj. €		Hybridi										Senaatti-kiinteistöt				Tilaaja vastaa suunnittelusta, sidottu allianssimallin mukaisesti bonuspooliin		NCC Rakennus Oy

		19		Naantalin voimalaitoksen rakentaminen		Turun Seudun Energiantuotanto Oy rakentaa uuden monipolttoainevoimalaitoksen Naantaliin nykyisten voimalaitosyksiköiden viereen (projektinimi NA4 CHP). 

Hankkeen rakentamisenosuus LVISP-järjestelmineen toteutetaan allianssiurakkana soveltaen tilaajan määrittelemää yhteistoimintamallia. Rakentamisosuuteen kuuluvat mm seuraavat rakenteet suunnitteluineen
- pohjarakentaminen ja paalutustyöt 
- kaikki laite- ja rakennusperustukset
- turbiinisali ja prosessitilat
- polttoaineen käsittelyjärjestelmän kaikki betonirakenteet		2014-		40 milj. €		Allianssi				4/ 2014-9/2014		9/ 2014-		 11/ 2017		Turun seudun Energiatuotanto
						YIT		Allianssiurakan konsultointi 3/2014-9/2014				Lme

		20		Vt 6 Taavetti-Lappeenranta –parannushanke
		VT 6 välillä Taavetti-Lappeenranta peruskorjataan allianssimallilla. 28km matkalle 2+2 kaistaista keskikaiteellista tietä.		2014-17		76 milj. €		Allianssi				6/2014-3/2015
Päätoteuttaja valitaan 2/2015 
		Mar-15		2015-2017		Liikennevirasto				Pöyry Finland Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n yhteenliittymä				Allianssiurakan konsultointi 3-12/2014				JaS

		21		Vuolukiventie 1b:n peruskorjaus 		Vanha 60 luvulla rakennettu asuntolakompleksi peruskorjataan ja saatetaan teknisesti ajanmukaiselle tasolle sekä vastaamaan kansainvälisiä vaatimuksia. Urakkaan sisältyy myös lisärakennuksen rakentaminen peruskorjauksen yhteydessä. 		2012-13		18 milj. €		Allianssi						kesäkuusta 12 vuoden 13 loppuun				Helsingin yliopisto				Arkkitehtitoimisto SARC Oy		SRV Oy 						APi

		22		VTT Ydinturvallisuustalo		Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa VTT:lle Ydinturvallisuustalon ydinturvallisuuden tutkimusta vartenVTT:n ydintutkimukseen keskittyvän toimisto- ja tutkimustiloja sisältävän toimistorakennuksen  		2014-16		30 milj. € (alv 0)		Kärkihankeallianssi		Loppuvuosi 2013		10/2013-2/2014		2/2014-6/2014		6/2014-12/2016		VTT		Senaatti-kiinteistöt				SRV Oy 						Petri Turku, Senaatti-kiinteistöt ja Antti Raunemaa, tuotantojohtaja, SRV

		23		Espoonlahden kirkko		Espoon seurakuntayhtymä periskorjaa kirkon thteistoiminnallisella toteutusmallilla		2015-16		6,5 M€ (alv 0)		Yhteistoiminnallinen urakka		6-9/2014		10/2014-2/2015		2-5/2015		9/2015-12/2016		Espoon SRK		Espoon SRK						Yhteistoimintaurakan suunnittelu ja konsultointi. Hankinta- ja IPT-konsultti
6/2014				JaS ? Rami + Laura

		24		Pohjankartanon B osan ja/tai juhlasalin saneeraus
								Integroitu projektitoimitus
				Suunnitteluryhmän kilpailutus keväällä 2015. 

		Kehitysvaihe 2015-2016		Toteutusvaihe 2016-		Oulun tilakeskus 

		25		Leppävaaran koulukeskus 2017-2020
										Hankesuunnittelu ja toteutusmuodon valinta  sekä hankinnan valmistelu 
		Hankintavaihe käynnistyy syksyllä 2015						Espoon Tilakeskus-liikelaitos

		26		LaNa (Lasten ja naisten sairaala)
						60 milj
						Suunnittelun ja rakennuttamisen asiantuntijaryhmän muodostaminen (kilpailutus)

Hankintapäätös maaliskuun 2015 aikana. 		Tulevaisuuden sairaala 2030 -ohjelman valmisteluvaihe (kehitysvaihe) ja LaNa tekninen suunnittelu. Rakentamispäätös 12/2015. 

		27		Tampereen Tilakeskus Tammelan stadion


		28		Jakomäen keskiosan kehittäminen
		Jakomäen keskiosan kehittäminen kokonaisuutena sisältäen suunnittelukilpailun alueen kehittämisestä sekä olemassa olevan palvelurakennuksen korvaamisen yhdellä peruskorjaus- ja laajennus- tai uudishankkeelle sekä mahdollisen noin 20.000 m2:n asuntorakentamisen. Hanke on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja kaupungin eri intressiryhmien kesken

		2015-18		30 M€ + asuntorakentaminen
		Allianssi		Markkinavuoropuhelu käynnistetty 12/2014

Päätös toteutuksesta ja toteutusmuodosta 2015

		Tilaaja kilpailuttaa neuvottelumenettelyllä ryhmittymän toteuttamaan alueen ideakilpailun ja sen pohjalta suunniteltavan palvelu- ja asuntorakentamisen
				2017-2018

		29		Turun Syvälahden koulun allianssiurakka
		Hankkeessa rakennetaan uusi koulu noin 800 oppilaalle Turun Syvälahteen. Kiinteistöön tulee myös 140 lapsen päiväkoti, tilat koulun terveyden huollolle, neuvolatoiminnalle, kirjastolle ja palvelukeittiölle. Kiinteistön koko on noin 11 500 brm2. Hankinnan arvo tulee olemaan 25-27 milj. euroa.		2015-17		25,8 milj		Allianssi				11/2014-4/2015
Tilaajan käyttämät suunnittelijat jatkavat projektissa ja niiden sopimukset siirretään osaksi allianssia. Urakoitsija allianssiin haetaan neuvottelumenettelyllä. 		5/2015-1/2016		Toteutusvaihe 2015-2017
		Turun Kiinteistöliikelaitos				Verstas Arkkitehdit Oy, Sweco Talotekniikka Oy, A-Insinöörit Oy, Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy				Allianssitoteutuksen konsultointi 6-12/2014				Api













































Hankkeiden tavoitteet ja tulos



				Hanke		Tavoitteet		Tulokset

		1		As. Oy Gunillankallio 10 

		2		As. Oy Helsingin Retkeilijänkatu 3-7 

		3		Elä ja asu –seniorikeskusten rakentaminen 

		4		Franzenian peruskorjaus 

		5		Yliopistonkatu 4 peruskorjaus 

		6		Helsinki-Vantaan liikennealueiden päällystystyöt 

		7		Jyrkkälän lähiön julkisivuperuskorjaus

		8		Järvenpään sosiaali- ja terveystalo 

		9		Kainuun Uusi Sairaala korjaus- ja uudisrakennushanke


		10		Kempeleen terveyskeskus

		11		Hiukkavaaran montitoimitalo

		12		Lahden matkakeskus 

		13		Lielahti-Kokemäki radan peruskorjaus 

		14		Oulun koulukiinteistöjen peruskorjaus 

		15		Pakilan alueurakka 

		16		Tampereen Rantatunneli 

		17		Tampereen raitiotie


		18		Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

		19		Naantalin voimalaitoksen rakentaminen

		20		Vt 6 Taavetti-Lappeenranta –parannushanke


		21		Vuolukiventie 1b:n peruskorjaus 

		22		VTT Ydinturvallisuustalo

		23		Espoonlahden kirkko

		24		Pohjankartanon B osan ja/tai juhlasalin saneeraus


		25		Leppävaaran koulukeskus 2017-2020


		26		LaNa (Lasten ja naisten sairaala)


		27		Tampereen Tilakeskus Ratinan stadionin  peruskorjaus


		28		Jakomäen keskiosan kehittäminen


		29		Turun Syvälahden koulun allianssiurakka














































Taulukko

						Yhteistoimintahankkeiden vaiheet

				 Hanke				M€		2011								2012								2013								2014								2015								2016								2017										Allianssin vaiheet						Toteutusmuoto		kpl		volyymi (M€)

										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										Allianssi		18		1147

				1		Lielahti-Kokemäki radan peruskorjaus 		100																																																												Strategiavaihe		9				Integroitu palveluhankinta		1		20

				2		Vuolukiventie 1b:n peruskorjaus 		18																																																																		Senaatin kärkihanke		4		98

				3		Tampereen Rantatunneli 		180																																																												Muodostamisvaihe		6				Partnering-malli		1		6

				4		Helsinki-Vantaan liikennealueiden päällystystyöt 1)		20																																																																		KVR-allianssi		1		9

				5		Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päärakennus 2)		18																																																												Kehitysvaihe		9				Yhteistoiminnallinen PJU		2		208

				6		Järvenpään sosiaali- ja terveystalo		51																																																																		Yhteensä		31		1618

				7		Franzenian peruskorjaus 3)		6																																																												Toteutusvaihe		6

				8		Lahden matkakeskus 		19

				9		Pakilan alueurakka 		8																																																												Ylläpitovaihe		1

				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		50

				16		Yliopistonkatu 4 peruskorjaus 		20

				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		250

				25		Turun Syvälahden koulun allianssiurakka		26

				26		Finavian Asematason allianssiurakka		100

				27		Jakomäen keskiosan kehittäminen		50

				28		Tampereen Tilakeskus 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 Hyvinvointikeskus		50

				36		Leppävaaran koulukeskus 2017-2020		30

				37		Suomenlinnan huoltotunneli

				38		Ylimaarian koulu





						Yhteensä		1913



				1) integroitu palveluhankinta  2) senaatin kärkihankeallianssi  3) parnering  4) tuotantoallianssi  5) integroitu toteutusohjelma  6) yhteistoiminnallinen PJU-urakka  7) ohjelma-allianssi







						Volyymi (kaikki)		3,826

						Allianssit		3,292



								1521
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Taulukko myös suunnitteilla

						Yhteistoimintahankkeiden vaiheet

				 Project				M€   		2011								2012								2013								2014								2015								2016								2017										Allianssin vaiheet

										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																																																												Strategiavaihe

				2		Vuolukiventie 1b:n peruskorjaus 		18

				3		Tampereen Rantatunneli 		180																																																												Muodostamisvaihe

				4		Helsinki-Vantaan liikennealueiden päällystystyöt 1)		20

				5		Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päärakennus 2)		18																																																												Kehitysvaihe

				6		Järvenpään sosiaali- ja terveystalo		51

				7		Franzenian peruskorjaus 3)		6																																																												Toteutusvaihe

				8		Lahden matkakeskus 		19

				9		Pakilan alueurakka 		8																																																												Ylläpitovaihe

				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																																																												5.5

				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



				1) integroitu palveluhankinta  2) senaatin kärkihankeallianssi  3) parnering  4) tuotantoallianssi  5) integroitu toteutusohjelma  6) yhteistoiminnallinen PJU-urakka  7) ohjelma-allianssi
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Chart in English

																																																																				Phases of alliancing

				   Hanke				M€		2010								2011								2012								2013								2014								2015								2016

										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				Strategic phase				9

				1		Tampere-Pori Railroad Renovation, Finnish Transport Agency		100

				2		Vuolukiventie Residential Housing Renovation, University of Helsinki		18																																																												Procurement phase				6

				3		Tampere Tunnel Project Alliance		180

				4		Helsinki Airport Maintenance Contract 1)		20																																																												Development phase				9

				5		National Institute for Health and Welfare Head Office Project Alliance, Senate Properties 2)		18

				6		Järvenpää City Hospital Project Alliance		50																																																												Implementation phase				6

				7		Franzenia Project Partnering Renovation, University of Helsinki 3)		6

				8		Lahti Transport Terminal Project Alliance		19																																																												Maintenance phase				1

				9		Pakila Maintenance Contract, City of Helsinki		6

				10		Retkeilijänkatu Rental Residential Housing Project, Fira Ltd  4)		10

				11		Gunillankallio Rental Residential Housing Project Alliance, Seafarer's Pension Fund		10

				12		Nuclear Safety Building, National Research Centre, Senate Properties 2)		30

				13		Jyrkkälä Suburban Renovation, Jyrkkälänpolku Real Estate 		20

				14		Joensuun Justice and Police Station Project Alliance, Senate Properties 2)		30

				15		Naantali Powerplant Project Alliance 5)		50

				16		Administration Building Renovation, University of helsinki		15-25

				17		Kainuu Central Hospital Project Alliance		120

				18		Highway 6 Taaveti-Lappenranta renovvation, Finnsih Transport Agency 		76

				19		Kempele Medical Center		14

				20		Kotka Police Hedquarters, Senate Properties 2)		20

				21		Hiukkavaara Community Center, City of Oulu		24

				22		Espoonlahti Church 6)		6.5

				23		Tampere Tramway / Infra		250

				24		Turun Syvälahden koulun allianssiurakka		26

				25		Development ofJakomäki centre		30

				26		LaNa (Children and women hospital) 7)		60

				27		Tampere Tammela stadion 7)

				28		Renovation of Pohjankartano (B part and reception hall) 7)

				29		Finavia Stationlevel alliance		100

				30		Finavia Terminal, Integrated CM 6)

				31		Leppävaara school center 2017-2020 7)

				* All of the projects are not pure alliances, but rather aim at implementing its principles and using lean practices within modified contractual settings

				** The official translation of the term "KOy" into English is "joint-stock property company"









(1 Integrated service delivery (2 ” Alliance modification by Senaatti (Senaatin kärkihanke)”, (3 partnering  (4 DB-alliance, (5 Construction only (6 Integrated CM
Kaavio osittain viitteellinen.



Osapuolet yhteistoimintahankkei

								Tilaajia		Toteuttajia		Suunnittelijoita

								Espoon Seurakuntayhtymä		Consti Korjausurakointi Oy		Ab Case Consult Ltd & Arkins Suunnittelu Oy

								Espoon Tilakeskus-liikelaitos		Fira Oy
		A-insinöörit Oy ja Saanio & Riekkola Oy

								Finavia		Lemminkäinen Infra Oy		Arkkitehtitoimisto SARC Oy

								Fira Oy		NCC Rakennus Oy		JKMM Arkkitehdit

								Helsingin yliopisto		Skanska Talonrakennus Oy		Pöyry Finland Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n yhteenliittymä

								HKR		SRV Oy 		Sigge Arkkitehdit Oy & Narmaplan Oy


								Kainuun keskussairaala		VR Track Oy 		Sito

								Kempeleen kunta		YIT		Sweco Architects Oy, Sweco Talotekniikka Oy, Finnmap Consulting Oy, Caverion Suomi Oy ja Sweco PM Oy

								Koy Jyrkkälänpolku				Valo yhteenliittymä (UKI-Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, A-insinöörit Suunnittelu Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI Oy, A-insinöörit Rakennuttaminen Oy)

								KOY Järvenpään Terveystalo Oy				Verstas Arkkitehdit Oy, Sweco Talotekniikka Oy, A-Insinöörit Oy, Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy

								Lahden kaupunki

								Liikelaitos Oulun tilakeskus

								Liikennevirasto

								
VR Track Oy

								Merimieseläkekassa

								Oulun kaupunki (Oulun tilakeskus)

								Senaatti-kiinteistöt

								Tampereen kaupunki

								Tilakeskus-liikelaitos Espoo

								Turun Kiinteistöliikelaitos

								Turun seudun Energiatuotanto


								VTT







Tampere–Kokemäki rail renovation project

First Public sector Project Alliance Pilot in Europe 
2011-2015
• Length of railway renovation project 89,6 km
• Key Result Areas:

• Accuracy of traffic during construction: 
• Freight Traffic 99,93%, Personal Traffic 99,65% 

(Avg. In FIN ~82 %)

• Project Completion – months ahead of 
Schedule

• Safety level has been high level throughout the 
project delivery

• Frequency of work accidents 6,2 (avg. In Finland 
20 in railway projects)

• Safety process has been created by alliance and 
it is part of daily action

14

Awarded the Project of the Year
2012 by the Finnish

Construction Magazine



The Tunnel of Tampere

• 2 pieces of one-way 2,3 km road tunnels in the middle of 
the Tampere city center

• Interchange in both ends and provision for one in the 
middle

• 4,2 km highway and 4,0 km streets, 7 new bridges 

Awarded the Project of the Year

• 2016 by the Finnish Construction Engineers

• and year 2017 by the IPMA Finland  



Focus on people, challenge and 
educate them



Changing culture is the issue
- Building trust, trust, trust

Dialogue during the process

 Core team started to develop the Finnish 
approach for Alliancing in June 2010

Wider coaching in workshops

 More coaching during the selection 
process of each project

Service providers coaching the people of 
their own before procurement

Alliance Team will be coach during the
project



Integrated Project Delivery for Finnish Public Owners

Group project 2013-2016

 11 public organizations, 13 real pilot projects
 Key Question: How the Finnish public owners will develop and manage the new 

way to delivery projects using IPD models?

Group project 2017-2019
Integrated Project Delivery for Finnish Public Owners - IPT2

 13 public organizations, 13 real projects

 Key Question: How we can develop our culture by developing people; 
better value and productivity   



Shared workspace for all parties
Cooperation and collaboration
• Owner + designers + contractors + suppliers
• Stakeholders
• Information and data sharing
Building of Trust
• Open books
• Transparency
Commitment on continuous improvement
• Last planner 
• Target value design etc.
Best for the project
Value for a money

Big Room Concept



Research and papers Number

Doctoral thesis 4

Master Thesis 30-40

Lower academic thesis 30-40

Scientific articles 10-120

Conference papers several dozen

Presentations > 100

Co-operate with research institutes 



Together we are stronger

We believe, when you are developing your culture..

How the human being survive 70 000 years ago ?
And became a leading species on the earth? 



Architect

Project System Design
Case University of Helsinki,

Center for the Premises  and Facilities

General 
contractor

22

Owner

Specialists

Specialists

Other subs and 
supplies

CM

Electrical

Electrical

Structural 

Mecha-
nical

Joint commercial 
model

Other 
subs

Mechanical



Project System Design
Case General Contractor

General 
contractor
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Specialists

Specialists

Other subs and 
supplies Electrical

Electrical

Structural 

Mecha-
nical

Joint agreement  and 
commercial model

Other 
subs

Mechanical
Architect
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