
Jani Saarinen, Vison Oy

IPT-mallien 
perusteet

37



Integroitu projektitoimitus (IPT), integroitu toteutusmuoto, yhteistoiminnallinen toteutusmuoto, 
yhteistoimintamalli, yhteisvastuumalli tms.

Integrated Project Delivery (IPD) 
• kehitetty USA:ssa sairaalarakentamisessa (Shutter Health yms.)
• focus on people
• hyödyntää lean-filosofiaa

Projektiallianssi
• kehitetty ja eniten käytetty Australiassa (> 400 hanketta)
• pisimmälle viety integroitu projektitoteutus

Suomessa käytössä australialainen malli
• Malli kopioitu ja käännetty australialaisesta sopimuksesta, jota on muokattu projektikohtaisesti
• Senaatilla oma allianssista hieman poikkeava malli (kärkihankeallianssi)
• Uudet sopimusasiakirjat valmistuvat keväällä 2020

Integroitu projektitoteutus (IPT)



Miksi integroida?
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Toimintaympäristö muuttuu
• Hankkeet monimutkaistuvat (lainsäädäntö, toimintaympäristö, käyttäjät, teknologia yms.)
• Monimutkaistuminen johtaa hankkeiden jatkuvaan muutokseen
• Kiinteäsisältöiset ja/tai –hintaiset sopimukset eivät jousta

Hankkeet vaativat laajempaa osaamista ja uudenlaista kyvykkyyttä
• Kukaan hankkeen osapuolista ei hallitse kokonaisuutta yksin
• Riskejä ei kannata yrittää hallita yksin ja niiden siirtäminen maksaa liikaa
• Erilliset toimeksiannot johtavat hankkeiden osaoptimointiin

Perinteiset toimintamallit eivät vastaa asetettuihin tavoitteisiin
• Perinteisten toimintatapojen tuottavuus ja asiakaslähtöisyys eivät enää riitä
• Toimialalle tarvitaan kulttuurin muutos, joka lähtee tilaajista 

Miksi integroida?





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

Productivity of construction remains behind the industry



Integroinnin 
elementit

43



Mistä integroinnissa on kysymys?

€
Hankesuunnittelu Luonnos-

suunnittelu
Toteutus-
suunnittelu

Toteutus

€ € €

Hankesuunnittelu Luonnos- ja toteutussuunnittelu Toteutus ja -toteutussuunnittelu Jälkivastuu

kehitysvaihe toteutusvaihe

€

Perinteinen toteutustapa

Integroitu projektitoteutus

Lähde: Vison Oy



Perinteiset vs. integroidut toteutusmuodot

Lähde: Vison Oy

Perinteiset toteutusmuodot
• Sopimusosapuolten työnjakoon,  Kiinteään 

sisältöön ja / tai hintaan perustuvat 
sopimukset 
(KU, KVR, ST, PPP, PJU jne.)

• Transaktionaaliset sopimukset
• KSE, YSE, JYSE tms. voimassa

Integroidut toteutusmuodot (IPT)
• Yhteisiin tavoitteisiin, toiminta-

malliin ja ansaintalogiikkaan perustuvat 
avoimet sopimukset (yhteistoimintamallit, IPT, 
IFoA, Partnering, projektiallianssi jne.)

• Pisimmälle vietynä allianssimalli
• Relationaaliset sopimukset
• Projektikohtainen sopiminen



Perinteiset Integroidut / allianssi

So
ve

ltu
vu

us

 Yksinkertainen kohde
 Kiinteä laajuus
 Valmiit suunnitelmat
 Ei innovointitarvetta
 Riskit tiedossa
 Valmiit palvelut ja markkinat

Eri toteutusmuotojen soveltuvuus

Kompleksinen kohde
Muuttuva sisältö

Keskeneräiset suunnitelmat
Innovointimahdollisuuksia

Tunnistamattomia riskejä ja mahdollisuuksia
Ei valmiita palveluita tai markkinoita










Sopimukset ja 
kaupalliset ehdot
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Osapuolten aikainen valinta

Aika

Pr
oj
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urakoitsija

< 100 %

alihankkijat

 tilaaja kilpailuttaa 
suunnittelun

 tilaajan käsitys 
ratkaisusta

arkkitehti

suunnittelija

Aika

tilaaja

suunnittelijat

urakoitsijat

< 100 %

muut kumppanit

arkkitehti

 tilaaja kilpailuttaa 
keskeiset toimijat 
suunnittelemaan 
ja toteuttamaan 
ratkaisun yhdessä

Pr
oj
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m
m
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s



Yhteiset tavoitteet
Target Value Design -prosessi

Tilaajan tavoitteet ja rahoitusraami ohjaavat suunnittelua. Tavoitekustannus ei ole suunnittelun tulos.

Lähde: DPR Construction



Yhteinen sopimus
Alihankkija

Toimittaja X

Alihankkija B

Alihankkija

Alihankkija

Alihankkija

Materiaali-
toimittaja

Yhteinen sopimus

T
S

R

Alihankkija A

Toimittaja Y

Materiaalitoimittaja

Perinteiset sopimukset 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

Vu
or

ov
ai

ku
tu

s

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

Palveluntuottajat
 selkeät tavoitteet
 keskinäinen integroituminen
 parhaat ihmiset ja resurssit

vastuunotto

Vu
or

ov
ai

ku
tu

s

vastuunotto

Muut ryhmät ja tiimit

Johtoryhmä
 Yksimielinen päätöksenteko

 Projektipäällikön ja projektiryhmän
nimeäminen

 Tavoitekustannuksen ja tavoitteiden
vahvistaminen

Projektipäällikkö

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

Päätöksentekokyky
Riittävä prokura

Oman organisaation tuki



Korvattavat kustannukset (open book)

1. Suoraan korvattavat kustannukset

2. Palkkio

Kannustinjärjestelmä

1. Kustannusbonus / -sanktio

2. Suoritusbonus / -sanktio

Projekti-
kustannukset

- oma työ 
- hankinnat

- läpilaskutettavat 
erät

-

Suuntaa antava, ei mittakaavassa

Kate

Ta
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ite
ku

st
an

nu
s
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lk
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o
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t 
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nu

ks
et

Bo
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s 
/ 

-s
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kt
io

Yleiskulut

Yhteinen ansaintalogiikka



Yhteinen riskien ja hyötyjen jakaminen
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-1,5
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Tilaaja Osapuoli A B C

Perinteiset toteutusmuodot Integroitu projektitoimitus
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Yhteiset riskit mahdollisuudet



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

Jälkivastuuaika
 käyttöönotto
 takuuajan tehtävät
 hoidon ja ylläpidon 

ohjaus

Tilaajan exit tai investointipäätös

Kehitysvaihe

Jälkivastuu

Muodostamis-
vaihe

Rakentamisvaihe

Toteutusvaihe



Allianssimallin integroivat elementit

Luotta-
muksen 
rakenta-
minen

Yhteiset 
tavoitteet

Yhteinen 
sopimus

Yhteinen 
organi-
saatio

Yhteinen 
kaupallinen 

malli

Riskien ja 
hyötyjen 

jakaminen

Yhteinen 
kehitys-

vaihe

Tilaaja

Palvelun-
tuottaja X Jatkuva 

paranta-
minen

Korkea 
suoritus-

kyky

Sopimus ja kaupallinen malli

To
im

in
ta

ku
ltt

uu
ri

Palvelun-
tuottaja Z

Allianssi on hankkeen keskeisten 
toimijoiden yhteiseen sopimukseen 
perustuva toteutusmuoto, jossa 
sopimusosapuolet vastaavat yhdessä 
hankkeen suunnittelusta ja 
toteuttamisesta yhteisellä 
organisaatiolla jakaen hankkeen riskit 
ja hyödyt tavoitteena suorituskyvyn 
jatkuva parantaminen.



Käytännön 
integrointia
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Tekijöiden ja prosessien integrointi

Informaatio
BIM

Informaatio
BIM

Tiedon 
integrointi

Osaamisen 
integrointi

Mittaaminen ja 
parantaminen

Tuotannon 
johtaminen

Teknologian 
integrointi

Sopimusten, kaupallisten ehtojen ja toteutussuunnitelman integrointi

Informaation, prosessien ja teknologian integrointi

Lähde: DPR Construction

Työntekijät & 
organisaatiot
Työntekijät & 
organisaatiot

Prosessien 
integrointi
Prosessien 
integrointi

Järjestelmien 
integrointi

Järjestelmien 
integrointi

Korkean 
suoritustason 

kiinteistö / infra

Korkean 
suoritustason 

kiinteistö / infra



Big room -toiminta

2Työntekijät

Prosessit Työkalut

Yhteinen 
projektitoimisto



Yhteinen aikataulusuunnittelu

• Osapuolten yhteistyöhön ja yhteiseen sitoutumiseen sekä työn tekemisen edellytysten luomiseen perustuva 
menetelmä suunnittelun ja rakentamisen aikatauluohjaukseen.

• Yksi menetelmä – monta työkalua



Tiedonhallinnan välineet ja ratkaisut



Alihankkijoiden integrointi

Suljetut kirjat Avoimet kirjat

Perinteinen
hankinta

Perinteinen
hankinta 

kannustimilla

Tavoitehinta
allianssin piirteillä

(hybridi)

Tavoitekustannus 
allianssisopimuksilla

Tilaajat Palvelun-
tuottajat

Alihankkijat Alihankkijat Alihankkijat Alihankkijat



Kyky rakentaa luottamusta



Integroivat mekanismit

Sopimukselliset:
• Tavoitteet
• Maksuperusteet
• Kannustimet
• Päätöksenteko jne.

Organisatoriset: 
• Organisaatio
• Tehtävät ja roolit
• Prosessit
• Big room
• Viestintä ja vuorovaikutus jne.

Teknologiset:
• BIM
• Työkalut ja välineet jne.

Lähde: Mitropoulos & Tatum 2000



Integroidun 
projektiorganisaation 
muodostaminen
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Projektin 
resursointi
• osapuolten tehtävät ja vastuut 

kannattaa hahmottaa näiden resurssi-
ja osaamisvaatimuksina

• Tilaajan ja tämän konsulttien tehtävät 
tulee ilmoittaa tarjoajille jo 
hankintavaiheessa

• Samalla tilaaja voi ilmoittaa hankkeen 
parhaaksi myöhemmin hankittavat 
resurssit ja osaamisen

Suunnittelu Toteutus
Projektinjohto
Allianssin johtaminen (x) x x
Suunnittelun ja tuotannon johtaminen x x
Kustannusohjaus (x) x x
YKT yhteistyö (x) x x
Turvallisuuskoordinaattori x
Turvallisuusjohtaminen x
Kaavoitus, maankäyttö ja maanlunastus x (x)
Lupa-asiat x (x) x
Suunnitelmien tarkastus ja hyväksyminen x (x)
VDC ja tietomallikoordinointi (x) x (x)
Elinkaarisuunnittelu ja -laskenta (x)
Viestintä ja sidosryhmäyhteistyö x

Suunnittelu ja toteutus
Pääsuunnittelu x
Katutyöt (x) x x
Kunnallistekniikka (x) x x
Kaupunkiympäristö (x) (x) x
Valaistus x
Liikenne (x) (x) x
Liikenten ohjaus (x) x
Liikennejärjstelyt (x) x x
Raitiotie (x) x x x
Ratatekniset järjestelmät (x) x x x
Ratasähkö (x) x x x
Sillat ja muut taitorakenteet (x) x x
Pohjarakennus (x) (x) x
Tärinä- ja melu (x) x
Valaistus (x) x

Muut
Joukkoliikenne x
Kalusto x (x)
Varikko x (x)
Käyttöönotto ja ylläpito (x) x x
Hankinnat (x) x x

Hankkeen tehtävät Tilaaja
Ryhmittymä Hankkeen 

parhaaksi

x



Markkinavuoropuhelut

Toteutustapa
• markkinainfo
• nettikyselyt
• kahdenkeskiset tapaamiset

Tarve
• viestintä ja tiedotus
• tarjouskilpailun lyhentäminen
• palveluntuottajien kuuleminen 

toteutusmallista, allianssin 
muodostamisesta tms.



Allianssin muodostamisvaihtoehdot

T

Suunnittelijat ja 
rakentajat yhtenä 

ryhmittymänä

T

Suunnittelijat ja 
rakentajat erikseen 

kahtena ryhmittymänä

S
R

Yksi ryhmittymä
+ Yksi hankinta
+ Palveluntuottajat integroituvat valmiiksi
- Kalliimpi tarjota
- Ryhmittymän kokoonpano?

Suunnittelijat ja toteuttaja erikseen
+ Edullisempi tarjota
+ Ryhmittymän kokoonpano
- Kaksi eri hankintaa
- Integrointi alkaa vasta hankinnasta / kehitysvaiheessa

T

R

Ta
lot.

S

I A

Eri osapuolet erikseen
+ Edullinen tarjota
- Monta  hankintaa - raskas

Suunnittelijat ja 
rakentajat yhtenä 

ryhmittymänä



Markkina-
vuoro-
puhelu

Hankinta-
ilmoitus

Tarjoajien 
valinta / 

neuvottelu-
kutsut
(min 3)

Neuvottelut Lopulliset 
tarjoukset

Hankinta-
päätös

Osallis-
tumis-

hakemukset

Alustavat 
tarjoukset

Julkaistavat asiakirjat
• Alustava tarjouspyyntö
• Sopimusmallit
• Tekniset asiakirjat

>30 pv > 30 pv

Neuvottelut
• Kaupalliset neuvottelut
• Kehitystyöpajat

Hankinta neuvottelumenettelyllä



Projektitiimien valinta

Vähimmäisvaatimukset

 Yritysten taloudellinen tilanne sekä 
tekninen osaaminen ja resurssit

 Yritysreferenssit *

Alustavat tarjoukset

 Projektitiimi **
 Tiimireferenssit *
 Tentti
 Projektisuunnitelma tms. substanssi-

ja prosessiosaamista mittaava 
laatutarjous

Lopulliset tarjoukset

 Projektinjohto- ja yhteistoimintakyky
 Projektiosuunnitelma tms.
 Palkkio-%

* Ei suositeltavia. ** Projektitiimi nimettävä, tiimille voi asettaa vaatimuksia tai sen voi pyytää nimeämään hankkeen parhaaksi



Tarjousneuvottelut

Neuvotteluille ei ole olemassa määrättyä muotoa
• Tilaajan on varmistettava tarjoajien tasapuolisuus ja syrjimättömyys
• IPT-hankkeissa järjestetään yleensä sopimusneuvottelut ja kehitystyöpajat

Sopimusneuvottelut
• Sopimusneuvotteluissa voidaan neuvotella hankinnan tavoitteista, sisällöstä ja toteutustavasta, hankintaan 

liittyvistä sopimusehdoista yms.
• Soveltuvuusvaatimuksista eikä vertailuperusteista ei neuvotella
• Yleensä yksi tilaisuus / tarjoaja, paikalla myös projektihenkilöstö

Kehitystyöpajat
• Tavoitteena osapuolten integrointi ja hankinnan kohteen kehittäminen
• Mahdollistaa tarjoajien projektinjohto- ja yhteistoimintakyvyn arvioinnin
• Fasilitaattori ohjaa, tarjoaja johtaa ja tilaaja osallistuu ja myötävaikuttaa



Palautekeskustelut

Hankinnan päätyttyä erikseen kunkin tarjoajan kanssa:
• Hankintaprosessin toimivuus
• Tarjous- ja sopimusasiakirjat
• Tilaajan toiminta
• Tarjoajien kyvykkyys, vahvuudet ja kehittämiskohteet
• Muut opit ja kehittämiskohteet



Hankinta-aikataulu 3-4 kk

Hankintaprosessi

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ennakkoilmoitus

Hankinta
- hankintailmoitus
- hankeinfo 
- osallistumisilmoitukset 
- tarjoajien valinta vaiheeseen 1
- alustavat tarjoukset 
- tarjoajien karsinta vaiheeseen 2
- sopimusneuvottelut 
- kehitystyöpajat 
- lopullinen tarjouspyyntö 
- lopulliset tarjoukset 
- hankintapäätös 
- palautetilaisuudet 

Kehitysvaihe

helmi
2020

kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi



Kehitys- ja 
toteutusvaiheet
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Target Value Design / Delivery

Sisällön, laajuuden ja 
laadun määritys

Kehitysvaihe Toteutusvaihe

Tavoitekustannuksen 
asettaminen

Tavoitekustannus

Target Value Design Target Value Delivery

Tavoitekustannuksen 
jatkuva 

määrittäminen

Alustava 
kustannusarvio

BIG ROOM
Tilaaja

Suunnittelijat
Toteuttajat

Tilaajan
budjetti

Tilaajan 
tavoitteet

Hukan eliminointi
Arvon maksimointi Toteutunut 

kustannus

Bonus / sanktio

Tilaajan 
budjetti

Target Value 
Definition



TVD-prosessin arvontuotto

Mahdollisuuksien innovointi ja realisointi
• Luo arvoa toteuttamalla tilaajan tavoitteita
• Luo arvoa vähentämällä kustannuksia

Riskien eliminointi
• Luo arvoa eliminoimalla riskejä



1. Suunnittele tavoitekustannukseen tai kustannusraamiin – älä laske kustannuksia valmiista 
suunnitelmista

2. Suunnittele samalla toteutustapa – älä arvioi toteutusta valmiista suunnitelmista

3. Vertaile ja jalosta eri vaihtoehtoja ja tee päätöksiä niiden perusteella – älä rajaa vaihtoehtoja 
liikaa liian aikaisin edetäksesi suunnittelussa

4. Suunnittele yhdessä tilaajan, käyttäjien ja rakentajien kanssa – älä jätä suunnitelmia muiden 
arvioitavaksi jälkikäteen

5. Työskentele yhdessä ja kasvotusten eri ihmisten kanssa – älä suunnittele yksin

Viisi ohjetta TVD-prosessiin

Lähde: www.leanproject.com.



Johtaminen ja 
organisointi

Hankkeen
suunnittelu

Tuotannon
suunnittelu

Tavoitekustannus

Projektiorganisaation
kehittäminen

Sopimus ja
kaupallinen malli

ICT / tiedonhallinta

Tilat ja
toimintatavat

Kehitysvaiheen suunnittelu

Alustava yleissuunnittelu

Organisointi

Sisällön 
määrittäminen

Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen

Sisällön 
kustannus ja 

riskit

Vaiheistuksen suunnittelu

Hankinta ja rakentamisen valmistelu

Toteutussuunnitelma ja -aikataulut

Tilaajan 
kustannusarvio Jatkuva (tavoite)kustannuksen määrittäminen Tavoite-

kustannus

Integroituminen Integroinnin syventäminen

Tilaajan 
tavoitteet Avaintulostavoitteiden ja mittareiden kehittäminen

Kannustinjärjestelmä

Tilaus

Big Room

Puuttuvan osaamisen rekrytointi

ICT-infra, vuorovaikutusalusta ja 
projektipankki

Tiedonhallinnan ratkaisut
BIM

Yhteistoiminnan prosessien määrittäminen

Tiimin evaluoinnit

Jatkuva parantaminen

Toteutussuunnitelma

Ratkaisujen kehittäminen ja suunnitelmiin vieminen

ViimeistelyProjektin 
pystytys

Sisällön ja laajuuden 
määritys

Ratkaisun suunnittelu 
ja kehittäminen

Sisällön 
lukitseminen 

(80-90 %)



IPT-kyvykkyyden ylläpitäminen

Lähde: Tampereen rantatunneli



Integroitu projektitoimitus (IPT)

• Arvon tuottaminen 
asiakkaille sekä hukan 
eliminointi suunnittelusta ja 
rakentamisesta voidaan 
varmistaa paremmin 
integroimalla tieto, ihmiset, 
prosessit ja teknologia.

• Projektin osapuolten 
integrointi yhteisellä 
sopimuksella ja kaupallisilla 
intresseillä sekä yhteisin 
toimintatavoin ja työkaluin 
muodostaa IPT-projektin 
perustan

Lähde: DPR Construction

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



• Palveluntuottajien kilpailuttaminen 
kyvykkyydellä ja palkkiolla

• Big Room -toiminta
• Kannustinmallit
• Yhteinen kehitysvaihe
• Last Planner
• Target Value Design
• Tahtituotanto jne.

Integrointia otetaan käyttöön myös 
perinteisissä toteutusmuodoissa



• Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka
• Projektinjohtourakka tavoitebudjetilla ja 

kehitysvaiheella
• Kokonaisurakka kehitysvaiheella kKU
• Suunnittelun ja toteutuksen sisältävä urakka 

kehitysvaiheella STk

Integroinnin soveltamisessa perinteisiin 
toteutusmuotoihin tulee kuitenkin olla varovainen, 
koska hybridit sekoittavat KSE- ja YSE-ehtoja

Uudet integroivat toteutusmuodot (hybridit)



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 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 Lahden matkakeskus 19

8 Pakilan alueurakka 8

9 As Oy Helsingin Retkeilijänkatu 3-7 4) 9

10 Jyrkkälän lähiön julkisivuperuskorjaus 28

11 As Oy Gunillankallio 10 13

12 Hanasaaren kulttuurikeskuksen peruskorjaus 2) 30

13 VTT:n ydinturvallisuustalo 2) 30

14 Joensuun oikeus- ja poliisitalo 2) 31

15 Naantalin voimalaitoksen allianssiurakka 50

16 Yliopistonkatu 4 peruskorjaus 25

17 Kainuun keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus 153

18 VT 6 peruskorjaus 76

19 Kempeleen TK 14

20 Hiukkavaaran monitoimitalo 24

21 LaNa (Lasten ja naisten sairaala) 5) 75

22 Kotkan poliisitalo 2) 20

23 Tampereen raitiotie 280

24 Turun Syvälahden koulun allianssiurakka 28

25 Finavian Asematason allianssiurakka 100

26 Jakomäen keskiosan kehittäminen 50

27 Tammelan stadion 60

28 Pohjankartanon koulusaneerausohjelma 5) 10

29 Pitkäkankaan koulusaneerausohjelma 5) 10

30 Finavian terminaalilaajennus 3) 300

31 Harppuunakortteli 5) 100

32 Äänekosken radan peruskorjaus 80

33 Rataverkon KP2-palveluallianssi 25

34 Tesoman hyvinvointipalvelut 6) 140

35 Suomenlinnan huoltotunneli 7

36 Ylimaarian koulu 23

37 Raide-Jokeri 367

38 Joensuun ulkovalaistus- ja liikennevalot -palvelu 8

39 Lahden eteläinen kehätie 150

40 As Oy Raitinkartano 10

41 Vantaan koulut 5) 31

42 Kuopion uusi sairaala 164

43 Tiestötietojärjestelmä- ja palvelut 7) 8

44 Tikkurilan kirkko 44

45 Lohjan monitoimitalo (Laurentiustalo) 25

46 Keravanjoen yhtenäiskoulu 32

47 Kanta-Hämeen uusi sairaala 321

48 Vaasan sairaala H-uudisrakennus 141

49 Savilahden infra 40

50 Pakilanpuiston allianssi 53

51 Infra-alan kustannuslaskentajärjestelmä ja -palvelu 7) 8

52 Ylivieskan kirkko 10

53 Uudenmaankatu 16 peruskorjaus 8

54 Kruunusillat-allianssi 300

55 Helsingin yliopiston päärakennuksen peruskorjaus 28

56 Lapin keskussairaalan laajennus 118

57 Tulevaisuuden sairaala OYS 300

58 As Oy Kulttuurimajakka 15

59 Tapiolan kirkon peruskorjaus 13

60 HOAS:n peruskorjauskonsepti 5) 15

61 Järvenpään yhtenäiskoulun elinkaariallianssi 8) 40

62 Turun katuverkon kunnossapitoallianssi 33

63 Rataverkon KP1-palveluallianssi 130

64 Suomalais-venäläinen koulu 2) 25

65 Tampereen raitiotien operointi 90

66 Päijät-Hämeen jätehuollon aurinkovoimala 2

67 Jätkäsaaren jalkapallohalli 3

68 Hippostalo, TOAS 100

69 Lahden kaupungintalon perusparannus 20

70 Kalasataman raitiotie 300

Total 5157

2015 2016 2019 2020
Allianssiprojektit M€

2014 2017 20182011 2012 2013


