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Rakennustietosäätiön (RTS) nimeämän toimikunnan TK 351 tehtävänä on laatia
• alan yhteisesti hyväksymät sopimusmallit yhteistoimintaurakoihin
sekä

• niiden käyttöön liittyvät ohjeet
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YHTEISTOIMINTAURAKOIDEN KATEGORISOINTI(LEMMINKÄISENJOUKO VIITALAN NÄKEMYKSEN MUKAAN)
1. Allianssi, yksinkertainen “yhdessä voitetaan tai yhdessä hävitään” sopimus, päätöksenteko vaatii konsensuksen
2. Kevennetty allianssi; toteuttajan valintaprosessia kevennetty, tilaaja valitsee ensin urakoitsijan tai suunnittelijan jne. 
3. Muokattu allianssi; esim. kustannuksissa perälauta tai päätöksenteko tilaajalla jne. 
4. “Yhteistoimintaurakka”; Open book, osakokonaisuuden toteuttajalla innovaatioinsentiivit, tilaajan “elintärkeät asiat” ohittavat kaiken, urakoitsijan valintaprosessissa allianssipiirteitä 
5. Projektinjohtourakka/Tavoitehintaurakka, 
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“AITO 
KERTA-
YHTEISTYÖ”
Lean-prosessi

“YHDESSÄ 
TOIMINTA”
Kontrolloivat
tekijät
sopimus ja 
maine



INTEGROITU PROJEKTITOTEUTUS (IPT)

Hanke-
suunnittelu

Ehdotus- ja yleis-
suunnittelu

Toteutussuunnittelu 
ja rakentaminen

Takuu (jälkivastuu) 
ja ylläpito

 Suunnittelu ja toteutus tilaajan tavoitteisiin osapuolten yhteistyönä 
 Riskien ja mahdollisuuksien jakaminen sekä vastuun kantaminen yhdessä
 Sopimusosapuolet toteuttavat samaan hanketta ja yhteisiä tavoitteita
 Lyhyempi läpimenoaika, enemmän arvoa rahalle

kehitysvaihe toteutusvaihe €
Tilaajan exit-mahdollisuus



Suunnittele jarakenna -muodot

Pääurakkamuodot

Projektinjohto-muodot

Yhteisvastuu-muodot

Teknisten ratkaisujen urakka

Jaettuurakka 

PJ-palvelu

Projekti-allianssi

SR-urakka

Kokonais-urakka

PJ-urakka

Hanke-kumppanuus

Ehdotus- tai yleis-suunnitelma

Yleis- tai toteutus-suunnitelma

Hanke- tai ehdotus-suunnitelma

Hanke-suunnitelma

Hanke- tai ehdotus-suunnitelma

Yleis- tai toteutus-suunnitelma

Päätetään hankkeen mukaan

Päätetään hankkeen mukaan

Vastuu siirtyytoteuttajalle 

Rakennuttaja

Rakennuttaja

Yhteinenvastuu

Toteuttaja

Rakennuttaja

Rakennuttajatai vastuu siirtyy

Yhteinenvastuu

Toteuttaja

Toteuttaja

Rakennuttaja

Päätetäänyhdessä

Toteuttaja

Toteuttaja

Rakennuttaja

Päätetäänyhdessä

URAKKAMUOTO SOPIMUKSENSUUNNITELMAT
VASTUUSUUNNITELMISTA

PÄÄTÖKSETALIURAKOISTA

RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUTUSMUODOT

Elinkaarivastuu-muodot Elinkaari-urakka (PPP) Ehdotus-suunnitelma Toteuttaja Toteuttaja

PJ-rakennuttaminen
Yleis- tai toteutus-suunnitelma Rakennuttaja Rakennuttaja



TOTEUTUSMUODON VALINTAA
Suunnitteleja rakenna-muodot

Pääurakka-muodot Projektinjohto-muodot
Yhteis-vastuu-muodot



• Aikaisella integraatiolla saadaan rakentajat ohjaamaan suunnittelua yhteistyössä tilaajan kanssa ja suunnittelijat vastaamaan suunnitelmista projektin loppuun asti
• Riskit ja mahdollisuudet jaetaan yhdessä sovitulla tavalla
• Kehitysvaiheessa tilaaja, suunnittelijat sekä rakentajat kehittävät hanketta yhteistyössä
• Sovitaan yhdessä tavoitekustannus, aikataulu sekä tilaajan tavoitteista johdetut avaintulosalueet
• Toteutetaan hanke ja vastataan jälkivastuuajasta yhdessä tavoitteiden mukaisesti
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IPT-HANKKEIDEN TAVOITTEITA



• hyvän yhteishengen synnyttäminen projektin sisälle ja ristiriitatilanteiden minimoiminen
• hyvän yhteistyön avulla kompleksisten rakennushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien taloudellisten ja toiminnallisten riskien pienentäminen
• rakentamisen toimintakulttuurin muuttaminen kohti avoimempaa ja luottamukseen perustuvaa toimintatapaa
• innovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen
• rakentamisen tuottavuuden parantaminen
• kaikkien osapuolien onnistuminen hankkeessa
• nopeampi, laadukkaampi ja edullisempi hankkeen lopputuotteen valmistaminen

IPT-HANKKEIDEN TAVOITTEITA





Dan Schawbel (Forbes):
• What are your top pieces of career advice that you received in the army but are applicable to everyone?
Stanley McChrystal:
• The best advice I received in the Army came from my mentor, Lieutenant General John Vines. He was the perfect model of a “servant leader.”
• He demonstrated (and continues to demonstrate to this day) the importance of committing and investing in your people.
• As a leader he shared his troops’ conditions, and understood their experiences.
• He led with empathy, understanding the motivations and perspectives of those who followed him.



• Allianssimallin ohjekorttisarja kuvaa allianssimallin yhteisen suomalaisen käsitteistön, allianssimallin toteutusmuotona ja allianssimallille laaditut vakiosopimusehdot soveltamisohjeineen ja -malleineen.
• Ohjekorttisarja toimii ohjeena allianssimallilla toteutettavan rakennushankkeen suunnittelussa ja läpiviennissä rakennuttajille, konsulteille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille sekä muille allianssiosapuolille
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ALLIANSSIN OHJEKORTIT



Allianssimalli eli projektiallianssi on toteutusmuoto, jossa on kolme rakenteellisiin järjestelyihin liittyvää tyyppipiirrettä:
• hankkeen keskeisten toimijoiden välinen yhteinen allianssisopimus, joka perustuu yhteiseen riskien, mahdollisuuksien ja vastuiden jakoon,
• allianssin osapuolista integroitu yhteinen projektiorganisaatio, 
• ja hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen kytketty kaupallinen malli palveluntuottajille. 

ALLIANSSIN OMINAISUUKSIA



ALLIANSSIN OSAPUOLET



Pää-toteuttaja / -urakoitsija

Rakennuttaja

Pää-suunnittelija 

TATE-urakoit-sija

Raken-nesuun-nittelija

LVI-suunnit-telija

Sähkö-suunnit-telija

Raken-nuttaja-konsultti

YHTEISET SOPIMUSPERIAATTEET JA -KANNUSTEET

Rakennut-tajan muut asiantuntijat ja erillis-hankinnat

Muut aliurakoitsijat ja hankinnat

Erityis-asinatuntijat, mm. palokonsultti, akustikko yms.

Maan-rakennus-urakoit-sija

Runko-urakoit-sija

Arkki-tehti

ESIMERKKI SOPIMUKSISTA
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KAUPALLINEN MALLI





ALLIANSSISOPIMUS
On seuraavien asiakirjojen muodostama kokonaisuus:
1. Rakennushankkeen allianssisopimus (pääsopimus)
2. a) Kehitysvaiheen allianssisopimus (KAS-sopimus)

• Sisältäen kaupallisen mallin ja korvattavat kustannukset
2. b) Toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS-sopimus)

• Sisältäen kaupallinen mallin ja korvattavat kustannukset
3. Allianssihankkeessa noudatettavat sopimusehdot



ALLIANSSISOPIMUKSEN PÄÄPERIAATTEET
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 päde



RT 10-112XXProjektiallianssi rakennushankkeen toteutusmuotona.Projektiallianssin yleiskuvaus 

RT 10-112XXProjektiallianssi rakennushankkeen toteutusmuotona.Hankintamenettelyn ohje

ALLIANSSIN OHJEKORTIT





Sopimuslomakkeet, pääsopimuksen liitteetRT 802XX Kehitysvaiheen allianssisopimus (KAS) RT 802XX Toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS) 
Sopimus sisältää kohdekohtaisesti sovittavat asiat, jotka täsmentyvät siirryttäessä kehitysvaiheesta (KAS) toteutus- ja jälkivastuuvaiheeseen (TAS). Sopimus sisältää ko. vaiheen kaupallisen mallin. Sopimuksissa on toisistaan erilliset liitteet.

Pääsopimus, sopimuslomakeRT 802XX Rakennushankkeen allianssisopimus
Sopimuksen liitteeksi tulevat vaiheittain ensin kehitysvaiheen sopimus ja sen jälkeen toteutusvaiheen sopimus sekä sopimusehdot

Allianssihankkeissa noudatettavat ehdotRT 10-112XX Allianssin sopimusehdot
Allianssisopimuksen kehitys- ja toteutusvaiheissa noudatettavat yhteiset sopimusehdot ja toimintaperiaatteetTavoitteena kuvata myös eri hankkeissa noudatettavat periaatteet.

ALLIANSSISOPIMUS



RT 802XX Kehitysvaiheen allianssisopimus (KAS) Sopimus sisältää kohdekohtaisesti sovittavat asiat, jotka koskevat vain kehitysvaihetta (KAS). Sopimus sisältää vaiheen kaupallisen mallin ja erilliset liitteet.

Pääsopimus, sopimuslomakeRT 802XX Rakennushankkeen allianssisopimusSopimuksen liitteeksi tulevat vaiheittain ensin kehitysvaiheen sopimus ja sen jälkeen toteutusvaiheen sopimus sekä sopimusehdot

Allianssihankkeissa noudatettavat ehdotRT 10-112XX Allianssin sopimusehdotAllianssisopimuksen kehitys- ja toteutusvaiheissa noudatettavat yhteiset sopimusehdot ja toimintaperiaatteetTavoitteena kuvata myös eri hankkeissa noudatettavat periaatteet.

SOPIMUKSEN RAKENNE

RT 802XX Toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS) Sopimus sisältää kohdekohtaisesti sovittavat asiat, jotka täsmentyvät siirryttäessä kehitysvaiheesta (KAS) toteutus- ja jälkivastuuvaiheeseen (TAS). Sopimus sisältää ko. vaiheen kaupallisen mallin ja liitteet.





KAS- ja TAS-vaiheiden sopimuksen täyttömalli:
Ohje ja täyttömalli on tarkoitus yhdistää, kuten vasemman puoleisessa kuvassa, jossa vasemmalla palstalla ohje, harmaalla pohjalla mallitäyttö.Mallitäytön teksti on lisäksi siirretty sopimuslomakkeeseen, jossa sitä voi muokata. 

Rakennushankkeen allianssisopimuksen täyttömalli
RT 10-112XX Rakennushankkeen allianssisopimuksen laatiminen.Sisältää KAS ja TAS- sopimusten täyttömallit ja näihin liittyvät ohjeet.

ALLIANSSISOPIMUKSEN TÄYTTÖMALLI



• Toimikunnan työ käynnistyi kesäkuussa 2015
• Luonnos ohjekorteista lausunnolle kevään 2017 aikana
• Valmis ohjekorttisarja allianssisopimuksista kesällä 2017
• Sen jälkeen päätökset mahdollisista muista yhteisvastuullisista urakoista, tehdäänkö sopimusmallit vai jääkö kehittäminen alan toimijoiden vastuulle

AIKATAULU



LUOTTAMUS
TIEDON AVOIMUUS

SITOUTUMINEN
YHTEISTYÖ

ALLIANSSIN ARVOT



KIITOS !


