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SISÄLTÖ

• Lähtökohtia ja tavoitteita toimitusketjun integroinnille

• Nykytila ja kokemuksia

• Toimitusketjun integroinnin johtaminen

• Asiaan liittyvä kehittäminen Constissa
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Talotekniikka

(“CTT”)

Julkisivut

(“CJU”)

Korjausurakointi

(“CKU”)

Osuus

liikevaihdosta,

2017

Tarjooma

◼ Asuintalojen 

linjasaneeraukset

◼ Toimitilojen ja julkisten 

rakennusten 

talotekniset asennukset

◼ Huolto- ja

ylläpitopalvelut

◼ Rakennusten

ulkovaipan saneeraus

(julkisivut, katot, 

ikkunat, parvekkeet)

◼ Asuin- ja toimitilarak.

◼ Vuokratalojen

peruskorjaukset

◼ Huolto- ja ylläpitopalv.

◼ Muiden kuin 

asuinrakennusten 

korjausurakointi

◼ Kokonaisvaltaiset 

saneeraushankkeet ja 

käyttötarkoituksen 

muutosprojektit

◼ Huolto- ja ylläpitopalv.

Service-toiminta

% liikevaihdosta, 2017 ◼ Kattava tate-palvelutarjonta sisältäen monipuolisesti 

talotekniikan huoltoa ja palvelu-urakointia

◼ Julkisivujen puhdistukset sekä rakennusten ulkosivujen ja 

porraskäytävien ylläpitomaalaukset

◼ Korjausrakentamisen huollot ja palvelu-urakat sisältäen 

muun muassa ikkunoiden korjaukset, aulojen uusimiset, 

rakennusten tarkastukset

Consti on Suomen johtava korjausrakentaja ja 

suurimpia talotekniikkayrityksiä Suomessa

2 13.9.2018

37%

33%

28%

16%

Constin liiketoiminta-alueetConsti lyhyesti

Liikevaihto 

◼ Yhtiö on perustettu vuonna 2008

◼ Tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, 

korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden 

vaativien rakennuskohteiden korjausrakentamisen 

palveluita ja teknisiä palveluita

◼ Liiketoiminta vahvasti keskittynyt Suomen 

kasvukeskuksiin, erityisesti Helsinkiin ja Uudenmaan 

alueelle

◼ Pääkonttori Helsingissä, työllistää yli 1000 

korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista

78%

Korjausrakentamisen moniosaaja | www.consti.fi
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LÄHTÖKOHTIA JA TAVOITTEITA TOIMITUSKETJUUN 

ULOTTUVALLE INTEGROINNILLE

Kumppanisi korjausrakentamisessa   |   www.consti.fi

• Todellisen erikoisosaamisen potentiaali tulisi hyödyntää

• Turha keskinäinen kinaaminen tulisi muuttaa koko projektin tavoitteita 
edistäväksi toiminnaksi

• Edistää / mahdollistaa esivalmistuksen ja tuotannon virtautuksen laajemman 
soveltamisen

• Tavoitetaso: 
1. esteiden poistaminen 

2. käytännön integraation edistäminen



CONSTI TALOTEKNIIKAN KOKEMUKSIA JA 

NÄKEMYKSIÄ

• Projektinjohtourakoita jopa 15 %, rakennusliikkeiden välillä (ml. Consti)

• Uudenmaankadun allianssihankkeessa Talotekniikka on allianssin jäsen

• Palkitsemisjärjestelmien kannustavuus perustuu enemmän sanktioihin

• Integroitavaa riittää jo TATE –urakkalajien kesken, talotekniikan 
kokonaisurakat hyvä mahdollisuus, mutta pitäisi toimia paremmin aina kun on 
useampi urakka samalla työmaalla

• Tilaajien kanssa ei ole kuin kiinteähintaisia sopimuksia (sivu-urakat)

• Toteamus ”allianssihenki” sopimuksessa ei vielä tee allianssia

• Este: jos osallistutaan suunnitteluun, vastuu tulee myös epäonnistumisista

• Tahtotila on siitä huolimatta päästä ydintiimiin tai sen lähelle; pääurakoitsijan 
TATE asiantuntijoita pidetään lähinnä hankintaorganisaationa
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ALIURAKOITSIJOIDEN INTEGROINTI ON OSA 

PROJEKTISYSTEEMIN SUUNNITTELUA

1P D

CA

Kokonai-

suuden

ositus

Sopimus

Prosessi

Menestys-

tekijät

Toiminta-

tavat

Sopimusosapuolet

Roolit

Työnjako

Osaamiset

Organisointi

Vaiheistus ja aikataulu

Osapuolten liittyminen

Hankintaprosessi

Suunnitteluprosessi

ElinkaarihallintaSopimusmuoto

Sopimusvastuut

Kaupalliset mallit

Ansaintalogiikat

Riskien jako

Tavoitteet ja menestystekijät ohjaavat:

Palvelujen kilpailutus- ja valintakriteereitä

Vaadittavia kyvykkyyksiä

Kannustimia

Seurantaa ja mittarointia

Pelisäännöt

Työskentelytavat

Työkalut

Johtamistavat

Innovaatiojärjestelmä
Toimitus-

systeemi

Hankesysteemi 

(Tilaaja vastaa)

→ Koko hankkeen 

organisointi ja 

hankintaprosessi 

→ Ydinallianssin 

muodostaminen

Toimitussysteemi

(Allianssi vastaa)

→ Toimitusketjun 

integrointi



TOIMITUSKETJUN INTEGROINNIN JOHTAMINEN

1. Toteutuksen hankintastrategia

2. Rakenteiden yhdensuuntaistaminen

3. Käytäntöön johtaminen
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HANKINTASTRATEGIAN SISÄLTÖ

• Toimitusketjun integroinnin tavoitteiden kirkastaminen
– Mitä tavoitteita, toimintamalleja ja toimintakulttuuria halutaan edistää

– Suurimmat riskit ja mahdollisuudet

• Ositus; keskeiset hankintakokonaisuudet (ml. toimitusketju)

• Analyysi hankinnoista/aliurakoista, joilla on merkittävä vaikutus 
onnistumiseen
– Vaikuttamisen tapa, ajankohta ja painoarvo kokonaisuudessa (oma 

urakka/vaikutukset muihin urakoihin ja kokonaisuuteen)

• Organisointi; vyöhykemalli, sopimusperiaatteet

• Hankintaprosessi ja –aikataulu
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RAKENTEIDEN YHDENSUUNTAISTAMINEN

• Huomioitavia rakenteita:
– Ositus ja organisointi

– Sopimusmuoto

– Kannustinjärjestelmät

• Vaatimuksia kannustaville AU-sopimuksille:
– 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
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Kiinteä-

hintainen 

aliurakka

Aliurakoitsijan 
kustannukset

Tilaajan korvaus 
pääurakoitsijalle

K
u

s
ta

n
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s
-

a
lit

u
s

Aliurakoitsijan 
kustannukset

Urakkasumma
(kiinteä tai 

tavoitehinta)

Kustannusylitys

Kustannussäästö

Aliurakoitsijan 
kustannukset

Aliurakoitsijan 
kustannukset

Kokonaishinta 

yhteisellä 

riskivarauksella

Riskivaraus

Riskivaraus

K
u

s
ta

n
n

u
s
-

y
lit

y
s

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

INTEGRAATIOTA TUKEVAT 

SOPIMUSMALLIT



KÄYTÄNTÖÖN JOHTAMINEN

• Tarjouspyyntö ja neuvotteluvaihe sisältävät allianssin elementtejä; 
painoarvo projektitiimin valintaan ja kykyyn osallistua 
kehitysvaiheeseen

• Sopimus- ja kannustinrakenteen ymmärtämisen varmistaminen

• Aloituspalaveri → perehdyttäminen, sitouttaminen

• Big Room työskentelyyn osallistuminen
– Vähintään työryhmissä, valituilta osin koko allianssin kokouksiin

• Yhteiset menettelyt ja työkalut
– Tiedonjaon alustat, Last Planner sessiot jne.

• Tuotannon aikaisen toiminnan varmistaminen!
– Päivittäisjohtaminen

– Yhteiset ”laatupiirit” tms.
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KEHITYSTYÖTÄ CONSTILLA

• Paljon yhteisiä urakoita, jopa kaikkien kolmen toimialan kesken

• Käytännön tasolla hyvää yhteistyötä, mutta myös haasteita
– ”Pakkosuhde” voi myös kiristää tilannetta

• Sisäinen integrointi on strateginen asia ja nähdään kilpailuetuna
– Strateginen projekti ”sisäisten urakoiden kannustinmallit”

– Perustuu ajatukseen erottaa tietty osa urakan (PU ja AU) katteesta 
yhteiseen pottiin

– 20-30 %, kohdekohtaisesti

– Konsernin talousjohto toimii ”tuomarina”

– Pilotointi käynnistymässä
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YHTEENVETO

• Aliurakoitsijoiden integrointi on tärkeätä etenkin IPT 

toteutusmuodoissa - se on paljolti käyttämätön potentiaali!

• Allianssin hankintastrategiassa päätetään osapuolet ja 

integroinnin muodot

• Käytännön esteet ovat sekä rakenteellisia että asenteellisia

• Malleista tarvitaan kokemuksia ja niitä tulisi standardoida, jolloin 

hankekohtainen soveltaminen tehostuisi
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