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Ihku-allianssin 
yleisesittely



Ihku-allianssi pähkinänkuoressa

Mitä me teemme? 

• Ihku-allianssi kehittää infra-alalle avointa ja luotettavaa 
kustannuslaskentajärjestelmää.

Miten me teemme? 

• Ihku –hanke toteutetaan allianssimallilla, joka yhdistää rakennushankkeissa 
käytettyä allianssimallia sovelluskehityksen ketteriin menetelmiin.

Ihku-allianssin visio 

• ”Rakennamme kustannustehokasta huomista”



Infrahankkeiden 
kustannuslaskenta-
järjestelmä ja 
-palveluallianssi

eli IHKU
Ihku on kustannuslaskentajärjestelmä, jolla 
halutaan tuottaa infra-alalle avointa 
kustannustietoa



Allianssimalli

• Allianssi eroaa perinteisestä hankkeesta, 
koska allianssissa hankkeen osapuolet 
vastaavat projektin suunnittelusta ja 
toteuttamista yhdessä sekä jakavat riskit 
ja hyödyt

• Allianssi on avoin ja yhteistoiminnallinen 
hankemalli, jossa toimitaan yhteisellä 
projektiorganisaatiolla, jolla on yhteiset 
tavoitteet

• Erilainen osaaminen yhdistetään 
yhteisten tavoitteiden edistämiseksi

• Lisäksi käytössä on yhteistyötä tukevia 
toimintatapoja kuten yhteinen työtila ”Big 
Room” (kuvassa)

Käynnissä Ihkun weekly, joka on 

viikoittainen 30min katsaus eri 

tiimien toimintaan ja projektin 

etenemiseen.

Lue lisää allianssimallista ja työtavoista. 

https://ihkuallianssi.fi/blogi-jouko-turto/
https://ihkuallianssi.fi/tyoskentelytavat/


Ihku-allianssin organisaatio

• Ihku-allianssin organisaatio koostuu sekä tilaajista että 
palveluntuottajista

• Ajankohtainen ja tarkempi kuvaus allianssiorganisaatiosta löytyy 
nettisivuiltamme

Allianssin johtoryhmä (AJR)

Allianssin projektiryhmä (APR)

Eri vastuualueiden tiimit

Yhteisiä päätöksiä ohjaa allianssin johtoryhmä(AJR), joka vastaa strategisesta 
johtamisesta ja varmistaa, että hanketta johdetaan tavoitteiden mukaisesti. 

APR vastaa tehtävien toimeenpanosta ja koordinoinnista. Jäsenet ovat kukin 
omalla vastuualueellaan toimijoita ja osallistuvat suunnitteluun, johtamiseen 
sekä viestintään yhteisesti sovitulla tavalla.

Projektiryhmän apuna on työryhmiä eli tiimejä, jotka vastaavat määrätyn 
tehtäväkokonaisuuden suorittamisesta. 

https://ihkuallianssi.fi/organisaatio/


Allianssin tilaajat

• Kaikki tilaajat yhdessä muodostavat ns. tilaajakonsortion

• Tilaajien edustajia on mukana niin allianssin päättävissä elimissä (AJR) 
kuin asiantuntijatyössä (esim. allianssin projektiryhmä)



Allianssin palveluntuottajat

• Ohjelmisto-osaaminen

• Palvelujohtaminen ja 

asiakastuki

• Jälleenmyynti

• Kustannuslaskennan 

asiantuntemus

• Kustannuslaskentaohjelmistot 

ja -tuotteet

• Tietokantaosaaminen

• Suunnittelun osaaminen

• Viestintä

• Sovelluskehitys

• Ketterät työmenetelmät



Allianssin vaiheet

08/2018

KEHITYSVAIHE TOTEUTUSVAIHE PALVELUVAIHE

02/2019 02/2021

Ihku-laskentapalvelu avattiin 

tuotantoon (rakennusosalaskenta)

03/2021

Käyttöönotot

Ihku-allianssi käynnistyi 

kehitysvaiheella

Toteutusvaiheessa kehitettiin uusi 

rakennusosalaskentasovellus ja 

sen rakennusosakirjasto

Parhaillaan kehitetään hankeosalaskentaa

varhaisempien suunnitteluvaiheiden 

kustannuslaskentaan sekä jatkokehitetään 

rakennusosalaskentaa



Aikataulu

Kehitysvaihe

08/2018-01/2019

• Organisoituminen ja 
suunnitelmien teko

• Laskentalogiikan määrittelyn 
suuntaviivat

• Kustannustiedon hankinnan 
lähtökohdat

Toteutusvaihe

02/2019-2021

• Laskentalogiikan määrittely

• Kustannusdatan hankinta

• Ohjelmiston protot, kehitysversiot

• Käyttäjätestaus

• Lanseeraaminen

• Palvelusuunnitelma

Palveluvaihe

2021-2028

• Palveluvaiheen 
jaksotussuunnitelma

• Käytön tukipalvelut

• Teknisen ympäristön ylläpito

• Kustannustiedon päivitys

• Jatkokehitys

Kilpailutus käynnistettiin 12/2017 ja hankintapäätös 6/2018



Rakennamme 
kustannustehokasta 
huomista



Tilaa uutiskirje: 
www.ihkuallianssi.fi/uutiskirje

@ihkuallianssi

Kehitämme läpinäkyvää ja 
luotettavaa 
kustannuslaskentapalvelua 
tulevaisuuden 
infrahankkeisiin.

www.ihkuallianssi.fi

Ihku-allianssi


