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Yleistä
§ Perinteisten toteutusmuotojen

kehittäminen (Petoke)
§ Infran palveluhankinnat
§ Investoinnit, kunnossapito
§ Toteutus: 2017–2019

Teemat / tulokset
§ Kehitysmenettelyyn perustuva

kokonaisurakka (kKU)
§ Kehitysvaiheen sisältävä suunnittele ja

toteuta -urakka (STk)
§ Maanteiden hoitourakka

Petoke-hanke: yleistä



Lähtökohtia

Allianssi on otettu käyttöön
uutena toimintatapana

Kokemukset allianssista ovat
lähes yksinomaan positiivisia

Perinteisillä toteutusmuodoilla on
oma paikkansa rakentamisessa

Allianssin pohjalta on kehitetty
maailmalla seka/välimuotoja

Allianssin piirteet ja käytännöt
tunnetaan jo hyvin Hyötyjä on saatavissa perinteisiä

toteutusmuotoja muokkaamalla
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Allianssi ei ole tarkoituksenmukainen
kaikissa hankkeissa



Petoke-hanke: toteutus
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Hybridimallien
kartoitus

Mallien
kehittäminen

Kokemusten
keruu

Mallien
kokeilu

Ulkomaisten mallien
kartoitus (kymmenkunta

mallia, ideointiapu)

Suuntaustyöpaja (45 osallistujaa),
ennakkokyselyt

Teemakohtaiset kehitystyöryhmät (9/17–3/18),
n. 10–20 aktiiviosallistujaa/teema

kKU:n osalta 2
kokeiluhanketta

Tilaajien ja
urakoitsijoiden
edustajat, osin
suunnittelijat



Kehitysmenettelyyn
perustuva kokonaisurakka

kKU
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Mallin perusperiaatteet
Lähtökohdat
§ Toimintamalli tukeutuu hankintalain tarkoittamaan neuvottelumenettelyyn
§ Hankkeen suunnittelu pysyy tilaajan vastuulla koko hankkeen ajan
Neuvotteluvaihe (ensimmäinen tarjousvaihe)
§ Tilaajan alustavat rakennussuunnitelmat ovat neuvottelujen lähtökohtana
§ Alustavat tarjoukset edeltävät neuvotteluja, mutta eivät sisällä hintatarjousta
§ Tarjouksessa ehdotetaan parannuksia suunnitelmiin ja tuotannon järjestelyihin
§ Taloudellisuutta parantavat kehitysehdotukset viedään lopulliseen tarjouspyyntöön
§ Hyödylliset/käyttöönotetut ideat otetaan huomioon myös tarjoajien laatuarvioinnissa
Hintatarjousvaihe (toinen tarjousvaihe)
§ Tarjouspyynnön kehittämisen jälkeen ehdokkaat antavat hintatarjouksen
§ Urakoitsijan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus
§ Edullisuus määräytyy aiemman laatuarvioinnin ja hinnan yhteistuloksena
Toteutusvaihe
§ Hankkeen toteutusvaihe etenee tavanomaisen kokonaisurakan tapaan 6



Toteutusvaihe

Osallistumis-
hakemuksen
jättäminen

Hankinta-
ilmoituksen

julkaiseminen

Tarjousten
pyytäminen

Alustavan
tarjouksen

tekeminen (*

Tarjoaja-
kohtaiset

neuvottelut

Tarjoaja-
kohtaiset

neuvottelut

Selonotto
alustavista
tarjouksista

Suunnitelmien
kehittäminen

Hankinta-
päätöksen
tekeminen

Lopullisen
tarjouksen

tekeminen (**

Suunnitelmien
kehittäminen

Lopullisen
tarjouspyynnön

laadinta

Toteutus-
suunnittelu

Tarjoajien
määrän

vähentäminen

Alust. tarjousten
arviointi

(toteutettavuus)

Tarjousten
vertailu

Alust. tarjousten
arviointi

(arvottaminen)

Soveltuv.vaat.
täyttymisen

todentaminen

Tarjoajien valintavaihe Neuvotteluvaihe Hintatarjousvaihe

Urakan
vastaanotto

Rakennustyön
toteuttaminen

Toteutuksen
aikainen
yhteistyö
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# Kilpailijoiden
/toimijoiden
määrä

*) Ehdotukset
**) Hinta

Prosessi

7Vaiheiden ja tehtävien kohdistus on ainoastaan viitteellinen



Kokeiluhankkeet

2018     2019

Hankinta
Toteutus

§ Kehä I, Meluntorjunnan parantaminen Sepänmäen kohdalla (1 M€)
• Lähes ½ km meluseinää; pieneltä osin melukaidetta.
• Kevyenliikenteen väylän siirto. Varautuminen lisäkaistaan Kehä I:llä.

§ Ranta-Tampellan silta ym. (3 M€)
• Katu- ja kevyenliikenteen siltojen yhdistelmä; lisäksi muita (optio-)osia.
• Betonirakenteet kaarevat ja teknisesti vaativat (esteettisyys).
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Kokeiluhankkeiden prosessit

§ Molemmat hankkeet
• Soveltuvuuden osoittava aineisto toimitettiin samanaikaisesti ensimmäisen vaiheen

tarjouksen kanssa (kehitysehdotukset); erillistä tarjoajien vähentämistä aineiston
perusteella ei ollut; menettelyt poikkesivat näin ollen edellä kuvatusta (EU-kynnysarvot)

§ Kehä I, Meluntorjunnan parantaminen Sepänmäen kohdalla
• Ei kahdenkeskisiä neuvotteluja tarjoajien kanssa (neljä tarjoajaa molemmissa vaiheissa)
• Valintaperusteena kehitysehdotukset ja hinta yhdessä (edellä kuvattu prosessi)

§ Ranta-Tampellan silta ym.
• Kaikkien ehdokkaiden kanssa järjestettiin selonoton tyyppinen neuvottelu annetuista

kehitysehdotuksista; samalla mahdollisuus antaa lyhyt esittely referensseistä
• Tarjoajien määrää  vähennettiin referenssien ja kehitysehdotusten perusteella

(neljä tarjoajaa, joista kolme jatkoon ja hintavalinta; prosessi poikkesi edellä kuvatusta)
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Urakoitsijan valinta
§ Kehä I, Meluntorjunnan parantaminen Sepänmäen kohdalla

• rakennussuunnitelman kehittäminen
− taloudellisuuden parantaminen
− virheet ja epäjohdonmukaisuudet

• työnaikaisten liikennejärjestelyjen toteutus
• johto- ja laitesiirtojen toteutus
§ Ranta-Tampellan silta ym.

• esteettisen laadun varmistaminen
• aikataulun varmistaminen ja kustannussäästöt
• toimiminen ahtaassa rakennuspaikassa
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Kehityskohteet
§ Kehä I, Meluntorjunnan parantaminen Sepänmäen kohdalla

• Vallirakenne betonimurskeesta (luvanvarainen, muutos myöhemmin)
• Suunnitelmissa virheellisesti esitetty hulevesiratkaisu (muutos)
• Työmaa-alueen laajennus (varattu alue työmaatielle)
• Betonielementtiperustuksien käyttö (osin jälkikäteen, uusi arvio)
§ Ranta-Tampellan silta ym.

• Muottikankaan käytöstä luopuminen (muutos tarjouspyyntöön)
• Kaideratkaisun kehittäminen (tiedostaminen; tarjous alkuperäisellä)
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Yleisten tulostavoitteiden toteutuminen
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Tavoitellut ja koetut hyödyt
§ Urakoitsijoiden osaaminen saadaan mukaan suunnitelmien laadun parantamiseen

myös kokonaisurakkaa käytettäessä, kun urakoitsijaehdokkaat kytketään vuorovaikutteiseen
prosessiin hintatarjousta edeltävän ehdotus- ja neuvotteluvaiheen avulla.

§ Monilukuisen urakoitsijajoukon moninaiset ideat saadaan laajan kilpailun piiriin, kun
eri ehdokkaiden parhaat ideat yhdistetään lopullisen tarjouspyynnön kuvaamaan ratkaisuun,
jonka toteuttamisesta kaikki kilpailussa mukana olevat toimijat kilpailevat.

§ Kilpailu tuottaa hankkeen taloudellisuutta aidosti parantavia urakoitsijoiden
suunnitelmamuutos- ja tuotantoratkaisuehdotuksia, kun hyvien ehdotusten tuottaminen
toimii urakoitsijan valinnassa huomioon otettavana, arvosteltavana laatu/kyvykkyystekijänä.

§ Hankkeiden tarjoaminen säilyy suhteellisen kevyenä, kun tarjoaminen ei edellytä
moninkertaista urakoitsijan suunnittelua suunnittelun ollessa tilaajalla ja tarjoajien työn
rajoittuessa suunnitelmien kommentointiin ja uusien periaateratkaisujen esittämiseen.

§ Toteutusvaiheen sopimukseen ei jää merkittäviä epävarmuuksia toteutettavasta
ratkaisusta ja sen hinnoittelusta, kun kehitystyö tapahtuu ja ratkaisut valitaan ja hinnoitellaan
jo sopimusta edeltävässä kilpailuvaiheessa (eli vähentyneet lisä- ja muutostyöt). 13



Tärkeimmät julkaisut
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Ranta-Tampella
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• Uusi asuinalue Näsijärven 
rannassa kävelymatkan päässä 
Tampereen keskustasta

• Alueen laajuus 13 ha

• Perustuu 1995 ideakilpailuun

• Valtatien 12 rakentaminen 
tunneliin on mahdollistanut 
uuden alueen toteuttamisen

• Alueelle rakennetaan asuntoja 
2500 asukkaalle

Ranta-Tampella
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• Alueen rakentamisessa tavoitellaan korkeaa laatua
• Esteettiset, toiminnalliset ja tekniset vaatimukset ovat 

Tampereen standardilla korkeat
• Pohjaolosuhteet poikkeuksellisen vaativat: pehmeän 

rantamuodostuman päällä on paikoin 10 metriä 
louhetäyttöä

• Alueella on lukuisia erillisiä rakennustyömaita tai 
hankkeita limittäin ja jopa tasossa

• Alueelle muuttaa uusia asukkaita, joiden pitää voida 
asua samaan aikaan kun lähes kaikki on keskeneräistä

Rakentamisen lähtökohtia
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• Ranta-Tampellan suunnitteluratkaisun yksi piirre on 
KANAVA

• Ranta-Tampellan itäpään sillat päädyttiin aikanaan 
toteuttamaan eri urakkana, koska aikataulu oli avoin

• Ranta-Tampellan siltojen toteuttamisen erityispiirteinä 
olivat rakentaminen keskellä uuden alueen 
rakennustyömaata ja sillan erityinen design. 

• Nämä toteuttamisen erityispiirteet olivat ns. Petoke-
hankkeen lähtökohtia. Kohdetta ei ajateltu toteuttaa ST 
tms urakkamuotona, koska tilaaja halusi ohjata vahvasti 
sillan suunnittelua.

Ranta-Tampellan silta
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Urakka ja PETOKE
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• Rajoitettu EU-kynnysarvon 
alittava kokonaisurakka

• PETOKE-teemat ja kehitysaihiot 
urakoitsijoiden kanssa 
hankintavaiheessa
o Betonipintojen laadun 

varmistaminen
o Ehdotukset aikataulun 

tiivistämiseksi ja kustannusten 
säästämiseksi

o Työskentely ahtaalla alueella

Hankintamenettely
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• Hankintailmoituksen mukaisesti 
tarjouskilpailuun rajataan 3 tarjoajaa 
osallistumishakemuksen perusteella

• Varsinainen urakoitsijan valinnan 
peruste oli halvin tarjoushinta.

• Edullisimman tarjouksen jätti Kreate Oy 
3,1 M€. Muut tarjoushinnat olivat 3,2 
M€ ja 3,7 M€ 

Tarjoajien valinta
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• Ranta-Tampellan siltojen 
urakkakilpailussa saatiin 
urakoitsijoiden kysymyksiä ja 
näkökulmia otettua huomioon

• Syntyi hyvä vuorovaikutus

• Joitain tilaajan asettamia vaatimuksia 
tarkennettiin lopullisessa 
tarjouspyynnössä

• Urakan toteutus on sujunut hyvin

Kokemukset Petoke-urakasta
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• Tampereella on muutamissa vaativissa rakennuskohteissa, kuten Hämeensillan 
uusiminen ja  Tavara-aseman siirtourakka, käytetty neuvottelumenettelyä kokonais-
tai ST-urakassa.

• Yhteistoiminnallisien  osuuksien käyttämisestä hankintavaiheessa on merkittävää 
hyötyä suhteessa käytettyyn panokseen verrattuna. Valittujen tarjoajaehdokkaiden 
kanssa voidaan käydä luottamuksellista keskustelua hankkeen riskeistä ja 
tarjouksen tekemistä askarruttavista asioista. 

• Esille nousseet asiat voidaan muokata sellaiseen muotoon lopullisessa 
tarjouspyynnössä, että hankkeen tavoitteet ja toisaalta ongelmat tulevat 
molemmille osapuolille melko selviksi. Tällöinkin projektin toteuttaminen voi olla 
vaativaa mutta riitelyyn ei ole suurempaa syytä ja osapuolet voivat keskittyä 
projektin onnistumisen varmistamiseen. Tärkeää on säilyttää luottamus. 
Liikesalaisuudet eivät saa vuotaa.

Johtopäätelmät Tampereelta
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