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Suunnittelun vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti

• Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen lisää suunnittelun 
haasteellisuutta 

• Ympäristön suojelu ja kestävä kehitys ohjaavat 
suunnitteluratkaisuja

• Hallinnolliset lupamenettelyt muuttuvat yhä raskaammiksi 
päinvastaisista tavoitteista ja lupauksista huolimatta

• Vuorovaikutus suunnittelijoiden, tilaajien, toteuttajien, käyttäjien 
ja ylläpitäjien kanssa lisääntyy ja on yhä tärkeämpää

• Energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät, tarvitaan uusia toimivia 
ja terveellisiä ratkaisuja

• Tietomallintaminen muuttaa suunnittelumenetelmiä, lisää 
suunnittelua ja parantaa suunnitelmien hyödynnettävyyttä

• Suunnittelussa tulee huomioida investoinnin koko elinkaaren 
aikainen käyttö ja elinkaarikustannukset

• Suunnitelmien tulee olla hyödynnettävissä kohteen ylläpidossa ja 
käytössä ja ne on pidettävä ajan tasalla



Hankintatapa vaikuttaa 
ratkaisevasti suunnittelun laatuun
Tilaajalle tarjottava asiantuntijaryhmä ja työhön varattavat 

resurssit riippuvat ratkaisevasti tilaajan valitsemasta 
hankintamenettelystä. 
Näennäisesti laadun huomioivat hankintamenettelyt 

muuttuvat usein hintakilpailuiksi, kun laatueroja ei painoteta.
Kun halvin hinta käytännössä ratkaisee, tarjous 

aliresursoidaan ja tarjotaan minimisuoritusta.
Hyvä suunnitelma syntyy kun käytettävissä on riittävästi 

asiantuntemusta, resursseja, kalenteriaikaa ja 
vuorovaikutusta.
Osaamiseen, kokonaistaloudellisuuteen ja laatuun perustuva 

suunnittelun hankinta johtaa
 virheettömiin, alan parasta tietoa hyödyntäviin ratkaisuihin
 hyvin yhteen sovitettuihin, keskenään yhteensopiviin ja tehokkaasti 

toteutettavissa oleviin suunnitelmiin
 kustannustehokkaaseen, aikataulussa tapahtuvan toteutukseen
 käyttäjän tarpeet hyvin huomioivaan lopputuotteeseen
 elinkaarikustannuksiltaan parhaaseen investointiin.



Hyvin mietitty 
kumppanuus 
kannattaa

Palvelutuottajan 
kompetenssi

Asiakkaan 
kompetenssi

Kumppanuusalue



Yhteistoimintamallit kehittävät toimintaa

• Liikennevirasto kumppaneineen on toteuttamassa kahta 
allianssiurakkaa, Tampereen rantatunnelia ja Lielahti-
Kokemäki-rataa. LiVi on myös käynnistänyt uuden 
kaksivaiheisen allianssin, jossa ensimmäisessä vaiheessa 
on valittu suunnittelijat ja toisessa vaiheessa toteuttajat.

• Helsingin yliopisto toteuttaa kiinteistöhankkeita 
allianssimenettelyllä.

• Senaatti on kehittänyt oman kärkihankeallianssin isojen 
hankkeiden toteutukseen.

• Visonin fasilitoimana on käynnistetty yhdentoista tilaajan 
yhteishanke integroitujen projektintoteutusmallien 
kehittämiseksi eri tyyppisiin hankkeisiin.



Miksi yhteistyö kannattaa?

• Yhteistyömalleissa kaikki osapuolet tekevät töitä yhteisen 
päämäärän eteen

• Riskit jaetaan, samoin innovaatioiden tuotot
• Kaikilla on yhteinen intressi löytää esille nouseviin ongelmiin 

nopeasti tehokkaat ratkaisut
• Kaikkien osapuolten asiantuntemus ja osaaminen on koko projektin 

ajan käytössä
• Riitoja ei synny eikä syyllisiä etsitä
• Toimintatapa auttaa pysymään kustannusarviossa, parantamaan 

tuottavuutta ja laatua sekä vähentämään hukkaa ja virheitä
• Työskentely on kaikille osapuolille kannustavaa ja mielekästä
• Toiminta perustuu avoimuuteen ja luottamukseen
• Innovaatioiden avulla parannetaan tuottavuutta ja kannattavuutta, ja 

tuotetaan enemmän arvoa sijoitetulle rahalle



Alliansseissa kehitettäviä asioita



Hankintamenettelyt ovat liian kalliit

• Hankintamenettelyprosessi on pitkä ja erityisesti 
suunnittelijoille kohtuuttoman kallis

• SKOLissa tehtyjen arvioiden mukaan allianssit vievät 
rahaa enemmän kuin tuovat: tarjoukseen 
osallistuvien suunnitteluryhmien tarjouskulut ylittävät 
jopa moninkertaisesti voittajan saaman katteen

• Hankintamenettelyjä on yksinkertaistettava
• Normaalia tarjouksentekoa suuremmasta 
työmäärästä on maksettava käypä korvaus



Palkkiomekanismia on kehitettävä

• Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kustannusrakenne 
täysin toisistaan poikkeava, samanlaiset 
prosenttijakaumat eivät sovellu käytettäväksi

• Suunnittelijoiden tarjoamat yleiskustannus- ja 
palkkioprosentit vaihtelevat villisti, niitä ei selvästi 
osata laskea

• Tarvitaan huomattavasti parempi ohjeistus 
laskennalle ja on mietittävä uudenlaista taloudellista 
mallia, joka huomioi suunnittelu- ja 
urakointiliiketoiminnan merkittävät eroavaisuudet



Riskien ja tuottojen jakoa on kehitettävä 
oikeudenmukaisemmaksi
• Suunnittelun osuus hankkeen kokonaisvolyymistä on aina 

pieni
• Suunnittelun suhteellinen osuus tarjousvaiheen 

kustannuksista on suuri
• Suunnittelun vaikutus hankkeen onnistumiselle ja 

innovaatioille on suuri
• Tuottojen jaolle on mietittävä uusia tapoja: esimerkiksi 

alihankkijoiden osuus siirretään pääurakoitsijan 
osuudesta yhteiseen osuuteen

• Urakoitsijan palkkionmenetys nykymallissa suhteessa 
neljäsosa suunnittelijan palkkionmenetyksestä, korjattava 
oikeudenmukaiseksi



Hankintamenettelyjä on muokattava 
yksinkertaisemmiksi
• Kaikkien osapuolten jatkuvasta yhteistyöstä saadut 
kokemukset ovat niin hyviä, että yhteistyömallien 
käyttöä kannattaa laajentaa pienempiinkin 
hankkeisiin

• Tätä varten pitää kehittää yksinkertaisempia ja 
vähemmän rahaa kuluttavia hankintamenettelyjä



Vakuutusmenettelyjä on selkeytettävä

• Konsulttivastuuvakuutus ei toimi allianssihankkeessa
• Allianssien vakuutuskäytännöissä on vaihtelua
• Suunnittelijoista osa jättäytyy pois 
allianssihankkeiden tarjoamisesta epäselvien 
vakuutuskysymysten takia

• Tarvitaan selkeät pelisäännöt vakuuttamisesta, 
vakuutusyhtiöiden ja rakennusalan toimijoiden 
vuoropuhelu käyntiin



Suunnitteluun panostaminen kannattaa ihan 
oikeasti
• Toteutuneissa allianssihankkeissa suunnittelumäärät 
ovat nousseet alkuperäisistä arvioista, mutta 
hankkeiden hyväksi

• Hyvään suunnitteluun panostaminen parantaa 
toteutuksen tuottavuutta ja vähentää hukkaa

• Osa urakoitsijoista ja tilaajista ei – osin huonoihin 
kokemuksiin perustuen - edelleenkään usko tätä 
vaan asenne suunnittelua kohtaan on negatiivinen

• Huonot kokemukset suunnittelusta johtuvat 
useimmiten suunnittelun hankinnasta halvimman 
hinnan perusteella. Sitä saa mitä tilaa. 



Tutkimukset osoittavat hyvän suunnittelun
vaikuttavuuden:

”Tulokset osoittavat, että panostukset suunnitteluun ja 
projektinjohtoon vaikuttavat eniten rakennusprojektin 

tuottavuuteen”
Suunnitteluun kannattaa siis käyttää enemmän resursseja. 

Lisäksi suunnittelu- ja toteutusvaiheiden integrointi ja 
toimijoiden vuorovaikutus parantavat lopputulosta.
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Lähde: Mawdesley, M.J. & Al-Jibouri, S. (2010). Modelling construction project productivity using systems 
dynamics approach. International Journal of Productivity and Performance Management. 59(1). 18–36.



Vuorovaikutteiset, strategisiin kumppanuuksiin perustuvat 
hankintamenettelyt sekä tulokseen perustuva palkitseminen tuottavat 
eniten arvoa tilaajalle.



KIITOS!
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