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Abstract
Integrated project delivery methods are relatively unknown in the Finnish construction
business. IPD-methods have mostly been used in big infrastructure-projects. However,
little by little, these methods are becoming more popular in typical housing projects as
well. Project alliances differ from traditional project delivery methods through integrating
parties earlier, through different criteria for payables and through a different process for
choosing parties for the projects. The biggest target of project alliances is to build collaboration between the parties in the project not only through the contracts but also through
the use of other innovative tools.
This thesis consists of a literature review and an interview survey. Different kinds of construction professionals, such as clients, designers, consultants, contractors and material
suppliers, were interviewed. The interviews tackled differences between renovation and
building new, features of good clients for project alliances and general experiences of project alliances among others. In addition, an excel sheet comparing costs between a traditional project and an IPD-project was created.
The study’s results present how integrated project delivery methods fit renovation projects. Renovation projects usually involve higher risks since they contain special features
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Lyhenteet
AJR

Allianssin johtoryhmä

AU

Aliurakoitsija

DB

Design-build, suunnittele ja rakenna

IPT

Integroitu projektitoimitus

KVR

Kokonaisvastuurakentaminen

PJ

Projektinjohto

PJP

Projektinjohtopalvelu

PJR

Projektinjohtorakennuttaminen / Projektin johtoryhmä

PJU

Projektinjohtourakointi

PU

Pääurakoitsija

SR

Suunnittele ja rakenna

ST

Suunnittele ja toteuta

YSE 1998

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998
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1 Johdanto
1.1 Tausta ja tutkimusongelma
Rakennusala on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana huomattavasti, kun niin sanotun massarakennuskauden 1960–1980 aikana valmistuneet rakennukset ovat saavuttamassa peruskorjausten iän. Korjausrakentaminen on ohittanut vuonna 2014 uudisrakentamisen volyymin ja muutos tulee olemaan pysyvä ainakin toistaiseksi. Vuonna 2015 korjausrakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta oli 55%. (Aalto et al. 2015) Muutoksen
vuoksi myös useat tyypillisesti uudispuolen rakentajat ovat vaihtaneet korjauspuolelle,
joka on lisännyt kilpailua alalla. Rakentamismääräykset vaativat yhä enemmän rakennusten korjaushankkeilta ja korjattujen talojen tulee olla entistä energiatehokkaampia. Myös
tilaajat ovat valveutuneempia hankkeissa ja osaavat vaatia laatua, kustannustehokkuutta
ja aikataulussa pysymistä.
Perinteisen korjausrakentamisen hyvät ja huonot puolet ovat tulleet suomalaiselle rakennusalalle hyvin tietoon. Rakennushankkeissa riitely ja erimielisyydet ovat arkipäivää. Taloyhtiöille peruskorjaushankkeet ovat pahin painajainen ja monesti mieluummin myydään huoneisto, kun remontin ajankohta lähestyy. Perinteiset hankkeen toteutusmuodot
eivät kannusta urakoitsijoita hyödyntämään tietotaitoaan suunnittelussa, vaan jokainen
keskittyy hoitamaan vain oman osuutensa urakasta. Uudispuolella on puhuttu paljon uusista hankkeiden toteutusmuodoista, mutta korjauspuolella ja varsinkin pienemmissä
hankkeissa tämän suhteen on ollut hiljaista. Korjausrakentamiseen kaivataan uusia kustannustehokkaita toteutusmuotoja, joissa myös loppukäyttäjä otetaan huomioon. (Saarinen et al. 2015)
Uusia toteutusmuotoja ovat niin kutsutut yhteistoiminnalliset toteutusmuodot. Pääajatuksena niissä on, että luodaan projektille paremmat mahdollisuudet onnistua tekemällä yhteistyötä hankkeen eri toimijoiden kesken heti projektin alusta lähtien eli integroimalla
osapuolia. Riskien ja palkkioiden jakamisella jokainen toimija saa tuoda omia ajatuksiaan
ja erikoisosaamisalueitaan esiin ja kaikki hankkeen osapuolet hyötyvät niistä. (Ross
2003) Suoraan isojen hankkeiden valmiit toteutusmallit, kuten projektiallianssi, eivät varmasti sovellu pienten korjausrakentamiskohteiden toteutusmuodoiksi, mutta niistä saadaan varmasti näkökulmaa ja ajatuksia miten myös korjausrakentamisen toimialaa voisi
kehittää nykypäivän vaatimuksia vastaavalle tasolle.

1.2 Tutkimuskysymykset
Yhteistoimintamalleista on kirjoitettu suomeksi paljon, esimerkiksi tekniikan alan diplomitöissä ja alan erikoislehdissä. Toistaiseksi suurin osa julkaisuista on kuitenkin tehty
uudisrakentamispuolen ongelmiin liittyen. Tämän työn tutkimusongelmana on selvittää
uusien yhteistoimintaurakkamuotojen soveltuvuutta juuri korjausrakentamiseen. Työn tilaaja on Suomen Talokeskus Oy, joka on rakennusalalla toimiva asiantuntijapalveluita
sekä ohjelmistoja tuottava yritys, jolla on intressi kehittää rakennusalaa nykypäivän vaatimusten tasolle. Työn avulla luodaan puitteet osallistua mahdollisesti tuleviin yhteistoiminnallisiin urakoihin, jotka varmasti tulevat lisääntymään seuraavien vuosien kuluessa.
Tavoitteena työssä on myös selvittää jo tähän mennessä Suomessa tehtyjä urakoita, joissa
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on käytetty yhteistoimintaurakkamuotoja ja saada niiden avulla kokemuksia toteutuneista
urakoista selville.
Työllä haetaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin vastauksia:





Millaisiin ja minkä kokoisiin hankkeisiin eri yhteistoimintaurakkamuodot soveltuvat ja eivät sovellu?
Mitä erityispiirteitä korjausrakentaminen tuo uusiin urakkamuotoihin?
Miksi Suomessa käytetään niin vähän yhteistoiminnallisia urakkamuotoja, vaikka
maailmalla niitä on käytetty enemmän ja pidemmän aikaa?
Mitä etuja saavutetaan yhteistoimintaurakkamuodoilla korjaushankkeissa?

1.3 Menetelmät
Tämä tutkimus koostuu kahdesta eri osasta. Kirjallisuustutkimusosiossa selvitetään tämän hetkisen korjausrakentamisen tilannetta ja näkymiä. Siinä käydään läpi korjausrakentamista yleisesti, perinteisiä urakkamuotoja, sekä uudempia yhteistoimintaurakkamuotoja. Kirjallisuutena käytetään alalle julkaistuja teoksia, kuten tutkimuksia, kirjoja ja
artikkeleita. Aineistoa hankitaan internetin tietokannoista, sekä kirjastoista. Koska aihetta
on tutkittu paljon uudispuolella, saadaan sieltä paljon hyviä lähteitä.
Itse tutkimusosio koostuu teemahaastatteluista ja niiden pohjalta tehtävästä analyysistä,
sekä esimerkkikohteista, jotka simuloidaan tehdyiksi projektiallianssimallilla. Referenssikohteina käytetään projektinjohtourakalla toteutettuja kohteita. Haastateltaviksi valitaan henkilöitä, joilla on vankkaa kokemusta erilaisista korjaushankkeista. Tavoitteena
on löytää haastateltavien joukkoon myös rakennushankkeiden eri osapuolia, kuten käyttäjiä, rakennuttajia, suunnittelijoita ja urakoitsijoita. Haastattelut nauhoitetaan, kirjoitetaan auki ja analysoidaan.
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2 Korjausrakentamisen erityispiirteet
Korjausrakentaminen eroaa monin eri tavoin uudisrakentamisesta. Korjausrakentamiselle
tyypillisiä erityispiirteitä ovat lähtötietojen vajaamuotoisuus ja ristiriitaisuus, aikataulun
kireys ja sen yhteensovittaminen tilan käyttäjien kanssa, sekä parhaan teknisen ratkaisun
löytyminen. Korjausrakentaminen on kuitenkin ylittänyt uudisrakentamisen volyymin jo
vuosina 2013-2014 ja tämä tilanne tulee olemaan pysyvä ainakin toistaiseksi (Aalto et al.
2015). Vuonna 2015 asuntojen korjausrakentamiseen käytettiin Suomessa rahaa 6,3 miljardia euroa. Yhteenlasketut korjauskustannukset kasvoivat 9 % vuoden 2014 tasolta.
(Korjausrakentaminen 2016) Rakennusten korjaaminen on myös Suomen talouden kannalta merkittävä osa-alue, sillä kiinteistönpidon kustannuksista se kattaa kokonaisuudessaan noin 70 %. (Aalto et al. 2015) Tämän takia on siis erityisen tärkeää tunnistaa korjausrakentamiseen kohdistuvat seikat, jotka tiedostamalla mahdollistetaan onnistunut saneeraushanke.
Tässä tutkimuksen kappaleessa selvitetään tarkemmin korjausrakentamisen erityispiirteitä ja nostetaan esiin siinä koettuja ongelmia. Saneeraushankkeita rakennettuun ympäristöön liittyen on erilaisia, mutta useisiin niistä pätevät samat lainalaisuudet. Yleisimpiä
Suomessa tehtyjä saneerauksia ovat kuitenkin tällä hetkellä asunto-osakeyhtiöiden julkisivusaneeraukset ja LVIS-saneeraukset. Julkisivusaneeraukset osuvat kerrostalon kohdalla noin 30 vuoden iässä ja LVIS-saneerauksen sopiva ajankohta on noin 40–50 vuoden
iässä. (Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot 2008)

2.1 Lähtötiedot ja riskit
Suurin osa tällä hetkellä korjauksen tarpeessa olevista rakennuksista on rakennettu 1960–
1980 -luvuilla (Aalto et al. 2015). Nämä talot ovat rakennettu niin kutsutun massarakennuskauden aikaan ja ovat keskenään usein hyvinkin samankaltaisia, ainakin ulkoapäin.
Todellisuudessa kuitenkin kahta samanlaista taloa on mahdotonta rakentaa, joten rakennukset ovat aina yksilöitä. Myös saneeraushanke tulee siis suunnitella aina yksilöllisesti
juuri kyseisen rakennuksen erityispiirteet huomioon ottaen. Vanhoista rakennuksista ei
aina ole tallessa sen rakennusaikaisia piirustuksia ja vaikka olisikin, huoneistoihin on
ajansaatossa tehty mahdollisesti isojakin muutoksia, joita ei ole kirjattu ylös ja varsinkaan
merkitty selkeästi piirustuksiin. Heikot lähtötiedot aiheuttavat rakennushankkeelle riskejä, jotka pääsääntöisesti liittyvät projektin hallintaan, koordinaatioon ja osaamiseen
(Kallio n.d).
Jotta saataisiin selville saneerattavan rakennuksen todellinen nykytila, täytyy kohteesta
tehdä kuntotutkimus. Kuntotutkimuksella selvitetään rakennuksen kunto ja mahdollinen
korjaustarve. Kuntotutkimus on järkevintä teettää alan ammattilaisella, sillä näin saadaan
varmasti kattava ja luotettava kuva kohteen nykytilasta. Erilaisissa saneerausprojekteissa
tutkitaan rakennusta eri näkökulmista. Esimerkiksi LVIS-saneerauksen ja julkisivukorjauksen yhteydessä teetetyt kuntotutkimukset keskittyvät eri asioihin. Yleisesti kuntotutkimus koostuu kuitenkin esimerkiksi seuraavista toimenpiteistä:




Piirustuksiin ja muhin talon asiakirjoihin tutustuminen
Saneerauskohteen aistinvarainen tutkiminen
Ainetta rikkovien menetelmien käyttäminen
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Rakennukselle tehtävät mittaukset ja koestukset
Rakenteiden kuvaukset ja tähystykset
Näytteiden otto ja niiden analysointi laboratoriossa

Hyvin tehty kuntotutkimus toimii rakennuksen korjaussuunnittelun lähtökohtana. Tutkimuksessa etsitään rakenteiden piilevät vauriot ja tutkitaan rakennusmateriaalien kestävyyttä, kartoitetaan vaurioiden syyt ja laajuudet, sekä selvitetään rakenteiden toiminnan
ja ympäristön vaikutukset tutkittaviin rakenteisiin. Kuntotutkimuksia suositellaan tehtäväksi koko rakennuksen elinkaaren ajan noin kymmenen vuoden välein. (Haukijärvi et
al. 2013)
Kuntotutkimuksen tekemisen lisäksi myös sen tilaaminen vaatii tietotaitoa hankkeeseen
liittyen tutkimuksen tilaajalta. Valittaessa kuntotutkimuksen tekijää tulee ottaa huomioon
hinnan lisäksi tekijän pätevyys ja itse tutkimuksen todellinen sisältö. Kuntotutkimuksen
kustannukset korjaushankkeissa ovat tyypillisesti alle 1 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joten siinä säästäminen ei normaalitilanteessa tuo merkittäviä taloudellisia etuja.
Päinvastoin, valittaessa tekijää vain hinnan perusteella, valitaan usein myös keveämpi
versio tutkimuksesta. Näin ollen tärkeitäkin seikkoja voi jäädä huomaamatta tutkimuksessa ja tämä voi johtaa epäluotettaviin tutkimustuloksiin. Tämä ei ole tilaajan edun mukaista, sillä puutteellisessa kuntotutkimuksessa todellinen vaurion syy ja laajuus saattavat
jäädä selvittämättä. Riskejä puutteellisten tietojen perusteella tehdyistä korjauksista ovat
esimerkiksi:







Korjauksessa ei poisteta todellista vaurion aiheuttajaa, vaan korjataan ainoastaan
vauriot
Rakenteiden toimivuuden ja turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita ei tarkasteta
Suunnitellaan liian kevyt korjaus, jolloin korjaustarve voi uudistua nopeastikin
Suunnitellaan liian raskas korjaus, jolloin korjauksen kustannukset nousevat turhaan
Suunnitellaan ja valitaan väärä korjaustapa, jolloin korjauksen kestoikä ei ole optimaalinen
Rakennustyön aikaiset lisä- ja muutostyöt (Haukijärvi et al. 2013)

Toisaalta, korjausrakentamisessa tunnistettuja riskejä aiheuttavat myös vanhan rakennuksen piilossa olevat ongelmat, rakenteelliset muutostarpeet uuden käytön mahdollistamiseksi, suunnittelijoiden osaaminen, suunnitelmien yhteensopivuus olemassa olevan rakennuksen kanssa, materiaalien ja rakenteiden yhteensopivuus, vanhan rakennustekniikan tunteminen, ympäristön ja käyttäjien huomioiminen ahtaissa olosuhteissa ja suunnitellun korjaustyön tason toteutus. (Kallio n.d)
Korjaushankkeen lähtötiedoiksi luetaan myös haitta-ainekartoituksen tekeminen. Haittaaineita, jotka vaikuttavat korjausrakentamisen purkutyöhön ovat esimerkiksi asbesti,
kreosootti, PCB ja lyijy (Kallio n.d). Tällä hetkellä korjaustarpeen alla olevat rakennukset
ovat rakennettu aikana, jolloin rakennusmateriaalit ovat usein sisältäneet asbestia. Valtioneuvoston asetuksen 798/2015 7 §:n mukaan asbestikartoitus on tehtävä ennen rakennushankkeen alkamista kohteissa, joissa voi olla käytetty asbestia ja jotka sisältävät mahdollisesti asbestipurkutyötä. Asbestikartoituksessa paikallistetaan purettavassa kohteessa
olevat asbestia sisältävät rakennusmateriaalit, selvitetään niiden laatu ja määrä, sekä tutkitaan materiaalien pölyävyyttä niitä käsiteltäessä ja purettaessa. Kartoituksen tekijällä
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edellytetään olevan riittävä perehtyneisyys asbestiin, sen esiintymien paikallistamiseen ja
rakenteiden purkamiseen. Asbestikartoitus tulee dokumentoida ja dokumentti on luovutettava purkutyön suorittajalle. (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
798/2015)

2.2 Aikataulu
Rakennuksen korjaushanke alkaa, kun siinä todetaan korjaustarve ja rakennus päätetään
korjata osittain tai siihen päätetään tehdä perusparannus. Hanke puolestaan päättyy, kun
korjaustyölle annettu takuu päättyy ja takuukorjaukset ovat tehty. Aikataulusuunnittelun
kannalta hankkeen keskeisimmät ratkaisut tehdään hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin rakennuttaja päättää hankkeen ajalliset reunaehdot ja tavoitteet. (Koskenvesa et al. 2013)
Korjaustyöt voidaan jakaa huoltomiehen tekemiin pienehköihin vikakorjauksiin, isännöitsijän ja hallituksen toimeenpanemiin vuosikorjauksiin, huoltokirjassa määriteltyihin
vuosikorjauksiin, sekä yhtiökokouksessa päätettyihin perusparannushankkeisiin. Eri korjausten aikataulut vaihtelevat lyhyistä muutaman tunnin korjauksista jopa vuosien mittaisiin korjauksiin. Lisäksi myös käytetty suunnitteluratkaisu määrittelee työn kestoa. Korjausrakentamisessa eteen tulee usein aikataulun muutoksia myös työn aikana, johtuen yllätyksistä rakenteita avatessa. (Kankainen et al. 2002)
Varsinkin isommissa korjaushankkeissa korjattavaa tilaa ei usein voida käyttää rakennustöiden ollessa käynnissä. Tilaajan tahtotila asiassa on yleensä selvä - että rakennustyöt
sujuisivat mahdollisimman nopeasti ja muutto takaisin tiloihin kävisi nopeasti. Varsinkin
asunto-osakeyhtiöiden remonttien kohdalla aikataulu täytyy suunnitella tarkasti ja sen pitävyyttä on pystyttävä valvomaan, sillä asukkaat joutuvat usein asumaan muualla remonttien ajan. Toisen asunnon vuokraaminen vähäksi aikaa varsinkin pääkaupunkiseudulla on
vaikeaa ja täten muutokset aikataulussa luovat haasteita asukkaille. (Kankainen et al.
2002) Rakennushankkeen pääurakoitsijan on tehtävä urakalle aikataulu, josta käy ilmi
työvaiheet ja niihin liittyvät hankinnat, unohtamatta toimintakokeita ja koekäyttöä. Työaikataulu hyväksytään tilaajan ja urakoitsijan kesken yhteisesti noudatettavaksi. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998) Mikäli kuitenkin urakoitsijan kanssa tehdään
pienurakkasopimus, vakiomuotoisesti siinä ei ole kuitenkaan tätä ehtoa. Tilaajan kannalta
on silti edullista lisätä tämä ehto myös pienurakkasopimukseen. Mikäli hankkeen suunnittelu on tilaajan hoidettavana, myös tilaajan on pidettävä yhteisesti tehdystä ja hyväksytystä suunnitelma-aikataulusta kiinni. Mikäli suunnitelmat myöhästyvät, eivät työtkään
luonnollisesti voi edetä aikataulussa. Lisäksi tilaajan muut sovitut velvollisuudet on hoidettava oikein ajoitettuina. (Kankainen et al. 2002)
Rakennusvaiheen aikana ilmenneet ja tilatut lisä- ja muutostyöt voivat omalta osaltaan
muuttaa hankkeen aikataulua. Päätökset lisä- ja muutostöistä joudutaan usein tehdä kohtuullisen nopealla aikataululla, sillä korjausrakentamisessa näitä voi tulla esiin korjausrakentamishankkeen luonteesta johtuen yllättävissäkin paikoissa. Mikäli päätöksiä jäädään
miettimään liian pitkään, pahimmassa tapauksessa työt voidaan joutua keskeyttämään.
(Kankainen et al. 2002) Rileyn et al. (2015) tutkimuksen mukaan lisä- ja muutostöiden
määrä rakennusprojekteissa vaihtelee 4,7% ja 16,6% välillä alkuperäisestä hankkeen budjetista. Esimerkkeinä tämmöisistä lisä- ja muutostöistä voidaan mainita esimerkiksi piilevät kosteusvauriot, joiden vaikutus hankkeen aikatauluun on pahimmassa tapauksessa
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merkittävä (Kallio n.d). Huolellinen kuntotutkimus vähentää lisä- ja muutostöiden tarvetta, sillä rakenteet tunnetaan paremmin eikä isoja yllätyksiä tule vastaan enää rakennusvaiheessa. (Kankainen et al. 2002)

2.3 Tekniset ratkaisut
Korjaushankkeen teknisten ratkaisujen valinnassa pyritään alkuvaiheessa etsimään kaikki
teknisesti kelvolliset vaihtoehdot, eli ne ratkaisut, jotka tuovat vastauksia korjattaviin ongelmiin. Tämän jälkeen pyritään näistä vaihtoehdoista valitsemaan taloudellisesti ja arvostuskysymysten sekä muiden reunaehtojen kannalta paras kompromissi. (Korjausrakentaminen n.d) Tärkeimpiä teknisten ratkaisujen valintaan vaikuttavia kriteereitä ovat
rakennushankkeen tilaajan tavoitteet, budjetti ja rakennuksen ominaisuudet. Korjauksen
laajuuteen vaikuttavat esimerkiksi energiantehokkuuden parantaminen korjaustyön yhteydessä, hissien rakentaminen tai modernisointi ja lisäkerrosten rakentaminen. (Neuvonen 2009) Ympäristöministeriö on asettanut asetuksen rakennuksen energiatehokkuuden
parantamisesta korjaus- ja muutostöissä, jonka mukaan energiatehokkuudelle on määritelty vähimmäisvaatimukset, kun on kyse rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta,
käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien uusimisesta. Energiatehokkuutta ei kuitenkaan kaikissa hankkeissa tarvitse ottaa huomioon, mikäli se ei ole teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdollista. (Ympäristöministeriön asetus 4/13)
Rakenteiden kunto ja ympäristön olosuhteet määrittävät omat reunaehtonsa korjaustapojen valinnassa. Teknisten ratkaisujen valinnassa kuntotutkimus onkin tärkeä työväline.
Budjetin määritteleminen vaihtelee yhtiöittäin, alueittain ja paikkakunnittain. Määrittämisen yhteydessä ei kuitenkaan pidä unohtaa, että laadukkaasti suunniteltu ja toteutettu
saneeraus vaikuttaa paitsi asunnon jälleenmyyntiarvoon, myös koko asuinympäristön
viihtyvyyteen. Tärkeää on siis miettiä budjettia kokonaistaloudellisesti pitkällä aikavälillä. (Neuvonen 2009)
Hyvän työn suunnittelun ja aikatauluttamisen lisäksi myös teknisten ratkaisujen valinta
vaikuttaa omalta osaltaan korjaushankkeen onnistumiseen ja asiakastyytyväisyyteen.
Yksi korjausrakentamisen kehittämisen haasteista liittyykin teknisten ratkaisujen kehittämiseen ja niillä saavutettuihin asumishaittojen vähenemiseen. Teolliseksi rakentamiseksi
kutsutaan rakentamista, jossa työmaalla asennetaan jo tehtaalla esivalmistettuja elementtejä esimerkiksi LVIS-urakoihin. (Iturralde et al. 2016) Teollisilla korjausrakentamismenetelmillä asumishaitat vähentyvät, kun suuri osa työstä voidaan suorittaa jo tehtaalla ja
työmaaolosuhteisiin jää vain elementin asennus. Esivalmistetut tuotteet ovat myös kustannustehokkaita, sillä vakioiduissa tehdastyöolosuhteissa rakentaminen on halvempaa
verrattuna vaihteleviin työmaaolosuhteisiin. Tehdasolosuhteista johtuen myös esivalmistettujen rakennusosien laatutaso pysyy tasaisempana verrattuna työmaaolosuhteissa kasattuihin osiin. Tämä edesauttaa laatuvirheistä syntyvien kustannusten pienentämisessä.
Ajansäästön ja paremman laadun takia teolliset menetelmät, kuten esivalmistetut rakennustuotteet, ovat yleistymässä ja niillä saavutetaankin selvää kilpailuetua perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. (Junnonen 2012)
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2.4 Korjausrakentamisen ongelmat
Suomessa sekä uudis-, että korjausrakentamiseen on muodostunut pirstoutunut toimintakulttuuri. Hankinnat tehdään pääosin perustuen kilpailutukseen, jossa tärkein tekijä on
hankkeen taloudellisuus. Elinkaariajattelua ei juurikaan tunneta. (Merikallio et al. 2009)
Menestyäkseen yritykset ovat keskittyneet kustannusten alentamiseen, jonka on oletettu
johtavan toimijoiden osalta innovatiivisiin ratkaisuihin ja tehokkuuteen. Käytössä oleva
kilpailutuskäytäntö ja hankintojen sisällöt eivät ole kuitenkaan päässeet tavoitteeseen,
vaan kustannusten pienentäminen on pikemminkin johtanut urakoitsija- ja projektikohtaiseen osaoptimointiin eli lyhyen aikavälin kilpailullisen hyödyn tavoitteluun ja siten
huonoon tuottavuuteen. (Naoum et al. 2015)
Perinteisesti korjausrakentamisessa käytetyssä kokonaisurakassa pääurakoitsija käyttää
useita eri aliurakoitsijoita eri tehtävissä. Jokainen aliurakoitsija vastaa erikoisosaamisellaan omasta kapeasta sektorista keskittyen vain oman osa-alueensa optimointiin. Useiden
aliurakoitsijoiden käyttö johtaa rakentamisen toimitusketjun pidentymiseen, joka taas
osaltaan hidastaa ja monimutkaistaa rakennushankkeen kulkua (Al-bizri et al. 2010). Aliurakoitsijat ovat sopimussuhteessa vain pääurakoitsijaan, eivät keskenään. Tämä johtaa
tarkkoihin urakkarajoihin, joiden määrittely on siis erittäin tärkeässä roolissa. (Merikallio
et al. 2009) Kuvassa 1 on esitettynä pääurakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden väliset sopimussuhteet kokonaisurakassa.

Kuva 1. Sopimussuhteet perinteisessä urakoinnissa pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välillä.

Perinteinen sopimusmalli yhdistää aliurakoitsijat vain pääurakoitsijaan, ei toisiin aliurakoitsijoihin. Sopimusrakenne ohjaa aliurakoitsijat toimimaan omaa taloudellista etua tavoitellen ja aliurakoitsijoiden välinen yhteistyö puuttuu kokonaan. Näin ollen osapalvelun toimittajan kokonaisnäkemys hankkeesta hämärtyy ja todellisuudessa pääurakoitsija
ostaakin vain yksittäistä työtä, jolloin vastuu tuotteen ja palvelun yhteensovittamisesta
jää pääurakoitsijalle. (Paiho et al. 2009)
Monimutkaisten projektien kohdalla pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välisten suhteiden
hallinta korostuu. Rakennusalan menetelmät suhteiden hallintaan ei kuitenkaan ole niin
kehittyneet kuin esimerkiksi teollisuuden aloilla. Isoimmat ongelmat ovat peräisin johtamistavoista, sillä vain sopimusten hallintaan pohjautuva projektinjohto ei pysty hallitsemaan ja valvomaan erillään toimivien aliurakoitsijoiden työtä. Lisäksi tuotannon ohjaustoimenpiteet kohdistuvat ennakkosuunnittelun sijaan tapahtuneeseen, kun hankkeen aikataulu lipsuu tai työsuoritus ei vastaa tilattua laadullisesti. Tämä myös omalta osaltaan
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johtaa tuotannon heikkoon ennustettavuuteen. (Merikallio et al. 2009) Tutkimusten mukaan korjausrakentamisen tuotannon viikkosuunnitelmista vain 47 % toteutuu, vastaavan
luvun ollessa muilla teollisuuden aloilla lähes 100 % (Yliherva et al. 2008). Näistä seurauksena alalla on muun muassa heikkoa asiakastyytyväisyyttä ja yleisemmin heikkoa
tuottavuutta koko liiketoiminnassa. (Paiho et al. 2009) Optimitilanteessa kuitenkin yhteistyö pää- ja aliurakoitsijoiden välillä toimii, eikä pääurakoitsija pidä alihankkijoitaan
vain rahantekovälineinä. Toimiva yhteistyö mahdollistaa molemminpuolisen hyvän tuottavuuden, kun aikaa ja vaivaa ei kulu turhaan riitelyyn. (Jin et al. 2013)
Urakoitsijoiden välisten suhteiden lisäksi rakennusalan yleinen ongelmana on myös
hankkeiden projektiluonteisuus. Suunnittelijat, pääurakoitsija ja aliurakoitsijat valitaan
hankkeisiin kilpailumenetelmällä ja usein täysin toisistaan riippumattomina. Eri projekteissa on mukana lähtökohtaisesti aina eri toimijat. (Greenwood 2001) Tämä tarkoittaa,
että samalla pääurakoitsijalla voi olla useissa eri projekteissa samat aliurakoitsijat käytössä, toisaalta myös samalla aliurakoitsijalla voi olla useita eri pääurakoitsijoita. (Sundström et al. 2009) Aliurakoitsijan priorisoidessa kohteitaan, jää toiset taka-alalle ja toiset
taas ovat ensisijaisia. Tämä priorisointi tehdään vain omaa etua ajatellen ja tämä taas näkyy hankkeiden epäoikeudenmukaisena kohteluna. Samanaikaiset useat työmaat siis lisäävät tuotannon häiriöherkkyyttä, sillä ongelmat yhdellä työmaalla johtuvat nopeasti
myös toisiin työmaihin. (Sacks et al. 2006)
Rakennushankkeet sisältävät paljon paikan päällä tehtävää käsityötä, johon liittyy monien
eri tahojen vuorovaikutusta, kun eri työsuoritteet täytyy liittää ainutlaatuisiin projekteihin. Kilpailutuksesta johtuva projektien eri toimijoiden toisilleen tuntemattomuus vaikeuttaa tätä vuorovaikutusta. (Greenwood 2001) Tämä aiheuttaa yhä lisääntyvää lyhyen
aikavälin optimointia, joka taas heikentää projektille suotavaa hyötyä. Lisäksi projektiluontoisuus ja toimijoiden tuntemattomuus lisää yhteenottoja ja riitatilanteita urakkarajapinnoissa johtaen jälleen heikompaan tuottavuuteen. Projektien ja niiden avainhenkilöiden vaihtuessa myös jo saavutetut yhteistyömenetelmät valuvat hukkaan, kun seuraavissa
projekteissa samat käytännöt eivät sovikaan kaikille hankkeen osapuolille. (Gadde et al.
2010)
Kolmas rakennusalan suuri ongelma on tuottavuus, joka on osaltaan seurausta edellisistä
ongelmista (Forbes et al. 2011). Kuvassa 2 on esitettynä rakennusalan suoran työn, odottamisen, siirtymisen, ohjeistuksen, työkalujen ja materiaalien kuljetuksen, aikaisten lopetusten ja myöhäisten aloitusten sekä henkilökohtaisten taukojen osuudet ajankäytöstä rakennusalalla.
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Kuva 2. Rakennusalan työntekijän ajankäyttö. (Forbes et al. 2011)

Tutkimusten mukaan rakennusalalla jopa 68 % työajasta on arvoa tuottamatonta työtä eli
hukkaa ja vain 32% arvoa tuottavaa työtä. Arvoa tuottamattomina töinä pidetään työvaiheita, jotka vievät resursseja, mutta joista asiakas ei loppujen lopuksi saa lisäarvoa. (Forbes et al. 2011)
Manninen (2012) tutki suomalaisen rakennusalan hukkaprofiilia haastattelututkimuksella, jossa haastateltavat arvioivat alan kansainvälisistä tutkimuksista havainnoituja hukkatyyppejä suhteessa suomalaiseen rakennuskulttuuriin. Merkittävimmät arvoa tuottamattomat vaiheet rakentamiskulttuurissa ovat Mannisen (2012) tutkimuksen mukaan:
1.
2.
3.
4.
5.

kommunikointi ja dokumentointi
väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen
virheet
työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali
tarpeettomat liikkumiset

Lisäksi Mannisen (2012) mukaan muita tunnistettuja hukkatyyppejä ovat ylikuormitus,
huono rakennettavuus, ylituotanto, odotus, tarpeettomat siirrot ja kuljetukset, turvallisuus, liikavarastointi, sääolot, varkaus ja vandalismi. Forbesin et al. (2011) ja Mannisen
(2012) tutkimuksissa yhteisiä tunnistettuja hukkatyyppejä olivat tarpeettomat liikkumiset, odotus ja materiaalien kuljettaminen.
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3 Rakennushankkeen perinteiset toteutusmuodot
Rakennushankkeen perinteisiksi toteutusmuodoiksi luetaan pääurakkamuodot kokonaisurakka ja jaettu urakka, suunnittelua sisältävät SR-urakka ja KVR-urakka ja projektinjohtomallit projektinjohtourakka sekä projektinjohtopalvelu. Kaikilla näistä toteutusmuodoista on omat hyvät ja huonot puolensa ja ne sopivat erilaisiin hankkeisiin. Hankemuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat Pernun (1998) mukaan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suunnitteluvastuun jako
Alihankintavastuiden jako
Urakkahinnan maksuperuste
Tarjousten hankintatapa
Ostettavat rakennuttamis- ja projektinjohtopalvelut
Suunnitelma-asiakirjat
Yksittäiset urakkaehdot

Tässä kappaleessa käydään läpi rakennushankkeen perinteiset hankemuodot ja selvitetään
niiden sopivuutta erilaisiin hankkeisiin. Hankemuodon valintaan paneudutaan tarkemmin
omassa kappaleessa.

3.1 Pääurakkamuodot
Pääurakkamuodoissa yhteistä on, että hankkeen tilaaja tekee erilliset sopimukset suunnittelusta ja rakentamisesta ja lisäksi toimii itse hankkeen johtajana. Pääurakkamuodot ovat
yleisimmin käytettyjä hankkeen toteutusmalleja taloyhtiöiden korjaushankkeissa, sillä
hankkeen lopullisen hinnan oletetaan olevan melko hyvin tiedossa heti urakkakilpailuiden jälkeen. Pääurakkamuodoissa urakoitsijat kilpailevat keskenään lähinnä urakan tarjoushinnalla. Pääurakkamuotoja sovelletaan eri tavoin riippuen, miten erikoisurakat halutaan teettää. Yleensä käytetään kokonaisurakkaa tai jaettua urakkaa.

3.1.1 Kokonaisurakka
Kokonaisurakka on taloyhtiöiden remonteissa yleisimmin käytetty urakan toteutusmuoto.
Siinä rakennuttaja kertoo tarpeensa ja tavoitteensa suunnittelijoille, joiden kanssa muodostetaan konsulttisopimus hankkeen suunnittelusta. Suunnittelijat voidaan hankkia suoraan tai suunnittelutehtävästä käydyn hintaperusteisen kilpailun kautta. Valmiiden suunnitelmien pohjalta kilpailutetaan hankkeeseen pääurakoitsija, joka hankkii mahdolliset
aliurakoitsijat. Perinteisessä kokonaisurakassa tilaaja on sopimussuhteessa vain yhteen
urakoitsijaan. Suunnittelutoimistoja sen sijaan voi olla useampia, esimerkiksi rakenne- ja
LVIS-suunnittelijat. (Pernu 1998) Koska suunnitelmista vastaavat hankkeessa vain suunnittelijat, eivätkä esimerkiksi urakoitsijat pääse vaikuttamaan suunnitteluratkaisuihin, eivät suunnitelmat ole aina täysin valmiita, kun hanketta pitäisi aloittaa. Tämä on yksi kokonaishintaurakan huonoista puolista, sillä tämä aiheuttaa lisä- ja muutostöitä urakoitsijalle ja nostaa kokonaisuudessaan hankkeen hintaa alkuperäiseen budjettiin verrattuna.
Urakoitsijoilla ei ole kokonaishintaurakassa myöskään intressejä parantaa suunnitelmien
laatua, sillä näin he menettäisivät osan laskutuksestaan, kun lisä- ja muutostyöt jäisivät
pois. (Naoum et al. 2015)
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Kokonaisurakka sopii toteutusmuodoksi hankkeisiin, joiden sisältö on hyvin tiedossa.
Tyypillisiä tämmöisiä hankkeita ovat asuinkerrostalojen julkisivu- tai linjasaneeraukset.
Urakoitsija hinnoittelee havaitsemansa riskit ja rakennuttaja on valmis maksamaan niistä.
Laryean et al. (2008) mukaan urakoitsijan riskilisä epävarmassa hankkeessa voi olla jopa
17% urakkahinnasta. Taloudellisen riskin hankkeessa kantaa pääosin urakoitsija, mutta
osin myös tilaaja. Koska suunnitelmat ovat valmiit jo ennen urakan aloitusta, voi niihin
tulla muutoksia, kun rakenteita aletaan purkamaan ja peitossa olevat rakenteet paljastuvat.
Kaikkea ei myöskään ole välttämättä huomattu suunnitteluvaiheessa ja esimerkiksi maaperän rakenteet voivat aiheuttaa lisä- ja muutostöitä. Urakoitsijalle merkittävimmät riskit
ovat saavutetun laatutason poikkeaminen sovitusta ja tarjouslaskentavaiheessa tehdyt
määrälaskentavirheet. (Chan et al. 2011)

3.1.2 Jaettu urakka
Jaetussa urakassa tilaaja tekee sopimuksen kahden tai useamman urakoitsijan kassa. Valittujen urakoitsijoiden välillä ei ole sopimussuhdetta, joten urakkarajojen yksiselitteinen
määrittely on ensiarvoisen tärkeätä. Suunnittelun hankintavastuu on yhä tilaajalla ja urakoitsijoiden kilpailutus tapahtuu valmiiden suunnitelmien perusteella. Käytettäessä jaettua urakkaa hankkeen toteutusmuotona, tulee tilaajalle velvollisuuksia työmaan johtamiseen liittyen. Tilaajalla voi itsellään olla oma työmaan johto tai vaihtoehtoisesti se voi
hankkia työmaan johdon myös ulkopuolisena palveluna, esim. projektinjohtopalveluita
tarjoavalta yritykseltä. Yleisesti jaetut urakat ovat jaettuina rakennusteknisiin urakoihin
ja taloteknisiin urakoihin. (Pernu 1998)
Vastuut ja riskit ovat samankaltaisia kuin kokonaisurakassa. Tilaaja vastaa lisä- ja muutostöistä, sekä urakoitsija vastaa tekemästään laadusta ja määrälaskennan oikeellisuudesta. Ylimääräisenä riskinä tilaajalle tulee jaetussa urakassa hankkeen aikataulutus, mikäli erillistä projektinjohtoa ei ole palkattu.

3.2 Suunnittelua sisältävät hankemuodot
Suunnittelua sisältäviä urakkamuotoja ovat SR- ja KVR-urakat. Periaatteena niissä on,
että rakennushankkeen tilaaja saa sekä rakentamisen, että suunnittelupalvelun samalta taholta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suunnitelmat sisältyvät urakkasuoritukseen.
Näin ollen myös vastuutahoja on vähemmän ja monet asiat helpottuvat, kun voidaan olla
yhteydessä useammista eri asioista yhteen tahoon. Suunnittelua sisältävät urakkamuodot
kiinnostavat sekä yksityisiä, että julkisia tilaajia. Kiinnostus johtuu pääosin juuri vähemmästä määrästä vastuutahoja. (Hanhijärvi et al. 2003) Myös rakentamisaikataulun nopeutuminen, arkkitehtien toimenkuvaan kuuluvien tehtävien uudelleenarviointi, sekä omistajien lisääntyvä kiinnostus ei perinteisiä urakkamuotoja kohtaan ovat lisänneet kiinnostusta näihin urakkamuotoihin (Darren et al. 2009). Suurimpia vastustajia suunnittelua sisältäville urakkamuodoille ovat suunnittelijat. (Hanhijärvi et al. 2003)
Suunnittelua sisältävistä hankkeista vastaava taho voi olla joko urakoitsija tai urakoitsijan
ja suunnittelijoiden yhteenliittymä. Tilaajan sopimuskumppani voi myös vastata hankkeen taloudellisesta riskistä. Sopimussuhteet ovat siis kyseisessä toteutusmuodossa varsin
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yksinkertaiset. Kuvassa 3 on esitettynä sopimussuhteet hankkeen osapuolien välillä suunnittelua sisältävissä urakkamuodoissa.

Kuva 3. Sopimussuhteet suunnittelua sisältävissä urakkamuodoissa. (Hanhijärvi
et al. 2003)

Suunnittelua sisältävistä urakkamuodoista on useita eri sovelluksia ja niistä käytetään
eri termejä päällekkäin. Käytössä olevia termejä ovat muun muassa:










KVR-urakka (kokonaisvastuurakentaminen)
SR-laatu (suunnittele ja rakenna)
SR-hinta (suunnittele ja rakenna)
SR-edullisuus (suunnittele ja rakenna)
ST-urakka (suunnittele ja toteuta)
BOOT (build-own-operate-transfer)
BOT (build-operate-transfer)
Design-build
PPP (public private partnership)

Eri nimillä kutsuttujen urakkamuotojen erot ovat sopimuskumppaneiden erilaisissa vastuissa ja tehtävissä, sekä hankkeen tavoitteissa sen mukaan halutaanko suunnitteluratkaisuilta laadultaan, hinnaltaan vai edullisuudeltaan paras ratkaisu. (Kiiras 2001)
Suunnittelua sisältävissä urakoissa hankkeen onnistumisen kannalta tärkeiksi tekijöiksi
Albert et al. (2009) listaa projektitiimin sitoutumisen, tilaajan pätevyyden ja urakoitsijan
pätevyyden. Toisaalta Ruparathna et al. (2015) mukaan riskitekijöitä suunnitteluja sisältävissä urakoissa on mahdollisesti kasvavat kustannukset heikkojen lähtötietojen takia,
elinkaariajattelun vähentyminen ja rakennuslaadun vaihtelu urakoitsijan mukaan.
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3.2.1 SR-urakka
SR-urakka tulee sanoista suunnittele ja rakenna. SR-urakassa hankkeeseen valittu urakoitsija vastaa sekä korjauksen suunnittelusta, että korjaustöiden etenemisestä. Suunnittelu tehdään tilaajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Urakoitsija hankkeeseen valitaan
hinnan, suunnitteluratkaisujen ja laadun perusteella. Tämä mahdollistaa urakoitsijoiden
kehittämien omien teknisten ratkaisujen ja tuotekonseptien käyttämisen. (Salminen 2014)
Hankkeeseen valittavan urakoitsijan valitseminen on SR-urakassa työläämpää kuin kiinteähintaisessa urakassa, sillä urakoitsijoiden antamat tarjoukset poikkeavat toisistaan hinnan lisäksi myös suunnitteluratkaisuiltaan. Toisaalta SR-urakassa urakoitsija vastaa myös
suunnitteluratkaisujen toiminnasta, joten ongelmatilanteissa vastuunjako on selkeää.
Koska urakoitsija valitsee suunnittelijat, on yhteistyö yleensä urakoitsijan ja suunnittelijoiden välillä tehokasta ja toimivaa. Vaarana kuitenkin on, mikäli tilaaja ei ole hankkeessa
riittävän aktiivinen, että tilaajan oma etu ei aina tule otettua päätöksissä riittävästi huomioon. (Albert et al. 2001)
SR-urakan organisaatiomalli on yleensä hyvinkin yksinkertainen. Tilaaja tekee sopimuksen SR-urakoitsijan kanssa, joka vastaa hankkeen toimituksesta avaimet käteen periaatteella. Erillisesti sovittaessa kuitenkin myös tilaaja voi käyttää omia suunnittelijoita hankkeen alkuvaiheessa suunnittelukriteerien laadintaan tai jopa luonnossuunnitelmien kehittämiseen, joiden jälkeen suunnittelusta vastaa urakoitsijan valitsema suunnittelija. Perinteiseen kokonaisurakkaan verrattuna hankkeen johdosta vastaa urakoitsijan projektipäällikkö, joka hoitaa pääosan projektinjohtajan tehtävistä. Perinteisessä urakassa käytetyn
tilaajan palkkaaman projektinjohtajan tehtävät vähentyvät siis oleellisesti ja jäljelle jääviä
tehtäviä voi hoitaa esimerkiksi joku tilaajaa edustavan hallituksen jäsenistä. Kuvassa 4
on esitettynä SR-urakan organisaatio. (Salminen 2014)

Kuva 4. SR-urakan organisaatio taloyhtiöiden hankkeissa. (Salminen 2014)
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3.2.2 KVR-urakka
KVR on lyhenne sanoista kokonaisvastuurakentaminen. Kyseinen urakkamuoto kehittyi
ja lähti yleistymään 1970-luvulla. Perinteisessä KVR-urakassa päätoteuttaja valitaan
suunnittelukilpailun tulosten ja tarjotun hinnan perusteella. Lähtökohtana kilpailuun ovat
tilaajan määrittelemät suunnittelu- ja toteutusvaatimukset. KVR-urakoitsija voidaan valita myös suoraan esivalinnan perusteella ilman suunnittelu- ja tarjouskilpailuja, jolloin
kyse on KVR-neuvottelu-urakasta. Pääosiltaan KVR-urakka vastaa SR-urakkaa, joten
monesti samoista hanketyypeistä puhuttaessa käytetään molempien urakkatyyppien nimiä ristiin. (Pernu 1998)

3.3 Projektinjohtorakentaminen
Projektinjohtorakentamisessa ammattimainen projektinjohtototeuttaja johtaa rakennushanketta yhdessä tilaajan kanssa siten, että toteutussuunnittelut, hankintatoimi ja rakentaminen limitetään toteuttamalla rakennustyöt useina hankintoina, jotka kilpailutetaan
suunnittelun etenemisen myötä. Lopullinen päätösvalta säilyy projektinjohtorakentamisessa aina tilaajalla suunnitelmien ja hankintojen osalta. Kyseessä on siis rakennushankkeen kokonaisvaltainen johtamisprosessi, jossa tilaajalla ja projektinjohtototeuttajalla on
yhteisenä intressinä hankkeen tavoitteiden mukainen läpivienti sen käynnistämisestä aina
rakennuksen valmistumiseen saakka. Projektinjohtorakentaminen voidaan jakaa tehtävien ja vastuiden määrittelyn perusteella erilaisiin variaatioihin, joita ovat projektinjohtorakennuttaminen, projektinjohtopalvelu ja projektinjohtourakointi. Kuvassa 5 on kuvattuna eri projektinjohtorakentamisen muodot ja osapuolten vastuualueet. (Kiiras et al.
1999)

Kuva 5. Projektinjohtorakentamisen eri muodot ja osapuolten tehtävät. (Kiiras et al. 1999)
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Läheinen yhteistyö rakennushankkeen eri osapuolten välillä on tärkeä osa projektinjohtorakentamista (Ruparatha et al. 2015). Tähän vaikuttaa Pj-rakentamisen erikoispiirteet,
kuten suunnitelmien alhainen valmiusaste työtä aloitettaessa, yhteistyössä päätettävien
osasuoritusten ja osapuolten moninaisuus, suuri määrä erilaisia hankintoja sekä usein
tiukka hankkeen aikataulu ja sen kautta häiriöalttius monille hankkeen haittatekijöille.
Useasti hankkeissa kohdataan myös tilanteita, joissa eri osapuolten oikeudet ja velvollisuudet eivät ole suoraan johdettavissa sopimusasiakirjoista, vaan saumaton yhteistyö tilanteen selvittämiseksi on välttämätöntä. Pj-rakentamisessa myös toteuttajan informointija tiedonantovelvollisuudet ovat tilaajaa kohtaan oleellisesti perinteistä pääurakointia
suuremmat. Kun pääurakassa urakoitsijan velvollisuus on reklamoida havaituista virheistä tilaajalle, tulee Pj-toteuttajan projektinjohtorakentamishankkeessa ehdottaa lisäksi
ongelmien ratkaisutapoja, joista yhdessä voidaan valita toteutettava ratkaisu. Pelkän reklamointivelvollisuuden lisäksi Pj-toteuttajalle muodostuu aktiivinen ohjaus- ja suunnitteluvelvollisuus. Pj-toteuttajan tulee esimerkiksi toteuttaa hankintatehtävät siten, että hankkeen tavoitteet voivat toteutua ja että mahdolliset poikkeamat havaitaan ja niistä tiedotetaan muille osapuolille sekä ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi Pj-toteuttajalla on sopimuksensa mukainen säännöllinen raportointivelvollisuus hankkeen aikataulu- suunnitelma- ja kustannustilanteesta sekä velvollisuus tiedottaa mahdollisista ennakoitavista häiriötilanteista ja esittää tarpeellisia korjausehdotuksia. (Kiiras et al. 1999)
Projektinjohtorakentamisessa rakennustyö teetetään lukuisina hankintoina eli osaurakoina, materiaali- ja palvelutoimituksina, jotka kilpailutetaan suunnitelmien valmistumisen myötä. Tämä mahdollistaa kohteen rakennustöiden aloittamisen jo alustavilla suunnitelmilla suunnittelun ja hankintojen jatkuessa läpi hankkeen. Kuvassa 6 on esitettynä
perinteisen kokonaisurakan ja projektinjohtorakentamisen aikataulujen vertailua. (Kiiras
et al. 1999)

Kuva 6. Perinteisen kokonaisurakan ja projektinjohtorakentamisen aikataulujen vertailu. (Kiiras et
al. 1999)

Suunnittelun, hankintojen ja rakentamisen limittämisen avulla hankkeen läpivientiaikaa
voidaan lyhentää merkittävästi. Tosin samanaikaisesti toteutussuunnittelun ja hankintoihin käytettävä aika pitenee. (Ibbs et al. 2003) Tilaajan mahdollisuus vaikuttaa tehtäviin
suunnitteluratkaisuihin ja hankintoihin säilyvät myös rakennusvaiheessa. Suunnitelmien
muutokset voidaan toteuttaa joustavasti yhteistyössä hankintaorganisaation kanssa, joka
on suorassa yhteydessä rakennustyötä tekeviin toimittajiin. (Kiiras et al. 1999)
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Projektinjohtorakentamisen eri muodot eroavat toisistaan erilaisten maksuperusteiden
myötä. Lisäksi myös samaa muotoa käytettäessä voidaan käyttää erilaisia variaatioita
maksuperusteista. Korvaus työtehtävien suorittamisesta voidaan tehdä toteutuneiden
kustannusten perusteella tai vaihtoehtoisesti ennalta sovitulla kiinteällä palkkiolla.
Lisäksi palkkio on usein sidottuna johonkin taloudelliseen, aika- tai laatuperustaiseen
tekijään. Yhteistä kaikille muodoille kuitenkin on, että tilaaja maksaa rakennustyöt
toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Taloudellisen riskin jakautumisessa määräävää
on se, toimiiko PJ-toteuttaja puhtaasti palkkiopohjalta vai onko palkkion määrä sidottuna
hankkeen kokonaisbudjetin toteutumiseen. Kummassakin vaihtoehdossa laskutettavalle
osalle sovitaan tavoitebudjetti tai –hinta. Kuitenkin vain jälkimmäisessä tapauksessa PJtoteutajalle maksetaan lisäpalkkio budjetin alittamisesta. Vastaavasti tilanteessa, jossa
budjetti ylittyy kattohinnasta, voidaan käyttää sanktiota. Palkkion ja sanktion määrä
sidotaan yleensä prosentuaalisesti tavoitehinnan alitukseen tai ylitykseen (yleensä 30-50
%). Mahdollisesti kustannuksille asetetaan myös kattohinta, jonka ylittävät kustannukset
PJ-toteuttaja on velvoitettu maksamaan täysimääräisinä. Kuvassa 7 on esitettynä
erilaisten PJ-toteutusmuotojen palkkiot ja niiden maksuperusteet. (Peltonen et al. 1999)

Kuva 7. Palkkion sisältö ja maksuperusteet erilaisissa PJ-muodoissa. (Peltonen et al. 1999)
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4 Projektiallianssi hankemuotona
Tämä diplomityön osio keskittyy uudenlaisen yhteistoiminnallisen rakennushankkeen toteutusmuodon, allianssiurakan kuvaamiseen. Allianssi on maailmalla jo paljon käytetty
toteutusmuoto. Sen juuret tulevat Australiasta, jossa sitä on alettu ensimmäisenä soveltaa
suurissa tiehankkeissa. Myös Suomessa sitä on toistaiseksi käytetty lähinnä suurissa infrahankkeissa. Perinteisessä urakoinnissa on lukuisia tehokasta rakentamista vaikeuttavia
tekijöitä, joita allianssimalli pyrkii vähentämään. Lahdenperän (2013) mukaan alan toimijat ovat pikkuhiljaa alkaneet ymmärtämään, että uusilla toimintatavoilla ja sopimuksilla tuotannon tehokkuutta ja koko alan tuottavuutta on mahdollista parantaa ja tämän
vuoksi kiinnostus allianssimallia kohtaan on kasvanut myös rakennusten korjausten yhteydessä.

4.1 Tausta ja lähtökohdat
Rakennusalan perinteisten toteutusmuotojen ongelmat ja kehittämispaineet kannustavat
etsimään uusia toimintamalleja hankkeiden toteutukseen. Perinteisessä urakoinnissa eri
osapuolten osaamista ei voida hyödyntää täysimääräisesti, sillä jo hankkeen alkuvaiheessa valitut käytettävät suunnitteluratkaisut ja toteutustavat estävät rakentamisaikaisen
hankkeiden jatkuvan kehityksen. Vaativiin hankkeisiin liittyvät epävarmuudet korostavat
perinteisten urakointimuotojen ongelmia ja korjausrakentamisen haastavat olosuhteet ja
epävarmat lähtötiedot ovatkin arkipäivää (Yeung et al. 2007). Suurissa ja pitkäkestoisissa
korjaushankkeissa myös teknologiakehitys tuo mukanaan mahdollisuuksia, joita ei vielä
hanketta käynnistettäessä tunneta. (Lahdenperä 2009)
Perinteisissä urakointimuodoissa hankkeen epävarmuustekijät maksaa usein tilaaja. Lisäksi perinteinen malli ei aina kannusta tilaajan tavoitteiden mukaiseen toteutukseen. Rakennusaikaiset poikkeamat lisäävät usein myös osapuolten vastakkainasettelua hankkeessa, kun kukaan ei halua ottaa vastuuta ongelmista, jotka eivät suoraan kuulu kenellekään. (Li et al. 2010) Toisaalta myöskään mallit, joissa tilaaja kantaa kaikki riskit, eivät
johda aina parhaaseen lopputulokseen, ainakaan taloudellisesti. Tästä johtuen riskiä on
siis voitava jakaa reilusti eri hankkeen osapuolten kesken. Yhteinen riskien kanto lisäksi
yhdistää tekijöitä ja rakennusprosessi tehostuu tämänkin seurauksena. (Lahdenperä 2009)
Yhteistoiminnallista urakkaa voidaan pitää keskeisenä tekijänä pyrittäessä parantamaan
rakennusalan suorituskykyä, sekä lisäämään innovaatioita samalla, kun toteutetaan hankkeita haastavissa olosuhteissa. Kuitenkin kilpailullisuuden on säilyttävä lähtökohtana urakoitsijoiden valinnassa, sillä se luo tavoitteita ja sitä kautta lisää suorituskykyä. Lahdenperä (2009) kuvaa allianssiurakan prosessia seuraavasti:


Hanketasolla tilaajan asettamat tavoitteet ohjaavat toteutusta. Jotta verkostosta ja
osaamisrajapinnoilta kumpuava hyöty voidaan ulosmitata, tulee toteuttajaosapuolet sitoa hankkeeseen mahdollisimman aikaisin. Tällöin hinta ei voi olla keskeisin
valintaperuste vaan toimijat tulee valita osaamista ja valmiuksia korostaen.



Valinnan osana haetaan ratkaisua toimintatavoiksi ja organisaatioksi, joka usein
on kompromissi perinteisestä roolijaosta. Tiiminmuodostusta ohjaa avoimuus ja
yhteisen intressin saavuttaminen. Tiimiksi kehittyminen on oma haasteensa, ja sen
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toteuttamiseksi osapuolet järjestävät työpajoja jo osana toimijoiden valintaprosessia.
Yritysryhmän tultua valituksi projektiryhmä jatkaa suunnittelua, jotta mm. hankkeen tavoitekustannus pystytään määrittämään ja yhteisesti sopimaan. Kokonaishintaisia sopimuksia ei käytetä vaan osapuolet kantavat riskiä yhdessä. Tällä varmistetaan eri osapuolten yhdenmukaisten intressien syntyminen ja yhteistyöhön
hakeutunen.
Hanke toteutetaan yhteistyössä erilaista osaamista hyödyntäen ja hanketta jatkuvasti kehittäen. Hankkeen edetessä, ja etenkin sen valmistuttua, suoritusta arvioidaan, ja taloudellisen tuloksen lisäksi myös hankkeen tavoitteista johdetut laadulliset mittarit vaikuttavat kustannusylitysten ja säästöjen jakamiseen siten kuin ennalta on sovittu.

Lähtökohta hankkeeseen on, että toimintamalli kannustaa osapuolia ottamaan huomioon
toistensa näkemykset paremmin ja kannustaa myös toimimaan tehokkaammin yhteistyössä. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat keskeisessä asemassa luotettavan toimintatavan
kehittymisessä. Osaamisen yhdistyminen auttaa löytämään uusia innovatiivisia toimintatapoja ja nämä voidaan ottaa hankkeessa heti käyttöön. (Lahdenperä 2009) Tämä korostuu vielä haastavissa hankkeissa, kuten korjaushankkeissa, joissa epävarmuustekijöitä
varsinkin lähtötietojen kanssa on paljon uudishankkeita enemmän. Myös käytännön kokemukset allianssimallista tukevat näitä teorioita ja saadut kokemukset ovat toistaiseksi
olleet lähes yksinomaan positiivisia. (El Asmar et al. 2013)

4.2 Periaatteet ja tyyppipiirteet
Käsite allianssi viittaa yleisesti toimijoiden väliseen liittoutumaan ja sopimukseen, jossa
tavoitteena on eri osapuolten voimavarojen yhdistäminen ja suorituskyvyn nostaminen.
Yhtä hanketta varten järjestettyä liittoutumaa kutsutaan projektiallianssiksi tai allianssiurakaksi, jonka määrittely Lahdenperän (2009) mukaan on seuraava:
”Allianssiurakka on hankkeen keskeisten toimijoiden väliseen, kaikille yhteiseen
sopimukseen perustuva hankkeen toteutusmuoto, jossa osapuolet vastaavat toteutettavan projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä yhteisellä organisaatiolla, ja jossa toimijat jakavat projektiin liittyviä sekä positiivisia, että negatiivisia
riskejä sekä noudattavat tiedon avoimuuden periaatteita kiinteää yhteistyötä tavoitellen.”
Projektiallianssi on yhteistoiminnallinen urakkamuoto, jossa yhteistoiminnallisuuden toteutuminen varmistetaan käytettävällä sopimusrakenteella. Allianssia määritellessä voidaan kuvata sitä rakenteellisten ja yhteistoiminnallisten tyyppipiirteiden kautta. Rakenteellisia tyyppipiirteitä ovat yhteinen sopimus, yhteinen organisaatio ja riskien jakaminen.
Yhteistoiminnallisia tyyppipiirteitä ovat luottamus, sitoutuminen ja yhteistyö. Allianssiurakalle yksikäsitteisiä piirteitä ovat rakenteelliset piirteet, jotka ovat ehdottoman kovia
ja joita ilman hankkeen toteutus ei ole allianssiurakan mukainen. Yhteistoiminalliset piirteet ovat yhtä lailla toimivan allianssin takana, mutta ne ovat luonteeltaan vaikeasti konkretisoitavissa ja aste-eroiltaan jäsennettävissä. (Lahdenperä 2009) Seuraavaksi näitä tyyppipiirteitä kuvataan Yeung et al. (2007) mukaan tarkemmin.
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Yhteinen sopimus
Allianssin osapuolet solmivat jo hankkeen alussa yhteisen sopimuksen, joka sitouttaa
kaikki toimijat hankkeeseen. Sopimus kattaa projektin suunnittelu- ja toteutustehtävät ja
lisäksi perinteisessä urakoinnissa tilaajan vastuulle jäädyt mahdolliset tehtävät. Kaikista
tehtävistä vastataan yhteisesti eri toimijoiden kesken. Osapuolet laativat toteutuksesta
monen toimijan välisen, yhden yhteisen sopimuksen perinteisen mallin useiden kahdenkeskisten sopimuksien sijaan.
Yhteinen organisaatio
Allianssiorganisaatio koostuu eri osapuolten henkilöistä kaikista sopimusosapuolten organisaatioista, myös tilaajalta. Hankkeen toteutukseen ja suunnitteluun liittyvät päätökset
tehdään yhteisesti kaikkien osapuolten kesken. Hankkeen kustannusarvio kattaa kaikki
nämä vastaavat tehtävät ja osapuolet. Hankkeen tavoitekustannus määritellään vastaavasti sisältäen eri osapuolten erät ja se on siten koko hankkeen kattava summaluku.
Riskien jakaminen
Projektiallianssin osapuolet kantavat hankkeeseen sisältyvät riskit yhteisesti. Tämä menettely koskee sekä positiivisia, että negatiivisia riskejä. Näin myös osapuolten palkkiot
perustuvat siihen, miten hankkeessa kokonaisuutena onnistutaan, eikä siihen, miten jokainen tekijä yksin onnistuu. Käytäntö edellyttää kaikille osapuolille yhteistä ja avointa
kustannusseurantaa.
Luottamus
Allianssiurakan keskeinen toimintaedellytys on luottamus sen osapuolien välillä. Ilman
sitä yhteiseen riskien ja palkkioiden kantamiseen perustuvaa mallia on vaikea hyödyntää.
Luottamuksen syntymisessä on kyse tunneperäisestä ja inhimillisestä käyttäytymisestä ja
se vaatii aikaa. Näin ollen toimijoiden raskas valintavaihe ja sen intensiiviset kokoukset
ovat olennaisia osia allianssimallia.
Sitoutuminen
Toimijoiden sitouttaminen allianssiurakkaan mahdollistaa hankkeen yhteisten tavoitteiden sisäistämisen, vaikeidenkin ongelmien ratkaisemisen ja tuotannon jatkuvan kehityksen. Ilman kaikkien osapuolten sitoutumista nämä tilanteet aiheuttavat ylimääräisiä haasteita hankkeen läpiviennissä. Sitoutumiseen hankkeessa yritetään kannustaa erilaisilla
kannustinjärjestelmillä, yhteisellä päätöksenteolla ja tarkoituksenmukaisella organisaatiorakenteella, joka samalla lisää luottamuksen ilmapiiriä.
Yhteistyö
Hankkeen keskeiset toimijat kootaan allianssiurakassa yhteisvastuullisella sopimuksella
yhteen. Sopimuksen tavoitteena on parantaa ja lisätä osapuolten keskinäistä yhteistyötä
ja vuorovaikutusta. Yhteistyötä voidaan parantaa käyttämällä yhteisiä tiloja ja tietojärjestelmiä sekä sovittuja päätöksentekoperiaatteita.
Allianssimalliin liittyy myös muita toissijaisia tyyppipiirteitä, kuten hankkeen osapuolten
aikainen valinta ja valintavaiheen suunnittelutyöpajat. Luottamukseen perustuvaa yhteistyömallia on vaikea luoda ilman näitä, sillä hankkeen kustannustaso määritellään vasta
osapuolten tultua valituiksi mukaan hankkeeseen. (Lahdenperä 2009)
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4.3 Urakan vaiheet
Allianssihanke eroaa perinteisistä rakennusprojekteista myös vaiheiden ja aikataulutuksen suhteen. Allianssiprojekti voidaan jakaa viiteen eri päävaiheeseen, jotka ovat Rossin
(2003) mukaan strategian valinta, allianssin muodostus, projektin kehitysvaihe, projektin
toteutusvaihe ja takuuvaihe. Kuvassa 8 on esitettynä projektiallianssin eri vaiheet. Seuraavassa osiossa on kuvattu näitä vaiheita tarkemmin.

Kuva 8. Projektiallianssin vaiheet. Muokattu lähteestä (Ross 2003)

Kuten mikä tahansa muukin rakennusprojekti, allianssiurakka alkaa toteutusmuodon valinnalla, toisin sanoen tilaajan strategian valinnalla. Tilaaja määrittelee omat tavoitteensa
hankkeelle, joiden perusteella hankemuoto valitaan. (Ross 2003) Tähän diplomityöhön
tehtyjen haastatteluiden perusteella hankkeen toteutusmuodon valintaa ei usein tehdä mihinkään faktoihin tai järkisyihin perustuen. Koska varsinkin taloyhtiömaailmassa päätökset tehdään usein maallikkojen, toisin sanoen ei rakennusalan ammattilaisten keskuudessa, päätökset tehdään pääosin tunneperäisiin syihin vedoten. Rakennushankkeeseen
ryhtyvän kiinteistön hallituksella ja isännöitsijällä on suuri vastuu päätösten teossa, joten
olisi erityisen tärkeää, että he paneutuisivat hankkeeseen riittävästi.
Kuvassa 9 on esitettynä allianssimallin valintaa hankkeen toteutusmuodoksi kaavion
avulla. Kuten kuvasta on havaittavissa, hankemuotoon voidaan päätyä tapauksessa, jossa
allianssimalli on selkeästi paras toteutusmuoto, mutta ainakin tulevaisuudessa myös tapauksissa, joissa esimerkiksi julkisissa hankinnoissa on pakko käyttää kyseistä urakkamuotoa lainsäädännöllisistä syistä. (Ross 2003)
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Kuva 9. Allianssimallin valintaprosessi toteutusmuodoksi. (Ross 2003)

Mikäli rakennushankkeen toteutusmuodoksi päätetään valita projektiallianssi, on seuraavana vaiheena allianssiryhmän muodostaminen. (Ross 2003) Jotta projektiallianssi toimisi mahdollisimman tehokkaasti, on palveluntuottajat valittava hankkeeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja jo tarjousvaiheen on oltava vuorovaikutteinen molempiin
suuntiin (Scott 2001). Pääpiirteittäin eroa perinteisiin urakkamuotoihin toteuttajien valinnassa tulee siinä, ettei merkitsevä tekijä valinnassa ole ainoastaan palveluntuottajan palkkio tai kokonaisurakkasumma, vaan myös laatua ja palveluntuottajien arvontuottokykyä
projektille painotetaan (Lahdenperä 2009). Toimivan projektiallianssin edellytyksenä
ovat palveluntuottajien hyvät keskinäiset suhteet. Jotta nämä edellytykset voitaisiin saavuttaa, on allianssin muodostamisvaiheessa kiinnitettävä erityistä huomiota palveluntuottajien valintaprosessiin. (Scott 2001)
Asunto-osakeyhtiön toimiessa hankkeen tilaajana palveluntuottajia voidaan periaatteessa
valita hankkeeseen millä perusteilla hyvänsä, mutta yleisesti kuitenkin hankkeen osapuolet on järkevää valita neuvottelumenettelyllä tai kilpailullisella neuvottelumenettelyllä,
sillä näin voidaan varmistaa kunkin palveluntuottajan sopivuus hankkeeseen. Koska projektiallianssi on vielä suhteellisen uusi ja vähän käytetty urakkamuoto, on hankkeissa järkevää käyttää erillistä projektinjohtajaa, joka tuntee projektiallianssin erityispiirteet ja
osaa auttaa palveluntuottajien kilpailutuksessa, sopimusten laatimisessa ja eri osapuolten
yhteistyön käynnistämisessä (Lahdenperä 2009).
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Neuvottelumenettely eroaa perinteisestä palveluntuottajien kilpailutuksesta monin tavoin. Ensinnäkin hankkeessa ei ole suunnitelmia, tai suunnitelmat ovat vasta luonnosasteella. Tämä mahdollistaa neuvottelun laajasti hankinnan kohteesta ja sen toteutustavasta,
tarjous- ja sopimusasiakirjoista sekä muista teknisistä ja kaupallisista ehdoista. Neuvottelumenettely mahdollistaa myös useampivaiheiset neuvotteluprosessit, jolloin palveluntuottajien tuntemusta hankkeesta voidaan syventää, tarjousten sisältöä mukauttaa hankkeeseen ja samalla myös ehdokkaita voidaan karsia. (Oksanen 2010) Neuvottelumenettely on kohtalaisen raskas ja aikaa vievä, joten se ei välttämättä sovi kaikista pienimpiin
ja selväpiirteisimpiin hankkeisiin. Tarvittaessa sitä voidaan kuitenkin keventää esimerkiksi juuri karsimalla ehdokkaita ja järjestämällä ainoastaan yksivaiheiset neuvottelut.
Riskinä tällöin kuitenkin on hankkeeseen sopimattomien palveluntuottajien valinta. (Vison Alliance Partners Oy 2016) Kuvassa 10 on esitettynä neuvottelumenettelyn prosessi.

Kuva 10. Neuvottelumenettelyiden prosessi. (Vison Alliance Partners Oy 2016)

Kuten myöskään neuvottelumenettelyssä, ei kilpailullisessakaan neuvottelumenettelyssä
suunnitelmien tarvitse olla valmiita palveluntuottajia kilpailutettaessa. Kilpailullisessa
neuvottelumenettelyssä tärkein valintaperuste on kuitenkin kokonaistaloudellinen edullisuus (Oksanen 2010). Kuvassa 11 on esitettynä kilpailullisen neuvottelumenettelyn prosessi.

Kuva 11. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn prosessi. (Vison Alliance Partners 2016)
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Jo ennen kilpailutuksen alkamista tilaajan on syytä määritellä neuvottelumenettelyissä
käytetyt palveluntuottajien arviointikriteerit. Arviointikriteereitä voivat olla Salmisen
(2014) mukaan esimerkiksi kuvassa 12 esitetyt kriteerit.

Kuva 12. Esimerkkimuotoinen allianssiurakan palveluntuottajien arviointiasteikko. (Salminen 2014)

Kun hankkeeseen on valittu palveluntuottajat ja yhteistyösopimukset näiden kanssa on
laadittu, käynnistyy varsinainen urakka. Suunnitteluvaihetta kutsutaan projektiallianssissa kehitysvaiheeksi. Kehitysvaiheen aikana on tarkoitus etsiä parhaat toteutusvaihtoehdot tilaajan määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Lopputuloksena kehitysvaiheesta
on valmiit kattavat toteutussuunnitelmat ja toteutustapa, jolla urakka on tehokasta ja järkevää toteuttaa. (Salminen 2014) Allianssiurakassa hankkeen päätoteuttajaksi haetaan
urakoitsijaa, jolla on riittävät tekninen osaaminen kyseiseen urakkaan, mutta joka osaa
toimia myös osana suunnittelutiimiä (Yeung 2007). Varsinainen urakkasopimus, jossa
määritellään hankkeen kokonaishinta ja palkkiojärjestelmä, solmitaan kuitenkin vasta kehitysvaiheen lopussa, kun suunnitelmat ja hankkeen kustannusarviot ovat riittävän valmiita. (Salminen 2014)
Allianssiurakassa hankkeen suunnittelu lähtee liikkeelle tilaajan määrittämästä kustannustavoitteesta, jolla kyseinen hanke on tavoitteena toteuttaa. Tämä kustannustavoite voi
alkuvaiheessa perustua karkeaan arvioon. Kehitysvaiheen edetessä kustannustavoitetta
tarkennetaan ja sen toteutumista suhteessa tavoitteisiin arvioidaan realistisella näkökulmalla. Mikäli kustannustavoite eroaa tarkennetusta arviosta, voidaan urakan laajuutta
kasvattaa tai pienentää. Kuvassa 13 on esitettynä kehitysvaiheen syklinen eteneminen,
jossa otetaan hankkeen eri osapuolten mielipiteet huomioon. (Salminen 2014)
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Kuva 13. Allianssiurakan kehitysvaiheen sykli. (Salminen 2014)

Mikäli tilaajan tavoitteiden mukaisia tuloksia ei hankkeen kehitysvaiheessa saada aikaiseksi, voi tilaaja keskeyttää hankkeen etenemisen. Tällöin jo solmittu kehitysvaiheen
yhteistyösopimus raukeaa ja korjaushanke pysähtyy. Tilaaja voi aloittaa hankkeen alusta
solmimalla uusien palveluntuottajien kanssa uudet yhteistyösopimukset tai vaihtoehtoisesti jatkaa urakkaa jollain toisella urakkamuodolla. Mikäli kuitenkin kehitysvaiheen tavoitteet saavutetaan ja urakkaa päätetään jatkaa, ei tilaaja enää voi kilpailuttaa hanketta
uusilla palveluntuottajilla esimerkiksi halvemman hinnan toivossa, vaan urakkaa on jatkettava kehitysvaiheessa mukana olleiden toimijoiden kanssa. (Salminen 2014)
Kun tilaaja päättää allianssiurakan kehitysvaiheen päätteeksi jatkaa urakkaa jo valittujen
palveluntuottajien kanssa, on aika tehdä sopimus allianssin toteutusvaiheesta. Pääpiirteittäin sopimuksessa sovitaan kehitysvaiheessa määritettyjen ratkaisujen toteuttamisesta sovittujen suunnitelmien, tavoitekustannusten, tavoiteaikataulun ja muiden tavoitteiden mukaisesti. Käytännössä tässä vaiheessa alkavat hankkeen varsinaiset rakennustyöt. Toteutusvaiheen aikana jatketaan kehitysvaiheessa alkanutta eri toimijoiden yhteistyötä. Yhteistyötä lujittavat yhteiset tavoitteet, jotka on sovittu aiemmin hankkeessa. Lisäksi toteutusvaiheelle tärkeänä tavoitteena on toteutusvaiheen sopimukseen kirjatun tavoitekustannuksen alittaminen löytämällä tuotannollisia keinoja kustannusten alentamiseen. (Ross
2003) Tiivis yhteistyö vaatii myös paljon kokouksia ja palavereja, joita allianssiurakassa
kutsutaan nimellä työpaja. Työpajoissa käydään läpi rakennushanketta koskevia kysymyksiä, kuten ongelmakohtia, suunnitelmapuutteita sekä muutoksia urakan laajuudessa.
(Lahdenperä 2009)
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Kun rakennushankkeen toteutusvaihe on saatu päätökseen hyväksytysti, alkaa urakan takuuvaihe. Kuten myös toteutusvaiheessa, myös takuuvaiheessa hankkeen osapuolet ovat
yhdessä vastuussa takuuaikana aiheutuneista kustannuksista. Takuuvaiheen kustannukset
vaikuttavat toteutusvaiheessa sovittuun tavoitehintaan. Projektiallianssissa on tyypillistä
myöntää hankkeelle normaalia kahta vuotta pitempiä takuuaikoja ja tyypillinen myönnetty takuuaika allianssihankkeissa onkin viisi vuotta perinteisen kahden vuoden sijaan.
(Lahdenperä 2009) Myös tämä tekijä luo tilaajalle lisäarvoa hankkeessa, sillä näin voidaan rauhallisin mielin olettaa, ettei lisäkustannuksia tilaajalle aiheudu ainakaan viiden
seuraavan vuoden aikana.

4.4 Organisaatio
Allianssiprojektin organisaatio rakennetaan sopimusteknisesti siten, että se luo hankkeen
eri osapuolten välille yhteistyön ilmapiirin. Yhteistyöllä ja siihen kannustavilla palkkioilla varmistetaan, että hankkeen eri osapuolet toimivat keskenään tehokkaasti ja ettei
perinteisissä urakkamuodoissa syntyviä risteäviä intressejä eri osapuolten välille pääse
muodostumaan. (Lahdenperä 2012) Teoriassa jo pelkästään näillä lähtökohdilla hankkeen
pitäisi yltää vähintään kohtuulliseen onnistumiseen. Tavoitellessa kuitenkin maksimaalista projekti-allianssista saatavaa hyötyä, kaikkien allianssin osapuolten täytyy toimia ja
kannustaa muita toimimaan huipputasoisesti projektissa. Projekti-allianssissa suhteet
hankkeen eri osapuolten välillä on kaikki kaikessa ja se täytyy myös käytännössä todeta.
Vaikka eri osapuolilla olisi jo edellisistä hankkeista yhteinen tausta, täytyy luottamus kyseisessä projektissa rakentaa aina kuin alusta asti. (Ross 2003)
Allianssimallilla toteutettavan projektin organisaatio vaihtelee huomattavasti riippuen
projektin olosuhteista. Toisissa projekteissa hankkeen kaikilta osapuolilta on useita henkilöitä projektiin sitoutuneina, toisissa taas esimerkiksi tilaajalta voi olla vain yksi henkilö
ja muita tilaajan tehtäviä hoitavat ulkopuoliset henkilöt. Jokaisen allianssin organisaatiorakenne täytyy rakentaa projektikohtaisesti. Tämän lisäksi on tärkeää, että jokainen
allianssin organisaatioon kuuluva näkee itsensä osana organisaatiota sen sijaan, että edustaisi omaa työnantajaansa. Voidaan sanoa, että jokaisen yksittäisen henkilön pitäisi tuntea
kuuluvansa osaksi virtuaalista organisaatiota, jossa jokainen voi olla varma, että toimimalla hankkeen parhaaksi hän toimii myös oman työnantajansa parhaaksi. (Ross 2003)
Lahdenperän (2009) mukaan allianssin organisaatio koostuu allianssin johtoryhmästä,
projektin johtoryhmästä, projektin työryhmästä, sekä projektiorganisaatiosta. Liitteessä 1
on esitettynä allianssiurakan esimerkkiorganisaatio tehtäväkuvauksineen. Seuraavaksi
kuvataan tarkemmin allianssin osapuolia Lahdenperän (2009) mukaan:
Allianssin johtoryhmä (AJR)
Allianssin johtoryhmässä edustajia on jokaiselta osapuolelta 1-2 henkilöä. Johtoryhmä
kokoontuu säännöllisin väliajoin, hankkeesta riippuen esimerkiksi kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. Kokousväliä voidaan muuttaa hankkeen edetessä, mikäli se katsotaan
tarpeelliseksi. Allianssin projektinjohtajan tehtävä kokouksissa on olla esittelijänä, mutta
hänellä ei ole muita suurempaa päätösvaltaa. Ryhmä tavoittelee käsittelemissään asioissa
yksimielisyyttä, mutta tarvittaessa tyydytään enemmistön päätökseen. Erimielisyystilanteissa jokaisella sopijaosapuolella on käytössään yksi ääni edustajien määrästä riippumatta. Päätökset ovat sitovia vain, mikäli kaikilta osapuolilta on vähintään yksi edustaja
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päätöstilanteessa läsnä. Hankkeen kaikkien jäsenten tulee olla sitoutuneita allianssiin ja
ryhmän jäseniltä edellytetään johtamistaitoja, kokemusta, auktoriteettia sekä kaukonäköisyyttä. Lisäksi arvostetaan kykyä nähdä itsensä toisen asemassa, kun jäsenillä on lupa ja
velvollisuus toimia myös oman organisaationsa näkemysten edustajana. Allianssin johtoryhmän tehtäviin kuuluu lisäksi virallisen tiedotuksen järjestäminen tilaajille ja yritysten
organisaatioille.
Projektin johtoryhmä (PJR)
Eri toimialojen päälliköt, joita on vähintään yksi jokaiselta sopimusosapuolelta, muodostavat projektin johtoryhmän. Hankkeesta riippuen ryhmä kokoontuu kerran viikossa tai
kahden viikon välein. Puheenjohtajana kokouksissa toimii allianssin projektijohtaja. Ryhmän jäsenet johtavat oman vastuualueensa rakennus- tai suunnittelutyötä ja ovat projektissa mukana täysipäiväisesti. Toteutuksen edetessä ja työn painopisteiden muuttuessa
projektin johtoryhmän kokoonpano voi muuttua. Kuten myös allianssin johtoryhmässä,
myös projektin johtoryhmässä päätöksissä pyritään yksimielisyyteen. Tarvittaessa kuitenkin projektijohtaja on valtuutettu tekemään päätöksiä hankkeen eteenpäinviemiseksi,
mikäli yksimielisyyttä ei joistain käsitellyistä asioista saavuteta. Mikäli kuitenkin merkittäviä erimielisyyksiä projektin johtoryhmän keskuudessa ilmenee, on projektijohtaja velvollinen ilmoittamaan niistä allianssin johtoryhmälle. Osallisilla on valtuutus edistää projektin etua ja unohtaa taustaorganisaation näkökulma, joka puolestaan ohjaa toimintaa ja
edistää ryhmän yksimielisyyttä.
Projektiorganisaatio
Projektiorganisaatio nimetään hankkeeseen projektin parhaaksi –periaatteella, eikä organisaatiossa saa olla kaksoisrooleja tai –järjestelmiä. Projektiorganisaatio vastaa projektin
toteutuksesta ja jokaisella osallistujalla on oma vastuuvelvollisuus projektin tietystä osiosta tehtävineen. Projektiorganisaation rakenne on huomattavasti riippuvainen hankkeen
ominaisuuksista ja se toimii projektin johtoryhmän johtamana. Projektiryhmän täytyy kokea itsensä kokonaisuutena toimivaksi tiimiksi, joka tavoittelee aidosti projektin parasta.
Eduksi koetaan, jos ryhmän jäsenet tuntevat toisensa jo edellisistä projekteista.

4.5 Yhteinen vastuu
Projektiallianssissa hankkeen vastuut ja velvollisuudet jaetaan osapuolten kesken sopimuksissa kuvatuin ehdoin. Selkein ja yksiselitteisin sopimuksin tehty vastuiden jakaminen tarjoaa projektille hyvät lähtökohdat tehokkaaseen riskien välttämiseen ja sitä kautta
hankkeen tuotannon tehostamiseen. On kuitenkin todettava, että pelkät sopimukset eivät
estä hankkeen osapuolten välisiä riitoja, vaan osapuolten täytyy tulla keskenään hyvin
toimeen ja luottaa toisiin. (Laan et al. 2011)
Allianssimallilla toteutettavassa projektissa allianssiryhmän tehtäviin kuuluu kaikki tehtävät hankkeen suunnittelusta toteutukseen. Hankkeen eri osapuolten välisellä yhteisellä
sopimuksella sovitaan, että allianssi vastaa näistä tehtävistä hankkeen parhaaksi -periaatetta soveltaen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen osapuoli sitoutuu hankkeeseen
ja on valmis antamaan riittävästi resursseja ja tuomaan tietotaitoansa projektiin niin hyvin
kuin on mahdollista. Hankkeen organisaatio käsittää osapuolia tilaajalta, suunnittelijoilta
ja urakoitsijoilta ja nämä osapuolet puolestaan jakavat myös hankkeen yhteisen suoritus-
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velvollisuuden. Hankkeen kehitysvaiheessa osapuolten kesken sovitaan hankkeelle yhteiset tavoitteet, jotka on myös sidottu osapuolten palkkioihin avaintulosalueiden kautta.
Näin ollen myös jokaisen muun hankkeen osapuolen toiminta vaikuttaa muiden osapuolten palkkoihin. (Ross 2003)

4.6 Sopimus ja palkkiot
Perinteisten urakkamuotojen ongelmana on hankkeen eri osapuolten risteävät intressit.
Projektiallianssi hakee sopimustensa suhteen esikuvaa ajalta, jolloin aliurakointia ei vielä
käytetty, vaan isot rakennusliikkeet toteuttivat kaikki työvaiheet itse. Tällöin voitiin keskittyä itse tekemiseen, eikä tarvinnut riidellä urakkarajoista, risteävistä intresseistä tai
vastuista. Allianssiurakassa pyritään samaan ajattelumalliin luomalla sille pohja sopimusteknisesti, toisin sanoen eri osapuolien välisillä sopimuksilla pyritään luomaan organisaatio, jolla on yhteiset tavoitteet. (Salminen 2014)
Projektiallianssin sopimukset koostuvat kahdesta osasta. Koska hankkeen alkuvaiheessa
suunnitelmia projektille ei vielä ole, myöskään lopullista toteutuksen urakkasopimusta ei
voida laatia. Sen sijaan hankkeen eri osapuolten kesken laaditaan kehitysvaiheen yhteistyösopimus, joka on voimassa koko kehitysvaiheen ajan. Suunnittelijat voidaan valita ennen urakoitsijoita tai vaihtoehtoisesti myös urakoitsija voidaan valita ennen suunnittelijoita. Molemmissa tapauksissa jo valitut palveluntuottajat ovat seuraavien palveluntuottajien valintaprosessissa mukana. Kehitysvaiheen sopimuksessa kuvataan korjaushankkeen tavoitteet, sekä annetaan perustiedot hankkeen etenemisestä ja organisoinnista.
Hankkeen edetessä kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen solmitaan osapuolten välille kehitysvaiheessa sovittujen teknisten ratkaisujen perusteella toteutusvaiheen allianssisopimus, jossa sovitaan urakan toteuttamisesta, maksuperusteista ja takuuvaiheesta. (Ross
2003)
Suomessa ei toistaiseksi ole standardimuotoisia sopimuspohjia yhteistoimintaurakoihin,
vaan sopimukset tehdään esimerkiksi projektinjohtohankkeiden sopimuspohjia mukaillen, sillä maksuperusteet ovat näissä urakkamuodoissa keskenään samankaltaisia. Sopimuksia on myös kehitetty jo toteutuneiden hankkeiden sopimusten pohjalta. Selkeiden
yhteisten sopimuspohjien puute varmasti onkin Suomessa yksi tekijä, minkä takia allianssimuotoiset urakat eivät ole vielä yleistyneet tavallisempien tilaajien keskuudessa.
(Salminen 2014)
Allianssiurakan palveluntuottajien palkkionansaintalogiikka poikkeaa perinteiseen kokonaishintaurakointiin verrattuna oleellisesti. Allianssiurakoissa puhutaan niin sanotusta
kaupallisesta mallista, jossa kuvataan hankkeen osapuolten palkkioperusteet. Kaupallisen
mallin tavoitteena on tarjota reilut ja tasa-arvoiset pelisäännöt palveluntuottajien suorituskyykyyn perustuvaan palkkioiden maksuun, sekä luoda riskien ja palkkioiden jaon
kautta kaikille hankkeen osapuolille hyväksyttävä ansainta projektista. Tyypillisen allianssiurakan kaupallisen mallin voidaan ajatella koostuvan kolmesta eri osiosta, englanninkielellä näitä kutsutaan sanalla ”limb”. Kuvassa 14 on esitettynä allianssiurakan kaupallinen malli. (Love et al. 2010)
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Kuva 14. Allianssiurakan kaupallinen malli. (Love et al. 2010)

Love et al. (2010) kuvaa näitä osioita seuraavasti:
Osio/Limb 1
Osion 1 mukaan tilaajan velvollisuus on korvata hankkeen palveluntuottajien suorat kustannukset, eli kustannukset jotka palveluntuottajille aiheutuvat työstä ilman omaa katetta.
Näistä kustannuksista korvataan 100 %, huolimatta siitä miten projekti etenee. Suorien
kustannusten korvaaminen edellyttää hankkeessa niin sanottua avointen kirjojen periaatetta, eli kaikki toteutuneet palveluntuottajien kustannukset ovat muiden hankkeen osapuolten nähtävissä. Osio 1 sisältää myös kyseiseen projektiin liittyvät yleiskustannukset.
Käytännössä siis tilaaja korvaa palveluntuottajan työvoiman, työvälineet, materiaalit,
käytetyn alihankinnan sekä urakan perustamis- ja purkukustannukset.
Osio/Limb 2
Osio 2 koostuu palveluntuottajayrityksien kiinteiden kulujen sekä ennalta sovitun katteen
korvaamisesta. Kate maksetaan joko tiettynä prosenttiosuutena suorista kustannuksista
tai vaihtoehtoisesti kiinteänä summana. Mikäli projekti ei toteudu tavoitteiden mukaisesti, sanktioidaan palveluntuottajia palkkio-osion 2 pienentämisellä. Käytännössä siis
osio 2:n määrä on myös palveluntuottajan maksimiriski hankkeessa.
Mikäli palveluntuottajien kate maksetaan kiinteähintaisena, kannustaa tämä palveluntuottajaa vielä entisestään työn tehostamiseen, sillä palkkion määrä kasvaa suhteessa käytettyihin kustannuksiin. Toisaalta, mikäli palkkio maksetaan tiettynä prosenttiosuutena, voi
palveluntuottaja tarkoituksella kuluttaa enemmän tunteja, sillä palkkion lopullinen määrä
riippuu korvattavien kustannusten määrästä. (Lahdenperä 2012)
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Osio/Limb 3
Osio 3 perustuu palveluntuottajien riskienjakoon ja suorituskykyyn sidotusta maksusta.
Palveluntuottajat voivat saada lisäpalkkiota tai menettää osan osion 2 palkkioista, riippuen siitä miten hanke sujuu suhteutettuna sovittuihin hankkeen avaintulosalueisiin.
Avaintulosalueet voivat sisältää projektin kannalta kriittisiä määreitä, kuten aikataulussa
pysyminen, vaikutukset ympäristöön ja työturvallisuus. Osion 3 kokonaispalkkio- tai
sakko jaetaan palveluntuottajien kesken ennalta määrätyillä suhteilla. (Love et al. 2010)
Edellä mainittujen kolmen osion lisäksi palveluntuottajien ansaintaan liittyy oleellisesti
hankkeelle sovittu tavoitekustannus. Tavoitekustannuksella tarkoitetaan ennalta arvioitua
hankkeen kokonaiskustannusta. Tähän arvioon sisällytetään kunkin palveluntuottajan
sekä tilaajan suorat- ja epäsuorat kustannukset. Käytännössä siis projektin tavoitekustannus sisältää palkkio-osioiden 1 ja 2 kustannukset. Tavoitekustannus sovitaan hankkeen
osapuolten kesken kehitysvaiheessa tehtyjen ratkaisujen ja oletusten perusteella. Se pyritään pitämään koko hankkeen läpi samana, mikä käytännössä tarkoittaa, ettei hankkeessa
ole lisä- ja muutostöitä. Mikäli kuitenkin hankkeen laajuus oleellisesti muuttuu, voidaan
myös tavoitehintaa joko nostaa tai laskea. (Love et al. 2010)
Allianssiryhmittymää perustettaessa on oleellista selvittää, kuinka lisäpalkkiot ja riskit
jaetaan palveluntuottajien kesken. Jaon tulisi tarjota hankkeen eri osapuolille tarkoituksenmukaiset ”houkuttimet”, jotka saavat palveluntuottajat tekemään parhaansa hankkeen
eteen. Mikäli jokin osapuoli ei koe palkkiotaan riittävän suureksi, voi tästä aiheutua haittaa koko projektille. Eräs keino palkkio-osuuksien laskemiseen on käyttää apuna suoria
kustannuksia, eli mitä enemmän jonkin palveluntuottajan suoria kustannuksia ohjataan
projektille, sitä isompi on hänen suhteellinen palkkio tai riski. Tästä johtuen käytännössä
suurimman palkkion, mutta toisaalta myös suurimman riskin ottaa hankkeessa urakoitsijat. Esimerkiksi suunnittelun ollessa hankkeen kokonaiskustannuksista vain noin 10%,
jää myös suunnittelijoiden palkkio/riski kohtalaisen pieneksi. Joissain tapauksista tästä
voi aiheutua projektille ongelmia, sillä suunnittelijat ovat kuitenkin monien hankkeelle
kriittisten ratkaisujen takana. Tavoitekustannuksen ja todellisten, toteutuneiden kustannusten erotus jaetaan yleensä allianssimallissa puoliksi tilaajan ja palveluntuottajien kesken, sillä tämä korostaa yhteistä riskien jakoa. (Love et al. 2010)

4.7 Riskit ja mahdollisuudet
Kuten rakentamiseen aina, myös allianssiurakkaan liittyy riskejä ja toisaalta myös mahdollisuuksia. Perinteisissä hankemuodoissa toisen osapuolen toteutunut riski on toisen
osapuolen toteutunut mahdollisuus ja päinvastoin. Allianssiurakassa tästä ajattelutavasta
yritetään päästä eroon jakamalla toteutuneista riskeistä aiheutuneet kustannukset hankkeen eri osapuolten kesken.
Perinteisen urakoinnin tarjouslaskennassa urakoitsija joutuu miettimään urakan saannin
todennäköisyyttä. Koska todennäköisyys paranee, mitä pienemmällä katteella urakoita
lasketaan, eivät urakoitsijat pysty käyttämän kohtuuttoman suuria katteita, sillä oletuksella, että hankkeet kilpailutetaan riittävän monella urakoitsijalla. Toisaalta myöskään
urakoitsijat eivät voi jättää hankkeita liian pienikatteisiksi, sillä urakoihin sisältyy usein
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riskejä. Näitä riskejä urakoitsijat ottavat huomioon niin sanotuilla riskivarauksilla. Hankkeen riskit koostuvat esimerkiksi hankkeen teknisistä ominaisuuksista, kuten piilevistä
lisätöitä aiheuttavista haitta-aineista tai suunnitteluvirheistä. (Salminen 2014)
Yksi allianssimallin kulmakivistä on riskien jakaminen hankkeen eri osapuolten kesken.
Tilaajan ei tarvitse maksaa suoraan riskivarauksia, mutta mikäli jokin riski kuitenkin tapahtuu, on hän toteutuneista lisätöistä aiheutuneista kustannuksista maksuvelvollinen.
Toisaalta näistä riskeistä aiheutuneet kustannukset vaikuttavat hankkeen kokonaiskustannuksiin ja sitä kautta myös palveluntuottajien lisäpalkkion pienentymiseen. Käytännössä
siis riskin maksavat tilaaja ja palveluntuottajat yhdessä.

4.8 Väärinkäytökset
Vaikka projektiallianssi onkin yhteistyötä ja luottamusta korostava urakkamuoto, ei ole
sanomatta selvää etteikö tällä tavoin toteutetuissa urakoissa voisi olla ongelmia ja väärinkäytöksiä. Hankkeen ongelmat voivat olla sekä teknisiä, kiinteistön ominaisuuksiin liittyviä, mutta myös projektiallianssin henkilöihin liittyviä ongelmia tai väärinkäytöksiä.
(Kent et al. 2010) Tässä kappaleessa keskitytään rakennushankeen eri osapuolista johtuviin väärinkäytöksiin.
Väärinkäytökset projektiallianssissa liittyvät yleensä palveluntuottajien ansaitsemaan
palkkioon ja kulujen korvaukseen. Tutkimusten mukaan palkkionansainnan väärinkäytökset voivat johtaa asiakastyytyväisyyden heikkenemiseen, huonoon tuottavuuteen, riitoihin hankkeen osapuolten kesken, hankkeen budjetin ylitykseen tai etääntyneisiin suhteisiin eri osapuolten välillä. (Thomsen et al. 2009) Tehdyissä tutkimuksissa on havaittu
Do et al. (2015) mukaan esimerkiksi seuraavia väärinkäytöksiä:
Todellisten kustannusten ilmoittaminen
Allianssin palveluntuottajat ilmoittavat tilaajalle heidän todelliset työntekijäkustannukset
sisältäen liiketoiminnasta aiheutuvat kiinteät hallinnointikustannukset. Mikäli nämä kustannukset valehdellaan todellisia suuremmiksi, tienaa kyseinen palveluntuottaja enemmän kuin hänelle todellisuudessa olisi maksettu.
Merkityksettömät lisäpalkkiot
Korjausurakan ollessa kohtalaisen pieni ja samalla lisäpalkkioiden ollessa isolle yritykselle käytännössä mitättömiä voidaan päätyä tilanteeseen, jossa palveluntuottajat eivät
välttämättä viitsi antaa parasta osaamistaan projektin käyttöön, sillä siitä saatava hyöty
on kohtuuttoman pieni annettavaan panokseen suhteutettuna. Näin voi käydä esimerkiksi,
kun urakka on kohtalaisen pieni ja suunnittelutoimistoksi valitaan iso yritys.
Kustannuslitteroiden väliset kustannukset
Mikäli rakennushankkeen eräs kustannuslittera saadaan toteutettua alle tavoitekustannuksen, on tärkeää siirtää rahaa toiselle litteralle, mikäli se on vaarassa ylittyä. Jos näin
ei tehdä, saatetaan heikomman litteran osalta päätyä tilanteeseen, jossa se toteutetaan
heikommalla laadulla kuin oli alun perin tarkoitus.
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Kustannusten korvaaminen ei vastaa projektin etenemistä
Tilanteessa, jossa hankkeen palveluntuottajat eivät jaa toisilleen projektin tuottavuustietoja, on tilaajan mahdotonta päätellä laskutuksen ja todellisen tehdyn työn suhdetta. Mikäli ennustettuja ja toteutuneita käytettyjä tunteja ei voida vertailla, voidaan hankkeen
budjetti käyttää loppuun ennenaikaisesti.
Palkkioiden vääränaikainen jakaminen
Eräässä esimerkkiprojektissa tilaaja ei suostunut maksamaan viimeisiä palkkioiden
maksueriä palveluntuottajille, vaikka työt olivat saatu päätökseen jo aiemmin. Koska rahalla on aika-arvo suhde, tilaaja haluaa pitää rahat itsellään mahdollisimman pitkään.
Varsinkin pienemmille yrityksille on elintärkeää saada palkkiot oikein ajoitettuina.
Palveluntuottajat, jotka ovat merkityksellisiä hankkeelle, eivät ole palkkiojärjestelmässä mukana
Mikäli jokin hankkeen eteen töitä tekevä osapuoli, joka on merkittävä hankkeelle, ei ole
mukana allianssin ydinryhmässä, on sitä vaikea ohjata muuten kuin urakkasopimuksella. Esimerkiksi muutokset urakan laajuudessa ja kommunikoinnissa tämän osapuolen
kanssa ovat haastavampia kuin tapauksessa jossa se olisi liitetty allianssin ydinryhmään.
Palveluntuottajat, jotka eivät ole allianssiryhmässä mukana, eivät osallistu hankkeen koordinointiin
Urakoitsijoilla, jotka on kilpailutettu hankkeeseen aliurakoitsijoina, ei ole velvollisuutta
osallistua hankkeen koordinointiin. Tästä voi johtua useita eri töiden yhteensovitukseen
liittyviä ongelmia.
Tilaajat, jotka haluavat yhteistoimintaurakan hyödyt, mutta eivät ole valmiita tekemään töitä sen eteen
Tilaaja, joka ei ole valmis tekemään töitä yhteistoiminnallisessa urakassa, voi aiheuttaa
hankkeen eri osapuolille suuria kustannushaittoja. Esimerkiksi eräässä hankkeessa suunnittelijat olivat tehneet paljon töitä erään ratkaisun eteen ennen kuin tilaaja päättikin, etteivät nämä suunnitelmat olekaan hyviä. Tästä oli haittaa, sillä lisäsuunnittelu oli kallista
ja jo tehdyt suunnitelmat vaikeasti integroitavissa uusiin suunnitelmiin.
Tilaajan ylimääräiset kilpailutukset
Kehitysvaiheessa mukana olleet palveluntuottajat käyttävät tyypillisesti enemmän resursseja hankkeeseen, kuin heille korvataan tilaajan toimesta. Etenkin heikkoina taloudellisina aikoina, ei ole tavatonta, että tilaaja kilpailuttaa hankkeen toteutusvaiheen vielä
kehitysvaiheen päätyttyä, jotta työt saataisiin teetettyä mahdollisimman halvalla. Tämä
johtaa osaltaan myös heikompaan laatuun, sillä urakoitsijoilla ei ole enää välttämättä varaa uusilla urakkahinnoilla tehdä kaikkia suunniteltuja ratkaisuja yhtä laadukkaasti. Ylimääräiset kilpailutukset myös heikentävät palveluntuottajien työmoraalia ja luottamusta
tilaajan ja muiden hankkeen osapuolien välillä.
Vääränlainen taloudellinen ennakointi
Allianssimallilla toteutetuissa hankkeissa ei tarvita periaatteessa eri työvaiheille riskilisiä, sillä hankkeessa toimitaan käytännössä yhtenä osapuolena. Jotkin hankkeen osapuolet kuitenkin vääristelevät taloudellisia lukuja tehdäkseen itselleen riskilisiä sisällyttämällä ylimääräisiä kustannuksia laskutettaviin töihin. Tämä periaate on päinvastainen
allianssimallin avointen kirjojen periaatteeseen nähden.
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Hankkeen tavoitekustannusten asettaminen liian mataliksi
Asettamalla hankkeen tavoitekustannukset tarkoituksella liian mataliksi, tilaaja voi säästää rahaa, sillä näin hankkeen palveluntuottajille ei tarvitse maksaa lisäpalkkioita vaan
ainoastaan suorat kustannukset.
Palveluntuottajilla ei ole tarkoitusta päästä tavoitekustannuksiin
Vaikeina taloudellisina aikoina allianssiurakassa palveluntuottaja voi työllistää henkilöstöään tuottamatta yritykselle tappiota, sillä työntekijöiden omat kustannukset korvataan automaattisesti. Tämä luonnollisestikin syö muilta palveluntuottajilta lisäpalkkioita
ja siten vaikuttaa myös heidän työmoraaliin.
Palveluntuottajat eivät käytä parhaita työntekijöitään hankkeissa
Koska palveluntuottajien peruspalkkio allianssiurakassa on suhteessa suuririskistä hanketta pienempi, ei palveluntuottajan intresseissä ole välttämättä laittaa hankkeeseen parhaita työntekijöitään. Tästä voi johtua ongelmia esimerkiksi budjetin paikkaansa pitävyydessä tai laadun heikentymisessä.
Hankkeen rakentamisvaihetta ei kilpailuteta
Kehitysvaiheesta urakan toteutusvaiheeseen siirryttäessä palveluntuottajia ei yleensä
kilpailuteta uudelleen. Tämän seurauksena tilaaja ei voi varmistua, että urakka tehdään
halvimmalla mahdollisella hinnalla.
Edellä mainitut väärinkäytökset ovat kaikki todellisia, maailmalla allianssimallilla toteutetuista projekteista havaittuja esimerkkejä. Nämä esimerkit edelleen viestivät siitä, että
hankkeen eri osapuolten välille vaaditaan täydellinen luottamus toimivan allianssimallin
perustaksi. Ilman täydellistä luottamusta hanke ei toimi niin kuin sen on suunniteltu toimivan. Väärinkäytöksiä voidaan estää myös osapuolten koulutuksilla, tutustumalla allianssiurakkaan ja vertailemalla sitä perinteisempiin urakkamuotoihin, lean-periaatteiden
oppimisella ja sisäistämisellä sekä pitämällä hankkeessa riittävästi resursseja kiinni (Do
et al. 2015).
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5 Hankkeen ominaisuudet suhteessa toteutusmuodon
valintaan
Hankkeen toteutusmuodon valinnalla päätetään rakennuttamis-, suunnittelu ja rakentamispalveluiden hankintatavat sekä hankkeen eri osapuolten keskinäiset suhteet ja vastuut
(Pernu 1998). Perinteisesti rakennushankkeissa, varsinkin asunto-osakeyhtiöpuolella, on
suosittu kokonaishintaurakkaa, jossa tilaaja hankkii kustannuksellaan suunnitelmat, joilla
urakka kilpailutetaan eri urakoitsijoilla. Toteutusmuodon valinta on perustunut lähinnä
edellisiin kokemuksiin ja niin ollen tuttuun ja turvalliseen vaihtoehtoon. Hankkeeseen
parhaiten sopivan toteutusmuodon valitseminen on kuitenkin yksi tärkeimmistä avaimista
onnistuneeseen projektiin. Tässä diplomityön kappaleessa keskitytään hankkeen toteutusmuodon valintaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin.
Rakennushankkeen toteutusmuotoa valittaessa tilaajan ja projektin ominaisuudet ja erityispiirteet toimivat toteutusmuodon valinnan lähtökohtana. Eri toteutusmuotoja pitää
vertailla ja peilata toisiinsa, jotta paras toteutusmuoto juuri kyseiselle rakennushankkeelle
löytyy. Salmisen (2014) mukaan hankkeen ominaisuuksia voidaan pohtia esimerkiksi
seuraavien kysymysten avulla:






Mikä on tilaajan kiinteistöstrategia?
Mitkä ovat taloyhtiön tavoitteet ja reunaehdot korjaushankkeen toteuttamisessa?
Miten laaja ja vaativa korjaushanke tulee olemaan?
Millaiset ovat tilaajan resurssit ja osaaminen rakennushankkeen johtamiseen?
Miten vallitseva kilpailutilanne vaikuttaa korjaushankkeeseen?

5.1 Kiinteistöstrategia
Taloyhtiön kiinteistöstrategialla tarkoitetaan kiinteistön asumisen, omistamisen ja ylläpidon toimintasuunnitelmaa, jossa kartoitetaan kiinteistön nykytila, määritellään millainen
taloyhtiö halutaan olevan tulevaisuudessa ja selvitetään toimenpiteet, joilla haluttuun tavoitteeseen päästään. Tulevat korjaukset määritellään kiinteistön korjausohjelmassa, joka
on osa kiinteistöstrategiaa. Kiinteistöstrategian suuntaviivoja suunnitellaan ja päätetään
yhtiökokouksissa ja sitä toteuttavat käytännössä isännöitsijä ja kiinteistön hallituksen puheenjohtaja.
Kiinteistöstrategian määrittelemiseksi on kiinteistön sisäisesti käytävä keskustelua, että
millaiseen suuntaan kiinteistöä halutaan tulevaisuudessa kehittää. On määriteltävä halutaanko pitkällä aikavälillä nostaa kiinteistön arvoa ja houkuttelevuutta, vaiko onko tavoitteena vain tehdä tarpeelliset korjaukset ja siirtää suurempia remontteja tulevaisuuteen.
Erilaisilla kiinteistöillä on omat tavoitteensa ja näihin vaikuttavat esimerkiksi sijainti,
jossa kiinteistö on. (Salminen 2014)
Erilaisilla korjaushankkeen toteutusmuodoilla voidaan tavoitella erilaisia asioita ja siksi
myös kiinteistöstrategia vaikuttaa hankkeen toteutusmuodon valintaan. Mikäli esimerkiksi tavoitteena on tehdä vain tarpeellisia pieniä korjauksia, jolloin myös urakat ovat
kohtalaisen edullisia, on järkevää käyttää perinteisiä urakkamuotoja, sillä työvaiheet ovat
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selkeitä ja yksinkertaisia. Mikäli kuitenkin esimerkiksi kiinteistön arvoa halutaan oleellisesti nostaa, joka käytännössä tarkoittaa että suuria korjausurakoita on pakko toteuttaa,
on järkevää pohtia olisiko esimerkiksi jokin yhteistoiminnallisuutta korostava toteutusmuoto parempi valinta kyseiseen korjaustyöhön. (Salminen 2014)

5.2 Hankkeen tavoitteet ja reunaehdot
Hankkeen ja tilaajan puolesta useat tekijät voivat vaikuttaa hankkeen toteutusmuodon valintaan. Tavoitteet ja reunaehdot on olennaista selvittää ennen jokaista hanketta. Vaikka
kiinteistöön olisi pakko toteuttaa jokin korjaus, sen toteutustapaan, laajuuteen ja sisältöön
on mahdollista vaikuttaa. Al Khalil (2002) mukaan seuraavat hankkeen reunaehdot ja tavoitteet vaikuttavat toteutusmuodon valintaan:
Hankkeen selväpiirteisyys ja joustavuus
Hankkeen selväpiirteisyys hanketta aloitettaessa voi vaikuttaa toteutusmuodon valintaan.
Mikäli korjaushanketta aloitettaessa ei ole tarkasti määritelty tilaajan vaatimuksia ja tavoitteita, ei kaikkia urakkamuotoja ole järkevää tai edes mahdollista käyttää. Varsinkin
suunnittele ja toteuta-muodoissa on tärkeää, että tilaajan vaatimukset hankkeelle ovat selvillä heti hankkeen suunnittelun aloitusvaiheessa, sillä näillä on olennainen vaikutus lopputuotteen kustannuksiin. Mikäli kuitenkin tilaajalla ei ole hankkeesta selkeää visiota ja
vaatimuksia ei ole selkeästi määritelty, voidaan käyttää muita urakkamuotoja, joissa näitä
asioita pohditaan yhdessä suunnittelijoiden ja mahdollisesti myös urakoitsijoiden kanssa.
Tilaajan on järkevää hankkeen alussa miettiä, minkä verran joustavuutta hankkeelta halutaan. Esimerkiksi taloyhtiöiden linjasaneerausprojekteissa voi tulla paljon lisä- ja muutostöitä, joten tämän takia on järkevää valita urakkamuoto, joka on joustava muutoksia
kohtaan. Hankkeissa, joissa suuri osa urakan kokonaisuudesta koostuu lisä- ja muutostöistä, voidaan käyttää esimerkiksi projektinjohtourakkaa tai projekti-allianssia, sillä
näissä urakoitsijat ovat velvoitettuja tekemään lisä- ja muutostyöt suorien kustannusten
korvaamisen periaatteella.
Aikataulu
Rakennushankkeen aikataulu on yksi tärkeimmistä muuttujista useimmissa rakennusprojekteissa. Tämä korostuu etenkin korjausrakentamisessa ja vielä enemmän asunto-osakeyhtiömaailmassa, jossa hankkeen aikataulu voi vaikuttaa asukkaiden elämään hyvinkin
suuresti. Esimerkiksi perinteisessä kokonaishintaurakassa hankkeen kokonaisaikataulu
on erittäin pitkä johtuen hankkeen useista eri aikaan sijoittuvista vaiheista. Sen sijaan
esimerkiksi projekti-allianssilla tai suunnittele ja rakenna- toteutusmuodolla hankkeen
kokonaisaikataulua voidaan lyhentää, kun voidaan limittää suunnittelua ja rakentamista.
Myös aikataulun pitävyys on tärkeä peruste korjaushankkeissa ja myös tähän voidaan
vaikuttaa toteutusmuodon valinnalla.
Palveluntuottajien maksuperuste
Rakennushankkeet voidaan kilpailuttaa joko halvimpaan kokonaishintaan perustuen tai
vaihtoehtoisesti voidaan käyttää muita erilaisia maksuperusteita, kuten tavoitehintaa.
Asunto-osakeyhtiömaailmassa monet päättäjät tarvitsevat hankkeelle yhden loppukustannusennusteen, joka suurella varmuudella pitää paikkansa hankkeen loppuun saakka. Tästä
syystä useissa rakennushakkeissa myös suositaan kokonaishintaurakkaa.
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Tilaajan tarpeet
Erilaisilla hankkeen tilaajilla on erilaisia vaatimuksia ja tarpeita hankkeisiin liittyen. Rakennushankkeeseen täytyy rakentaa organisaatio, joka pystyy vastaamaan näihin vaatimuksiin hyvin. Erilaisissa toteutusmuodoissa on erilaiset organisaatiot projektin läpiviemiseksi, joten luonnollisestikin myös tämä vaikuttaa hankkeen toteutusmuodon valintaan. Esimerkiksi Suomessa julkisia hankintoja säädellään jopa EU-tasolla, joten kaikki
toteutusmuodot eivät erilaisissa korjaushankkeissa ole mahdollisia. Nykyään julkisissa
hankkeissa onkin havaittu siirtymistä kokonaishintaurakoista yhteistoiminnallisuutta korostaviin urakkamuotoihin.
Vastuut
Erilaisissa urakoiden toteutusmuodoissa hankkeen eri osapuolilla on erilaiset vastuut. Osa
tilaajista arvostaa suunnittele- ja rakenna-toteutusmuotoja johtuen niiden selkeästä vastuunjaosta. Näissä muodoissa ST-urakoitsija on vastuussa sekä suunnittelusta, että rakentamisesta, joten vastuu on yksiselitteinen lähes kaikissa tilanteissa. Toisaalta em. tilanteissa urakoitsijalla voi olla mieltymys peittää joitain virheitä ja tästä syystä osa tilaajista
arvostaakin toteutusmuotoja, joissa järjestetään enemmän avoimia tarkastuksia suunnitelmien ja itse rakentamisen välillä.
Riskien jakaminen
Riskien hinnoittelu ja riskien jakaminen hankkeen eri osapuolten välillä vaihtelee huomattavasti eri urakkamuotojen välillä. Tilaajan tulee hankkeen alkuvaiheessa pohtia,
minkä verran se on valmis ottamaan itse riskiä ja toisaalta minkä verran se on valmis
maksamaan siitä, että joku palveluntuottajista kantaa riskin. Perinteisesti hankkeen riskit
kantaa täysin urakoitsija, kun käytetään kokonaishintaurakkaa. Urakoitsija kuitenkin hinnoittelee riskit niin sanotuin riskivarauksin antamiinsa urakan tarjoushintoihin. Yhteistoiminnallisissa urakkamuodoissa sen sijaan taloudellisia riskejä jaetaan eri palveluntuottajien ja tilaajan välillä ennalta sovituin ehdoin. Tällöin myöskään tilaajan ei tarvitse maksaa riskilisiä, joten hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla pienemmät.
Lisäksi Salminen (2014) nostaa esille hankkeen kokonaisbudjetin ja energiatehokkuusmääräykset toteutusmuodon valinnassa. Hänen mukaansa käsitys siitä, miten paljon
hankkeeseen voidaan kiinnittää rahaa, on tavallisin hankkeen laajuutta määrittelevä tekijä. Myös terveellisyys ja sisäilmaongelmat vaikuttavat hänen mukaansa hankkeen laajuuteen ja sitä kautta myös toteutusmuodon valintaan.

5.3 Hankkeen laajuus ja vaativuus
Rakennushankkeet voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri segmenttiin, jotka ovat infrastruktuuri, teollisuusrakentaminen ja asuinrakentaminen. Luonnollisestikin eri segmentin
hankkeet ovat laajuudeltaan erikokoisia, infrastruktuuri-alan hankkeiden ollessa yleensä
näistä isoimpia. Hankkeen laajuuden kasvamisen myötä hankkeisiin tulee lisää riskitekijöitä. Nämä riskitekijät voivat aiheutua yllätyksellisistä tekijöistä, joita ei osata tai voida
tiedostaa hankkeen alkuvaiheessa. (Salminen 2014) Hankkeen toteutusmuodon valinnassa hankkeen laajuudella on olennainen merkitys. Rakennusliikkeet eivät halua enää
kaikista isoimpia hankkeita perinteisillä urakkamuodoilla toteutettaviksi, sillä isotkaan
rakennusliikkeet eivät kestä kohtuuttomien riskien toteutumista. Tästä syystä isoimmissa
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hankkeissa ollaan pikkuhiljaa siirtymässä ajattelutapaan, jossa hankkeen riskejä jaetaan
hankkeen eri osapuolten kesken, kuten esimerkiksi tavoitehintaisissa projektinjohto- tai
projekti-allianssiurakoissa. (Qiang et al. 2015)
Tilaajan tulee tarkkaan miettiä, miten toteutettava rakennushanke näyttäytyy potentiaalisille suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Pienempiin ja yksinkertaisempiin hankkeisiin saa
usein tarjouksia pienemmiltä ja erikoistuneimmilta palveluntuottajilta, kun taas laajemmista ja monimutkaisemmista hankkeista kiinnostuvat yleensä isot, monialaiset rakennusliikkeet. Siksi tilaajan on tiedostettava, millaisella organisaatiolla hanke on järkevää
toteuttaa ja millaisiin sopimuksiin osapuolten välisten ehtojen on järkevää pohjautua.
(Salminen 2014) Mikäli kiinteistön korjausurakka käsittää useita erityyppisiä töitä, voi
olla tarpeen pohtia olisiko hanketta järkevää jakaa pienemmiksi urakoiksi vaiko pitää kokonaisuus yhden urakoitsijan hallinnassa. Joissain tapauksissa urakan jakaminen pienemmiksi osioiksi on taloudellisesti kannattavaa, toisaalta esimerkiksi hankkeen aikataulutuksen kannalta yhden urakoitsijan pitäminen hankkeesta vastuussa helpottaa huomattavasti kaikkia hankkeen osapuolia. (Gordon 1994)
Hankkeen laajuuden lisäksi niin ikään hankkeen vaativuus vaikuttaa olennaisesti käytetyn
urakkamuodon valinnassa. Hankkeita voidaan jaotella niin sanottuihin standardiprojekteihin, jotka ovat kohtuullisen yksinkertaisia ja yleisesti hyvin tunnettuja ja paljon toteutettuja projekteja, tai monipuolisempiin ja haastavampiin projekteihin, esimerkkinä hanke
joka sisältää paljon käyttäjälle tarpeellisen talotekniikan uusimista. Vaativuuden myötä
hankkeeseen tulee olennaisesti myös riskitekijöitä, sekä urakoitsijasta riippuvia, että riippumattomia, jolloin voi olla järkevää eri osapuolten kannalta käyttää urakkamuotoa, jossa
yhteisvastuullisesti kannetaan hankkeen taloudellista riskiä. (Gordon 1994)

5.4 Tilaajan resurssit
Tilaajalla tulee olla resursseja ja osaamista käytettävissä kaikissa korjaushankkeissa, olivatpa ne sitten toteutettuja kokonaishintaurakalla tai projekti-allianssilla. Vaikka rakennushanke tilattaisiin suunnittele ja toteuta-mallin ns. avaimet käteen- periaatteella, täytyy
tilaajan valvoa, että lopputuote on tavoitteiden ja sopimusten mukainen.
Tilaajan osallistuminen hankkeen suunnitteluun vaihtelee eri toteutusmuodoissa. Osallistuminen korostuu yhteistoiminnallisissa toteutusmuodoissa, kuten projekti-allianssissa,
jossa tilaajan edustaja toimii läpi hankkeen läheisessä yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa. Osallistumisen kannalta päinvastainen tilanne on ST-urakoissa, joissa vastuu suunnittelusta on urakoitsijalla. Toisaalta ST-urakat ovat tilaajalle helppoja, sillä ne
eivät juuri vaadi resursseja, mutta toisaalta varsinkin tilanteissa, joissa tilaajalla on selkeät
päämäärät ja tiukat vaatimukset, ei ST-urakka yleensä ole paras vaihtoehto, sillä edes
halutessaan tilaaja ei voi vaikuttaa suunnitelmiin niin paljon kuin ehkä haluaisi. (Gordon
1994)
Taloyhtiömaailmassa, jossa rakennushankkeiden tilaajat ovat usein maallikkoja, voi olla
järkevää käyttää taloyhtiön ulkopuolista konsulttia apuna rakennushankkeen valmistelussa varsinkin laajemmissa korjauksissa. Hankkeen valmisteluvaiheessa ei ole järkevää
säästää, sillä kaikki säästö voi kostautua hankkeen myöhemmässä vaiheessa monikertai-
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sena ja toisekseen säästö on usein marginaalisen pieni verrattuna hankeen kokonaiskustannuksiin. Taloyhtiömaailmassa isännöitsijän ja hallituksen tärkein tehtävä onkin lähinnä löytää oikeat, asiantuntevat henkilöt hankkeen johtoon. Lisäksi tulee varmistua
siitä, että hankkeen vetovastuuseen asetettu ulkopuolinen henkilö ymmärtää taloyhtiön
tavoitteet esimerkiksi hankkeen kokonaistaloudellisuuden hakemisessa.
Vaikka yhteistoiminnalliset urakkamuodot tarjoavat muilla urakkamuodoilla saavuttamattomia etuja, voi olla joissain hankkeissa turvallisinta toteuttaa hanke perinteisemmillä
toteutusmuodoilla, mikäli taloyhtiön oma ja ulkoisen asiantuntijan tietotaito ja kokemukset eivät ole uudempien hankemuotojen tukena. (Salminen 2014)
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6 Yhteistoiminnallisten urakkamuotojen soveltuminen
korjaushankkeisiin
Tässä diplomityössä haluttiin selvittää miten erilaiset yhteistoiminnalliset urakkamuodot
soveltuvat korjausrakentamisen erilaisiin hankkeisiin. Tavoitteena työssä on esimerkiksi
selvittää minkä kokoisiin hankkeisiin projektiallianssia kannattaa käyttää ja mitä ominaisuuksia hankkeelta ja tilaajalta vaaditaan. Työ toteutettiin teemahaastatteluilla, joita tehtiin erilaisissa ja erilaisilla toteutusmuodoilla toteutetuissa rakennushankkeissa toimineiden rakennusalan asiantuntijoiden kanssa. Haastateltavia henkilöitä tavoitettiin korjaushankkeiden eri osapuolista seuraavan taulukon mukaisesti.
Haastattelu

Nimi

H1
H2
H3

Ismo Koivusalo
Markku Kalevo
Jani Saarinen &
Rami Tuokko
Markku Sinisalo
Henna Ehramaa
Kimmo Mäki
Pasi Jääskä
Timo Haapea
Mika Liikonen &
Soile Kontu-Valkonen
Marjatta Roth

H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10

Taulukko 1. Haastatellut henkilöt.

Rooli rakennushank- Yritys
keessa
Urakoitsija
Urakoitsija
Allianssikonsultti

LVI-suunnittelija
Arkkitehti
Rakennuttajakonsultti
Rakennuttajakonsultti
LVI-suunnittelija
Materiaalitoimittaja

Lujatalo Oy
Consti Yhtiöt Oyj
Vison Alliance Partners
Oy
Talokeskus Yhtiöt Oy
Talokeskus Yhtiöt Oy
Talokeskus Yhtiöt Oy
Talokeskus Yhtiöt Oy
Talokeskus Yhtiöt Oy
STO Finexter Oy

Tilaaja

KOy Jyrkkälänpolku

Haastattelukysymyksiä pohdittiin haastateltavan henkilön kokemusten ja haastateltavan
toimenkuvan mukaisesti. Kaikilla haastateltavilla henkilöillä ei ollut suoraa kokemusta
projekti-allianssista, mikä on ymmärrettävää, sillä hankkeita on toteutettu Suomessa vasta
muutamia kymmeniä, joista suurin osa keskittyy infra-puolelle. Toisaalta muista urakkamuodoista kokemuksia löytyi laajasti, mikä auttoi myös hahmottamaan korjausrakentamisen ongelmakohtia. Pääasiassa haastateltavia haettiin kuitenkin talonrakentamisen
hankkeista.
Suurin osa projektiallianssilla toteutetuissa hankkeissa mukana olleista haastateltavista
kokivat hankemuodon soveltuvan vähintään kohtalaisen hyvin korjausrakentamiseen.
Toisaalta osa haastateltavista, jotka eivät olleet olleet mukana projektiallianssissa, eivät
nähneet kyseisen hankemuodon yleistyvän Suomessa. Tämä ennakkoasetelma oikeastaan
oli jo ennen työtä tiedossa, sillä rakennusala on kaiken kaikkiaan hyvin konservatiivinen
ja uusia ajatuksia on vaikea viedä eteenpäin.
Haastattelututkimuksen lisäksi tässä diplomityössä kehitettiin tilaajan kustannusten ja
palveluntuottajien palkkioiden vertailutaulukko projektiallianssilla toteutettaviin hankkeisiin. Taulukon tehtävänä on antaa suuntaa antava arvio sekä hankkeen tilaajalle, että
palveluntuottajalle hankkeesta aiheutuvista kustannuksista ja palkkioista. Taulukko so-
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veltuu erityisen hyvin korjausrakentamisen kohteisiin, joissa eri työvaiheet sisältävät paljon riskitekijöitä ja kustannusten arviointi ennen hanketta on haastavaa. Taulukon rakentamisessa käytettiin apuna projektinjohtourakkamuodoilla toteutettuja kohteita, joista
saatiin todellista kustannustietoa toteutuneista hankkeista.

6.1 Hankkeen ominaisuudet
Projektiallianssiin soveltuvan hankkeen ominaisuuksia selvitettiin eri osapuolilta hieman
erilaisin kysymyksin. Haastatteluissa esitettiin seuraavia kysymyksiä liittyen hankkeen
ominaisuuksiin:





Minkä kokoinen korjaushanke olisi sopiva projektiallianssilla toteutettavaksi?
Mitkä tekijät vaikuttavat projektiallianssin soveltuvuuteen korjausrakentamiseen?
Miten mielestänne projektiallianssi sopii korjausrakentamiseen ja hieman pienempiin hankkeisiin? Voisitko kuvitella, että yksittäisiä asuinkiinteistöjä saneerattaisiin vastaavalla mallilla?
Millaisiin korjausrakentamisen hankkeisiin projektiallianssi sopii mielestäsi parhaiten?

Haastatteluissa eniten hankkeen ominaisuuksista keskustelua herätti kysymys hankkeen
koosta. Haastateltavien kesken saatiin herätettyä keskustelua projektiallianssiin soveltuvan hankkeen vähimmäiskoosta sekä kustannuksiin suhteutettuna, että myös rakennusmäärään suhteutettuna. Haastateltavat olivat yksimielisesti sitä mieltä, ettei hanke sovi
ainakaan euromääräisesti kaikista pienimpiin hankkeisiin. Useassa haastattelutilanteessa
nousi esiin vähimmäiseuromääränä n. 2 miljoonaa euroa (H1, H2, H4, H5), toisaalta osa
haastateltavista oli sitä mieltä, ettei projektiallianssia pitäisi soveltaa hankkeissa, joiden
koko on alle 10 miljoonaa euroa (H3, H9). Perusteluiksi hankkeen euromääräiselle vähimmäiskoolle annettiin esimerkiksi hankintojen kilpailutuksen raskaus, sillä projektiallianssin palveluntuottajat tulisi aina kilpailuttaa neuvottelumenettelyillä (H3, H10).
Mikäli haluttaisiin toteuttaa esim. 100.000 €:n hanke projektiallianssilla, kilpailutusmenettelyn osuus voisi kasvaa jopa puoleen kokonaisurakan kustannuksista, jolloin voisi
varmuudella todeta, ettei projektiallianssi ole taloudellisesti järkevin vaihtoehto toteuttaa
urakkaa. Toisaalta haastatteluissa tuli ilmi, että myös hankintaprosessia on mahdollista
keventää pienempiin hankkeisiin sopivaksi, jolloin suhteellisesti kustannukset eivät olisi
niin merkittäviä. Näin on menetelty esimerkiksi Suomenlinnan huoltotunnelin allianssiurakassa, jonka kokonaishinta asettuu noin 7:n miljoonaan euroon (H3). Mikäli hankkeen palveluntuottajien valintaprosessia halutaan keventää, tulee kuitenkin muistaa, että
projektiallianssissa yksi tärkeimmistä hankkeen alkuvaiheen tavoitteista tulisi olla oikeiden palveluntuottajien valinta eikä siksi valintoja tule tehdä liian kevyin perustein ja menetelmin (H3, H10).
Koska projektiallianssilla toteutetuista hankkeista on Suomessa kokemuksia vasta kourallisesta, on selvää myöskin se että hankkeissa on kaikille osapuolille vielä opeteltavaa.
Myös tämä tuo osaltaan vaatimuksia hankkeen ominaisuuksiin, sillä varsinkin kilpailutusvaiheessa kokemattomuus tuo lisäkustannuksia, kun palveluntuottajia haastatellaan ja
niiden valintaan vaikuttavia kriteereitä ja palkkiomalleja mietitään. Suomessa ei myöskään toistaiseksi ole vakiomuotoisia allianssiurakan sopimusehtoja, joita tosin kuitenkin
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ollaan parhaillaan tekemässä Rakennusteollisuus RT ry:n toimesta. Vaikka kokemattomuus tuokin varsinkin ensimmäisille projekteille lisäkustannuksia, ei näitä kustannuksia
tulisi miettiä pelkästään negatiivisina asioina. Sen sijaan osapuolten tulisi ymmärtää, että
seuraavat vastaavalla mallilla toteutetut hankkeet sujuvat jo helpommin, kun kaikilla osapuolilla on jo kokemusta vastaavista hankkeista. Lisäkustannusten sijaan tulisikin puhua
ennemminkin koulutuksesta.
Hankkeen euromääräisen koon lisäksi hankkeen ominaisuuksista projektiallianssin valintaan vaikuttaa haastatteluiden perusteella lähtötietojen laatu ja määrä (H1, H2, H10),
suunnittelun määrä hankkeessa (H3, H4), riskien määrä ja vakavuus (H1, H2, H4, H6),
elinkaarisuunnittelu (H3, H4, H9, H10), sekä itse hankkeen monimutkaisuus eli vaikeus
(H1, H2, H3, H4, H7, H10).
Haastatteluiden perusteella saatiin laadittua seuraava taulukko projektiallianssin valintaan vaikuttavista hankkeen ominaisuuksista. Yhteenvedossa on paljon yhtäläisyyksiä
yleisesti tunnettuihin tekijöihin, jotka puoltavat hankemuodon valintaa projektiallianssiksi.

Projektiallianssin valintaan vaikuttavat hankkeen
ominaisuudet - esiintyvyys haastatteluissa
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Taulukko 2. Projektiallianssin valintaan vaikuttavat hankkeen ominaisuudet.

Haastatteluissa yleisin projektiallianssin valintaan vaikuttava yksittäinen tekijä on hankkeen euromääräinen koko, jonka kahdeksan haastateltavaa kahdestatoista mainitsi (H1,
H2, H3, H4, H5, H7, H9, H10. Seuraavaksi yleisin tekijä on hankkeen laajuus käsittäen
rakennusmäärät ja erilaiset urakat, jotka mainittiin kuudessa haastattelussa (H1, H2, H3,
H4, H9, H10). Nämä kaksi tekijää kulkevat toisaalta käsi kädessä, joten niitä voidaan
käsitellä myös yhteisenä tekijänä. Kolmanneksi ja neljänneksi yleisimmät tekijät olivat
hankkeen monimutkaisuus ja riskit, joiden esiintyvyys oli monimutkaisuuden osalta
kuusi (H1, H2, H3, H4, H7, H10) ja riskien osalta neljä (H1, H2, H4, H6).
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6.2 Tilaajan ominaisuudet
Yhteistoimintaurakoihin soveltuvan tilaajan ominaisuuksia selvitettiin haastatteluissa
haastateltavilta henkilöiltä seuraavin kysymyksin:





Millaiselle tilaajalle projektiallianssi sopii parhaiten?
Mitä erityispiirteitä projektiallianssi vaatii tilaajalta?
Mitä ongelmia asunto-osakeyhtiöissä on yhteistoiminnallisilla urakkamuodoilla?
Onko kiinteistöosakeyhtiöillä samankaltaisia ongelmia?
Miten tilaajalle saataisiin perusteltua projektiallianssin käyttöä?

Kysyttäessä haastateltavilta yhteistoimintaurakkaan soveltuvan tilaajan ominaisuuksista,
lähes kaikissa haastatteluissa nousi esille tilaajan vahvan sitoutumisen tarve ja aktiivinen
osallistuminen läpi hankkeen. Eritoten haastateltavat, jotka olivat olleet mukana jossakin
projektiallianssilla toteutettavassa hankkeessa, korostivat sataprosenttisen sitoutumisen
olevan hankkeelle elintärkeää (H2, H3, H4, H9, H10).
Hankkeen tilaajan täysi sitoutuminen hankkeeseen nousi esille myös kirjallisuustutkimuksessa käytetyissä useissa eri lähteissä. Tämä on myöskin täysin loogista, sillä tilaajan
aktiivinen rooli on tärkeää hankkeessa varsinkin päätöksenteossa. Yksi projektiallianssin
kulmakivistä on hankkeen nopea eteneminen nopeiden päätösten kautta. Tämä asettaa
luonnollisesti haasteita varsinkin taloyhtiömaailmassa, jossa päätöksen takana seisova
hallitus edustaa koko kiinteistön omistajia. Päätöksenteon lisäksi tilaajan rooli rakennushankkeessa on myös luoda muulle projektiryhmälle tavoitteet ja reunaehdot hankkeen
toteutumiselle. Myös tämä on seikka, joka korostaa aktiivisen sitoutumisen tarvetta.
Hankkeen ulkopuoliset henkilöt eivät voi täysin varmuudella tietää mikä on yhtiön tahtotila, mikäli tilaaja ei tuo sitä selkeästi esille. Luonnollisestikaan ei ole helppoa seisoa sanojensa takana tietäen, että asunto-osakeyhtiössä on erilaisissa elämäntilanteissa olevia
ihmisiä, joilla kaikilla ei ole tasavertainen taloudellinen tilanne.
Haastatteluiden perusteella kiinteistöosakeyhtiöissä, joiden omistajia ovat erilaiset yritykset, päätöksenteko on huomattavasti helpompaa (H3, H4, H9, H10). Tähän vaikuttaa
esimerkiksi se, että yhdelläkin henkilöllä voi olla valta päättää isoistakin asioista. Lisäksi
usein ammattirakennuttajilla on jo ennen hanketta huomattavasti enemmän tietoa ja kokemusta eri hankemuodoista, kun taas asunto-osakeyhtiöiden hallitukset ovat monesti
ensi kertaa vastaavien asioiden ja päätösten äärellä. Erilaisten osakeyhtiöiden hallitukset
ovat eri tavoin valtuutettu tekemään päätöksiä yhtiön asioista, ja tästä johtuen erilaiset
yhtiöt voivat toteuttaa hankkeita erilaisin päätöksentekoprotokollin. Lisäksi haastatteluissa nousi myös esille se, että osa tilaajista ei voi teettää hankkeita projektiallianssilla,
koska hankkeen kokonaiskustannukset eivät ole tiedossa hanketta käynnistettäessä (H1,
H3, H4). Tämä havainto tehtiin asunto-osakeyhtiömaailman lisäksi myös esimerkiksi julkisissa hankinnoissa (H3).
Useissa julkisissa hankinnoissa suunnittelua viedään ennen hankemuodon valintaa niin
pitkälle, että tiedetään koko hankkeen täydelliset kustannukset. Luonnollisesti tässä vaiheessa projektiallianssi on jo pois suljettu vaihtoehto, sillä hankeryhmän tulisi olla valittuna ennen suunnittelua. Yksi vaihtoehto tämän kaltaisten ongelmien ehkäisemiseksi olisi
miettiä tarkka maksimibudjetti hankkeelle jo ennen suunnittelun aloittamista, ns. ranskalaisen urakan mukaisesti. Tämän jälkeen valittaisiin hankkeeseen osallistuvat henkilöt tai
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ryhmät ja tämän jo valitun budjetin mukaisesti suunniteltaisiin hanke tilaajan tavoitteet
huomioon ottaen.
Aktiivisen sitoutumisen ja nopean päätöksentekokyvyn lisäksi tilaajalla tulisi olla riittävästi resursseja käytössään hanketta varten. Hankemuotoon tutustumiseen ja sen opiskeluun on käytettävä aikaa ja vaivaa, sillä osaamaton tilaaja voi sotkea koko hankkeen. Mikäli kuitenkin tilaajan resurssit ovat rajallisia, voi tilaaja käyttää apunaan esimerkiksi rakennuttajakonsulttia, jonka kanssa yhteistyössä saadaan tehtyä järkeviä päätöksiä ja hankkeen eteneminen ei hidastu tilaajan resurssien takia.

6.3 Hyödyt ja haitat korjausrakentamisen hankkeissa
Yhteistoimintaurakoiden hyötyjä ja haittoja kiinteistön korjaushankkeissa selvitettiin toteutetuissa haastatteluissa seuraavin kysymyksin:
 Millaisia hyötyjä ja riskejä näet projektiallianssimuotoisessa hankkeen toteutuksessa?
 Millaisia kokemuksia Suomessa on yhteistoiminnallisista toteutusmuodoista korjausrakentamisessa?
 Mitä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia koet yhteistoiminnallisissa toteutusmuodoissa olevan?
Haastatteluiden perusteella lähes kaikki yhteistoiminnallisilla urakkamuodoilla toteutetut
hankkeet ovat toteuttaneet hankkeen alkuvaiheessa sovitut tavoitteet vähintään kohtalaisen hyvin. Myöskin vielä käynnissä olevista hankkeista oli lähinnä positiivisia kokemuksia. Useissa haastatteluissa nousi esille tilaajan tyytyväisyys hankkeissa kokonaisuutena,
eli tilaaja on saanut sitä mitä on ennen hanketta kuvitellut saavansa (H3, H9, H10). Verrattuna perinteisempiin urakkamuotoihin kuten esimerkiksi kokonaishintaurakkaan, projektialliansseissa mukana olleet henkilöt kehuivat lopputuloksen vastaavan huomattavasti
paremmin tavoiteltua lopputulosta, kuin se olisi muilla urakkamuodoilla toteutettuna vastannut (H3, H9, H10).
Ongelmia projektiallianssilla toteutetuissa hankkeissa on ollut lähinnä hankkeen alkuvaiheen budjetoinnissa ja haastatteluissa tulikin ilmi muutama hanke, jossa kustannukset
ovat nousseet alkuperäisestä budjetista huomattavasti suuremmiksi. Toisaalta kyseisten
hankkeiden luonne ja laajuus ovat myös muuttuneet olennaisesti, joten asiaa ei voi suoraan verrata esimerkiksi kokonaishintaurakkaan, jossa hankkeen kokonaiskustannukset
voivat nousta jo pelkästään lisätöiden takia jopa kaksinkertaisiksi.
Tehtyjen haastatteluiden perusteella kilpailullinen neuvottelumenettely sopii erityisen hyvin projektiallianssilla toteutettujen urakoiden kilpailuttamiseen ja palveluntuottajien valintaan. Erään projektiallianssihankkeen tilaajaa edustavana henkilönä toimineen mukaan
esimerkiksi urakoitsijoita haastateltaessa havaittiin useista urakoitsijoista heti, ettei heillä
ole aitoa kiinnostusta kehittää hanketta ja olla hankkeissa mukana myös muista syistä
kuin rahasta (H10). Monet palveluntuottajat eivät myöskään tunteneet projektiallianssia
urakkamuotona, joka osaltaan vaikutti päätökseen palveluntuottajien valinnassa (H3,
H10). Tärkeimpänä huomiona kuitenkin oli se, että kilpailullisen neuvottelumenettelyn
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prosessissa hankkeen tulevat osapuolet pääsevät tutustumaan keskenään jo ennen hankkeen aloitusta ja sopimusten kirjoittamista, kun taas perinteisessä kilpailutuksessa osapuolet keskustelevat keskenään vain numeroiden välityksellä (H3, H9, H10).
Yhteistoimintaurakoiden hyödyiksi haastateltavat mainitsivat myös hankkeen kehitysvaiheen, jossa useat eri alojen ammattilaiset pääsevät tuomaan omaa osaamistaan hankkeen
suunnitteluun (H1, H2, H3, H4, H6, H8, H9, H10). Tämä aikainen integrointi tuo huomattavia etuja verrattuna perinteiseen hankkeen suunnitteluun, jossa suunnittelusta vastaavat ainoastaan hankkeeseen nimetyt suunnittelijat. Esimerkiksi urakoitsijoiden läsnäolo hankkeen kehitysvaiheessa tuo suunnitteluun kustannustietoutta, sekä aiempaa tarkempaa aikataulutusta jo hankkeen alkuvaiheessa. Tilaajan aktiivinen läsnäolo yhteisissä
tapaamisissa auttaa koko hankeryhmää sisäistämään projektin tavoitteita, joka luonnollisesti auttaa myös tavoitteiden toteuttamisessa. Jokaisella hankeryhmän jäsenellä on lisäksi varahenkilö, joten hankkeen eteneminen ei vaarannu, vaikka joku hankkeelle tärkeä
henkilö irtaantuisikin hankkeesta. Perinteisessä urakoinnissa sen sijaan yksittäisistä henkilöistä johtuvat ongelmat eivät ole harvinaisia.
Projektiallianssissa osapuolten väliset innovaatiot voivat luoda projektiin lisää tehokkuutta. Eräässä haastattelussa nousi esiin tapahtuma, jossa urakoitsija oli jalkauttanut yhteistoiminnallista ajattelutapaa ja lean-filosofiaa työmaalla työskenteleviin asentajiin
saakka (H10). Tehokkuutta hankkeeseen saatiin, kun asentajat huomasivat, ettei arkkitehdin määrittelemä julkisivulevyn jako ollut järkevä. Materiaalihukkaa tuli jokaisesta levystä, kun niitä jouduttiin leikkaamaan ja sovittamaan paikan päällä. Asentajien huomioiden mukaan levytyksen jakoa muutettiin ja työmaalla tapahtuvat ylimääräiset leikkaukset vähensivät sekä materiaali- että työhukkaa. Tästä innovaatiosta aiheutuvat säästöt jaettiin kaikkien osapuolten kesken, kun taas perinteisessä urakoinnissa säästö olisi ollut
vain urakoitsijalla.
Useassa haastattelussa nousi esille myös korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen eroavaisuudet suhteessa eri hankemuotoihin (H1, H2, H3, H5, H10). Korjausrakentamisessa
on huomattavasti enemmän muuttujia, jotka voivat tuoda yllätyksiä itse korjaustyön aikana. Kaikkia piileviä rakenteita ei yksinkertaisesti voida selvittää ennen suunnittelun ja
rakentamisen alkamista. Tämä on yksi hankkeen ominaisuus, johon yhteistoiminnalliset
urakkamuodot suhtautuvat perinteisiä hankemuotoja paremmin. Yhteistoiminnallisissa
urakkamuodoissa, kuten projektiallianssissa esimerkiksi piilevistä kosteusvaurioista aiheutuvat kustannukset jaetaan hankkeen eri osapuolten kesken, eikä tästä aiheudu millekään yksittäiselle osapuolelle kohtuutonta haittaa. Sen sijaan perinteisissä urakkamuodoissa vastaava tapahtuma voi jopa ajaa urakoitsijan konkurssiin löydöksen ollessa riittävän merkittävä.
Toinen korjausrakentamisen hankkeissa esiin noussut ilmiö on lisä- ja muutostöiden suuri
määrä. Haastattelujen mukaan korjausrakentamisen hankkeessa normaali lisätöiden
määrä voi olla hankkeen kokonaiskustannuksista jopa 10 % (H1, H2, H7, H8). Nämä ovat
kustannuksia, joihin toki voidaan jo hankkeen alkuvaiheessa varautua, mutta joiden lopullista määrää ei kuitenkaan tiedetä ennen hankkeen valmistumista. Yhteistoiminnallisissa hankemuodoissa sen sijaan kovakatteisia lisä- ja muutostöitä ei käytännössä ole,
vaan hankkeen eri osapuolet ovat velvoitettuja tekemään kaikki työt ennalta sovittuja
maksuperusteita käyttäen, käytännössä siis suorien kustannusten korvauksen periaatteella
ilman lisäkatteita.
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Asunto-osakeyhtiöpuolella projektialliansseissa suurimpana haasteena koettiin olevan tilaajan päätöksentekokyky (H1, H2, H3, H8, H9). Asunto-osakeyhtiöissä hankkeen eteenpäin viemisestä vastaa taloyhtiön hallitus tai hanketta varten koottu hankeryhmä. Molemmat vaihtoehdoista koostuvat usein maallikoista, jotka eivät tunne rakennusalaa edes yleisellä tasolla, eri urakkamuodoista puhumattakaan. Tämä ryhmittymä edustaa myös muiden talon osakkaiden kantaa asioissa, joten he eivät ole yleensä valmiita tekemään päätöksiä, joista he eivät ole sataprosenttisen varmoja. Hyvänä esimerkkinä tästä on esimerkiksi hankkeen budjetin laadinta, sillä projektiallianssissa lopulliset kustannukset saadaan
tietää vasta hankkeen loppuvaiheessa. Toinen projektiallianssiin ja asunto-osakeyhtiöihin
liittyvä ongelmatilanne on päätöksenteko, jonka pitäisi olla projektiallianssissa ripeää.
Muita henkilöitä edustavan hallituksen tai hankeryhmän on vaikea tehdä päätöksiä nopeasti, sillä nämä ryhmät koostuvat usein useista henkilöistä, joiden tavoitteet ovat usein
enemmän tai vähemmän keskenään ristiriidassa. Projektiallianssissa on oltava valmis tekemään kompromisseja ja luotettava hankkeen muihin osapuoliin, jotta hankkeessa ei ilmene ylimääräistä ajankäyttöä, joka voidaan laskea hukaksi.

6.4 Nykytilanne ja tulevaisuus Suomessa
Toistaiseksi projektiallianssilla toteutettuja kiinteistöjen korjausrakentamisen kohteita on
Suomessa vasta n. 10 kpl. Suuri osa niistäkin painottuu toimitilarakentamisen puolelle,
jossa useat projektin johtamiseen liittyvät kysymykset ovat yksinkertaisempia kiinteistön
omistajuusrakenteesta johtuen. Projektiallianssien aloitukset ovat kuitenkin olleet koko
ajan kasvussa, joten voidaan olettaa, että myös kiinnostus ja luottamus niitä kohtaan on
kasvussa.
Toistaiseksi kiinteistöjen korjausrakentamiseen liittyvistä projektialliansseista suurin on
ollut Kainuun keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus, jonka hinta-arvio on noin 100
miljoonaa euroa. Toisaalta pienin aloitettu projekti on ollut Franzenian peruskorjaus,
jonka hinta-arvio on noin 6 miljoonaa euroa. Projekteja on siis toteutettu sekä suurempia,
että pienempiä, keskimääräisen hinnan painottuessa kuitenkin noin 31 miljoonaan euroon. Asunto-osakeyhtiöihin on tällä hetkellä tehty ainoastaan muutama projekti-allianssilla toteutettu korjausrakentamisen hanke. (Saarinen 2016)
Saarinen (2016) on listannut Suomessa toistaiseksi käynnissä olevat projektiallianssimuotoiset kiinteistöjen korjaushankkeet hinta-arvioineen.












Vuolukiventie 1B peruskorjaus, 18M €
Franzenian peruskorjaus, 6M €
Jyrkkälän lähiön julkisivuperuskorjaus, 28M €
Yliopistonkatu 4:n peruskorjaus, 20M €
Kainuun keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus, 120M €
Kempeleen terveyskeskuksen saneeraus ja laajennus, 14M €
Espoonlahden kirkon peruskorjaus, 8M €
Jakomäen keskiosan kehittäminen, 50M €
Tampereen tilakeskus Tammelan stadion, 60M €
Pohjankartanon koulusaneerausohjelma, 10M €
Pitkäkankaan koulusaneerausohjelma, 10M €
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Syitä, miksi projektiallianssit eivät ole yleistyneet toistaiseksi enempää, on monia. Rakennusala on tyypillisesti ollut yksi konservatiivisimmista aloista ja muutokset eivät ole
olleet kovin suuressa suosiossa rakennusalan ammattilaisten keskuudessa. Varsinkin
asunto-osakeyhtiöpuolella, jossa kiinteistön omistajat ovat sijoittaneet useasti suurimman
osan omaisuudestaan kyseiseen kiinteistöön, eivät omistajat ole halukkaita kokeilemaan
sellaista, josta ei ole ennestään kokemuksia. Lisäksi usein isännöitsijät, jotka toimivat
tärkeässä tehtävässä yhteistyössä asunto-osakeyhtiön hallituksen kanssa, eivät ole kiinnostuneita tai riittävän päteviä kokeilemaan projektiallianssia. Uuden opettelu ja asioiden
sisäistäminen vaativat paljon pitkäjänteisyyttä ja aitoa kiinnostusta tehdä jotain uutta ja
mullistavaa. Uudenlaisten hankkeiden ollessa kyseessä, on erittäin tärkeää, että tällaisia
kokeilunhaluisia ja rohkeita rakennuttajia löytyy.
Kiinteistöjen omistajien ja isännöitsijöiden lisäksi myöskään urakoitsijoilla ja suunnittelijoilla ei yleisellä tasolla ole toistaiseksi projektialliansseista juurikaan kokemuksia eikä
tietotaitoa. Useat näistä palveluntuottajista ovat kyllä kiinnostuneita osallistumaan projektiallianssilla toteutettaviin projekteihin, mutta koska niitä on toistaiseksi kohtalaisen
vähän, on niistä vaikea kerätä kokemusta. Useasti tilaajat myöskin haluavat ottaa mukaan
projektiin sellaisen toimijan, joka on jo ennestään tuttu. Myös Ruparathna et al. (2013)
mukaan kokeiluhalun uusiin toimintamalleihin tulisi lähteä kuitenkin ennen kaikkea tilaajasta, jonka jälkeen myös muiden hankkeen osapuolten tulisi tukea tätä muutosta.
Asunto-osakeyhtiöiden sijaan julkisen puolen hankinnoissa projektiallianssi kasvaa suuremmalla vauhdilla. Tähän on vaikuttanut muun muassa julkisten hankintojen hankintalain uudistus, joka kannustaa käyttämään erilaisissa hankkeissa yhteistoiminnallisia urakkamuotoja. On odotettavissa, että kun muutamat projektiallianssilla toteutetut projektit
saadaan päätökseen, useampia alkaa muodostua yhä tiheämpään tahtiin hyvien kokemusten myötä. Kun myös projektiallianssien palveluntuottajat kartuttavat julkisten hankintojen avulla kokemusta, on myös yksityisen puolen helpompi lähteä vastaaviin projekteihin
mukaan, kun voidaan varmistua, että ainakin osa hankkeen osapuolista on ollut vastaavissa projekteissa mukana ja heillä on tarvittava kokemus ja tietotaito jo hankittuna projektin läpiviemiseksi.

6.5 Vertailutaulukko projektiallianssilla toteutettavan hankkeen
kustannuksiin
Yksi tämän diplomityön tavoitteista oli selvittää, millaisia säästöjä projektiallianssilla
voidaan saavuttaa verrattuna perinteisempiin urakkamuotoihin. Tämän tavoitteen määrittelemisessä auttoi se, että useissa tämän diplomityön lähteissä törmättiin kysymykseen
minkä verran jokin projekti olisi maksanut jollain toisella urakkamuodolla tehtynä. Luonnollisestikaan empiiristä, todellisiin kohteisiin perustuvaa tutkimusta on vaikeaa tehdä
varsinkin korjausrakentamisessa, sillä kahta täysin identtistä kohdetta ja projektia on käytännössä mahdotonta löytää.
Tämän diplomityön tuloksena syntyi Excel-taulukko, jonka avulla voidaan arvioida ja
verrata projektiallianssin, kokonaishintaurakan, sekä projektinjohtourakan kustannuksia.
Lähtökohtana taulukon määrittelemisessä oli, että projektiallianssin kustannuksia verrataan projektinjohtourakan kustannuksiin, sillä näissä molemmissa kaikki kustannuksiin
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liittyvä tieto on täysin avointa hankkeen eri osapuolten välillä. Lähtötietoina taulukon
laatimisessa käytettiin kolmen eri projektinjohtourakkamuodolla toteutetun korjausrakentamishankkeen toteutuneita kustannuksia. Lisäksi taulukon laadinnassa käytettiin seuraavia oletuksia:





suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset nousevat projektiallianssissa +5 +25%
perinteisessä urakoinnissa urakkahinnat sisältävät riskilisää, joka on -20 - +30%
urakan kokonaistavoitehinta on -15% - +10% perinteisellä urakoinnilla tehtyyn
markkinahintaan nähden
tavoitehinnan ja toteutuneiden kustannusten erotus jaetaan tilaajan ja palveluntuottajien välillä suhteessa 50:50

Oletuksia pohdittaessa päädyttiin käyttämään useita eri arvoja kustannusten lisääntymiseen/pienentymiseen. Osa oletuksista syntyi haastatteluiden perusteella, esimerkiksi
suunnittelu- ja rakennuttamiskustannusten nousu (H3, H10). Toisaalta esimerkiksi urakoitsijoiden tarjoushintoihin sisällytettyä tarkkaa riskilisän määrää ei saatu selville haastatteluissa eikä kirjallisuusselvityksessä, joten sen vaihteluväliksi määriteltiin urakasta
riippuen -20 - + 30%.
Taulukon avulla voidaan arvioida palveluntuottajien riskilisien ja tavoitehinnan määrityksen vaikutusta urakkahintaan. Vaikka projektinjohtourakassa tilaajalle esitetään toteutuneet suorat kustannukset, eivät todelliset kustannukset tule esiin kuin projektinjohtourakoitsijan omista kustannuksista. Todellisuudessa urakoita ketjutetaan useampaan urakkaan, esimerkiksi putki- ja sähköurakkaan, jolloin näiden urakoitsijoiden todelliset kustannukset eivät kuitenkaan paljastu projektinjohtourakoitsijalle tai tilaajalle, sillä näistä
urakoista saadaan selville vain kokonaishinta. Esimerkiksi määrä, minkä verran riskilisää
nämä aliurakoitsijat ovat projektille laskeneet, ei selviä tilaajalle. Projektiallianssin tavoitteena on osallistaa projektiin myös nämä aliurakoitsijat, jolloin myös heidän todelliset, toteutuneet kustannukset saadaan selville ilman riskilisiä tai muita ylimääräisiä kustannuksia.
Taulukon mukaisen projektiallianssin hinnanmäärityksen arvio lähtee liikkeelle projektinjohtourakalla arvioitavasta projektibudjetista. Budjetti voidaan laatia esim. Talo 80 nimikkeistön mukaisesti, joka on urakoitsijoiden tarjouslaskennassa yleisesti käytössä. Tämän jälkeen arvioidaan litterakohtaisesti jokaista työvaihetta ja tässä työvaiheessa olevaa
piilevää riskiä, oletuksena että budjetin laatinut projektinjohtourakoitsija on ottanut sekä
positiiviset, että negatiiviset riskit hankkeessa huomioon. Jokaiselle litteralle annetaan
riskiarviokerroin, eli mietitään minkä verran kyseessä oleva työvaihe sisältää riskiä. Taulukko laskee automaattisesti riskilisäksi - 20 – +30 % kullekin työvaiheelle. Tuloksena
riskilisien arvioinnin jälkeen on kolme erilaista kokonaishintaa, joita verrataan projektinjohtourakan vastaavaan tarjoushintaan. Kuvassa 15 on esitettynä projektinjohtourakan ja
projektiallianssin riskienarviointi kokonaishintoineen.
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Kuva 15. Projektinjohtourakan ja projektiallianssin hintavertailu.

Taulukossa esiintyvä min. tarkoittaa että kyseisen rivin työn riski on pieni, avg tarkoittaa
että riski on keskimääräinen ja max tarkoittaa että riski on suuri. Rand-kohtaan puolestaan
voidaan valita taulukon ennalta-asetetuista arvoista poikkeava käsin syötetty arvo. Toisin
sanoen taulukko esittää, että mikäli jokaisen työvaiheen kaikki riskit tapahtuvat, on projektiallianssin kokonaiskustannus suuri ja päinvastoin mikäli riskit eivät tapahdu, säästää
projektiallianssi hankkeen kokonaiskustannuksissa suuren osan.
Tyypillisesti projektialliansseissa sovitaan hankkeelle jokin tavoitehinta, johon hankkeen
toteutuneita kustannuksia verrataan. Laskentamalli vertailee kustannuksia eri tavoin määritetyillä tavoitehinnoilla. Taulukossa tavoitehinnoiksi on valittu projektinjohtourakkaan
verrattuna -15 - +10 % tavoitehinnat ja tarkastelu on tehty 5 %-yksikön välein. Tavoitehintaa käytetään määrittämään palveluntuottajille maksettavaa lisäpalkkiota tai sanktiota.
Hankkeen todellisten kustannusten ja tavoitehinnan erotus määrittelee palkkion tai sanktion, joka jaetaan laskentamallissa tilaajan ja palveluntuottajien kesken suhteessa 50:50.
Kuvassa 16 on esitettynä tilaajan maksama lisäpalkkio palveluntuottajille erilaisilla tavoitehinnoilla ja riskeillä, tilaajan hankkeesta maksama kokonaissumma, sekä tilaajan
säästö verrattuna projektinjohtourakkaan. Kuvasta on selkeästi havaittavissa, että mitä
matalammaksi sovittu tavoitehinta on määritelty, sitä halvemmaksi hanke tulee tilaajalle,
toisaalta sitä pienempi tulee palveluntuottajien kokonaispalkkio olemaan. Myös riskien
vaikutus kokonaishintaan tulee taulukosta selkeästi esille.
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Kuva 16. Projektiallianssin kustannukset tilaajalle verrattuna vastaavaan projektinjohtourakalla
toteutettuun hankkeeseen.

Kuvassa 17 on puolestaan esitettynä palveluntuottajien sanktiot, kokonaispalkkiot ja lisäpalkkiot verrattuna projektinjohtourakkaan.

Kuva 17. Projektiallianssin palveluntuottajien palkkiot verrattuna vastaavaan projektinjohtourakalla toteutettuun hankkeeseen.

Liitteessä 2 on esitettynä laskentamalli kokonaisuudessaan.
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset
Tässä diplomityön luvussa käsitellään ja arvioidaan tutkimustyön tuloksia ja kokonaisuutta. Työn tulosten perusteella pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin, jotka ovat:





Millaisiin ja minkä kokoisiin hankkeisiin eri yhteistoimintaurakkamuodot soveltuvat ja eivät sovellu?
Mitä etuja saavutetaan yhteistoimintaurakkamuodoilla korjausrakentamisessa?
Mitä erityispiirteitä korjausrakentaminen tuo uusiin urakkamuotoihin?
Miksi Suomessa käytetään niin vähän yhteistoiminnallisia urakkamuotoja, vaikka
maailmalla niitä on käytetty enemmän ja pidemmän aikaa?

Työ lähti liikkeelle aiheen kirjallisuuteen perinpohjaisella tutustumisella. Työssä kuvattiin perinteiset rakennushankkeen toteutusmuodot ja tutustuttiin korjausrakentamisen erityispiirteisiin. Käsiteltyjä urakkamuotoja olivat kokonaishintaurakka, jaettu-urakka,
KVR- ja SR-urakat, sekä projektinjohtorakentamisen eri variaatiot. Näiden muotojen peruspiirteet käytiin läpi ja niitä peilattiin projektiallianssin vastaaviin piirteisiin. Työssä
tuli selkeästi esille, että jokaiselle urakkamuodolle on kysyntää, mutta kaikki urakkamuodot eivät sovi jokaiseen projektiin. Tiivistetysti voidaan sanoa, että perinteiset urakkamuodot sopivat pieniin, selväpiirteisiin ja lyhyisiin projekteihin, kun taas yhteistoimintaa
korostavat urakkamuodot sopivat paremmin laajoihin, monimutkaisiin ja useiden osapuolten yhteisiin projekteihin.
Haastattelututkimuksessa pyrittiin löytämään tutkimuskysymyksiin vastauksia. Haastatteluja järjestettiin kaikkiaan 10 kappaletta. Haastateltavista osalla oli henkilökohtaista kokemusta projektialliansseista ja osa oli siitä kiinnostunut, mutta ei ollut päässyt vielä osallistumaan tällä tavoin toteutettuun projektiin. Haastateltavat koostuivat rakennushankkeen eri osapuolista, kuten tilaajista, rakennuttajista, suunnittelijoista, allianssikonsulteista, urakoitsijoista ja materiaalitoimittajista.
Mielenkiintoa ja keskustelua herätti eniten kysymys projektiallianssiin soveltuvan hankkeen minimikoosta, johon saatiin vastauksia pienestä, noin 100 000 euron hankkeesta
jopa 10 miljoonan euron hankkeeseen saakka. Minimikokoon haastateltavien mukaan
vaikuttaa hankkeen kilpailuttamisen raskaus, jota pidettiin yhtenä tärkeimpänä allianssin
muodostamisen vaiheista. Muita projektiallianssiin sopivan hankkeen ominaisuuksia olivat haastatteluiden perusteella lähtötietojen laatu ja määrä, suunnittelun määrä hankkeessa, riskien määrä ja vakavuus, elinkaarisuunnittelu, sekä itse hankkeen monimutkaisuus eli vaikeus.
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Haastatteluiden perusteella yhteistoimintaurakoiden käytöstä korjausrakentamisen hankkeissa laadittiin yhteenvedoksi SWOT-analyysi, joka on esitettynä alla taulukossa 3.
Vahvuudet






osapuolten monipuolisuus
osapuolten aito sitoutuminen
hankemuodon
joustavuus
erilaisiin tilanteisiin
alkuvaiheen kustannustietous
pidemmät takuuajat

Mahdollisuudet




laajemmat ja haastavammat
projektit mahdollisia
aikainen osapuolten integrointi vähentää riskejä
innovaatiot hankkeissa eri
alojen ammattilaisten yhteistyössä

Heikkoudet




Suomessa kyseistä hankkeista vain vähän kokemusta
Suomessa ei valmiita sopimuspohjia
kustannuksia ei tiedetä ennen
hankkeen valmistumista

Uhkat





kustannusten nousu alkuperäisestä budjetista
tilaajat eivät uskalla kokeilla
yhteistoimintaurakoita
tilaajan osaamattomuus
päätösten teko voi aiheuttaa
viiveitä

Taulukko 3. SWOT-analyysi projektiallianssin soveltumisesta korjausrakentamiseen.

SWOT-analyysin mukaan voidaan tehdä johtopäätös, että yhteistoiminnallisilla urakkamuodoilla koetaan olevan hankkeille sekä hyödyllisiä, että myös haitallisia vaikutuksia.
Useat haittavaikutuksista kuitenkin liittyvät hankemuodon vähäiseen käyttöön ja osapuolten kokemattomuuteen, joten suurella todennäköisyydellä hankemuotojen yleistyessä useat näistä heikkouksista ja uhkista vähentyvät ja sen sijaan vahvuudet ja mahdollisuudet korostuvat.
Kirjallisuustutkimuksen ja haastatteluiden perusteella korjausrakentaminen eroaa uudisrakentamisesta lähinnä kiinteistössä sijaitsevien piilevien riskien osalta. Korjausrakentamisen lähtötiedot ovat usein suuntaa-antavia, kun taas uudisrakentamisessa lähtötiedot
ovat hyvinkin tarkasti selvillä. Monesti korjauspuolella vaikeuksia ovat tuomassa myös
varsinkin asunto-osakeyhtiöpuolella kiinteistön pirstaleinen omistajuusrakenne ja siitä aiheutuvat intressiristiriidat. Kun rakennusprojektin tilaajalla on ristiriitaisia tavoitteita
hankkeen suhteen, voi olla varma, että myöskään projektin lopputulos ei tule tyydyttämään kaikkia hankkeen osapuolia tai edes yhden osapuolen kaikkia jäseniä.
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Suomessa suurimmat ongelmat projektialliansseissa liittyvät kokemusten vähäiseen määrään. Vaikka yhteistoimintahankkeita on toteutettu Suomessa kaiken kaikkiaan kymmeniä, ei kiinteistön korjauksia ole toteutettu projektiallianssilla kuin vasta muutamia. Tutkimusta tehdessä on ollut kuitenkin hienoa huomata, että vaikka toteutettujen hankkeiden
määrä on vähäinen, kiinnostus aiheeseen on kasvava ja että muutamia rohkeita tilaajia,
rakennuttajia ja muita osapuolia on kuitenkin olemassa. Hankkeiden määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan varmasti, mutta kasvua on vaikea ennustaa, sillä siihen vaikuttavia
tekijöitä on lukemattomia, niin tunnistettuja kuin varmasti tunnistamattomiakin.
Yksi tämän diplomityön tuloksista oli myös vertailutaulukko projektiallianssilla toteutettavan hankkeen kustannuksista verrattuna kokonaishintaurakkaan ja projektinjohtourakkaan. Taulukko auttaa arvioimaan hankkeen lopullisia kustannuksia ja säästöjä sekä tilaajan, että palveluntuottajien näkökulmasta, pohjautuen oletuksiin urakoitsijoiden riskilisistä. Taulukko perustuu projektinjohtourakan kustannuslaskentaan, joten on erittäin
tärkeää, että se saadaan tehtyä luotettavasti. Taulukon laadinnassa käytetyt oletukset ovat
peräisin kirjallisuudesta, haastatteluista ja rakennusalalla yleisesti tiedossa olevista havainnoista. Vertailutaulukko antaa vahvoja viitteitä siitä, että mikäli taulukon laadinnassa
käytetyt oletukset ovat realistisia, on sekä tilaajalla, että myös hankkeen palveluntuottajilla mahdollisuudet pärjätä projektiallianssissa perinteisiä urakkamuotoja paremmin.
Kuitenkin, koska vastaavia taulukoita ei ole kirjallisuudessa esitetty aiemmin, on sitä ja
sen käytännön toimivuutta vaikea verrata todellisuuteen. Yksi vaihtoehto sen jatkokehittämiselle olisi sen jakelu laajemmalle yleisölle ja sen kehittäminen saadun kritiikin ja
kokemuksiin perustuvien vinkkien avulla.
Kirjallisuus- ja haastattelututkimuksella saatiin kerättyä kokonaisuudessaan laaja-alainen
paketti tietoa projektiallianssin soveltuvuudesta korjausrakentamiseen. Haastatteluita tehtiin kuitenkin rajallinen määrä ja niistä saadut tulokset perustuvat yksittäisten ihmisten
mielipiteisiin ja kokemuksiin. Työn tulosten perusteella ei voida varmasti sanoa, sopiiko
jokin tietty hanke projektiallianssilla tehtäväksi vai ei, mutta sen avulla voidaan etsiä
hankkeita, jotka voisivat mahdollisesti sopia näin toteutettaviksi. Tilannetta urakkamuotojen kehityksen suhteen on mielenkiintoista seurata lähivuosien aikana, kun nyt käynnissä olevat projektit saadaan valmiiksi ja lopulliset kokemukset ja kustannukset niistä
saadaan selville.
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