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Tietoa ja taitoa on mutta…

Miksi emme aina 

onnistu tekemään 

turvallisia ja terveellisiä 

rakennuksia, vaikka 

tietoa ja taitoa on?



Tietoa ja taitoa on mutta…

Miksi emme aina 

onnistu tekemään 

rakennuksia budjetissa, 

vaikka tietoa ja taitoa 

on?



Tietoa ja taitoa on mutta…

Miksi emme aina 

onnistu tekemään 

rakennuksia 

aikataulussa, vaikka 

tietoa ja taitoa on?



Liian usein vaativissa rakennushankkeissa

Yksi tai useampi keskeisistä osa-alueista: 

• Aikataulu

• Kustannukset

• Laatu

ei pidä ja silloin se vetää mukanaan 

syvyyksiin kaikki muut osa-alueet ja lopulta 

asiakastyytyväisyyden ja imagon 



Onnistuneen hankkeen ainekset

• Hyvään lopputulokseen päästään kun 

kaikkien osapuolten:

• intressit ovat yhtenevät 

• resurssien osaaminen suunnataan

hankkeen onnistuneeseen läpivientiin

ja hyvän lopputuloksen saavuttamiseen

• Miten tämä saadaan aikaiseksi?



Hankesuunnittelu  Luonnossuunnittelu   Rakennussuunn.             Toteutus 
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Rakennuttajakonsultti

Suunnittelijat

Urakoitsijat

Toimittajat

Aliurakoitsijat

< 100 %

Arkkitehti

Yhteisymmärryksen kehitys perinteisesti



Hankesuunnittelu  Luonnossuunnittelu   Rakennussuunn.             Toteutus 
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Kumppanit

100 %

Tilaaja

Vaihtoehtoinen kehitys



Toteutusmuodon valinta

• Rakennuttajan eräs keskeinen tehtävä on 

toteutusmuodon valinta

• Ei ole yhtä oikeaa mallia - valinta riippuu 

hankkeen luonteesta ja tilaajan 

tavoitteista

• Tavoitteidensa saavuttamiseksi rakennusalan 

rakennuttajat ovat yhdessä etujärjestöjen 

kanssa hakeneet / kehittäneet 

vuosikymmenten ajan toteutusmuotoja, joiden 

avulla synnytetään onnistuneita hankkeita.



Eräitä rakennuttajalle tärkeitä hanketavoitteita

• lopputuote on turvallinen ja terveellinen käyttää

• lopputuote palvelee käyttöä hyvin

• hankkeen budjetti pitää

• hanke valmistuu aikataulussa

• hanke on valmistuessaan virheetön

• laatu on sopimuksen mukaista

• täyttää energiatehokkuuskriteerit

• käyttökustannukset ovat tavoitteiden mukaiset

• täyttää ekologiset hankekriteerit

• tilat ovat muuntojoustavia

• tilat ovat viihtyisiä

• vältetään käytön aikaiset yllätykset

• kiinteistö säilyttää arvonsa

Tavoitteiden toteutumatta jääminen 

on riski, jota rakennuttaja pyrkii 

torjumaan oikealla toteutusmuodolla.



Hyvin

soveltuva

Huonosti

soveltuva

• Laajuus epäselvä

• Suunnitelmat  ja ratkaisut avoinna

• Haasteellinen kohde

• Tarvitaan innovaatioita

Hyvin

soveltuva

Huonosti

soveltuva

• Kiinteä laajuus

• Valmiit suunnitelmat

• Selkeä kohde

• Ei innovaatioita

Eri toteutusmuotojen soveltuvuus

Hybridimallit *

* Hybridimallit

• Hybridiallianssi

• Yhteistoiminnallinen PJU

• Yhteistoiminnalinen KVR

• Yhteistoiminnallinen elinkaarimalli



RT

Allianssin yleiskuvaus

”Ohjekortti”



ALLIANSSIN TEHTÄVÄLUETTELO



Strategiavaihe

• Strategiavaiheessa tilaaja tekee päätöksen hankkeen 

toteutusmuodosta ja sen hankintamenettelystä.

• Allianssimalli soveltuu parhaiten suuriin ja/tai vaativiin 

hankkeisiin, joissa on paljon epävarmuutta ja riskejä, 

jotka ovat vaikeasti ennustettavissa.

Muodostamisvaihe
• Suunnitellaan ja valmistellaan allianssiosapuolten 

hankintamenettely

• Valitaan osapuolet tarjouskilpailuun

• Pidetään tarjouskilpailu

• Julkisissa hankinnoissa odotetaan hankintapäätöksen 

lainvoimaisuutta

Allianssihankkeen vaiheet





• Yhteistoimintamalli antaa 

erinomaisen mahdollisuuden 

onnistumiselle

• Ihmiset ja heidän 

osaamisensa ratkaisee 

onnistumisen



Hankkeita, Kuopio



• 2017-2020

• Peruskorjaus ja 

laajennus

• Laajuus 4436 brm2

• 18M€

Kuopion museo



• 2019-2021

• Jäähallin 

muuttaminen 

sisäliikuntatilaksi sekä 

uimahallin remontointi

• 2025 m² 

• 6M€

Lippumäen kallionsuoja jää- ja uimahalli



• 2020-2022

• AVI ja Fimean uudet 

tilat, saneeraus

• 1930m² 

• 14M€

Kuopion lääninhallituksen rakennus



Yhteistoiminnallinen KVR aloitettu



Kiitos mielenkiinnosta!
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Rakennusliikkeen puheenvuoro

Marko Onttinen, hankekehitysjohtaja
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Rakennusliikkeen puheenvuoro

Marko Onttinen, hankekehitysjohtaja
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Tehokas rakentamiseen limitetty suunnittelu
Kuopion Museon hybridiallianssi
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Alkuvaiheessa tehdään hankkeen suurimmat ratkaisut

► Perinteisesti urakkakohteissa rakennusliike kuitenkin tulee mukaan vasta 
myöhemmin

Myöhään tehdyt muutokset aiheuttavat yleensä myös vahinkoa

► Suunnitteluaikataulu venyy

► Tavoiteltuja kustannushyötyjä ei ehkä enää saada

Ratkaisujen kyseenalaistamisella tarkoitus kehittää suunnitelmaa

► Ajoissa tehtynä parhaimmillaan tuo suuria hyötyjä

► Liian myöhään tehtynä pahimmillaan aiheuttaa vain sekaannusta ja eripuraa

Tehokas rakentamiseen limitetty 
suunnittelu vaatii koko tiimin mukaan 
aikaisessa vaiheessa



Rakennusliikkeen mukaantulo 
suunnitteluvaiheessa tuo oleellisen lisäarvon 
hankkeelle
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Saadaan hyödynnettyä:

► Kokemus tuotannosta ja käytännön tekemisestä, huomioiden 
turvallisuus ja tekemisen laatu sekä kustannustehokkuus
► Tärkeää tietoa kustannustasosta ja vaihtoehtojen merkityksestä 
rakentamiseen sekä aikatauluun
► Hankinnan mukaan saaminen jo suunnitteluvaiheessa

=> saadaan myös aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien 
osaaminen hyödynnettyä

► Rakennusliikkeen sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin

Parhaimmillaan hyödynnetään laajempaakin  
kokemusta, rakennusliikkeillä on mahdollisuus tuoda hyvinkin 
laaja ja merkittävä lisäarvo

► Suurilla rakennusliikkeillä on nykyään hyvät seuranta- ja 
analyysityökalut joiden avulla tietoa pystytään jakamaan yhtiön 
sisällä
► Käytössä vahva tukiorganisaatio ja järjestelmällinen 
toimintakoneisto, kokemuksia hyödynnetään jopa kansainvälisellä 
tasolla



Mitä allianssissa onnistuminen vaatii?
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Kaikkien allianssiosapuolten 
sitoutuminen hankkeen parhaaksi 

-ajatteluun
- Hankkeen tavoitteiden mukaan
sekä eurot että laadulliset asiat

Luottamus
- Raportointi tulee olla selkeää ja läpinäkyvää

- Avoin toiminta tuo luottamuksen

- Asiat pitää tuoda esille

Riittävät resurssit omaavat 
toimijat mukana

- vaativissa hankkeissa kokemusta ja 
osaamista pitää pystyä hakemaan laajalti, 

myös alueyksikön ja joskus Suomenkin 
ulkopuolelta

- Tässä tulee esille isojen
rakennusliikkeiden vahvuus

Hankkeen johtoryhmätyöskentely, 
palaverit riittävän usein

- esim. 2 krt/kk

- Asialista voi olla lyhytkin

- Tutustuminen myös johtoryhmätasolla

- Normaali raportointi kerran kuukaudessa

- Asiat saadaan keskusteluun ennen
kuin niistä muodostuu ongelma



Kuopion Museon hybridiallianssi -
kokemuksia
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Tarjousvaiheessa kokemuksia 
hybridiallianssimuodosta ei ollut

► Yleensäkään Suomessa allianssimuodoista oli aika vähän 
kokemuksia, joitakin oli menossa mutta toteutuneita ei juuri ollut.

Urakkamuoto vaikutti paperilla kohteeseen sopivalta

► Tiedostettiin että se vaatii suunnittelun ohjauksen takia meiltäkin 
resursseja normaalia enemmän.

► Toisaalta vaikea nähdä mikä urakkamuoto sopisi paremmin 
Museon tyyppiseen kohteeseen.

”Target value design” -tyyppinen malli 
oli tuttu aiemmista kohteista

► mm. hankintapakettien huomioiminen ja hankinnan 
hyödyntäminen suunnittelussa

• erikoiskohteissa talon sisäisen kokemustenvaihdon lisäksi 
hankinnalla on iso rooli, että saadaan hyödynnettyä 
aliurakoitsijoiden osaamista ja kokemuksia

Tarjousvaiheen ajatuksia



Hybridiallianssin plussat ja miinukset
rakennusliikkeen kannalta
perinteisiin urakkamuotoihin verrattuna
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”Hyviä” puolia

► Raskas tarjouslaskentavaihe
jää pois.

► Palveluntuottajan taloudellinen 
riski on pienempi.

► Palkkiorakenteella tilaajan on 
mahdollista painottaa työn ja 
toiminnan laatua.

► Kehitysvaiheen ja vielä 
rakentamisenkin aikana voidaan 
aidosti hakea vaihtoehtoja.

►Rakennusvaiheessa aika ei kulu 
urakoitsijan saamasta hinnasta 
keskusteluun.

”Huonoja” puolia

► Kehitysvaiheeseen joudutaan 
sitomaan avainresursseja ilman, että 
saadaan vastaavasti liikevaihtoa/tulosta.

► Joiltakin osin raskas byrokratia, 
suunnitelmien hyväksyntävaihe sekä 
raportointi.

►Mahdollisuus kateparannukseen
on rajoitettu.
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Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus 

Hankkeen toteutusmuotona hybridiallianssi

Opi parhailta –
seminaari 15.2.2021

Marko Väätäinen



Hankkeen perustietoja
• Peruskorjausosa 2100 brm2

• Laajennusosa 2200 brm2

• Yhteensä n. 4300brm2, tilavuus 21 900m3

• Laajennusosa yhdistää v. 1967 valmistuneen pääkirjastorakennuksen (7000m2) ja v. 1907 
valmistuneen museon

• Rakennuttajakonsultti ja suunnittelijat sopimussuhteessa tilaajaan

• Arkkitehtuurikilpailu ARK/PS-suunnittelijavalinnan perusteena

• Muissa suunnittelualoissa valintaperusteen hinnan lisäksi henkilöiden yhteistyökyky, hinnan 
vertailuperusteella haluttu riittävät resurssit hankkeelle

• Palveluntuottajan valintaperusteena, yhteistyökyky ja hinta (% rakentamiskustannusten päälle)

• Palveluntuottajan ja tilaajan välillä allianssisopimus

– Kehitysvaiheen allianssisopimus

– Toteutusvaiheen allianssisopimus

• Suunnittelu toteutettiin tietomallintamalla tilaajan ohjeistuksen mukaan



Tilaajan perusteita hankkeen toteutusmuodon valintaan

• Peruskorjausosan korjaussuunnittelu ilman laajempaa purkua sisältää arvauksia 
lopputuloksesta, muutokset ovat riski aikataululle, halutulle laatutasolle ja 
kustannusrakenteelle.

• Peruskorjausosan kulttuurihistoriallisen arvon mahdollisimman hyvin säilyttävän 
korjaustavan suunnitteluratkaisut ovat hankalasti hinnoiteltavissa 
kustannuslaskennan keinoin

• Laajennusosa sisältää ”ei tyypillisiä” rakenneratkaisuja, joissa 
suunnitteluratkaisujen hinnoittelu kustannuslaskennan keinoin on epävarmaa



Hankkeen edetessä yhteistyön tuomat selkeät hyödyt 
suunnitteluratkaisuissa

• Kellarikerroksen rakentamiseen liittyvien perustusten tuennan ja kaivantojen 
tuennan suunnittelun ohjauksen tukena tarkka kustannustieto eri ratkaisuista

– Aiheutti suunnitteluprosessin keskeytyksen ja muutostarpeen 
suunnitteluratkaisuihin kahdesta eri syystä

• Laajennuksen julkisivun suunnittelussa kustannustieto ohjasi lopputulokseen 
joka täytti kustannusraamin sekä arkkitehtoonisen laatutavoitteen

• Vanhan osan suunnitteluratkaisut tehtiin kustannustietoisina

• Kehitysvaiheessa peruskorjausosan korjauslaajuusratkaisut optimoitiin todella 
laajalla asiantuntemuksella

• Riskien hallinasta päätettiin yhteistyössä; turhia riskejä ei otettu, niistä ei 
myöskään maksettu turhaan



Hankkeen toteuma

• Allianssin kehitysvaiheessa sovitut aikataulu-, kustannus- ja laatutavoitteet 
saavutettiin.

• Rakennuksen on todettu saavuttaneen Kuopion kulttuurihistoriallisen museon ja 
Kuopion luonnontieteellisen museon sille asetetut tavoitteet.

• Näyttelyrakentaminen on käynnissä,museot avaavat ovensa 15.4.2021.

• Kysymyksiä?

– Oliko hankkeen toteutusmuoto hankkeen lopputuloksen kannalta kustannustehokkain?

– Miten tavoitehinnasta saavutettiin yksimielisyys kesken toteutussuunnittelun?

– Mitä olisi tapahtunut, jos exit-vaihtoehto olisi toteutunut kehitysvaiheen jälkeen?

– Yleisön kysymyksiä…..


