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Valtion ison infrahankkeen synty

●Hankkeiden elinkaari ennen toteutukseen päätymistä pitkä, jopa 30 vuotta

●Eritasoisia suunnitelmia ja selvityksiä

●Teettäjinä Elyt, maakunnat, kunnat 

●Prosessi huonosti määritelty / sekava

●Kohteet uniikkeja, kokoluokat 5-1000 Me

•Nykyään yleensä yhteisrahoitteisia

•Kuntien / yritysten osuudet 5-50 %

•Livi teettäjänä toteutussopimuksella
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Hankeaihioiden kypsyysasteet ja 
hankesysteemin suunnittelu

●Hankesysteemin suunnitteluun eniten vaikuttava tekijä on hankkeen kypsyysaste

●Mitä aikaisemmin toteuttaja pääsee hankkeen suunnitteluun mukaan, sen 
suuremmat vapausasteet hankesysteemin suunnitteluun saadaan

•Parhaassa tapauksessa toteutuksen projektipäällikkö mukana jo yleissuunnittelun 
hankeryhmässä

•Huonoimmillaan saadaan kolmannen tahon teettämä rakennussuunnitelma 
”valmiina” toteutettavaksi

●Joidenkin hankkeiden kohdalla hankesysteemin suunnittelun kannalta kriittisimmät 
päätökset tehdään muualla kuin Livissä

•PPP- tai muun rahoitusta sisältävän mallin käyttö
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Hankesysteemin suunnittelu

●Tilaajan kannalta merkittävin päätös hankesysteemin suunnittelussa on toteutusmallin valinta

●Jos kaikki vapausasteet ovat käytettävissä on työkalupakki seuraava:
• Allianssi
• ST
• KU
• PJU
• Myös yhdistelmiä käytetään esim. KU/ST

●Lisäksi maksuperuste
• Kokonaishinta
• Yksikköhinta

●Toinen avainkysymys on suuren hankkeen kohdalla hankeosittelu
• Maantieteellinen
• Työlajeittain

●Lisäksi pohdittavana käytettävä hankintamenettely

●Hankesysteemin suunnittelu näyttäytyy hyvin merkittävänä osana tilaajan riskienhallintaa
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Hankesysteemin suunnittelu II

●Hanke analysoidaan Livin asiantuntijoiden toimesta, vastuuhenkilönä toteutuksen 
projektipäällikkö

●Analyysin näkökulmia

•Suunnittelutilanne, vapausasteet

•Maantieteellinen/fyysinen, dimensiot, määrät, rajoitteet, ympäristö

•Markkinatilanne työlajeittain, kriittiset työlajit

•Palveluntuottajien innovaatiomahdollisuudet

•Hankinta- ja toteutusaikataulu, budjettirajoitteet, työraot jne.

●Analyysin tuloksena tilaajan oma näkemys hankkeen järkevästä jaottelusta

•Alustava näkemys toteutusmallista/-eista ja hankejaosta

•Alustava näkemys hankintamallista ja -aikataulusta
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Hankesysteemin suunnittelu III

●Oman peruskäsityksen muodostamisen jälkeen aloitetaan vuoropuhelu alan kanssa

●Hyvissä ajoin ennen hankinnan aloittamista 1-2 palveluntuottajatapaamista, joissa 
työpajatyyppistä / ryhmätöinä alan näkemykset hankesysteemistä

●Taustaksi valikoituja reunaehtoja omasta analyysistä 

●Esimerkkinä Vt 12 Lahden eteläinen kehätie syksyllä 2016

•Hankeosittelu

•Käytettävät toteutusmallit

•Tapaamisessa noin 50 hlö, 21 yritystä edustetuna

•Tapaamisen jälkeen nettikyselyllä seuraavat vastaukset
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Vt 12 kootut vastaukset

●Yksi vai kaksi osaa?

•Yksi osa: 9

•Kaksi osaa: 13

●Osan 1 toteutusmalli:

•KU: 2

•ST: 19

•Muu: 1

●Osan 2 toteutusmalli:

•ST: 10

•Allianssi: 11

•Muu 1

●Toteutusmalli yhdelle kokonaisuudelle:

•ST: 9

•Allianssi: 9

•Muu: 3

●Tarjouskustannukset ka 1-10 (10 suurin)

•KU: 2,9 (Ur 2,8, Su 3,0)

•ST: 5,1 (Ur 6,8, Su 3,4)

•Allianssi: 7,3 (Ur 6,3, Su 8,3)
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Vt12 Lahden eteläinen Kehätie, osa 1.
Hankinta ST-urakkana. 

Tiesuunnitelmavaiheen kustannusarvio 
n. 85 miljoonaa euroa. Vt12 Lahden eteläinen Kehätie, osa 2.

Hankinta Allianssi -mallilla. 
Tiesuunnitelmavaiheen kustannusarvio 

n. 168 miljoonaa euroa.

Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie.
Hankinta kokonaisurakkana. 

Tiesuunnitelmavaiheen kustannusarvio n. 17 
miljoonaa euroa sekä n. 5 miljoonaa euroa Vt12 

kehätien töitä.



Suunnittelusta hankintaan

●Hankesysteemin suunnittelua seuraa suunnitellun systeemin hankinta

●Suunnitellulla hankeosittelulla, hankinta-aikataululla ja urakkajaolla ja -muodoilla

●Hankintalain alainen, määrämuotoinen prosessi
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Kiitos


