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Liikennevirasto rakennuttajana



Projektien Toteutus -osasto 2015

• Budjetti v. 2015 on noin 700 M€
• Länsimetron avustus 90 M€
• Omiin hankkeisiin n. 610 M€, josta 

• ratoihin 260 M€
• teihin 200 M€
• vesiväyliin 8 M€
• Jälkirahoitushankkeisiin 22 M€
• Elinkaarirahoitus 100 M€
• Pisaran suunnittelu 20 M€

Tällä hetkellä on käynnissä yhteensä noin 4 mrd. € arvosta hankkeita
Vastaamme eduskunnan erikseen nimeämien hankkeiden tehokkaasta ja 
laadukkaasta toteuttamisesta aikataulussa.
Projektien toteutus -osastolla työskentelee yhteensä 28 henkilöä, joista 26 
projektipäällikköä / -insinööriä.
Liikennevirasto vastaa n. 20% koko maan infra -investoinneista, ollen alan 
merkittävin infran tilaajaorganisaatio. 
Tästä volyymistä Projektien toteutus -osaston vastuulla on 85%.

Länsimetron avustus

Tiehankkeet

Ratahankkeet

Vesiväylähankkeet

Jälkirahoitukseen

Elinkaari



Käynnissä olevat isot investointihankkeet

4



Liikennevirasto ostaa palveluja 1,7 
miljardilla eurolla vuodessa

5

Liikenne-
viraston 

hankinnan 
toiminta-

linjat

Liikennevirasto on 
infra-alan edelläkävijä 
hankinnoissa ja 
toimittajamarkkinoiden 
hallinnassa

Infra-alan 
tuottavuus 
paranee

Hyödyt

Loppukäyttäjä- ja 
toimittajamarkkinoiden 
hallinnan näkökulmat 
vahvistuvat

Toimivat 
markkinat 

ovat sekä loppu-
käyttäjän 

että Liikenne-
viraston etu

Toimittaja-
markkinat

Asiakkaat 
ja loppu-
käyttäjät
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Miksi uusia toteutusmalleja



Loppu-
käyttäjä

Tilaajat Päätoteuttajat

Alihankkijat ja niiden 
alihankkijat (materiaalit ym)

Suunnittelijat

Viranomaiset

Infrahankkeen tuotantoketju
Sopimusrajapintoja löytyy

• Välittyykö tieto riskeistä rajapintojen yli?

• Yhteinen tahtotila ?

Rak. 
konsultit

Poliittinen ohjaus (esim. lautakunnat)



Osapuolet toimivat 
toistensa intressejä 

vastaan

Lähde: LCI- Annual Congress 2006

Kahdenkeskeisiä sopimuksia,
eri sopimuksissa eri intressejä

Paineena ajattelu, että saan 
enemmän, jos toinen saa vähemmän

Hallitaanko projektia vain 
sopimusteknisesti?

Projektitoimituksen perinteiset 
lähtökohdat

Tilaaja /
Projektinjohtokonsultti

Arkkitehti/
suunnittelija

Pääurakoitsija,
projektinjohtourakoitsija

Alihankkija Alihankkija



Hankkeiden haasteet kasvavat

 Asiakaslähtöisyyden puute
 Huono tuottavuus
 Laatuongelmat
 Aikataulu- ja kustannusylitykset
 Riitely
 Riskien siirtäminen ja osaoptimointi
 Jäykät tai kokonaan väärät toteutusmallit ja 

hankintamenettelyt
 Yhteisten tavoitteiden ja kannustimien puute



Hankintaprosessi
KilpailutusB CA Hankinnan suunnittelu ja 

valmistelu
Toimittajan sopimuksen-

aikainen ohjaaminen

Tämä on osattu jo pitkään, 
mutta hankinnan painopiste 

ei voi olla tässä Tätäkin on tehty paljon
- vaihtelevalla menestyksellä

Tämä on jäänyt 
vähimmälle huomiolle

§ Hankintalaki §

Hankinnan systemaattinen analysointi
• Tarpeet
• Vaikutukset
• Toimittajamarkkinoiden 

mahdollisuudet
• Hankinnan tavoitteet
• Hankinnan valmistelu

Hankintalaki antaa puitteet, 
ei pakota hintakilpailuun.

Kilpailutusvaiheessakin 
tilaajan pitää ymmärtää

olevansa osa kokonaisprosessia.

• Yhteistyön täsmentäminen
• Toimittajien ohjaaminen

• Takuuaika ja elinkaari
• Hankinnan arviointi

Vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa?



Mitä analysoidaan

●Toteutusmuoto ja hankintamenettely

●Hankinnan tavoitteet – suunnittelu ja asettaminen

●Hankintojen vertailuperusteet ja niiden painoarvot

●Sopimuskannusteet

●Palautteen keruu



73

68

63

Palveluntuottajien arvio 
LiVin investointien hankinnasta 2014

Hankintaosaaminen

Verkostotaidot

Kumppanuusosaaminen

Scale (1…6)
17 100

Muutoksia edellisvuoteen:
• Jaamme hyödyt ja riskit 

oikeudenmukaisesti 57 => 52
• Arvioitava organisaatio on 

yhtenäinen emmekä saa siltä 
ristiriitaisia viestejä 70 => 56

• Yhteyshenkilöt pystyvät 
päättämään nopeasti 
yhteistyöhön liittyvistä asioista 
72 => 57

• Yhteyshenkilöt ovat rohkeita ja 
toimivat aktiivisesti 70 => 60

• Yhteyshenkilöt kohtelevat muita 
organisaatioita tasapuolisesti ja 
syrjimättömästi 78 => 69

Joka vuosi kehittämistä:
• Valintakriteerit kannustavat kehittämään tuottajien palveluja ja osaamista = 50
• Riskien ja hyötyjen jako



Lähde: INKA-kehittämishanke VTT, 
Tiina Koppinen, Pertti lahdenperä
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Käyttöikämallit

Projektinjohtomallit
PJU (PJP)

Kokonais-
urakka KU

Projektin koko
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Urakkkamuodosta 
riippumatta 
tilaajalla ja 
urakoitsijalla 
oltava yhteinen 
tavoite:

• urakka hoidetaan 
asiakkaat 
(väylänkäyttäjät ja 
asukkaat) 
huomioiden 
• valmis 
lopputuote on 
vaatimusten 
mukainen

Allianssi -malli

Toteutusmuotojen ohjeelliset 
käyttöalueet



RANTATUNNELI -ALLIANSSIN VAIHEET

Strategia

Käytetäänkö
allianssimallia?

Tilaaja päättää 
projektiin 
parhaiten
soveltuvasta 
toteutusmallista

Kyllä

Allianssin
muodostaminen

Allianssin kesto

• Toimijat valitaan 
allianssiin ensisijaisesti 
laadullisin perustein 
kirjallisen esityksen, 
haastattelujen ja 
workshopin avulla
• Tilaaja päättää, 
kilpaillaanko ensin 
suunnittelijoiden ja sitten 
urakoitsijoiden allianssista 
vai yhteisallianssista 

Projektin
kehitysvaihe

Projektin
toteutusvaihe Takuuaika

Onko 
kaikki tavoitteet

sovittu?

Tilaaja haluaa
edetä?

• Tilaaja ja valitut 
toimijat muodostavat 
integroidun 
projektitiimin. 

• Tiimi innovoi edullisia 
ja hyödyllisiä 
suunnittelu- ja 
toteutusratkaisuja.

• Allianssin taloudelliset 
ja muut yhteiset 
tavoitteet luodaan 
sarjassa kokouksia ja 
workshopeja

Toteutuksen ehtona on, että 
kaikista keskeisistä 
tavoitteista on sovittu ja että 
tilaaja haluaa edetä 
kyseisillä tavoitteilla.

• Tilaaja ja toimijat työskentelevät yhdessä 
ja toteuttavat projektin integroidulla tiimillä.

• Kaupalliset ehdot on asetettu siten, että 
toimijat jakavat edut/haitat jos kustannukset 
ja muut asetetut tavoitteet ovat 
parempia/huonompia kuin sovitut tavoitteet.

• Tilaaja ja toimijat ovat 
yhteisvastuussa kaikista 
takuuajan korjauksista.

• Allianssi on voimassa 
takuu-ajan loppuun asti.

Valitusprosessit HO/KHO 18.9.2013

Kevät 2012 Syksy 2013
16.9.2013

2017

Hanke valtion budjettiin

Vuosi 2011 2022



ALLIANSSIN MUODOSTAMINEN JA VAIHEET



Esimerkki valintaperusteista
Arviointikohde

Yht. Osa Yht. Osa

A. Kyvykkyys 100,00 % 75,00 %

A1. Hankkeen toteuttamissuunnitelma ja 
organisaatio

25,00 % 10,00 %

A1.1 Hankkeen toteuttamissuunnitelma ja 
organisaatio

25,00 % 10,00 %

A2. Näytöt tuloksellisesta toiminnasta 35,00 % 10,00 %
A2.1 Näyttö tuloksellisesta toiminnasta 
avaintulosaluella

25,00 % 10,00 %

A2.2 Virheistä oppiminen 10,00 % Ei arvioida

A3. Arvoa rahalle 40,00 % 30,00 %
A3.1 Hankkeen tavoitekustannuksen asettaminen 25,00 % 15,00 %

A3.2 Tilaajan kustannusarvion tarkastelu 15,00 % 15,00 %

A4. Allianssikyky ja johtaminen 0,00 % 25,00 %
A4.1 Allianssin johto- ja projektiryhmän johtamiskyky 
ja tarjoajan allianssikyvykkyys

Ei arvioida 25,00 %

B. Hinta 25,00 %

B1. Hinta Ei arvioida 25,00 %

A + B yhteensä 100,00 % 100,00 %

Vaihe 2 Vaihe 3
Painoarvo



Valintaprosessin pääkohdat

•Menettely on hankintalain mukainen neuvottelumenettely

• Tarjoajan laadulla/kyvykkyydellä on suurin painoarvo

• Hankintaan palveluntuottajaa, joka on

• yhdessä tilaajan kanssa kyvykkäin toteuttamaan hankkeen

• on parhaiten ymmärtänyt ja sitoutunut toimimaan Allianssin periaatteiden ja 
filosofian mukaisesti

• pystyy parhaiten täyttämään hankkeen tavoitteet

• pystyy toimimaan kustannustehokkaasti ja on innovatiivinen

• Valintaprosessin tavoitteena on valmistaa organisaatiot Allianssin 
toteuttamiseen

• Luottamuksen saavuttaminen osapuolien välille

• Valintaprosessi on avoimesti kerrottu tarjoajille

• Ulkopuolinen allianssiasiantuntija ohjaa ja puolueeton tarkkailija valvoo 
prosessia



Suoritustaso Ominaisuudet
Läpimurto  Tavoite jota ei ole saavutettu aikaisemmin rautatiehankkeissa 

Suomessa
 Ei pystytä tekemään käyttäen aikaisempia tapoja – vaatii uusia 

ajatusmalleja
 Ei tiedetä miten tämä tehdään, mutta Liekki-allianssi uskoo joka 

tapauksessa sen olevan mahdollinen ja on 100%:n sitoutunut 
saavuttamaan lopputuloksen

Venyminen  On tehty aikaisemmin mutta vain harvoin
 Liekki-allianssi tietää miten se tehdään, voi käyttää aikaisempia 

tapoja sen saavuttamiseen mutta silti tarvitaan 
resurssien/henkilöstön venymistä lopputuloksen saavuttamiseksi

 Ei tarvita uusia ajatusmalleja

Minimivaatimus  Huomattavasti parempi kuin yksittäisten osapuolten jatkuvat 
suoritukset muissa hankkeissa

 Alan parhaiden tekijöiden yhteistyössä saavuttama suoritustaso

Epäonnistuminen  Kelpaamaton suoritustaso joka ei saavuta Liikenneviraston 
minimivaatimusta

Pisteytys  ‐100 ……. 100Suoritustason kuvaus



Rantatunneli -projektin tavoitteet

Avaintavoite Hankkeen tavoitteet
Kustannustehokkuus Hanke toteutetaan kustannustehokkaasti innovatiivisten 

ratkaisujen ja toiminta‐ ja työtapojen avulla. Allianssi 
tuottaa tilaajalle arvoa rahalle.

Aikataulu Hanke on onnistuneesti käyttöönotettu sovitussa 
aikataulussa, jossa toteutusvaiheen kesto on optimoitu.

Ympäristö Hankkeen lopputuotteen ja sen rakentamisen aikaiset 
ympäristöhaitat ovat vähäiset.

Laatu Suunnittelun ja rakentamisen laatu on erinomainen.

Turvallisuus Turvallisuuden osalta hanke on hoidettu erinomaisesti.

Liikenne Työnaikainen liikenne tulee olla mahdollisimman 
häiriötöntä ja tunnelin tulee olla jatkuvasti käytettävissä 
avaamisen jälkeen. 

Julkisuuskuva Hankkeen julkisuuskuvan tulee olla myönteinen. 



Yhteinen kannustinjärjestelmä
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●Projektiosapuolien yhteinen työtila
●Yhdessä tekeminen

•tilaaja + suunnittelijat yhdessä
•käyttäjät ja sidosryhmät
•hankkeen parhaaksi
•tiedon jakaminen

●Luottamuksen rakentaminen
•läpinäkyvyys  (open book)
•lupausten pitäminen

●Suorituskyvyn parantaminen
•last planner –menetelmä
•poikkeamien raportointi
•suunnitelmien ja toteuttamisen 
visualisointi 

Big room -työskentely



Toteutus tilaajan tavoitteisiin
Target Value Design ‐prosessi

The target cost becomes  an influence on design and  decision-making rather than 

an outcome of design.



Tampereen Rantatunneliallianssi (vt 12) 

Hanke ja sen toteuttajat
 Tampereen Rantaväylän (vt) siirtäminen
kaupungin alle rakennettavaan 2,3 km:n 
tunneliin
 Kehitys‐ ja toteutusvaiheet 7/2012‐2015
 Tavoitekustannus 180 M€
 Tilaajina Tampereen kaupunki ja Liikennevirasto
 Sopimuskumppaneina Lemminkänen Oy, 
A‐Insinöörit Oy ja Saanio & Riekkola Oy

Idea
 Projektiallianssi
 Big Room

Vaikutukset
 Hankkeen suunnittelu tavoitekustannukseen 
220 M€ > 180 M€
 Riskien ja hyötyjen jakaminen 
sopimusosapuolten kesken
 Onnistunut Big Room ‐toiminta



Rantatunneli - haasteita ja saavutuksia

Haasteita 

• Tavoitehinta
• Aikataulu
• Viranomaiset
• Ympäristö

●
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Saavutuksia

• Ideointi ilman esteitä on tuottanut 
tulosta

• Ideoiden systemaattinen käsittely 
on tuottanut innovaatioita

• Avoimuus

• Luottamus

• Tehokkuus 



VT 6 peruskorjaus

Hanke ja sen toteuttajat
 Valtatien 6:n Taavetti‐Lappeenranta –
yhteysvälin peruskorjaus ja palvelutason 
parantaminen allianssimallilla
 Kustannusarvio 80 M€
 Tilaaja Liikennevirasto
 Toteuttajat Ramboll, Pöyry Oyj ja Skanska Oyj
 IPT‐pilotti

Idea
 Allianssin muodostaminen vaiheittain 
kokoamalla ensiksi suunnitteluallianssi ja 
liittämällä päätoteuttaja mukaan puolen 
vuoden kuluessa

Vaikutukset
 Allianssimallin testaaminen valitsemalla 
suunnittelijat ja rakentajat erikseen
 Kehitysvaiheen nopea läpivienti



ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN 
LIIKENNEYHTEYDET - RATA
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Jyväskylä Km 377

Laukaa Km 401

Suolahti Km 417

Äänekoski Km 424

Kangasvuoren tunneli 2734m, Km 380

Hanke ja sen toteuttajat
• 47 r‐km päällysrakenteen peruskorjaus 31 M€
• 3 kpl Liikennepaikkojen kunnostaminen 6 M€
• 47 r‐km sähköistys koko osuudelle 16 M€
• Turvalaitemuutokset  3 M€
• 1 kpl Kohtauspaikan rakentaminen (Vihtavuori) 3 M€
• 1kpl Tunnelin peruskorjaus 2,7 km Kangasvuori 8 M€

• Hankeosuus yhteensä: 67 M€
• Liikennejärjestelyt 8 h öisin ja viikonloppukatkot 

Idea
• Toteutus 2016‐17
• Hankintavaiheen läpivienti 3 kk – kehitysvaihe 4 kk –

toteutukseen 16 kk

Uuden tehtaan 
tuotanto alkaa 
Q3 /2017
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Allianssimallin haasteita
Helppo ”myydä”, koska hyödyt ovat ilmeisiä, mutta on ratkaisevaa 

ymmärtää riskit ja varjopuolet

Tilaajan varjopuolia ja riskejä
• Arvoa rahalle joutuu todistelemaan (value for money)
• Laajentunut riskien vaihteluväli – yli omien kyvykkyyksien
• Joudutaan kantamaan muiden suorituskyvystä seurauksia
• Teoriassa kustannuskatto puuttuu
• Avainhenkilön vaihtuminen voi vahingoittaa vakavasti tiimin toimintaa
• Edellyttää enemmän sitoutumista ylimmältä johdolta
• Edellyttää todellista johtajuutta, onko valmiuksia?
• Huonosti suunniteltu ja toteutettu valintaprosessi voi pilata koko 

allianssin



YHTEENVETO – MIKSI ALLIANSSI?

● Kehittää henkilöstön ja organisaatioiden kyvykkyyttä
● Tuo uutta virtaa, päästään ulos vanhasta, uusi paradigma
● Parempi riskien hallinta jaetun vastuun avulla
● Ajallisesti aikaisempi sitoutuminen rakentamisvaiheeseen + ylläpitoon
● Minimaallinen resursointi sopimuksen (oikeudelliseen) hallintaan
● Mahdollistaa, kannustaa ja rohkaisee korkeaan suorituskykyyn
● Tutkimus (VTT)

• Minkälaiset edellytykset eri toteutusmuodot tarjoavat hankkeen osapuolten 
osaamisen hyödyntämiselle sekä arvontuottoa tai kustannussäästöjä aikaan saavien 
ideoiden syntymiselle?

 Millaiset edellytykset eri 
toteutusmuodoissa on 
ottaa käyttöön esitettyjä 
parannusideoita eli 
kehittää ideoita 
innovaatioiksi?


