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1PTC Services, Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi

• Eri projektitoteutusmuotoja

• Tilaajan tavoitteiden esittäminen ja varmistaminen eri 
toteutus- ja sopimusmuodoissa

• Tampereen tunnelihankkeen esittely

• Tilaajan tavoitteet tunnelihankkeen toteuttamisessa

• Miksi allianssi?

• Hankkeen onnistuminen suhteessa tavoitteisiin

• Johtopäätökset

Esityksen sisältö
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Eri projektitoteutusmuotoja taustaksi
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• Perinteinen kokonaisurakka. Urakkakilpailun voittaja toteuttaa kohteen tilaajan laatimien 
suunnitelmien, lähtötietojen ja urakkaehtojen mukaisesti. Kilpailu ratkaistaan usein edullisimmalla 
tarjoushinnalla. Tarjoajalle voidaan asettaa tiukat kelpoisuusehdot

• Suunnittele-toteuta-urakka (ST/KVR-urakka). Urakkakilpailun voittaa tilaajan toiminnallisiin 
vaatimuksiin yleensä kokonaistaloudellisesti edullisimman ratkaisun tehnyt tarjoaja

• Elinkaarimallit (PPP). Urakkakilpailun voittaa tarjoaja, joka toteuttaa ja ylläpitää projektin tuloksen 
edullisimmalla palvelumaksulla. Rahoitusvastuu investoinnista voi olla hankkeen toteuttajalla. 
Toteutusmuodossa erittäin tärkeää, että tilaaja määrittelee kohteen tarkasti.

• Projektiallianssi. Tilaaja kilpailuttaa projektille sen tavoitteisiin nähden parhaan ryhmittymän, jonka 
kanssa hanke suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. 

• Yleinen periaate näyttäisi olleen 1980-2010, että tilaaja on pyrkinyt siirtämään vastuuta projektin 
toteuttamista enemmän ja enemmän palvelun tuottajan vastuulle. Projektiallianssien käyttö 2010-
luvulla on tuonut tähän muutoksen.

• Toteutusmuodon valinta ei ole itsetarkoitus. Toteutusmuoto on hankintastrategian ja 
hankintaprosessin tulos !

Tavoitteet ja toteutusmuoto
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Tilaajan tavoitteet Kokonasurakka Suunnittele-toteuta PPP elinkaarivastuu Allianssi

Budjetti/kustannukset Tilaaja laatii suunnitelmat niin, 
että niiden toteuttamisen 
kustannusarviot 
markkinatilanne huomioiden 
on realistinen

Tilaaja määrittelee hankkeen 
laajuuden ja laadun niin, että 
toteutuksen kustannus 
todennäköisesti raamin mukainen

Tilaaja määrittelee hankkeen 
laajuuden ja laadun niin, että 
toteutuksen kustannus 
todennäköisesti raamin 
mukainen

Tilaaja määrittelee hankkeen 
kustannus-tavoitteet, joihin 
ratkaisut suunnitellaan yhdessä 
palveluntuottajan kanssa

Aikataulut Tilaaja ilmoittaa urakan 
valmistumispäivän ja 
välitavoitteet (kannustimen ja 
sakot)

Tilaaja ilmoittaa urakan 
valmistumispäivän ja 
välitavoitteet
(kannustimet ja sakot)

Tilaaja ilmoittaa urakan 
valmistumispäivän ja 
välitavoitteet
(kannustimet ja sakot)

Tilaajalla on hankintavaiheessa 
aikataulutavoite. Aikataulut
kannustimineen suunni-tellaan
palvelutuottajan kanssa yhdessä

Sisällön laajuus ja 
laatuvaatimukset

Tilaaja laatii toteutuksen 
laajuuden ja laadun teknisesti 
yksityiskohtaisesti

Tilaaja laatii toteutuksen 
laajuuden ja laadun toiminnalliset
vaatimukset yksityiskohtaisesti

Tilaaja laatii toteutuksen 
laajuuden tarkasti ja laadun 
toiminnalliset vaatimukset 
yleispiirteisesti/tarkasti

Tilaajalla yleispiirteiset tavoitteet 
laajuudelle ja laadulle. Ne 
määritetään palveluntuottajan 
kanssa yksityiskohtaisesti 
yhdessä.

Muut tavoitteet Yleensä erilaisia urakan
sisältöön liittyviä ehtoja ja 
määräyksiä

Yleensä erilaisia urakan sisältöön 
liittyviä ehtoja ja määräyksiä

Yleensä erilaisia urakan 
sisältöön liittyviä ehtoja ja 
määräyksiä

Vaikuttavuus-
/koettavuustavoitteita
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Allianssin tavoitteistoa
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• Tilaajan tahtotilaa allianssihankkeessa kuvaavat tilaajan tavoitteet. Avaintulostavoitteet sovitaan yhdessä.

• Avointulostavoitteet ovat niitä tavoitteita, joita ei juurikaan tarvitse kyseenalaistaa. Onnistunut hanke on 
avaintulostavoitteiden onnistumisen summa. Mutta epäonnistuminen jollakin avaintulosalueella pahoin voi 
kyseenalaistaa koko hankkeen onnistumisen. 

• Tilaajan tavoitteiden määrittäminen on hankintaprosessin alkuvaiheen tehtävä, jolla ratkaistaan jopa projektin 
toteutusmuoto

• Tavoitteiston pitää tuottaa ”Rahalle arvoa”. Eli tavoite ei voi olla vain ihan kiva juttu. Sitoumukset ja julistukset on ok.

• Tilaajan tavoitteet on syytä laatia niin, että ne kulkevat läpi koko hankkeen. Tavoitteet tarkentuvat hankkeen eri 
vaiheissa.

• Aluksi tavoitteet ovat linjaavia ja lopulta hankkeen onnistuminen arvioidaan tavoitteita kuvaavien mittareiden avulla

• Ajatuksen selkeyttämiseksi voidaan ajatella, että tavoitteisiin liittyvien mittareiden toiminta muistuttaa tavanomaisten 
kokonaisurakoiden bonus/sanktiomekanismia vaikka säätämisen pelivaraan allianssissa onkin selvästi enemmän = 
(voidaan tarkentaa hankkeen aikana) 

Allianssissa peruslähtökohta on tuottaa 
arvoa yhteiskunnan rahalle
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• Yhdessä, tiiminä ja yksimielisin päätöksin

• Toiminta perustuu luottamukseen ja 
avoimuuteen

• Alaa uudistava ideointi on tärkeä osa
työskentelyä

• Riskit ja hyödyt  jaetaan. Onnistutaan tai
epäonnistutaan yhdessä 

• Tavoitekustannus on allianssiosapuolten 
yhteinen näkemys siitä, minkä verran 
hanke saa maksaa

• Yritysten palkkion suuruus riippuu siitä alittuuko/ylittyykö tavoitekustannus ja miten 
hyvin tavoitteet saavutetaan (kuinka hyvin projekti kokonaisuudessaan onnistuu) 
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Tampereen tunneli
Tiivis esittely hankkeesta ja tavoitteista
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Näkymiä 2011 ja 2015

Miksi tunneli tasaiselle maalle?
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Tampereen vahva kasvu edellyttävät 
maankäytön ja liikenteen uusia ratkaisuja. 
Maankäytön tiivistäminen keskustaan. Vanha 
valtatie vaatii alaa ja kapasiteetti loppu. Viedään 
tie tunneliin ja tilalle keskustaan uusi 
kaupunginosa Ranta-Tampella.
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Tunneli
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Piirustukset
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Pituus 2,4 km
Syvimmillään n 30 m
2 ajorataa, 2 kaistaa
Louhintaa 750 000 m3
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• Tiesuunnitelman kustannusarvio 185 M€. Valtio ja Tampereen kaupunki hyväksyivät 
kustannusarvion mukaisen valtuutuksen

• Riskit ja riskien hallinta projektissa
o Asemakaavat valituksessa
o Tiesuunnitelma valituksessa
o Vesilain mukainen lupa valituksessa
o Paljon julkista keskustelua siitä, että kustannusarvio ei pidä, koska kallio on huonoa ja Näsijärvi 

vuotaa tunneliin jne.  
o Pelko rakennusten painumille ja vaurioille louhintojen seurauksena
o Oleva VT 12 tieosuus erittäin ruuhkautunut, ja mitä työmaa aiheuttaa
o Avoinna olevat hallinnolliset luvat merkittävä aikatauluriski
o Toteutusmuodoksi päätettiin projektiallianssi (Tampere ja valtio sopimuksen tarkistus 2011)

Tunneliprojektin lähtötietoja
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Tilaajan tavoitteet 
hankintavaiheessa
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• Osapuolet

Tunneliallianssi
• Toteutusopimus

13

Tunneliprojektin aikataulu
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1
4

2006 2008 2012 2013 2016 2017

Tiesuunnittelun käynnistäminen

Tunnelin pohjantervaiset 6/2015
Tunneli liikenteelle 11/2016

Kaikki valmiina 10/2017
Takuuaika 2021 saakka

Allianssin kehitysvaihe valmis 8/2013
Lukuisia innovaatioita
Riskien arviointia
Riskien jakamisen periaatteet 
Tavoitekustannuksen hyväksyminen
Allianssin toteutusvaihe alkaa 10/2013

Tiesuunnitelma valmis 2011
Toteutusmuodon valinta 2011
Hankintavaihe  11/2011-6/2012
Allianssin kehitysvaihe alkaa 
7/2012
Vesiluvat ja asemakaavat
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Tunneliallianssin avaintulostavoitteet
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Tunnelin avaintulostavoitteet määriteltiin 
yhdessä allianssin kehitysvaiheessa. Ne on 
esitetty allianssin toteutusvaiheen 
sopimuksen (TAS) liitteenä olevassa 
Hankesuunnitelmassa.

Tunneliallianssin avaintulostavoitteet
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Tunneliallianssin avaintulostavoitteet
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Mauri Mäkiahon laatima Arvoa rahalle raportti: Väyläviraston julkaisuja

https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lr_2018_rantatunneli_arvoa_web.pdf

Saavutettiinko tavoitteet?
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https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lr_2018_rantatunneli_arvoa_web.pdf
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Allianssin avaintulosalueet
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Hankesuunnitelma

Allianssin avaintulosalueet
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Allianssin avaintulosalueet
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Allianssin avaintulosalueet
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Mitä tunnelista seurasi
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• Liikenteen sujuvuus valtatiella 12 on parantunut selvästi tiejaksolla. Vaitinaron liittymän kapasiteetti 
ylittyy ruuhka-aikaan ja tunnelin joudutaan ajoittain sulkemaan. Tunneliin ei haluta jonoa. 
Kokonaisuutena 

• Tampereen Länsisuunnalle merkittävä maankäytön potentiaalia, kun liikennejärjestelmä on parantunut.
• Ranta-Tampellan ja Santalahden alueella kaupunkirakentaminen on nyt käynnissä
• Mustalahden ja Onkiniemen alueen maankäytön potentiaali parantunut selvästi
• Maantien estevaikutus merkittävästi pienentynyt
• Liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet tiejaksolla selvästi
• Ilman laatu keskustassa on parantunut. Naistenlahden ja Santalahden liittymäalueella (tunnelin 

poistoilmapiiput) ilman laadussa ei  olennaisia muutoksia. Edelleen tarkkailujakso liian lyhyt, jotta arvio 
olisi luotettava.

• Maantien aiheuttama melu vähentynyt laajasti
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Tampereen Rantatunneli esimerkki onnistuneesta hankkeesta
Julkaistu 7.5.2018 17.16 

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/05/07052018_6.html
Rantaväylän tunneli rakentaminen vuosina 2014 - 2016. Tunneli otettiin käyttöön 15.11.2016, puoli vuotta alkuperäisestä aikataulusta edellä.
Kaupunginhallitus sai hankkeen loppuraportin tiedoksi 7.5.
Rantaväylän tunnelin kokonaiskustannus on noin 198 miljoonaa euroa. Tästä Tampereen kaupungin osuus on noin 133 miljoonaa euroa ja Liikenneviraston 
osuus on noin 65 miljoonaa euroa.

Valtatie 12 (Tampereen Rantaväylä, Paasikiventie–Kekkosentie) on Suomen vilkkain maantie pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Rantaväylä on osa 
päätieverkkoa ja merkittävää seudullisen liikenteen läpikulkuverkostoa. Tunnelin ansiosta liikenteen sujuvuus valtatiellä 12 on parantunut selvästi. 
Liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet tiejaksolla selvästi. Ilman laatu keskustassa on parantunut. Naistenlahden ja Santalahden liittymäalueella ilman 
laadussa ei ole olennaisia muutoksia. Maantien aiheuttama melu on vähentynyt.

Rantaväylän tunnelin toteuttaminen mahdollisti maankäytön kehittämisen erityisesti Ranta-Tampellan alueella ja myös Onkiniemen-Särkänniemen alueella. 
Ranta-Tampellasta saatavat maanjalostuksen tulot ovat yhteensä noin 81,7 miljoonaa euroa. Luku pitää sisällään sekä tontinmyyntitulot 53,7 miljoonaa 
euroa, YIT:n maksaman maanvaihdon välirahan 4,8 miljoonaa euroa sekä YIT:n maksaman maankäyttösopimuskorvauksen 23,2 miljoonaa euroa. Ranta-
Tampellan maanjalostustulot ovat pääosin joko jo toteutuneet tai sopimuksin sovitut. Kokonaisuutena kaupungin saamat maanjalostuksen tulot Ranta-
Tampellasta ovat 6,6 miljoonaa euroa suuremmat kuin 2013 ennustettiin.

Kaupungin infrakustannuksiksi (kadut, puistot, sillat, kanava, rakentamiskelpoisuus) arvioitiin 2013 Ranta-Tampellassa 48 miljoonaa euroa ja Onkiniemessä 4 
miljoonaa euroa. Ranta-Tampellan infran rakentaminen on vielä kesken ja se valmistuu noin vuonna 2020. Infran arvioidaan maksavan noin 44 miljoonaa 
euroa. Onkiniemen osalta 4 milj. euroa on edelleen arvio. Särkänniemen alueen infraratkaisut (sataman kehittäminen, sillat yms.) eivät sisälly arvioon.
Kokonaisuutena kaupungin investointien nettokustannus on lähellä 2013 ennustettua. Kaupungille aiheutuneet tunnelin väyläkustannukset (133 miljoonaa 
euroa) ja muut infrakustannukset (48 miljoonaa euroa) ovat yhteensä 181 miljoonaa euroa. Kaupungin maanjalostukset tulot ovat 103 miljoonaa euroa, 
joten investointien nettokustannus on 78 miljoonaa euroa. Arvio vuonna 2013 oli 68 miljoonaa euroa. Varsinainen tunnelin rakentamisen henkilötyövuosien 
määrä oli 830.



18.11.2019

Tunnelin toteutukselle tunnustusta
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• Kohteeseen oikea toteutusmuoto. Riskit ja mahdollisuudet hallittiin

• Tunnelihankkeen aikana kohdattiin jossakin vaiheessa periaatteessa kaikki 
mahdolliset hallinnolliset ja tekniset riskit. Jopa allianssi toteutusmuotona 
(hankintalain mukaisuus) testattiin

• Maailmanluokan osaamista jo hankintaneuvotteluissa ->

• Ongelmat tunnistettiin ja ratkaistiin lähestulkoon jo hankintavaiheessa

• Hyvä yhteistyö ja luottamus

• Sitoutuminen tavoitteisiin

• Kannustinjärjestelmä tuki tekemistä ja päätöksentekoa

Mitä taustalla oman käsityksen mukaan
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KIITOS
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