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Tarjolla tänään

Tarjolla viimeksi
• Rakennuttamisen prosessi puuhankkeessa
• Toteutusmuotojen toiminta em. prosessissa
• Innovatiivisuuden edistäminen

Tarjolla tänään
• Kustannusten määräytyminen ja arviointi
• Hankinnan prosessi ja markkinatietojen

kerääminen
• Lainsäädäntöön liittyviä näkökohtia
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Puurakentamisen vaikutus tavoitteisiin
• Käyttöarvotavoitteet

• Puu saattaa vaikuttaa sisäilman laatuun
• Puurakennusten suunnittelulla merkittävä

vaikutus akustiikan onnistumiseen
• Tuotantotekniikka saattaa vaikuttaa

pohjaratkaisuun
• Näkyvä puu vaikuttaa tilan luonteeseen

• Ulkoisvaikutukset
• Puurakentaminen mielletään ekologiseksi
• Puun sopiminen kaupunkikuvaan vaihtelee
• Puurakentamiselle ei ole muodostunut

erityistä kansalaisvastustusta

• Taloudelliset tavoitteet
• Puurakentaminen on kalliimpaa
• Massiivisille puurakenteille sallitaan huonompi

energiatehokkuus
• Puujulkisivujen huoltoväli tiheämpi kuin

kivirakenteilla
• Kokonaisuutena ylläpitokustannukset voivat

olla muiden kohteiden tasoa
• Ympäristösertifioitujen kohteiden (LEED,

BREEAM) katsotaan säilyttävän paremmin
arvonsa kansainvälisillä markkinoilla

• Ajalliset tavoitteet
• Rakennusaikataulu riippuu tuotantotekniikasta
• Suunnittelu vaatii erityistä osaamista
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Kehitysvaiheessa pyritään kiteyttämään, millä
ratkaisuilla tarpeisiin tulisi vastata
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Innovatiivisen hankkeen eroja rutiiniin

Rutiinihanke
1. Markkinoilla valmiita tuotantoratkaisuja
2. Aikataulu ja kustannukset voidaan arvioida

aiempien kohteiden avulla
3. Voidaan valita tuttuja ja turvallisia

suunnitteluratkaisuja
4. Kilpailu voidaan varmistaa etsimällä riittävä

määrä koko urakan tarjoajia
5. Voidaan soveltaa tutuinta urakkamuotoa

Innovatiivinen hanke
1. Etsitään uudenlaisia tuotantotekniikoita ja

niiden sovittamista yhteen
2. Aikataulu ja kustannukset joudutaan

määrittämää uudet tuotantotekniikat
huomioiden

3. Suunnitelmissa jotain sellaista, jonka
toimivuuden riskit täytyy tunnistaa ja hallita

4. Tuotantotekniikat kilpailevat keskenään, ja
eikä vertailukelpoisia tarjouksia välttämättä
voida saada kokonaisuudelle

5. Urakkamuoto valittava siten, että uusien
tuotantotekniikoiden opettelu on mahdollista
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Kehitysvaiheen käytännöistä
• Tarvitaan kaksivaiheinen sopimus

• Kehitysvaihe
• Urakkavaihe
• Ehdot, joilla urakka voi alkaa
• Korvaukset urakan päättyessä
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• Tarvitaan tietoa
• Käyttöarvosta
• Soveltuvista ratkaisuista
• Kustannuksista ja toteutettavuudesta
• Kannattavuuden reunaehdoista
• Ulkopuolisista intresseistä

• Tarvitaan tavoitteet
• Suunnittelun minimitavoitteet
• Asiat, joista ollaan valmiita maksamaan ekstraa
• Huippuonnistumisen määrittely

• Tarvitaan työtavat
• Luovaa ja ennakkoluulotonta suunnittelua
• Jatkuvaa vuorovaikutusta, rakentavaa arviointia

ja mielipiteiden vaihtoa
• Suurten datamäärien hallintaa
• Syy-seuraus –suhteiden ymmärrystä



Käyttäjä
Käyttöarvo

Suunnittelija
Ratkaisun soveltuvuus

Rakentaja
Kustannus-
tehokkuus

Omistaja
Investoinnin tuotto

Hankkeen
johto

Arvotiedon
luominen

Arvotiedon
siirtäminen

Laatutiedon
luominen

Kustannustiedon
luominen

Kannattavuuden
määrittely

Toteutettavuuden
varmistaminen

Kustannusten ja
aikataulun
seuranta

Tavoitteisiin
vastaamisen
varmennus
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• Joukko toimijoita voi olla
• Rakennuksen käyttäjät
• Rakennustuotteiden tai elementtien

valmistajat
• Suunnittelijat
• Muut asiantuntijat

• Tieto hankitaan ihmisiltä, joilla on
intressi jakaa sitä

Tiedon hankinta
joukolta
toimijoita
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Tiedon
hankintatapa

Logiikka Esimerkki

Olettaminen
(epävarma
tieto)

Jos ensisijaisen tiedon
antajia ei ole tiedossa,
joudutaan olettamaan

Suunnittelija olettaa
asukkaiden tarpeet

Kysyminen
(Nykyinen tai
vanha tieto)

Jos tieto on keskittynyt
yhden ihmisen haltuun, se
voidaan kysyä

Johtaja kertoo yksikön
toimintatavoista ja
vaatimuksista tiloille

Luominen
(uusi ennalta
aavistamaton
tieto)

Jos haetaan uudenlaista
ratkaisua monimutkaiseen
pulmaan, se on parasta
luoda joukkovoiman avulla,
jolloin useat näkökulmat
muodostavat
konsensuksen.

Joukko opiskeiloita ja
opettajia muodostavat
työpajassa
konsensuksen siitä,
millainen olisi
nykyaikaisia
oppimismenetelmiä
tukeva



Esivalmistusasteen nostaminen hyödyttää vain, jos sitä
voidaan hyödyntää systemaattisesti
• Esivalmistus muokkaa arvoketjuja
• Esivalmistus muokkaa kustannusrakenteita
 Liiketoimintamallien tulee kehittyä tämän
systematiikan mukaan
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Esivalmistusasteen nostamisen seurauksia

Pääurakoitsijan johtaman työn määrä
vähenee
• Työtä siirtyy tehtaalle, jolloin tuotannon suunnittelun

työ vähenee

• Tilaelementtien sivu-urakointi pienentää urakkasummia

• Osaaminen toimitusten oikea-aikaisuuden
varmistamisessa ja tonttien logistiikan suunnittelussa

Toleranssien merkitys kasvaa
• Perustusten suoruus

• Talotekniikan osuminen ja liitoskohdan suunnittelu

• Tilaelementtien suoruuden vaikutus rakennuksen
mahdolliseen korkeuteen
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Sarjatuotannon huomioiminen
• Kaava voi joko mahdollistaa tai tai haitata merkittävästi

• Olisi kohtuutonta vaatia kaavoittajalta
tehdastuotannon osaamista

• Kumppanuuskaavoituksen merkitys korostuu
• Suunnitteluyhteistyö tehtaiden kanssa jo hankkeen

alkuvaiheissa
• Hallittu personoinnin mahdollisuus asiakkaille
• Työmaiden sarja esim. aluehankkeissa
• Aikataulun lyhentäminen työryhmiä lisäämällä

Rahaliikenteen muutokset
• Kenen kuuluu rahoittaa elementtien valmistus?

• Tehdasinvestointi sitoo joka tapauksessa pääomaa
• Voiko rahoitusvastuun kantaminen olla kilpailuvaltti

• Urakoitsijoiden projektinjohto-osaamisen hinnoittelu
• Kateprosentti urakkasummasta ei välttämättä

vertailukelpoinen aiempiin projekteihin



Luento jatkuu 10.35
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Innovatiivisuuden mahdollistaminen

Tiedonvaihdon näkökulma
• Miten tilaaja saa tiedon mahdollisista

uusista toteutustavoista?
• Miten tuottajat saavat jaettua tietoa

uusista
ideoistaan/palveluistaan/tuotteistaan?

• Miten tietoa uusista toimintatavoista
hankintaan ja tarjotaan hankkeen eri
vaiheissa?

Regulaation näkökulma
• Millainen tiedon

jakaminen/vastaanottaminen on sallittua?
• Miten varmistetaan tasapuolisuus, kun

kilpailutetaan ratkaisua, jota ei ole vielä
olemassa?

• Miten perustellaan valintapäätös
innovaatioyhteistyössä?
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Pelkkä hankintalain noudattaminen ei riitä, vaan onnistuminen vaatii oikeiden tietojen ja ideoiden
yhdistelyä



Kustannusarvioinnin ja laskennan tavat hankkeen eri
vaiheissa ovat periaatteessa samat, mutta kohteiden ja
toimijoiden vähäisyys sekä esivalmistusasteen
nostaminen tuo niiden käyttämiseen uusia haasteita
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Investointikustannukset
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Rakennustieto RY:n RT-kustannuslaskenta -palvelu on saatavilla TUNIn
opiskelijoille seuraavasti:
1. Mene https://www.tuni.fi/fi/kirjasto
2. Klikkaa etusivulta Oikopolkuja aineistoihin -kohdasta RT Kustannustieto
3. Kirjaudu palveluun sisään tuni-sähköpostiosoitteella
4. Valitse RT-kustannuslaskenta
5. Paina Kirjaudu sisään



Tarveselvitys
• Tarve lähtee toiminnasta

• Onko syntynyt uutta toimintaa?
• Onko toiminta muuttunut?
• Etsitäänkö uutta toimintaa vanhan tilalle?
• Onko tilojen kyky palvella toimintaa alentunut?

• Perustuuko muuttamisen tarve laatu vai
laajuusmuutokseen?

• Vaatiiko toiminta lisää tilaa?
• Täytyykö tilan ominaisuuksia muuttaa?
• Tarvitseeko tiloja vähentää ylläpitokustannusten

pienentämiseksi?

• Minkä suuruusluokan hyötyjä haetaan?
• Paljonko kannattaa sijoittaa muutokseen?

• Viitekustannusmenettely

• Millainen voisi olla hyvä/hyväksytty ratkaisu?

Tarpeen havaitseminen

Tarpeen vaikutusten selvittäminen

• Edullisuus
• Omistaminen
• Monikäyttöisyys
• Turvallisuus

Tarpeeseen vastaamisen linjaukset (esim.
Kiinteistöstrategia)

• Kustannusten suuruusluokka
• Ajalliset reunaehdot
• Tavoitteet toiminnan mahdollistamiseksi/tukemiseksi
• Organisaation arvoihin liittyvät tavoitteet (esim. Ympäristö)

Tavoitetason luonnos (Hankepäätös)

25.3.2022 |  16



Tarveselvityksen viitekustannusarvio
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Aika- ja aluekorjaus
(indeksi)

Laajuuskorjaus

Korjausaste-
korjaus (indeksi)

2,185 M€ *[uusi indeksiluku]/97,2*[uusi laajuus]/754 brm2*[korjausaste]/73,7% = Uusi hinta



Hankesuunnittelu
• Jatkuu usein liukuvasti tarveselvityksestä

(ilman erillistä päätöstä)
• Hankesuunnitelma valmistellaan

investointipäätöksen tekoa varten
• Käyttöarvotavoitteet
• Kustannusarvio (tilakustannusarvio)
• Hankeaikataulu
• Tilaohjelma ja -kaavio
• Alustava suunnitelma toteutuksesta

• Hankesuunnitteluvaiheessa pyritään saamaan
käsitys hankkeen kannattavuudesta

• Tulot ja muut hyödyt
• Kustannukset, haitat ja riskit

• Hankesuunnitteluvaiheessa pohditaan myös
• Millainen projektiorganisaatio tarvitaan (osaaminen)
• Millaisella toteutusmuodolla hanke kannattaisi viedä läpi

(sopimussuhteet)
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Talo 80 nimikkeistö
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Esivalmistusasteen nostaminen vie näitä
tehtäviä pois työmaalta

Vanhat suhdeluvut eivät
päde näiden arviointiin
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Erään
puurakenteisen
koulun
kustannusarvio
hankesuunnittelmasta



Tarkastuslista virhelähteistä

• Indeksi ( = ostovoimakorjaus)
• Tilaluettelon epätarkat dimensiot tai ROA:n epätarkat määrät
• Tilavaatimusten ”könttäsumma”/m2 –muunnos (esim. talotekniikan arviointi

Kustannustieto-ohjelmalla)
• Hanketekijöiden oletukset (esim. maaperä ja muut rakennuspaikkaan liittyvät asiat)
• Toimitussisällön rajaukset (urakkarajat, sisältää/ei sisällä)
• Korjausaste (tekee kustannusarviosta epätarkan)



Rakennusosa-arvio

• Lasketaan
rakennusosia

• Lasketaan
yksikköhintojen
perusteella

• Hinnasto esim.
Ohjelmistosta tai
firman omista
tiedoista

• Tilaelementtien
rakennusosa-
hinnoittelu?
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Suorite- ja panoslaskenta



Markkinavuoropuhelu on kaksisuuntainen keskustelu:
- Tilaaja kertoo, millaisia tarpeita sillä on
- Tuottajat kertovat, millaisia ratkaisuja niihin on ja

millä hinnalla

Keskustelun lopputulema riippuu siitä, miten hyvin
kumpikin osaa asiansa esittää, ja kuinka hyvin osaavat
kuunnella toisiaan
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Kunnassa ei ole vain yhtä tahtotilaa
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Poliittinen taso
Strategiset
päätökset

Viranhaltijataso
Operatiivinen
toimeenpano

Puolueiden
näkemykset

Valtuuston
päätökset

Lautakuntien
tulkinnat

Kaavoitus Rakennuttaminen Käyttäjä-
organisaatiot

Kehitys-
organisaatiot

Minkä
tehtävän ovat
omaksuneet

Rakennushankkeen innovatiivisten ratkasiujen löytäminen on tämän porukan varassa.
Tukeeko omaksuttu tehtävä uusien ratkaisujen etsimistä?

Hyvää
rakennettua
ympäristöä

(mutta kenelle?)

Terveellisiä ja
turvallisia tiloja

kustannus-
tehokkaasti

Julkista
palvelua

kustannus-
tehokkaasti

Projekteja
uusien

ideoiden
tuottamiseksi



Hankkeen hallinnan tehtäväkenttä
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Organisaation
ulkoinen

Organisaation
sisäinen

Tietoprosessi Toimintoprosessi

Myynti/Osto = prosessi
transaktioon johtaville toimille

Markkinointi/Markkina-
tiedon hallinta Tieto
asiakkaan tarpeisiin
vastaamisesta

Suunnittelun ohjaus

Dokumentointi

Projektin organisointi

Tehtävien tunnistaminen

Tehtävien synkronointi

Innovatiivisen hankkeen onnistuminen voi vaatia uniikkeja piirteitä kumpaankin prosessiin!



Käytön aika
Miten tarkkaillaan ja optimoidaan elinkaarikustannuksia?

Varmennus
Miten paljon ja millaista valtaa ohjaamiseen?

Päätös
Miten tehdään aukottomasti perusteltu, läpinäkyvä, ja syrjimätön?

Tarjousten pyytäminen ja vertaaminen
Miten tunnistetaan edullisimmat kokonaiskustannukset?

Kynnysehtojen muodostaminen
Millainen toimija voi selvitä teknisesti ja taloudellisesti?

Markkinavuoropuhelu
Millaisia tuotteita on saatavilla?

Julkisen
hankkeen
hankinta-
prosessi
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Päättäjät esittävät toiveen tai laativat strategian

Päättäjät joutuvat
päättämään

• Millaisia ehdotuksia
viranhaltijat kehtaavat tehdä

• Mitä tietoja annetaan
päätöksenteon tueksi



Pr
oj

ek
ti 

   
2

Pr
oj

ek
ti 

   
3

Pr
oj

ek
ti 

   
1

Jussi Savolainen jussi.m.savolainen@tuni.fi

Tyytyväisyys

Toiminnallisuus

Kano-malli:
eri tyyppiset ominaisuudet

Pakolliset

Suoraviivaiset

Houkutteleva

Berger, C., Blauth R., Boger, D., Bolster, C., Burchill, G., DuMouchel, W., Pouliot, F.,
Reinhart, R., Rubinoff, A., Shen, D., Timko, M., Walden, D, 1993. Kano's Methods for
Understanding Customer-defined Quality. Center for Quality of Management Journal 2, no. 4
(Fall 1993). pp. 3-36

Aika

Laatu

Kynnyskriteerit

Pisteytettävät
vaatimukset



Kilpailuttamiseen velvoittamisen taustalla on ajatus
varmistaa parhaan hinta/laatu –suhteen saaminen
tehokkaasti toimivilta markkinoilta.
Markkinat ovat tehokkaat, jos:
- Hinnat muodostuvat markkinaehtoisesti
- Transaktiokustannukset ovat pienet
- Tuotantokapasiteetti mukautuu kysyntään nopeasti
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Hankintojen kilpailuttaminen
• Menettelyn tulee olla

• Avoin
• Tasapuolinen
• Syrjimätön

• Hankintayksikkö saa itse määritellä käyttämänsä menettelyn kansallisissa
hankinnoissa (EU-kilpailutuksessa tiukemmat säännöt)

• Hankinnat ilmoitetaan www.hankintailmoitukset.fi
• Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat

tarjoukset on hylättävä
• Voidaan asettaa ehtoja tarjoajan soveltuvuudelle
• Kokonaistaloudellisuuden peruste ja vertailuperusteet ilmoitettava

hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä
• Kansallisissa hankinnoissa voi aina käyttää halvinta hintaa (hankintayksikön päätös)



Hankintamenettelyt
• Avoin
• Rajoitettu
• Neuvottelu
• Kilpailullinen neuvottelu
• Nopeutettu
• Innovaatiokumppanuus
• Puitejärjestely
• Suorahankinta



Innovaatiokumppanuuden tarjousprosessi
• Tarjousprosessi kuten neuvottelumenettelyssä

• Valintaperusteena Hinta/Laatu-suhde
• Innovaatiokumppanuus on jaettava peräkkäisiin vaiheisiin, jotka vastaavat tutkimus- ja

innovaatioprosessin eri vaiheita (39§)
• Kehitysvaiheen käyttäminen

• Tutkimuskysymys – taustojen selvitys – aineiston keruu – analysointi – johtopäätösten teko

25.3.2022 |  33

Alustava
tarjouspyyntö

Alustava
tarjous Neuvottelut Lopullinen

tarjous



Innovaatiokumppanuudet hankintalaissa
• Sovellettava EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa (Kansallisissa hankinnoissa riittää

perusperiaatteet)
• Innovaatiokumppanuudessa hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen, johon kaikki halukkaat

toimittajat voivat pyytää saada osallistua. (38§)
• Innovaatiokumppanuudessa hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden määrää, jotka

kutsutaan neuvotteluihin. (38§)
• Ehdokkaiden valinnassa on arvioitava ehdokkaiden valmiuksia tutkimukseen ja kehittämiseen

sekä innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen ja toteuttamiseen (38§)
• Hankintailmoituksessa (39§)

• Määriteltävä innovatiivisen tavaran, palvelun tai rakennusurakan tarve, jota ei voida täyttää
hankkimalla markkinoilla jo olevia tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita.

• Yksilöitävä hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset
• ilmoitettava hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa teollis- ja

tekijänoikeuksien järjestelyistä.
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Aihe Osaamista löytyy nykyisin Innovatiivisuuden kannalta
välttämätön lisä

Markkinavuoropuhelu Tunnistetaan avaintoimijoita, järjestetään
tilaisuuksia, varmistetaan tarjousten
saaminen

Tietoa ja ratkaisuaihioita luovat
tapahtumat ja kilpailut.
Tutkimustiedon hyödyntäminen.

Kynnysehtojen
muodostaminen

Nyrkkisäännöt toimijoiden tunnuslukuihin ja
referensseihin

Prosessiin ja lopputuotteeseen
liittyvät kynnysehdot

Tarjousten
pyytäminen ja
vertaaminen

Hankintalain mukaiset tarjousehdot,
pisteytykset ja muut menettelyt

Oleellisten asiakastarpeiden
tunnistaminen, ratkaisujen
pisteyttäminen ja pisteiden skaalaus

Päätös Julkiset hankintayksiköt antavat läpinäkyvät
perustelut päätöksilleen

Innovaatioprosessin toimeksiantojen
palastelu oikean kokoisiksi
päätöksiksi

Varmennus Tunnistetaan tarve varmistaa turvallisuus,
terveellisyys ja ylläpidettävyys.

Uusien ratkaisujen riskien
tunnistaminen ja hyötyjen
varmentaminen

Käytön aika PTS suunnittelu, ylläpidon optimointi Kokemusten kerääminen eri
vaiheissa monilla menetelmillä



• Haaste ja Tavoite
• Minkä halutaan muuttuvan
• Miten vaikutukset tasapainotetaan

• Strategia ja keinot
• Toiminnan pitää muuttua, jotta lopputulos

muuttuu
• Kehitysvaihe, pysähdytään miettimään

tavoitteet täyttäviä ratkaisuja

• Arvotieto
• Miten rakennus hyödyttää käyttäjäänsä
• Mistä on peräisin tieto kunkin

ratkaisuvaihtoehdon hyödyllisyydestä?
• Miten ihminen oikeasti toimii?

Yhteenveto
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Innovatiivisen hankkeen
tavoitteena tulee olla uuden

tuotantotekniikan kehittäminen.

Hankesalkku tukemaan
skaalautumista



K a i k k i  h a n k k e e t  v o i v a t  m e n n ä  m e t s ä ä n ,  m u t t a  v a i n  p u u h a n k k e e t  t u l e v a t  s i e l t ä

Jussi Savolainen jussi.m.savolainen@tuni.fi


