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Tutkimuksen tavoitteena oli löytää tieverkoston hoitourakoille parhaiten soveltuva 

hankintamalli modernin ja tehokkaan liikkeenjohdon näkökulmasta. Perustan 

tutkimukselle muodosti teoriaosio, joka jakautuu kirjallisuuskatsaukseen infrastruktuurin 

urakoiden hankintamalleista sekä kirjallisuuskatsaukseen tehokkaan modernin 

liikkeenjohdon opeista infrastruktuurin hankinnassa. 

    Urakoiden hankintamallien kirjallisuudesta tunnistettiin eräitä malleja, jotka sisältävät 
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hankintamalleille. 
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1 Johdanto 

1.1 Tausta ja aiheen rajaus 

Tieverkoston ja rakennusteollisuuden hankkeet mielletään usein perinteiseksi 

urakkatyyppiseksi työksi, jossa työn valmistuminen riippuu mm. urakoitsijan 

tuottavuudesta ja tehokkuudesta. Urakkatyyppinen työskentely on osoittautunut 

toimivaksi tavaksi toteuttaa rakennusteollisuuden hankkeita. 

Urakoiden hankinnassa tehdään sopimus tilaaja- ja tuottajaosapuolen välillä 

määrätyn urakan toteutuksesta. Vaikka urakoinnin perusperiaate urakoitsijan 

kannustamisesta tehokkuuteen on urakkasopimuksissa aina sama, poikkeavat eri 

hankintamallit toisistaan huomattavasti mm. urakoitsijan palkkiomenettelyn, riskien 

jakautumisen ja työn vaatimusmäärittelyjen osalta. Hankintamalli kuvaa sen, miten 

ja millä perusteella urakoitsijan palkkio maksetaan hankkeen toteutuksesta 

sopimuskauden aikana. 

Vaikka rakennusteollisuuden toimialaan kuuluu laaja skaala erilaisia urakoita, 

voidaan Pakkalan (2002) mukaan infrastruktuuriurakat jakaa kahteen ryhmään: 

pääomaprojektit ja hoitosopimukset. Näistä jälkimmäinen keskittyy infrastruktuurin 

kunnon ja arvon ylläpitoon sekä kehittämiseen. Tässä työssä pääpaino on hoidon 

urakoiden tarkastelulla. Tämä tutkimus on tehty Oulun yliopiston Tuotantotalouden 

osastolle osana Lean Construction -projektia. 

Infrastruktuurikohteiden hoito ja ylläpito on ollut perinteisesti julkisten 

organisaatioiden järjestämää urakointia. Kun ulkoistamisen ja kilpailuttamisen 

hyödyistä on tullut yhä selvempiä, on hoidon urakoita alettu hankkia yhä enemmän 

avoimilta markkinoilta. Nykyään käytännöksi on muodostunut tieverkoston 

hoitourakoiden toteuttaminen alueurakoina. 

Hoitourakoiden hankinnassa on viime vuosikymmenen aikana ollut Matinheikin 

(2010) mukaan havaittavissa kaksi merkittävää muutosta: markkinoiden 

avautuminen kilpailulle ja hoidon hankintamallien kehitys. Hankintamalleissa 

yleinen kehityssuunta on kulkenut työmenetelmien valvonnasta kohti urakoitsijan 

kokonaisvastuuta ja lopputuotevaatimuksia, minkä vuoksi on perusteltua tutkia 

lähemmin kirjallisuutta lopputuotevaatimuksia sisältävistä hankintamalleista. 

Tämän työn aihealue on rajattu tarkastelemaan urakoiden hankintamalleja 

tieverkostolle infrastruktuurikohteiden ominaispiirteiden ja tehokkaan modernin 

liikkeenjohdon näkökulmasta. Tavoitteena työssä on löytää em. näkökulmien 

kannalta soveltuvin hankintatapa tieverkoston hoitourakoiden hankintaan. 

Hankintamallien soveltamisessa Oulu on seurannut maailmalla hyväksi 

havaittuja kehityssuuntia. Oulussa ensimmäisiä tieverkoston hoidon alueurakoita 

alettiin kilpailuttaa vuonna 2001 ja vuonna 2005 viimeisetkin kaupungin alueet 

siirtyivät alueurakoinnin ja kilpailutuksen piiriin. Hoidon alueurakoiden hankintaan 

on perinteisesti käytetty yksikköhintaurakkaa, mutta nykyisin lähes kaikki urakat 
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hankitaan Oulussa kokonaisvastuu-urakoina, joissa urakoitsijaa ohjaavat työn 

lopputuotevaatimukset. (Matinheikki 2010.) Alueurakat kilpailutetaan avoimilla 

markkinoilla. Urakoita ovat toteuttaneet Oulussa sekä yksityiset urakoitsijat että 

Oulun Tekninen liikelaitos, joka on Oulun kaupungin liikelaitoksena toimiva oma 

tuotantoyksikkö. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Työn tutkimuskohteena ovat tieverkoston hoidon urakat, joille pyritään löytämään 

parhaiten soveltuva hankintatapa modernin ja tehokkaan liikkeenjohdon 

näkökulmasta. Työn tavoite pyritään saavuttamaan kirjallisuuskatsauksen avulla ja 

vertailemalla hankintamalleja työn soveltavassa osiossa. Infrastruktuurin 

hankintamalleista on saatavilla kirjallisuutta ja käyttökokemuksia sekä Suomesta 

että maailmalta, mikä antaa aihetta perehtyä kirjallisuuteen hankintamallien 

toiminnasta sekä kokemuksiin niiden käytöstä. 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä tutkitaan kirjallisuutta urakoiden 

hankintamalleista ja selvitetään mitä hankintamalleja on yleisesti maailmalla 

käytetty tieverkoston urakoiden hankintaan. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

pyritään löytämään vastaus hankintamalleihin liittyvästä kirjallisuudesta. 

Tavoitteena on tunnistaa hankintamallit, joita on mahdollista soveltaa tieverkoston 

hoitourakoihin. Vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pohjustetaan luvussa 

2.1.10, joka kuvaa yhteenvetona listan eräistä hankintamalleista, joiden 

soveltuvuutta tieverkoston hoidon hankintaan on perusteltua tutkia. 

 

TK1: Mitä hankintamalleja voidaan käyttää tieverkoston hoidon 

hankintaan? 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä selvitetään kirjallisuuteen tukeutuen modernin ja 

tehokkaan liikkeenjohdon vaatimuksia eli tekijöitä tieverkoston kohteiden 

hankintamalleille. Hankintamallien vertailussa käytettävät arviointikriteerit 

muodostetaan näistä tekijöistä eli vertailutekijöistä. Tekijät esitetään luvussa 2.2.10. 

Tekijöiden pohjalta muodostetut arviointikriteerit on puolestaan esitetty luvussa 3.2. 

 

TK2:  Minkä tekijöiden perusteella voidaan arvioida hankintamallien 

soveltuvuuksia tieverkoston urakoiden hankintaan modernin ja 

tehokkaan liikkeenjohdon kannalta? 

 

Kolmas tutkimuskysymys pyrkii määrittämään sen, mikä hankintamalleista on 

soveltuvin tieverkoston hoidon alueurakoille. Vastaus kolmanteen 

tutkimuskysymykseen pyritään muodostamaan luvun 3 hankintamallien vertailun 

avulla. Soveltuvimman hankintamallin lisäksi vertailussa selvitetään eräiden 

hankintamallien soveltuvuuksia tieverkoston hoidon hankintaan. 

 

TK3:  Mikä hankintamalleista on soveltuvin hankintatapa tieverkoston 

hoidolle ja mitä muita hankintamalleja sen hankintaan voidaan 

käyttää? 

 

Tutkimuksen soveltavan osion hankintamallien vertailun tulokset on esitelty luvussa 

4, jossa kuvataan analyysistä saatu tieto hankintamallien soveltuvuuksista 

tieurakoiden hankintaan ja keskinäisistä eduista. Luvussa 4 myös pohditaan tuloksia 
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hankintamallien vertailusta. Luku 5 arvioi tutkimuksen kontribuutiota, validiteettia, 

reliabiliteettia ja jatkotutkimuskohteita. 

1.3 Tutkimuksen suorittaminen 

Tutkimus on laadullinen tutkimus tieverkoston urakoiden hankinnasta. Tutkimuksen 

soveltava osio on Choosing by Advantages (CBA) -analyysi hankintamallien 

soveltuvuuksista tieverkoston urakoiden hankintaan. Kuvio 1 kuvaa työn rakenteen 

sekä sen, miten tutkimuskysymyksien vastaukset muodostetaan teorian ja analyysin 

kautta. 

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne. 

Teoriaosion luku 2.1 kuvaa kirjallisuusselvityksenä eräitä maailmalla ja 

Suomessa käytettyjä hankintamalleja, joita on jo käytetty tieverkoston 

hoitourakoihin tai joiden käyttöä tieverkoston hoitourakoihin on perusteltua tutkia. 

Luvun lopussa on yhteenvetokappale 2.1.10, jossa kerrotaan yhteenvedon muodossa 

eräitä kirjallisuudesta löydettyjä ja tieverkoston urakoihin mahdollisesti soveltuvia 

hankintamalleja. 

Teoriaosion toinen osa eli luku 2.2 keskittyy tarkastelemaan kirjallisuuteen 

tukeutuen tieverkoston ominaispiirteitä infrastruktuurina sekä modernia tehokasta 

liikkeenjohtoa, jonka oppeja voidaan soveltaa tieverkoston urakoihin. Näistä 

näkökohdista pyritään löytämään eräitä sellaisia tekijöitä, joita ihanteellisen 

tieverkoston hankintamallin tulisi sisältää. Nämä tekijät kuvataan luvussa 2.2.10, 

jossa esitetään lisäksi perusteluita sille, minkä takia tieverkoston hankintamallin 

tulisi täyttää juuri näitä teoriasta tunnistettuja tekijöitä. 

Hankintamallien vertailuun käytetään Choosing by Advantages (CBA) -

menetelmää, joka pyrkii valitsemaan tutkittavalle kohteelle määrätyistä 

vaihtoehdoista etuihin perustuen soveltuvimman vaihtoehdon. CBA-analyysissä 

vertaillaan hankintamalleja käyttäen luvun 2.2.10 tekijöitä, joita käytetään suoraan 

CBA-analyysin vertailutekijöinä. Näistä vertailutekijöistä johdetaan CBA-analyysin 

arviointikriteerit, joiden muodostaminen on kuvattu luvussa 3.2. Suoritetun CBA-

analyysin taulukot on esitetty luvussa 3.4. 
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Luvussa 4.1 esitetään analyysin kautta saadut tulokset arviointikriteerien 

täyttymisestä hankintamalleissa: mallien keskinäiset edut vertailuryhmittäin ja 

mallien vertailussa saavuttamat yhteispisteet. Luku 4.2 keskittyy hankintamallien 

vertailun tulosten pohdintaan. Luvussa 5 arvioidaan tutkimuksen kontribuutiota, 

validiteettia, reliabiliteettia ja jatkotutkimuskohteita sekä esitetään tutkimuksesta 

yhteenveto. 



11 

 

 

2 Teoria 

2.1 Tieverkoston hoidon hankintamallit 

Urakointityö yhdistetään perinteisesti rakennusteollisuuden hankkeisiin. 

Rakennushankkeille tyypillistä on projektiluontoisuus, mikä osaltaan on tukenut 

urakkatyön kehittymistä juuri rakennusteollisuuden yhteyteen. Kansankielellä 

urakkatyö tarkoittaa palkkiomenettelyä, jossa urakkatyöntekijä saa palkan, kun 

työsuoritus on tehty vaatimusten mukaisesti. Tällöin urakkaan kuluva aika riippuu 

työntekijän ahkeruudesta, mikä luonnollisesti kannustaa työntekijää toimimaan 

tehokkaasti, koska palkkion saaminen riippuu työn valmistumisesta. Myös nykyisin 

kehittyneimmät urakointimallit hyödyntävät tätä samaa pääperiaatetta urakoitsijan 

kannustamisesta tehokkuuteen, mutta myös laadulliset tekijät ovat nousseet suureen 

rooliin nykyisissä urakointimalleissa. 

Infrastruktuurialan projekteja arvioidessa on olennaista jaotella projektit 

pääomaprojekteihin ja hoitosopimuksiin. Pääomaprojekteilla rakennetaan pääosin 

uutta infrastruktuuriomaisuutta, kun taas hoitosopimuksilla ylläpidetään 

infrastruktuuriomaisuuden arvoa ja toiminnallisuutta. Tässä työssä pääpaino on 

hoitosopimuksilla ja niihin liittyvillä urakointimalleilla. 

Hoitosopimuksissa on perinteisesti käytetty suoritusperusteisia 

yksikköhintaurakoita, joissa tilaaja maksaa urakoitsijalle tämän tekemien 

työsuoritteiden mukaisesti. Yksikköhintaurakassa jokainen työmenetelmä 

hinnoitellaan määrämitattavien tekijöiden, kuten käytetyn materiaalin painon tai 

ajettujen kilometrien mukaisesti. Viimeaikainen kehitys on vienyt hoidon hankintaa 

lopputuotevaatimusten suuntaan, jossa sopimukset eivät sisällä lainkaan 

menetelmäkuvauksia. Lopputuotevaatimuksilla, joihin kokonaislaatu-urakat 

perustuvat, kuvataan infrastruktuuriomaisuuden ominaisuuksia ja laatukriteerejä, 

jotka urakoitsijan tulee tuottamallaan hoidon palvelulla ylläpitää ja täyttää. 

Infrastruktuurialalla havaittuja eräitä kehityskohteita ovat omaisuudenhallinta-

järjestelmien kehittäminen sekä tarkan tiedon kerääminen omaisuuden kunnosta ja 

ylläpidon kustannuksista (Leviäkangas ym. 2011). Niihin liittyvät puutteet luovat 

luonnollisesti haasteita infrastruktuurin – kuten tieverkoston – hoidon 

toteuttamiselle. 

Olennaista pääomaprojektien ja hoitosopimusten toteuttamismenetelmien 

käytössä on tietää, mikä menetelmä antaa parhaan arvon tarkasteltavalle 

infrastruktuurikohteelle. Tilaajan tulee siis voida erottaa, mikä menetelmä antaa 

sekä toivotun toiminnallisen tuloksen että parhaan taloudellisen arvon pitkällä 

tähtäimellä. 

Tässä työssä pääpaino on tieverkoston infrastruktuurin hoitourakoissa. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää urakointimallien eroja ja soveltuvuutta 

infrastruktuurin ja erityisesti tieverkoston hoidon alueurakoiden hankintamalliksi. 

Tarkasteluun kuuluvat luonnollisena osana urakointimallit, joita on kehitetty juuri 
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hoidon alueurakoita silmälläpitäen, kuten perinteiset yksikköhintaurakat ja 

lopputuotevaatimuksiin perustuvat kokonaisvastuu-urakat. Lisäksi tässä työssä 

tarkastellaan eräitä innovatiivisia malleja, jotka mahdollisesti sopivat tieverkoston 

hoitourakoiden hankintaan. Eräitä tällaisia malleja ovat elinkaarimalli ja allianssi. 

2.1.1 Tieverkoston urakoiden tilaaja- ja tuottajaorganisaatiot 

Tiehallinto siirtyi 1.1.2001 uuteen paradigmaan, jossa Tiehallinnosta muodostui 

varsinainen tilaajaorganisaatio. Tiehallinnon vastuulla on siitä lähtien ollut kaikkien 

tienrakennus- ja tienpitotoimintojen vaiheiden kilpailuttaminen. Tällaisen 

uudelleenjärjestelyn tavoitteena on ollut erottaa julkisen organisaation tilaaja- ja 

tuottajaosiot toisistaan. Strategisena roolina yleisten teiden tilaajaorganisaatiolla eli 

Tiehallinnolla on taata turvallinen ja tehokas tavara- ja henkilöliikenne Suomen 

tieverkossa. Tiehallinnolta vaaditaan tuotteiden ja palveluiden kilpailuttamista 

nykyisen julkista hankintaa koskevan lain mukaisesti. (Pakkala 2002.) 

Samanaikaisesti Tieliikelaitoksesta (tuottajaorganisaatio) tuli valtion omistama 

liikelaitos, joka on kokonaan eriytetty Tiehallinnosta. Tieliikelaitoksen rooli on 

muuttunut vähemmän, sillä organisaatio vastaa suunnittelupalveluista sekä suorittaa 

projektien fyysistä toteutusta. Tieliikelaitos toimii avoimessa kilpailuympäristössä 

ja joutuu näin kilpailemaan yksityisen sektorin kanssa tie- ja 

kunnossapitoprojekteista. (Pakkala 2002.) Suomessa kansallisten teiden 

hoitourakoiden hankintaa suorittaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli 

ELY-keskus (tilaajaorganisaatio). 

Myös kuntien infrastruktuurisektorilla on viime vuosina tapahtunut 

jakaantumista tilaaja- ja tuottajaorganisaatioihin. Kuntien tekniset liikelaitokset ovat 

yleinen tuottajaorganisaatio kuntasektorilla. Infrastruktuurien omistajuudella on 

myös vaikutusta urakoiden hankintaan. Tällä hetkellä kunnat omistavat suuren 

määrän infrastruktuuria, minkä vuoksi tilaajaorganisaatiot ovat enimmäkseen 

kunnallisia organisaatioita. 

Kunnat ovat perinteisesti hankkineet tieverkostonsa hoidon itse omistamaltaan 

teknisiä palveluita tuottavalta organisaatiolta. Budjettien säästötavoitteiden takia 

kunnat ovat osoittaneet kiinnostusta hoidon alueurakoiden kilpailutusta kohtaan, 

koska avaamalla markkinat kilpailulle kunnat voivat parhaassa tapauksessa 

saavuttaa palvelutason nousun yhdessä kustannussäästöjen kanssa. (Matinheikki 

2010.) 

Aikaisemmin monissa maissa tieomaisuuden kunnossapito on hoidettu omalla 

talonsisäisellä työvoimalla, jota kutsutaan nimellä Direct Labor Organisation 

(DLO). Nykyään alueurakoita hankitaan mm. kuntien teknisiä palveluita tuottavilta 

organisaatiolta sekä kuntien ja valtion omistamilta yrityksiltä, mutta myös 

kasvavassa määrin yksityisiltä urakoitsijoilta. 

Yksityiset urakoitsijat ovat kasvaneet merkittäviksi tuottajaorganisaatioiksi 

tieverkoston urakoissa sen jälkeen, kun tieverkoston pääomaprojektien ja 

hoitosopimusten markkinoita on avattu kilpailulle. Infrastruktuurin yksityistäminen 

on usein aloitettu juuri hoidon sopimusurakoinnista. Infrastruktuurialalla yksityisiä 

yrityksiä toimii sekä pääomaprojektien että hoitourakoiden tuottajaorganisaatioina. 

2.1.2 Tieverkoston pääomaprojektien hankintamallit 

Rakennushankkeiden pääomaprojekteissa eräs kehitysaskel ja yleinen 

urakointimalli on ollut Design–Bid–Build-malli (DBB) eli suomeksi suunnittele–

kilpailuta–rakenna -urakointimalli. Siinä tilaaja pyytää mahdolliset urakoitsijat 
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tarjouskilpailuun ja projektin suunnitteluun, minkä jälkeen hanke kilpailutetaan eri 

urakoitsijoiden kesken tietyin kriteerein, esimerkiksi seuraavilla Suomessa 

käytettävillä painoarvoilla: hinta 75 % ja tekniset kriteerit 25 %. Kilpailutuksen 

kautta valittu urakoitsija toteuttaa rakennushankkeen, minkä jälkeen kohde 

luovutetaan tilaajalle. Kyseinen urakointimalli on edelleen laajalti käytössä monilla 

teollisuudenaloilla pääomaprojektien toteutusmallina ja sen ympärille on myös 

kehittynyt useita mallin variaatioita. 

Pääomaprojekteissa DBB-hankintamallin perustana on yksinkertaisempi 

Design–Build-malli (DB), jossa urakoitsija suunnittelee ja rakentaa kohteen. DB -

mallista on muodostettu laajempi palvelukokonaisuus yhdistämällä tiestön 

investointihankkeeseen kohteen ylläpito ja hoito. Tällöin hankintamallista on 

käytetty kansainvälisesti lyhennystä Design–Build–Operate–Maintain (DBOM). 

Suurissa tieverkoston kehittämishankkeissa on käytetty mallista Design–Build–

Finance–Operate–Maintain-variaatiota (DBFOM), jossa malliin on lisätty 

urakoitsijan toimesta tapahtuva hankkeen rahoitus. Kyseinen malli sopii 

tilanteeseen, jossa tiestön omistajalla ei ole vuosibudjettinsa puitteissa 

mahdollisuutta rahoittaa hanketta. (Matinheikki 2010.) DBFOM-malli lähestyy 

elinkaarimallia urakoitsijan kasvavan kokonaisvastuun, rahoituksen ja sopimuksen 

hoito-osion kannalta. 

Pääomaprojektien malleista juuri DB on yleistynyt, koska siinä palvelun 

toimittaja pääsee vaikuttamaan myös kohteen suunnitteluun, minkä on todettu 

tehostavan kohteen rakennusprosessia. Tutkimuksissa on havaittu, että 

liiketoiminnan ja projektin hyvällä esisuunnittelulla on merkittävä vaikutus 

urakassa saavutettaviin voittoihin urakoitsijan kannalta. (Matinheikki 2010.) Tästä 

voidaan päätellä, että urakoitsijan sisällyttäminen suunnitteluvaiheeseen hyödyttää 

osaltaan sekä tilaajaa että urakoitsijaa. Toisaalta, suunnittelun sisällyttäminen 

tarjouskilpailuun tekee kilpailutusprosessista kalliimman ja aikaa vievän verrattuna 

pelkkään rakentamisen kilpailutukseen. 

Nykyisin Suomessa käytettävät projektintoteutusmenetelmät ovat Pakkalan 

(2002) mukaan melko perinteisesti suuntautuneita, ja vain harva projekti käyttää 

uusia tai innovatiivisia menetelmiä. Pääomaprojektien toteutuksessa voidaan 

Suomessa havaita kolme yleisintä projektintoteutusmenetelmää: 

 

- Suunnittele–kilpailuta–rakenna (DBB); kokonaisurakka (KU) 

- Suunnittele–rakenna (DB); kokonaisvastuu-urakka (KVU) 

- Projektinjohtopalvelu ja -urakka (CM at-fee ja at-risk) 

 

Huomionarvoista on, että tällä hetkellä tiestön uudelleenpäällystys ja kunnostus 

hankitaan usein pääomaprojektinimikkeellä, perinteisesti tavallisena hankintana. 

Tällöin tien uudelleenpäällystys ja kunnostus eivät kuulu hoitosopimukseen. 

(Pakkala 2002.) 

2.1.3 Tieverkoston hoidon alueurakoiden hankintamallit 

Tieverkoston kunnossapito toteutetaan jakamalla tieverkosto alueisiin, joita hoitavat 

alueurakoiden sopimuksiin merkityt urakoitsijat. Hoidon alueurakoiden hankinnalla 

tarkoitetaan alueen tiestön omistajan ja urakoitsijan välillä tapahtuvaa 

hoitosopimuksen tekoa. 
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2.1.3.1. Suomessa käytetyt hoidon alueurakoiden hankintamallit 

Tieverkoston hoidon alueurakoiden hankintamallit jaetaan Suomessa tällä hetkellä 

kolmeen ryhmään, jotka ovat yksikköhintaurakka, hybridimalli ja 

lopputuotevaatimuksiin perustuva hoidon kokonaisvastuu-urakkamalli. 

Yksikköhintaurakassa tilaaja maksaa urakoitsijalle jokaisesta työsuoritteista tiettyä 

yksikköhintaa, jolloin kokonaishinta riippuu ennalta määriteltyjen työsuoritteiden 

määrästä. Kokonaisvastuu-urakka eli Performance Specefied Maintenance Contract 

(PSMC) on hankintamalleista innovatiivisin ja se tukeutuu vain ja ainoastaan 

sopimuksessa määriteltyihin laatuvaatimuksiin. Tällöin urakassa käytettävät 

työmenetelmät ovat urakoitsijan valittavissa. Hybridimalli puolestaan on yhdistelmä 

kahdesta edellä mainitusta mallista ja sisältää kokonaisvastuu-urakan osion sekä 

yksikköhintaan perustuvan osion. (Mäntylehto 2003.) Taulukossa 1 kerrotaan 

näiden kolmen hoidon alueurakoiden hankintamallin toimintaperiaatteet 

pääpiirteittäin. 

 Tieverkoston hoidon alueurakoiden hankintamallit (Mäntylehto 2003). 

Hankintamalli Kuvaus 

Yksikköhintaurakka Perinteinen maksuperusteinen hankintamalli, 
jossa urakoitsija laskuttaa tilaajalta tekemänsä 
työt määrämitattavien tekijöiden, kuten käytetyn 
materiaalin painon tai työssä ajettujen 
kilometrien mukaan. 

Hybridimalli Yhdistelmämalli, joka sisältää 
kokonaishintaosion ja määrämitattavien töiden 
osion. Sopimus sisältää sekä yksikköhintaurakan 
osion että kokonaisvastuu-urakan osion. 

Kokonaisvastuu-urakan hankintamalli (PSMC) Lopputuotevaatimuksiin perustuva hankintamalli 
(Performance Specified Maintenance Contract, 
PSMC), jossa korvauksesta sovitaan etukäteen 
sopimusta tehdessä. Korvaus määräytyy 
palvelun laatutason täyttymisen perusteella 
sopimuksen mukaisesti. Sopimus voi sisältää 
suorituskykyyn liittyviä kannustepalkkioita. 

 

Yksikköhintaurakkaa hyödyntävä hankintamalli on perinteinen malli hoidon 

alueurakoinnissa, minkä takia sitä kutsutaan perinteiseksi malliksi. Hybridimalli 

puolestaan on yhdistelmämalli, jota on pidetty askeleena kohti kehittyneempää 

PSMC-mallia. PSMC-malli on hankintamalli, jossa urakoitsijan arviointi perustuu 

kokonaan lopputuotevaatimuksien täyttymiseen. Sitä pidetään tällä hetkellä 

kehittyneimpänä hoidon alueurakoinnin mallina, koska se ottaa huomioon 

lopputuotevaatimuksien lisäksi myös palvelutason. (Mäntylehto 2003.) 

Tilaajaorganisaatiot ovat kehittäneet hoidon alueurakoiden palveluiden 

hankintasopimuksiaan enenevässä määrin kohti lopputuotevaatimuksia ja 

asiakkaalle tuotettavan palvelutason laatua korostaviksi. Kehitys on kulkenut 

perinteisestä yksikköhintaurakkaan perustuvasta mallista hybridimallin kautta kohti 

lopputuotevaatimuksia ja PSMC-mallia. (Hardy 2001.) 

2.1.3.2. Tieverkoston hoidon alueurakoiden hankintasopimusten 
kehitys 

Hoidon alueurakoiden sopimus on käytännössä aina tilaajan - kunnan tai ELY-

keskuksen – sekä urakoitsijan välinen sopimus alueen tie-, katu- ja viheralueiden 

hoidosta. Sopimukseen päädytään urakkaan valitun hankintamallin pohjalta. 
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Monivuotiset sopimukset, joilla palvelu hankitaan, kuvaavat hoidon palveluissa 

ajallista ulottuvuutta palveluiden hankinnassa. 

Tutkimukset ja kansainväliset käytännöt ovat osoittaneet, että ulkoistaminen ja 

yksityistäminen voivat tuoda kustannussäästöjä ja tehokkaampia palveluja. 

Kansainvälisesti hoidon alueurakoiden kilpailutetut sopimukset ovat olleet 

kestoltaan kolmesta viiteen vuotta, mutta sopimuksien pituudet ovat kasvamassa. 

Sopimukset ovat nykyisin usein viisivuotisia ja ne sisältävät usein 

optiomahdollisuuden jatkaa sopimusta, mikäli palvelun tuottajan toiminnan taso on 

tilaajan osalta todettu riittäväksi. (Matinheikki 2010.) Pitkäaikaiset sopimukset ovat 

nykyään enenevissä määrin PSMC-mallin kaltaisia lopputuotevaatimuksia sisältäviä 

urakkasopimuksia. 

Useat maat käyttävät pitkäaikaisia hoitosopimuksia, mutta kukin maa käsittelee 

niitä omalla tavallaan, riippuen siitä mitä tienpitotoimintoja niihin sisältyy ja 

millaiset spesifikaatiot sopimukseen vaaditaan. Australian, Englannin ja Uuden-

Seelannin menetelmät ovat hyvin samankaltaisia ja ne sisällyttävät 

uudelleenpäällystyksen ja peruskorjauksen sopimuksiin, kun taas joillakin mailla ne 

eivät kuulu sopimuksien piiriin. Jotkut maat, kuten Kanada, eivät sisällytä 

uudelleenpäällystystä hoidon hankintasopimuksiin. Pitkien hoitosopimusten 

kestoaika vaihtelee nykyään välillä 5-10 vuotta, ja yleinen sopimuskauden pituus on 

7-8 vuotta. (Matinheikki 2010.) 

Voidaan sanoa, että hoidon alueurakoissa on tapahtumassa kaksi merkittävää 

muutosta: markkinoiden avautuminen kilpailulle ja urakoiden hankintamallien 

kehitys. Hoidon alueurakoiden hankintamallit ja niiden kehitys liittyvät Matinheikin 

(2010) mukaan luontevana osana niiden markkinoiden avautumiseen. Aikaisemmin 

hoidon alueurakoiden palvelut on tuotettu kunnan oman tuotannollisen 

organisaation, esimerkiksi kunnan teknisiä palveluita tuottavan organisaation 

kautta. Tieverkoston alueurakoiden kilpailun avaamisella pyritään aikaansaamaan 

kustannussäästöjä kunnille ja ELY-keskukselle. Kunnissa hoidon alueurakoiden 

kilpailuttaminen on ollut suhteellisesti hieman yleisten teiden kilpailutusta 

vähäisempää. (Matinheikki 2010.) Yleisillä kansallisilla teillä hoitourakoiden 

tilaajaorganisaationa toimii ELY-keskus. 

Matinheikin (2010) mukaan markkinoiden alkuvaiheen jälkeen tilaajat eli 

kunnat havaitsevat markkinoiden avautumisen mukanaan tuomat hyödyt ja siirtyvät 

samalla kehittyneimpiin urakointimalleihin suoriteperusteisista sopimuksista. 

Alueurakoissa on kokemuksien mukaan saatu aikaan suuria kustannussäästöjä 

kilpailutuksen kautta markkinoiden avauduttua. 

Kilpailutuksen lisäksi muutoksia alueurakointiin on aiheuttanut urakoiden 

hankintamallien kehitys. Urakoiden hankintamallien kehityssuuntien hallitsevana 

periaatteena on ollut laatuvastuun ja toteuttamisriskin siirto enenevässä määrin 

urakoitsijalle, mikä johtaa urakointimalleja urakoitsijan kokonaisvastuuta kohti. 

(Matinheikki 2010.) 

Hankintasopimuksien viimeaikainen kehitys on ollut tilaajan näkökulman 

muuttuminen työmenetelmien tarkkailusta lopputuotevaatimuksien kautta palvelun 

loppukäyttäjien asiakastyytyväisyyden ja -tarpeiden huomiointiin (Hardy 2001). 

Kuviossa 2 on kuvattu viimeaikainen hankintasopimusten muutostrendi. Kuvion 2 

vasemmassa laidassa olevat sopimustyypit ovat lähinnä yksikköhintaurakoita. 

Hybridimallin urakat sijoittuvat kuvion keskivaiheille ja kokonaisvastuu-urakat 

kuuluvat kuvion oikeaan laitaan lopputuloksen merkityksen kasvaessa. 
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Kuvio 2. Tieverkoston hoidon alueurakoiden hankintasopimusten kehitys (Hardy 

2001). 

Kuvio 2 ilmentää muutoksia, joita on havaittavissa vaihdettaessa 

sopimustyypistä toiseen. Hardyn (2001) mukaan ulkoistamisen ensimmäisessä 

vaiheessa käytetään yleensä sopimuksia, jotka perustuvat tarkasti kuvattuihin 

tehtäviin eli ovat käytännössä yksikköhintaurakoita. Tieviranomaiset antavat tällöin 

urakoitsijalle yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mitä tehdään ja miten. Myös palkkio 

perustuu tehtyihin työsuoritteisiin. Työntekijöille ja työkoneistosta maksetaan 

tällöin tehtyjen työtuntien mukaan ja samoin materiaalit korvataan käytön mukaan. 

(Hardy 2001.) 

Avoimen kilpailun luomat edut kannustavat tilaajaa kehittämään sopimuksia 

suoriteperusteiseen suuntaan. Tällöin pääasiallinen tarkoitus on määrittää 

lopputulos, joka urakoitsijan on saavutettava, ja tällöin myös asiakastyytyväisyys 

huomioidaan urakkaa suunniteltaessa. Lopputuotevaatimuksien mukainen 

kokonaisvastuu-urakka on esimerkki suoriteperusteisen sopimuksen käytöstä, joten 

kehittyneenä mallina se kuuluu kuvion 5 oikealle puolelle. (Hardy 2001.) 

2.1.3.3. Maailmalla käytettyjä hoidon alueurakoiden hankintamalleja 

Manging Agent Contractor eli MAC-hankintamalli on kehitetty Ison-Britannian 

yleisten teiden hankinnasta vastaavan Highways Agencyn tarpeisiin. MAC-mallissa 

tilaajalla on sopimus urakkaa valvovan konsultin kanssa sekä erillinen sopimus 

urakoitsijan kanssa. Mallia on käytetty Isossa-Britanniassa yleisten teiden urakoiden 

hankintaan. (Matinheikki 2010.) 

MAC-mallissa käytetään urakoitsijan palkkioon kolmea erilaista 

maksuperustetta eri työtoimille (Ardrey & McDermott 2009):  

 

 Kertakorvaus maksetaan tietyistä hoidon toimenpiteistä, kuten 

onnettomuuksien siivoaminen, tien talvihoito ja tietyt 

rutiinihoitotoimenpiteet. 

 Tarvittaessa maksetaan korvaus hoitotoimenpiteistä, joita ei sopimuksessa 

ennalta määritelty 

 Tavoitekustannuksen mukaan maksu pääomaprojekteista, joita urakoitsija 

suorittaa tieverkoston kehittämiseksi ja laajentamiseksi. 

 

Hiljattain Isossa-Britanniassa on otettu yleisillä teillä käyttöön hoidon 

alueurakoiden hankinnassa MAC-mallin korvaava Asset Support Contract eli ASC-

malli, joka on pääperiaatteiltaan pitkälti yhtenevä MAC-mallin kanssa. ASC-

mallissa painotetaan kuitenkin enemmän lopputuotevaatimuksia, mikä muuttaa 
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osaltaan myös palkkiomenettelyä kertakorvattavaan suuntaan tiettyjen 

toimenpiteiden osalta. Lopputuotevaatimuksien osalta ASC-malli muistuttaa 

PSMC-hankintamallia. (Ardrey & McDermott 2009.)  

MAC/ASC-sopimukset ovat kokonaisvaltaisia hoitosopimuksia ja ne sisältävät 

tieverkoston hoitourakan johtamisen (konsultti), rutiini- ja syklisten hoitotoimien 

toteuttamisen, talvikunnossapidon sekä suunnittelu&toteutus -rakennustoimintoja 

(pääomaprojektit). Sopimukset ovat olleet Isossa-Britannissa pinta-alallisesti hyvin 

laajoja alueurakoita. Kestoltaan sopimukset ovat olleet Highways Agency:n mukaan 

5 vuotta ja jatkosopimusoption kanssa 7 vuotta. (Ardrey & McDermott 2009.) 

Isossa-Britanniassa on ollut kokeilukäytössä urakointimalli, jossa hoitoalueen 

urakoitsija toimii täysin yksityisrahoituksella urakoinnin perustuessa MAC-

hankintamalliin. Tästä mallista käytetään nimitystä Privately Financed Managing 

Agent Contractor (PFMAC). Mallissa siirretään suurempia riskejä urakoitsijalle, 

sopimusaika on 15–30 vuotta ja mallin mekanismit muistuttavat pääomaprojektin 

DBFO-mallia. PFMAC-mallista on kuitenkin vähän kokemustietoa saatavilla. 

Samankaltaisia ominaisuuksia sisältää Suomessakin käytetty elinkaarimalli. 

(Pakkala 2002.) 

2.1.4 Perinteinen malli – yksikköhintaurakka 

Perinteinen yksikköhintaurakointia käyttävä hankintamalli on edelleen yleisesti 

käytetty malli hoidon alueurakoiden hankinnassa. Kuviossa 3 on esitetty perinteisen 

mallin suhdeverkosto. Kuvioon on merkitty vain yksi urakoitsija, mutta käytännössä 

mallissa käytetään useampia sopimuksia ja palveluiden toimittajia. 

Perinteisessä mallissa työskentely perustuu tilaajan määrittelemiin 

määrämitattaviin tekijöihin ja työsuoritteisiin. Tarjouskilpailuvaiheessa urakoitsija 

määrittelee omat hintansa näille määrämitattaville suoritteille. Urakan 

kokonaishinta määräytyy lopulta tehtyjen suoritteiden ja niitä vastaavien hintojen 

mukaisesti. 

 

Kuvio 3. Perinteisen hankintamallin suhdeverkosto (Hunter & Kyle 2001). 

Perinteinen malli tukeutuu kuvion 3 mukaisesti konsultin kehittämiin ja ylläpitämiin 

hyvin toimiviin suhteisiin sekä asiakkaan että urakoitsijan suuntaan. Konsultin 

vastuulla on huollon ja turvallisuuden strategioiden päättäminen, toimintojen 

ohjaaminen, fyysisen työn sopimusten valmistelu ja hallinta sekä suurten 
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parannusten eteenpäin vieminen. Urakoitsijalle kuuluvat vain sopimukseen merkityt 

työsuoritteet. Perinteisessä hankintamallissa nämä urakoitsijaa koskevat fyysisen 

työn sopimukset sisältävät muun muassa pääteiden huollon, kasvillisuuden hoidon 

ja ajoratamerkinnät. (Hunter & Kyle 2001.) 

2.1.5 Hybridimalli 

Hybridimalli on askel kohti lopputuotevaatimuksien huomiointia hoidon 

alueurakoissa. Sopimukset ovat kestoltaan usein viisivuotisia (2+1+1+1) ja 

toimittajan suorituskyvyn tulee täyttää vuosittain asetetut tavoitteet, jotta sopimus 

uusitaan seuraavaksi vuodeksi. Mallin käytöllä voidaan saada lisäaikaa toimittajalle 

muodostaa riittävä kokemus ja liittoutumat PSMC -malliin siirtymistä varten. 

(Hardy 2001.) Kuviossa 4 on esitetty hybridimallin suhdeverkosto ja toimijat. 

 

 

Kuvio 4. Hybridimallin suhdeverkosto (Hunter & Kyle 2001). 

Hybridimalli ei sisällä tien pintamateriaalin pinnoitusta ja korjausta, joten se eroaa 

huomattavasti PSMC -mallista. Näiden osa-alueiden huolehtimisesta on sovittu 

vuosittaisilla suorituskykytavoitteilla. Urakoitsija on vastuussa lyhyen aikavälin 

töiden suunnittelusta ja samalla myös fyysisen työn suorituksesta hyväksytyllä 

tavalla. (Hardy 2001.) 

Konsultin tehtäviin hybridimallissa kuuluvat Hunterin ja Kylen (2001) mukaan 

omaisuuden kehittäminen ja kymmenen seuraavan vuoden suunnitelman ylläpito, 

yhteistyö urakoitsijan kanssa riittävän palvelutason saavuttamiseksi, vaikuttaminen 

jaksottaisen huoltotyön kohteisiin ja laajuuteen sekä auditoinnin järjestäminen niin 

urakoitsijan kuin konsultin omien toimien arviointia varten. Työskentely tapahtuu 

hyvin läheisessä yhteistyössä eri osapuolten kanssa, joten mallissa on hyödyllistä 

luoda ilmapiiri, jossa kummankin hyöty riippuu toisen suorituksesta. (Hunter & 

Kyle 2001.) 

Hybridimalli on pitkälti yhtenevä Yhdysvalloissa paljon käytettyyn Construction 

Manager/General Contractor urakointimalliin, jossa pääurakoitsijan vastuulla on 

projektinjohto, muiden toimittajien hallinta ja koordinointi sekä projektin 

ohjaaminen tavoitteiden mukaisesti ulkopuolisen konsultin avustaessa. 

Hybridimallia voidaan Gransberg ym. (2010) mukaan pitää PSMC-mallin 

esiasteena ja sitä voidaan käyttää rakentamaan silta projektin – esimerkiksi 

tiekohteen – rakennusvaiheen ja ylläpitovaiheen välille. (Gransberg ym. 2010.) 
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Uudessa-Seelannissa hybridimallia (hybrid PSMC) on käytetty kohteisiin, jossa 

sama urakoitsija toteuttaa projektin ja suorittaa hoitourakoinnin. Tällöin käytetään 

sekä rakentamisen/hoidon kattavaa sopimusta että omaa sopimusta 

suunnittelutyölle. Sopimusten kesto vaihtelee 5 ja 10 vuoden välillä. (Gransberg 

ym. 2010.) 
Hybridimallin etuna on Gransberg ym. (2010) mukaan PSMC-mallia 

vähäisempi tietomäärän tarve tarjouskilpailuvaiheessa, koska urakoitsija voi 

laskuttaa osan työsuoritteista tilaajalta määrämitattavien yksikkösuoritteiden 

mukaan. Toinen hybridimallin etu PSMC-malliin verrattuna on se, että hybridimalli 

ei tarvitse eräiden pitkän aikavälin tavoitteiden määrittelyä, mikä vähentää 

suunnittelutoimien, kuten esimerkiksi tien pinnoitteen kunnon mallintamisen 

työmäärää. (Gransberg ym. 2010.) 

2.1.6 PSMC -malli 

Lopputuotevaatimuksiin perustuvien kokonaisvastuu-urakoiden sopimukset eli 

Performance Specified Maintenance Contract (PSMC) sopimukset ovat 

kasvattaneet viime vuosina suosiotaan infrastruktuurin hoidon hankinnassa. 

Kokonaisvastuu-urakassa tilaaja maksaa urakoitsijalle infrastruktuuriomaisuuden 

kunnon ylläpitämisestä sopimuksessa kuvattujen laatuvaatimusten tasolla. 

Edistyneimmät sopimukset eivät sisällä lainkaan menetelmäkuvauksia ja siten ne 

antavat urakoitsijalle täyden vapauden valita itselleen sopivat työmenetelmät. 

Työstä sovitaan maksettavaksi yksi kertasumma. PSMC-nimitys on käytössä mallin 

yhteydessä lähinnä eteläisellä pallonpuoliskolla, mutta nimitys on yleistynyt myös 

Suomessa mallin käytön myötä. (Mäntylehto 2003.) Suomessa PSMC-mallin 

mukaista urakkaa on myös kutsuttu nimellä lopputuotevaatimuksiin perustuva 

hoidon kokonaisvastuu-urakka. 

Suorituskykyyn perustuvat sopimukset määrittelevät velvollisuudet ja työn 

tulokset pelkästään lopputuotevaatimuksilla. Näiden laatuvaatimusten täyttymisen 

mukaan maksetaan urakoitsijan palkkio. Sopimuksen tulee kestää riittävän kauan, 

jotta urakoitsijan suorituskykyä voidaan mitata, seurata ja arvioida. Voidaan sanoa, 

että urakoitsijalla on tietynlainen omistussuhde sopimuksessa määriteltyyn 

hoidettavaan alueeseen sopimuksen ajan. Urakoitsijan vastuulla ovat kaikki 

käytännön toimenpiteet, joilla estetään omaisuuden kuluminen. (Hardy 2001.) 

Lopputulokseen perustuvissa sopimuksissa tien ylläpitoon sisältyvät rutiinitöiden 

lisäksi määräajoin toistuvat huollot, kunnostaminen ja korjaus. (Matinheikki 2010.) 

Tulostavoitteiden kääntäminen työsuunnitelmaksi on oleellista mallin 

soveltamisessa, vaikka se on muissa malleissa lähinnä tieviranomaisten osaamista. 

PSMC-mallissa tulostavoitteiden ymmärtäminen kuuluu sekä tilaajan että 

toimittajan työnkuvaan. (Matinheikki 2010.) Tilaajan on osattava määrittää kohteen 

kannalta oleelliset lopputuotevaatimukset ja toimittajan on osattava täyttää tai 

ylittää nämä vaatimukset. 

Kuviossa 5 on kuvattu PSMC-mallin suhdeverkosto. Mallin asiakas eli tilaaja 

voi kokea asemansa turvalliseksi, sillä seuraavien vuosien taloudelliset sitoumukset 

ovat tiedossa kauas eteenpäin. Pitkä sopimusaika tekee osaltaan myös urakoitsijan 

ja konsultin aseman turvatuksi. Mallissa urakoitsija hoitaa sopimuksen tilaajan 

kanssa ja konsultti on tavallisesti mukana sopimuskumppanina. Urakoitsijan 

auditoinnit ovat menestyksen ehtona, koska tilaaja haluaa tietää tarkoin omaisuuden 

kunnon ylläpidon ja kehittymisen. Auditoija raportoi omaisuuden kunnon seurannan 

suoraan asiakkaalle. (Mäntylehto 2003.) 
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Kuvio 5. PSMC-mallin suhdeverkosto (Mäntylehto 2003). 

Pitkäaikaisista lopputuotevaatimuksiin pohjautuvista sopimuksista käytetään 

useita erilaisia termejä, jotka vaihtelevat niin maiden sisällä kuin niiden välilläkin. 

PSMC nimitys on vakiintunut mallin nimitykseksi sen yleisimmissä käyttökohteissa 

Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa. 

PSMC-mallissa urakkaan tarvittavan työn määrä saadaan ennustamalla 

hoidettavan kohteen kunnon kehittyminen tulevaisuudessa. Urakoitsija siis 

määrittää urakan hinnan ennusteesta, joka on olennainen osa urakassa onnistumista. 

Alalla on useita mielipiteitä nykyisten ennustusmenetelmien riittävyydestä. Jos 

sopimuksessa ei pystytä arvioimaan tien jäljellejäävää elinikää, on hyötyjä vaikea 

määrittää. Epäluottamus ennusteita ja rappeutumismalleja kohtaan on usein este 

suoritusperusteisten sopimusten solmimiselle. (Hardy 2001.) 

2.1.6.1. Lopputuotevaatimukset 

Lopputuotevaatimuksiin perustuvalla hoidon kokonaisvastuu-urakalla tarkoitetaan 

käytännössä kansainvälisesti laajalti käytetyn PSMC-hankintamallin urakkaa. Tässä 

työssä lopputuotevaatimuksia tarkastellaan juuri PSMC-mallin avulla.  

Pakkalan (2002) määrittelyn mukaan lopputuotevaatimukset määritellään 

haluttuina lopputuloksina tai lopputuotteen ominaisuuksina. Esimerkiksi päällysteet 

kuvataan tasaisuuden (IRI), urautuneisuuden, kitkan, pintarakenne- ja 

halkeiluominaisuuksien avulla ja liikennemerkkien kohdalla tarkastellaan niiden 

heijastusominaisuuksia. 

Oikeiden lopputuotevaatimusten määrittäminen on Zietlowin (2002) mukaan 

haastava tehtävä, ja se lisää tilaajan työmäärää PSMC-mallissa muihin 

urakointimalleihin verrattuna. Tavoitteena on kokonaiskustannusten minimointi, 

minkä seurauksena myös yksittäisen tienkäyttäjän kustannukset alenevat. 

Epäselvyyksien välttämiseksi vaadittavat lopputulokset tulee määritellä selvästi ja 

niiden täytyy olla puolueettomasti mitattavissa. Tyypillisiä tien vaatimuksia ovat 

tasaisuuden lisäksi kuopattomuus, uraisuuden ja halkeilun hallinta, auton renkaan ja 

tien välisen kitkan määrä sekä viemäristön liejuuntumisen tai tukkeutumisen 

estäminen. (Zietlow 2002.) 

Lopputulosvaatimukset, joihin PSMC-mallin toiminta perustuu, ovat 

standardeja, joita vastaan huoltoa ja tien ylläpitotehtäviä verrataan. Hyväksyttävän 

suorituskyvyn raja vaihtelee eri teiden välillä, koska lähtökohdat voivat olla hyvin 

erilaiset. Esimerkiksi vanhan tien kunnostaminen uuden tien tasolle ei ole 
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kustannustehokasta, eikä myöskään järkevää. Samoin vilkkaasti liikennöity tie 

vaatii enemmän hoitoa kuin esimerkiksi rauhallinen kylätie. Tätä tiekohtaista 

hoidon laatuvaatimustasoa kuvataan palvelutasoilla. Palvelutason asteiden avulla 

selvennetään, minkä tasoisen lopputuloksen odotetaan olevan. Urakkakohtaisella 

lopputuotekuvauksella ilmaistaan se, mistä tien ominaisuudesta hoidossa on kyse, 

jolloin ennalta määritelty lopputulos voi vaihdella urakka-alueiden välillä. 

(Mäntylehto 2003, Zietlow 2002.) 

Lopputuotevaatimuksia sisältäviä sopimuksia käytettäessä on tärkeää, että 

kaikki osapuolet ymmärtävät, mitä mittauksia halutut lopputulokset vaativat. 

Halutut ja tyydyttävät toiminnan tasot on määriteltävä erittäin huolellisesti, jotta 

kustannuksiin ja laatutasoon ei tulisi suuria muutoksia verrattuna aikaisempiin 

sopimuksiin. (Pakkala 2002.) 

Kokonaisvastuu-urakan hankintamallista on myös käytetty maailmalla erästä 

muunnelmaa, jossa hoidon piiriin ei kuulu tiestön peruskorjausta ja 

uudelleenpinnoitusta ja sopimusaika on 5-8 vuotta. Tällöin sopimuksessa voidaan 

käyttää myös suoriteperusteisia elementtejä, vaikka käytettävä sopimustyyppi 

pohjautuukin kerralla maksettavaan kokonaishintaan. 

2.1.6.2. PSMC-hankintamallin edut ja riskit 

Hunterin ja Kylen (2001) mukaan PSMC-hankintamallilla voidaan saavuttaa monia 

hyötyjä niin asiakkaalle kuin urakoitsijallekin. Myös tienkäyttäjä eli palvelun 

loppukäyttäjä hyötyy, koska lopputuotevaatimukset määritellään tienkäyttäjien 

asiakastarpeiden suuntaisesti. 

Selvimpiä PSMC-hankintamallin etuja ovat Pakkalan (2002) mainitsemat 

kustannussäästöt, jotka aiheutuvat urakointitoiminnan tehostumisesta. Muita 

PSMC-malliin yhdistettyjä etuja ovat palvelutason parantuminen ja parempi 

omaisuudenhallinta, jotka perustuvat urakoitsijan kehittyneempään toimintaan 

verrattuna tilaajan omaan palveluita tuottavaan organisaatioon. Malliin siirtyminen 

integroi urakoiden tilaajapalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä mahdollistaa 

uudenlaisen riskin siirron, mikä on myös merkittävä malliin liittyvä etu. PSMC-

mallin avulla voidaan lisäksi saavuttaa innovaatioita, uuden alan kehitystä ja 

kumppanuustoiminnan mahdollisuuksia. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että 

lopputuotevaatimuksiin pohjautuvilla sopimuksilla on tarkoitus saada asiakkaalle 

parempaa vastinetta sijoitetulle rahalle, mikä tapahtuu käytännössä saavuttamalla 

aikaisempaa parempi palvelutaso halvemmalla hinnalla. (Hardy 2001.) 

PSMC-hankintamalliin liittyviä selkeitä haittoja ja riskejä ovat kilpailutuksen 

kalleus ja pitkä kilpailutusaika. Mallin soveltamisessa on havaittu sosiaalisen tasa-

arvon laskua kilpailun vähenemisen muodossa, koska urakat menevät tavallisesti 

suurille urakoitsijoille. Maailmanlaajuisesti valtaosa sopimuksista ovat rahallisesti 

suuria, jolloin pienet urakoitsijat eivät uskalla osallistua näin kalliisiin ja laajoihin 

projekteihin.  

Pitkäaikaiset sopimukset voivat luoda myös epävarmuutta sopimusosapuolille ja 

mobilisointiasiat vaativat huomiota. Urakoitsijan vastuun kasvaminen voi olla 

tilaajan kannalta hyvä asia, mutta se voi myös aiheuttaa tunteen hallinnan 

menettämisestä ja huonosta joustavuudesta, koska urakoitsijan suorituskyky 

koetaan riskiksi kaikenlaisissa tienhoitosopimuksissa. (Pakkala 2002.)  

Eräs malliin liittyvä haaste on lopputuotevaatimuskriteerien mittaaminen ja 

määrittäminen (Hardy 2001). On mahdollista, että haluttua lopputulosta ei 

välttämättä saavuteta, vaikka kriteerit täyttyisivätkin. Jos omaisuuden lähtötaso on 

huonosti määritetty tai mittaukset eivät ole toistettavissa, on urakoitsijan 
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mahdotonta laatia toimintasuunnitelmia tulevia vuosia varten. Riskinä on tällöin 

tien kunnon heikkeneminen, mutta riskiä voidaan yleensä alentaa huomattavasti 

seuraavan kymmenen vuoden kuluessa kokemuksen karttuessa. (Pakkala 2002.) 

Kokonaisvastuu-urakassa urakkahinnasta sovitaan etukäteen sopimuksen 

tekovaiheessa, mikä lisää osapuolten riskiä esimerkiksi muuttuvien tekijöiden, 

kuten sään vaikutuksen takia. Esimerkiksi keskimääräistä kylmempi ja 

runsasluminen talvi voi tehdä hoitosopimuksesta urakoitsijalle kannattamattoman, 

mutta toisaalta tilaajalle kannattavan. Vastaavasti sääolojen ollessa keskimääräistä 

helpommat, hyötyy urakoitsija sopimuksesta suhteellisesti enemmän, ja tilaajalle 

sopimus on tällöin vähemmän kannattava. (Mäntylehto 2003.) 

Kuten aiemmin on todettu, lopputuotevaatimuskriteerien määrittäminen johtaa 

parempaan asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen, mikäli asiakastarpeet on tunnistettu 

oikein. Jos työsuorituksia tulkitaan pelkästään tekniseltä kannalta, voi asiakkaan 

todellinen tarve jäädä epähuomiossa täyttämättä. Mäntylehdon (2003) mukaan 

aikaisemmin palveluita tarjoavilla yrityksillä ei ollut minkäänlaista käsitystä 

asiakkaiden tarpeista. Käytännön kokemuksista on huomattu, että useimmissa 

tapauksissa lopputuloksiin perustuvat sopimukset ovat olleet asiakastarpeen 

tunnistamisen kannalta toiminnan vauhdittajia. (Mäntylehto 2003.) 

Osa malliin liittyvistä hyödyistä johtuu kilpailutuksesta ja palvelutuotannon 

ulkoistamisesta, mutta ne voidaan silti lukea malliin liittyviksi eduiksi. Osa 

hyödyistä on kuitenkin seurausta lopputuotevaatimusten soveltamisesta. 

Käytännössä on huomioitava monia eri näkökantoja ennen siirtymistä PSMC-mallin 

kaltaisiin innovatiivisiin menetelmiin. Pakkalan (2002) mukaan käytäntöjen 

muuttaminen on haastava prosessi, mutta se on joskus tärkeää, jotta pysytään nyky-

yhteiskunnan tahdissa. 

2.1.6.3. Uutta kansainvälistä kirjallisuutta lopputuotevaatimuksiin 
perustuvista kokonaisvastuu-urakoista (PSMC) 

Gransberg ym. (2010) kuvaavat PSMC-hankintamallin luonteen painottuvan 

enemmän prosessin tuloksiin kuin syötteisiin. Tämä onkin PSMC-mallin hyötyjen 

perimmäinen lähde, koska tilaajan ei ole mielekästä maksaa työsuoritteista, 

materiaaleista, prosesseista eikä toiminnoista, vaan lopputuloksista. Tämän vuoksi 

kaikki toiminta PSMC-mallin urakoissa keskittyy mitattavien 

lopputuotevaatimuksien täyttämiseen. Se puolestaan mahdollistaa tilaajan 

hoitourakoiden päätöksentekokriteerien muutoksen kustannusten minimoinnista 

kohti asiakasarvon maksimointia. (Gransberg ym. 2010.) 

Gransberg ym. (2010) mukaan Uuden-Seelannin onnistuneet PSMC-

hankintamallin urakat ovat hyödyntäneet metodologiaa, joka pyrkii tunnistamaan 

jokaiseen lopputuotevaatimukseen ja sen saavuttamiseen liittyvää riskiä. 

Riskimetodologian tehtävänä on minimoida, eristää ja eliminoida riskejä, jotka 

liittyvät lopputuotevaatimuksien täyttymiseen. Kansainvälisen kokemuspohjan 

perusteella on havaittu hyväksi projektintoteutustavaksi toimintamalli, jossa 

urakoitsija suunnittelee, rakentaa ja suorittaa hoidon samalle kohteelle (Keir & Van 

Blerk 2012). 

Urakoitsijan laaja kokemus mahdollistaa kattavan riskiarvion ja 

lopputuotevaatimusten määrittelyn jo aikaisessa vaiheessa projektia. Riskiarvio on 

hyödyksi hoitosopimuksen laatimisessa kummallekin osapuolelle kannattavaksi. 

Eräs suurin riskiarvion osa on tienpinnan mallinnus, koska se antaa tarkkaa tietoa 

tiestön kunnon kehittymisestä. (Keir & Van Blerk 2012) 
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Urakoitsijan laaja osallistuminen voidaan toteuttaa myös muiden mallien ja 

menetelmien, kuten elinkaarimallin, yksityistämisen ja ECI:n (early contractor 

involvement) avulla. Iso-Britanniassa ECI-menetelmällä on saatu hyödynnettyä 

urakoitsijoiden hoitotietämystä menestyksekkäästi jo rakennusprojektin 

suunnitteluvaiheessa. (Gransberg ym. 2010.) 
PSMC-hankintamalli tukee kumppanuustoimintaa, koska se kannustaa tiedon 

jakamiseen, teknologisen edistyksen käyttöönottoon suunnittelussa ja johtamisessa 

sekä tehokkaaseen projektinhallintaan. Toimivassa suoritusperusteisessa 

hankintamallissa otetaan huomioon kumppanuusnäkökohta, jolloin jokaisen 

osapuolen tavoitteet tunnistetaan ja huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Keirin ja 

Van Blerkin (2012) mukaan suhteiden merkitystä PSMC-hankintamallissa täytyy 

korostaa entisestään, koska luottamus on yksi PSMC-mallin peruselementti. Pitkä 

sopimusaika tekee osaltaan toimivan suhdetoiminnan olennaiseksi osaksi mallia. 

Lisäksi moni PSMC-mallin haaste voidaan ratkaista sillä, että osapuolet 

ymmärtävät ja kunnioittavat toistensa asemaa urakassa, jolloin kaikki pyrkivät win-

win-tilanteeseen. (Keir & Van Blerk 2012.) 

Pakkalan (2005) mukaan eräs merkittävimmistä PSMC-hankintamallin eduista 

liittyy sen hyvään sovellettavuuteen pääomaprojektien yhteyteen. Kansainvälisten 

kokemuksien mukaan PSMC-hankintamallia on pystytty soveltamaan lähes 

jokaisen pääomaprojektin toteutusmenetelmän kanssa (Gransberg ym. 2010, 

Pakkala 2005, Tamin 2011). PSMC-hankintamalli ei näin ollen aseta juurikaan 

rajoituksia kohteen rakennus/toteutusmenetelmälle. Olennaista on saman 

urakoitsijan laaja osallistuminen suunnittelu/rakennusvaiheeseen, mikä 

mahdollistaa monet PSMC-mallin eduista (Tamin 2011). Voidaan siis sanoa, että 

tilaajan ja urakoitsijan kokemus ja tietämys hoidettavasta kohteesta ovat suuressa 

roolissa, jos PSMC-hankintamallin kaikki edut halutaan hyödyntää. 

Ratkaisevia tekijöitä PSMC-mallia sovellettaessa ovat Gransberg ym. (2010) 

selvityksen perusteella urakoitsijan pitkäaikainen osallistuminen, riskiarvion 

asianmukainen toteutus, lopputuotevaatimuksien oikeaoppinen laadinta ja kaikkiin 

olosuhteisiin soveltuvat mittausmenetelmät. 

Raportissaan Keir ja Van Blerk (2012) luettelevat PSMC-mallin erääksi 

vahvuudeksi pitkän sopimusajan (jopa 10 vuotta) ja sen mukana seuraavan 

jatkuvuuden, joka mahdollistaa urakoitsijan oppimisen ja toiminnan tehostamisen. 

Pitkä sopimusaika tuo myös työntekijöille turvallisuuden tunnetta, koska 

taloudelliselta kannalta työntekijöiden työolot pysyvät hyvällä tasolla. Pitkän 

aikavälin näkökulma vähentää myös pakollista käytäntöjen uudelleenopettelua. 

PSMC-hankintamalli tekee myös urakan koordinoinnista yksinkertaista, koska 

urakoitsija muodostaa yhden kontaktipisteen kaikille verkostoon liittyville asioille. 

Mallin vahvuudeksi raportissa lueteltiin myös hoitoalueen kuvaannollisen 

omistajuuden siirtyminen urakoitsijalle, mikä auttaa työmenetelmien 

kehittymisessä. (Keir & Van Blerk 2012.) 

Manion ja Tighe (2007) sekä Ozbek ja de la Garza (2011) kertovat PSMC-

mallin käyttöönoton tuoneen suoria ja mitattavia säästöjä liikenneonnettomuuksien 

ennaltaehkäisyssä. Sen voidaan myös kertoa olevan eräs merkittävä PSMC-malliin 

liitettävä hyöty. 

 

PSMC-hankintamallissa havaittuja haasteita 

Keir ja Van Blerk (2012) ovat arvioineet raportissaan yksittäistä Uudessa-

Seelannissa toteutettua tienhoidon lopputuotevaatimuksiin perustuvaa 

kokonaisvastuu-urakkaa. Raportti pyrkii arvioimaan lopputuotevaatimuksiin 

perustuvan kokonaisvastuu-urakan (PSMC) hankintamallin toimivuutta hoidossa. 
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Tutkittu urakka on ollut ensimmäisiä Uudessa-Seelannissa toteutettuja PSMC-

mallin mukaisia urakoita. 

PSMC-hankintamalliin liittyy Keirin ja Van Blerkin mukaan monia muuttujia, 

jotka voivat aiheuttaa urakoitsijalle taloudellisia paineita. Tällaisia muuttujia ovat 

mm. raaka-ainehintojen indeksisidonnaisuus, tienkäytön odottamaton kasvaminen 

sekä pitkä-aikaiset sopimussitoumukset. Myöskään ei ole tavatonta, että urakan 

johtohenkilöt vaihtuvat useaan kertaan urakan aikana. Uusilla henkilöillä täytyykin 

olla hyvä käsitys sopimuksen yksityiskohdista ja tehdyistä päätöksistä, jotta he eivät 

tee turhia muutoksia jo kertaalleen opittuihin urakkakäytäntöihin. (Keir & Van 

Blerk 2012.) 

Keirin ja Van Blerkin (2012) käsittelemässä urakassa urakoitsija sitoutui 

kunnostamaan 50% tieverkostosta siten, että tienpinnan eliniäksi tulee 25 vuotta. 

Sopimuskauden aikana liikenne tieverkostossa kasvoi kuitenkin odotettua 

enemmän, minkä takia tienpinnan kunto heikkeni arvioitua nopeammin. Tämä 

puolestaan pakotti urakoitsijaa lisäämään tienpintojen kunnostusta yli budjetoitujen 

määrien, jotta tieverkosto pysyisi sopimuksessa määritellyssä kunnossa. Kun tähän 

yhdistetään tien pinnoitusmateriaalin hinnannousu, kohtasi urakoitsija suuria 

haasteita urakan pitämisessä budjetissa. Kyseisessä tapauksessa urakoitsija oli 

sitoutunut laatutavoitteeseen, jota ei pystynyt budjetin rajoissa täyttämään, mikä 

johti kasvaviin säästöpaineisiin urakan loppuvaiheessa. (Keir & Van Blerk 2012.) 

Edellä mainittu esimerkki painottaa mallinnuksen ja riskiarvion tärkeyttä 

PSMC-sopimusta tehdessä, jotta sopimuksesta tulee kustannustehokas sekä tilaajan 

että urakoitsijan kannalta. Sama huomio on noussut esille myös muissa 

kirjallisuuslähteissä. (Gransberg ym. 2010, Keir & Van Blerk 2010.) 

Suhdetoiminnan mahdollinen toimimattomuus voi olla haaste, koska PSMC-

hankintamallissa urakoitsijan, konsultin ja asiakkaan keskinäiset suhteet ovat 

ratkaisevia hankintamallin toimivuuden kannalta. Hankintamalli voi kääntyä 

kannattamattomaksi, jos kommunikointi laatuvaatimuksista on puutteellista. (Keir 

& Van Blerk 2012.) Urakan toimivuuteen luo uhkia mm. se, että soveltuvia 

toimihenkilöitä ei ole saatavilla urakan käynnistyessä. Myös PSMC-hankintamallin 

soveltaminen ensimmäistä kertaa tietylle tiealueelle voi olla haastavaa ilman 

siirtymäaikaa hankintamallien välillä. (Keir & Van Blerk 2012.) 

PSMC-mallin urakoiden arviointiin on kehitetty työkaluja ja teoreettisia 

viitekehyksiä. Damnjanovic ja Zhang (2008) esittelevät kolmiosaisen menetelmän 

lopputuotevaatimuksiin liittyvien riskien tunnistamiseen. Menetelmään kuuluvia 

vaiheita ovat luotettavuuteen perustuva tienpinnan kunnon mallinnus, 

ennaltaehkäisevä hoito ja kunnostus ja lopputuotevaatimuksien riskien 

hinnoittelumalli. (Damnjanovic & Zhang 2008.) 

 

PSMC-sopimusten kilpailuttaminen tarjouskilpailulla 

Tarjouskilpailua on käsitelty paljon urakointimalleja käsittelevässä viimeaikaisessa 

kirjallisuudessa. Hensher ja Stanley (2008) kritisoivat käytäntöä, jossa tilaaja 

järjestää toistuvasti tarjouskilpailun vain muutamalle toimittajalle, koska toistuva 

tarjouskilpailun järjestäminen tuottaa paljon vaihdantakustannuksia. Nämä 

vaihdantakustannukset ovat vältettävissä järjestämällä sopimuksen muodostus 

ilman tarjouskilpailua. 
Gransberg ym. (2010) mukaan merkittävä haaste lopputuotevaatimuksiin 

perustuvien urakoiden tarjouskilpailussa on tien nykykunnon määrittäminen, koska 

se vaikuttaa ratkaisevasti urakan aikana tehtäviin toimenpiteisiin, ja sitä kautta 

sopimuskauden kuluihin. Gransberg ym. (2010) mukaan urakoitsija joutuu 

tekemään perinpohjaista työtä tarjouksen valmistelussa, jotta tarjouksesta tulisi 
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houkutteleva. Urakoitsija joutuu usein laatimaan omia lopputuotevaatimusmittareita 

tarjouksen laadinnassa, mikä voi johtaa siihen, että samoja puutteellisesti 

määriteltyjä mittareita käytetään itse urakan aikana. Jos tarjouskilpailu järjestetään, 

on oleellista, että tien kunto ja lopputuotevaatimuksien mittarit ovat jo valmiiksi 

määriteltyjä. (Gransberg ym. 2010.) 

Hensherin ja Stanleyn (2008) mukaan kilpailutettu tarjouskilpailu pyrkii 

määrittämään sopimuksen arvon, kun taas neuvoteltu sopimus pyrkii luomaan arvoa 

eli määrittämään parhaat ja tehokkaimmat keinot arvon luomiseksi tuotteelle tai 

palvelulle. Sen vuoksi neuvoteltu sopimus on lähes aina parempi vaihtoehto. 

Vaihdantakustannusten luonteen takia tarjouskilpailussa on mahdotonta keskittyä 

pelkästään relevantteihin asioihin. Lisäksi tarjouskilpailu kerää tietoa urakasta 

ennen sen alkamista, jolloin käytännön kokemuksia ei ole ehtinyt vielä muodostua. 
Edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi Hensher ja Stanley (2008) 

ehdottavat sopimuksen muodostamiseen käytäntöä, jossa ensin neuvotellaan 

kahdenkeskisesti ja solmitaan tietyn urakoitsijan kanssa suoritusperusteinen 

sopimus (esim. PSMC), minkä aikana urakoitsijan suorituskykyä arvioidaan. Jos 

urakoitsija ei suoriudu tavoitteiden mukaisesti, järjestetään tarjouskilpailu 

useammalle urakoitsijalle. Näin ollen, jos tarjouskilpailu päädytään järjestämään, on 

taustatietoa urakasta valmiiksi saatavilla. (Hensher & Stanley 2008.) 

2.1.7 DBOM-malli 

DBOM-mallissa urakoitsija toteuttaa perinteisen suunnittele–rakenna-

projektitoimituksen (DB) lisäksi kohteen ylläpidon ja hoidon (OM, Operate–

Maintain), mikä kasvattaa urakoitsijan vastuuta perinteiseen DB-malliin verrattuna. 

(Pakkala 2002). Mallissa tehdään yksi sopimus kaikille palveluille ja tuotteille. 

Sopimukset ovat pitkiä; urakoitsija voi ottaa kohteen rakentamisen sekä ylläpidon 

hoidettavakseen jopa 20 vuoden ajalle. 

Tamin ym. (2011) ja Federal Transit Administration (2002) mukaan DBOM-

mallin hyötyjä ovat esimerkiksi urakoitsijan mahdollisuus kehittää suunnittelun ja 

rakentamisen ratkaisuja kohteen ylläpidon kannalta sekä mahdollisuus optimoida 

käyttöomaisuusinvestointeja. Mallissa urakoitsijan on siis pohdittava 

pääomainvestointien vaikutusta kohteen ylläpitoon ja hoitoon. DBOM-mallissa 

tilaajalla on mahdollisuus siirtää huomattava osa riskeistä urakoitsijalle 

kokonaisvastuun siirtymisen myötä. (Federal Transit Administration 2002.) 

DBOM-mallin urakoitsija valitaan perinteisen DB-mallin tapaan tarjouskilpailun 

kautta. Pakkalan (2002) mukaan mallin heikkouksia ovat pitkä tarjouskilpailu ja 

kilpailuttamisen korkeat kustannukset. Olennaista on Federal Transit Administration 

(2002) mukaan mallissa varmistaa, että urakoitsija suorittaa itse kohteen 

suunnittelun tai on läheisesti mukana suunnitteluprosessissa, jotta hankintamallin 

hyödyt realisoituvat kohteen käyttöiän aikana. Tarvittaessa urakkaa voidaan jatkaa 

erillisellä hoitosopimuksella. Hoitourakan toteuttamiseen voidaan käyttää 

perinteisiä hoidon hankintamalleja. (Pakkala 2002, Tamin 2011.) 

2.1.8 Elinkaarimalli 

Elinkaarimalli on Suomeen sovellettu malli kansainvälisestä Public Private 

Partnership -mallista (PPP), jossa julkinen hanke toteutetaan yksityisin voimin. Se 

sisältää sopimuksen julkisen organisaation ja yksityisen osapuolen välillä määrätyn 

hankkeen koko elinkaaren ajalle. Elinkaarimallissa projektin yksityinen yritys ottaa 

hankkeen toteutuksen vastuulleen kokonaishintaa vastaan pitkälle aikavälille, 
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jolloin projektia varten perustettu yhteisyritys myös hankkii hankkeelle rahoituksen. 

Mallia on käytetty Suomessa tiehankkeisiin; esimerkiksi Valtatie 4:n osuus 

Järvenpää–Lahti on mallin avulla toteutettu tieprojekti. 

Elinkaarimalli on projektintoteutusmenetelmä, joka yhdistää pääomaprojektin 

toteutuksen ja siihen liittyvän hoidon toisiinsa samaan sopimukseen. Julkisen 

sektorin rooli on elinkaarimallissa usein ollut tilaajan rooli, joka painottuu 

suunnitteluvaiheen järjestelyihin. Mallilla on yhteisiä piirteitä 

rakennusteollisuudessa käytetyn DBFOM-mallin kanssa. Elinkaarimalli antaa 

kuitenkin nimensä mukaisesti enemmän painoarvoa kumppanuudelle (partnership), 

jonka pohjalta pyritään hyödyntämään osapuolien vahvuuksia. 

Maailmalla Public Private Partnership -mallia on sovellettu paljon mm. tietulleja 

sisältävien teiden rakennukseen ja operointiin. Kansainvälistä kiinnostusta 

Gransberg ym. (2010) mukaan on PPP-mallissa herättänyt toimittavan 

yhteisyrityksen projektiin sitoutuminen ja osallistuminen, joka kattaa lähes koko 

projektin elinkaaren. Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisen riskien tunnistamisen 

projektissa. Gransberg ym. (2010) rinnastavat elinkaarimallin hyödyt 

yksityistämisen hyötyihin. 

Elinkaarimallissa on yhteneväisyyksiä allianssimalliin ja Early Contractor 

Involvement (ECI) menetelmään sen osalta, että urakoitsijayritys osallistuu 

projektiin pitkällä aikavälillä. ECI-menetelmässä ei kuitenkaan ole tehty pitkän 

aikavälin kumppanuussuunnitelmaa, kuten elinkaarimallissa tehdään. (Leviäkangas 

ym. 2011.) 

Vaikka elinkaarimallilla voidaan saavuttaa monia etuja, liittyy siihen myös 

kritiikkiä. Elinkaarimalliin kohdistunut kritiikki on liittynyt pitkälti rahoitukseen, 

koska elinkaarimalli syö budjettirahoja pitkälle tulevaisuuteen. Yksityisen yrityksen 

lainarahoitus on myös lähes poikkeuksetta aina kalliimpaa kuin valtion 

lainarahoitus. Elinkaarimallin eduksi on yleisesti tunnustettu pitkän aikavälin 

sitoutuminen, joka hyödyttää sekä tilaajaa että tuottajaa, koska ratkaisuja on tehty 

projektin elinkaaren parhaaksi jo suunnitteluvaiheesta lähtien. (Leviäkangas ym. 

2011.) 

2.1.9 Allianssimalli 

Allianssi on kilpailullinen yhden tavoitekustannuksen urakkamenettely. 

Rakennusteollisuuden projektien muuttuminen yhä dynaamisemmiksi edellyttää 

sidosryhmiltä yhä enemmän kanssakäymistä ja yhteistyötä, mikä antaa perusteita 

allianssin soveltamiselle. Allianssissa sidosryhmät otetaan tiiviisti mukaan 

projektiin, millä on huomattu olevan suora vaikutus hankkeiden parempaan 

arvontuottoon ja tavoitteiden saavuttamiseen. Allianssille tyypillinen ominaisuus 

liittyy riskien käsittelyyn – allianssissa toimijat ennemminkin hallitsevat ja 

omaksuvat riskit yhdessä kuin yrittävät siirtää niitä. (Ahola 2008.) 

Rakennusurakoista allianssin käyttökohteiksi ovat Aholan (2008) mukaan 

valikoituneet suuret ja kompleksiset rakennusprojektit, koska niissä on kannattavaa 

jakaa riskiä ja toimia yhteisen edun nimeen. Allianssi sisältää paljon 

yhteneväisyyksiä integroiden projektitoimituksen (IPD) kanssa toimintatapojen 

osalta mm. integraatiossa, kokonaisuuden optimoinnissa sekä toimijoiden tiiviissä 

yhteistyössä yhteisen päämäärän eteen toimimisessa. 

Riskien ja palkkioiden jakaminen yhteistyön kautta antaa osapuolille 

mahdollisuuden sekä tulokselliseen että pitkäaikaiseen liiketoimintaan. 

Allianssimalli on suurten ja kompleksisten projektien toteutusmuoto, joka integroi 

toimijoita yhteiseen organisaatioon ja sopimukseen. Tällöin yritykset voivat 
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keskittää voimavaransa ydinosaamiseensa projektin tehokkaaseen toteutukseen. 

(Ahola ym. 2008.) Huomionarvoista on, että allianssi poikkeaa oleellisesti 

kumppanuustoiminnasta ja elinkaarimallista mm. kompleksisuutensa, kestonsa ja 

palkkiorakenteensa osalta. Allianssi on ensisijaisesti suurien ja kompleksisten 

pääomaprojektien toteutusmenetelmä. 

Perinteiseen urakointiin ja sen toimintatapoihin on kuulunut, että toimittaja tai 

toimittajat valitaan alimman tarjoushinnan perusteella, jolloin elinkaarikustannuksia 

ja muita välillisiä kustannuksia ei huomioida. Lisäksi perinteisessä urakkatyössä 

tilaajalla on tapana siirtää riskit muille toimijoille, kuten toimittajille ja 

vakuutusyhtiölle. Allianssimalli poikkeaakin siinä perinteisestä urakoinnista, että 

toimintaa ohjaavat luottamus sekä riskien ja tavoitteiden jakaminen tasapuolisesti. 

Lisäksi allianssimallissa kiinnitetään tavanomaista urakointia enemmän huomiota 

elinkaarikustannuksiin. (Ahola 2008.) Kun yritykset voivat keskittyä 

ydinosaamiseensa, saadaan kasvatettua arvontuotantoa asiakkaalle. (Aapaoja & 

Haapasalo 2011.) 

Perinteisen urakoinnin ongelmaksi on juurtunut yhteistyöorganisaatioiden 

jäsenten omanedun tavoittelu, vaikka periaatteellinen tavoite olisikin yhteinen 

menestyminen. Omanedun tavoittelun voidaan sanoa johtuvan liian aikaisin 

lukkoon lyödyistä suunnitelmista sekä palveluiden pieniin osiin pilkkomisesta. 

Tällöin toimijoiden tuotevastuu voi hämärtyä, mikä aiheuttaa ongelmia myöhemmin 

projektissa. Jatkuva ongelmien selvittely taas syö mahdollisuuden ja motivaation 

toimintatapojen kehittämiseen. Perinteisessä urakoinnissa käykin usein niin, että 

toimijoiden tuotevastuu hämärtyy ja ongelmia alkaa syntyä. Jatkuva ongelmien 

selvittely taas syö mahdollisuuden ja motivaation toimintatapojen kehittämiseen. 

Perinteisesti jokainen taho pyrkii optimoimaan omaa toimintansa, jolloin 

osaoptimointi ei tuota optimaalista kokonaisratkaisua. (Sakal 2005.) 

Suhdeperusteisesta liiketoiminnasta voidaan tunnistaa etuja kaikille osapuolille. 

Asiakkaalle näkyvimmät edut allianssista ovat kustannussäästöt kokonaisuuden 

optimoinnin ja asiakaslähtöisyyden kautta ja alihankkijoiden määrän väheneminen. 

Merkittävä kaikkia osapuolia hyödyttävä tekijä on riskien jakaminen. Projektin 

toimittajalle allianssin hyödyt ovat pitkäaikainen yhteistyö ja liiketoiminta. 

Kuten muissa pitkäkestoisissa urakkasopimuksissa, kuten mm. PSMC-

sopimuksissa, myös allianssissa innovaatioiden mahdollisuus voidaan laskea pitkän 

aikavälin hyödyksi. Kolmas pitkän aikavälin etu on pääomaprojektin jälkeisten 

palveluiden vaikutus, joka tuottaa asiakkaalle arvoa koko hankkeen elinkaaren ajan 

ja luo lisäksi toimittajalle liiketoimintaa. (Ahola 2008, Sakal 2005.) 

2.1.9.1. Allianssin peruselementit, ideologia ja kompensaatiorakenne 

Alliansseista voidaan tunnistaa tietyt pääpiirteet, jotka mahdollistavat allianssin 

kustannus- ja aikatauluhyödyt. Ross (2003) mukaan allianssiin kuuluu kolme 

rakenteellista tyyppipiirrettä: yhteinen sopimus, yhteinen organisaatio ja riskien 

jakaminen. Nämä pääpiirteet ovat rakenteellisia, ja esiintyvät siksi jokaisessa 

allianssissa. Olennaista on myös se, että allianssi rakennetaan täysin ”puhtaalle 

pöydälle” – ainoastaan tällöin kyseessä on aito allianssi (pure alliance), joka voi 

tuottaa allianssilta odotettuja hyviä tuloksia. 

Integroitu projektitiimi (IPT) tarkoittaa allianssiorganisaation osaa eli projektin 

toteutuksesta huolehtivaa organisaatiota, mutta ei terminä kuitenkaan käsitä koko 

allianssia. Allianssiurakka ja projektiallianssi tarkoittavat yleisesti projektin 

toteutustapaa, jossa käytetään hyväksi allianssia. 

Allianssin pääpiirteitä ovat seuraavat (Ross 2003, Sakal 2005): 
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 Kaikki tehdään yhteistyöperiaatteella projektin parasta ajatellen (best-for-

the-project), 

 Toimittajille taataan 100% hyvitys kuluista, jotka perustuvat avoimeen ja 

tarkastettavaan tilinpitoon. Tilitys voidaan jakaa kolmeen osaan (limb, 

kompensaatiorakenteen osat on esitetty kuviossa 6): 

 

Limb 1. Projektikustannukset: 100% hyvitys suoraan projektiin käytetyistä 

kuluista, mukaan lukien projektin kiinteät kulut. Tiedot ovat julkisia 

allianssin sisällä. 

Limb 2. Palkkio/kate: Kiinteä korvaus yrityksen yleiskuluista ja palkkiosta, 

joka perustuu tiettyyn prosenttiosuuteen tavoitekustannuksista. Tämä osa 

muodostaa myös toimittajien maksimiriskin. 

Limb 3. Yhteinen korvauskori häviöistä tai voitoista. Riippuen projektin 

tuloksesta, bonukset/sanktiot jaetaan ennalta sovitussa suhteessa. ”Kaikki 

voittavat tai häviävät yhdessä”. 

 

 Projektia hallitsee allianssin ohjausryhmä, jossa on edustettuna kaikki 

allianssin täysivaltaiset jäsenet. Kaikkien päätöksien tulee olla yksimielisiä, 

 Päivittäisen johtamisen hoitaa integroitu projektitiimi, ja päätökset tehdään 

aina projektin parasta ajatellen, 

 Ristiriidat ratkaistaan allianssin sisäisesti ilman oikeudenkäyntejä, 

 Allianssin jäsenet sitoutuvat noudattamaan allianssin periaatteita ja 

 Projektin toimitusprosessin johtamisen näkökulmana ovat korkea 

suorituskyky ja erinomaiset tulokset. 

 

Piirteet kuvaavat selkeästi allianssin yhteistoiminnallisuutta, mikä voidaankin 

Lahdenperän (2009) mukaan tiivistää kolmeen allianssia kuvaavaan sanaan: 

luottamus, sitoutuminen ja yhteistyö. Luottamus on allianssissa keskeinen elementti 

ja mahdollistaa riskien jakamisen sekä avoimen toimintakulttuurin. Luottamus 

kuitenkin vaatii aikaa ja luonnollista halua syntyäkseen. Näin ollen toimijoiden 

raskas ja intensiivinen valintavaihe onkin tärkeä, koska siinä tulevat esiin aidosti 

potentiaaliset toimittajat. (Lahdenperä 2009.) 

Allianssin ideologiaan kuuluu sekä voittojen (gain/win) että häviöiden 

(pain/lose) tasapuolinen jakaminen toimijoiden kesken. Tämä yhteistoiminnallisuus 

heijastuu myös allianssin kompensaatiorakenteesta. Allianssin 

kompensaatiorakenteeseen kuuluu kolme osaa (limb 1-3): projektikustannukset, 

palkkio sekä bonus/sanktio-kori. Nämä kolme kompensaatiorakenteen osaa on 

esitetty kuviossa 6 (Ross 2003). 
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Kuvio 6. Allianssin kompensaatiorakenne (Ross 2003). 

Tilaajan maksamaan urakkahintaan kuuluvat luonnollisesti projektikustannukset eli 

suorat- ja projektikohtaiset kustannukset, jotka korvataan suoraan toimittajalle 

projektin toteuttamisesta. Palkkioon sisältyvät yleiskulut ja kate. Yleiskuluja 

yritykselle aiheutuu mm. hallinnollisista toiminnoista. Kate määritetään 

allianssisopimuksessa joko prosenttiosuutena tavoitekustannuksista tai kiinteänä 

euromääränä. Määritetty tavoitekustannus sijaitsee kuviossa 6 palkkion ylärajalla 

(normaalin katteen ja bonuksen välissä). Viimeinen kompensaatiorakenteen osa on 

yhteinen suoritustasoon pohjautuva bonus/sanktiokori, josta maksetaan mahdolliset 

voitot tai häviöt toimittajien kesken tasapuolisesti ja sopimusehtojen mukaisesti. 

Yleensä suurissa projekteissa kaikki ei mene suunnitelmien mukaan – joko 

ilmenee ongelmia tai projektin omistaja haluaakin muutoksia (Scope Variation) 

kesken projektin. Kaikki muutokset eivät silti kuulu ”Scope Variationiin”, vaan 

ainoastaan silloin, jos muutokset vaikuttavat palkkioon (limb 2) tai bonus/sanktio -

suhteeseen. Allianssijärjestelmä mukautuu osittain muutoksiin, koska palkkiot 

lasketaan tavoitekustannusten (limb 3) pohjalta. Tavoitekustannusten muuttuessa 

myös palkkio muuttuu. Kaiken kaikkiaan ”Scope Variation” on harvinaista, koska 

allianssiprojektin suunnittelu on erittäin huolellista verrattuna perinteisesti 

toteutettuihin projekteihin. (Ross 2003.) 

2.1.9.2. Allianssin toteutus toimitusstrategiana 

Allianssin muodostaminen alkaa luonnollisesti allianssin valitsemisella 

toimitusstrategiaksi tilaajan toimesta. Jotta allianssin edut saadaan toteutettua, 

täytyy allianssi muodostaa ja toteuttaa asianmukaisella tavalla. Toimittajien valinta 

on syytä tehdä mahdollisimman huolellisesti, jotta toimittajat sopivat allianssimallin 

mukaiseen yhteistyöhön, ja jotta allianssin hyödyt toteutuvat. Allianssin 
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muodostaminen on raskas ja vaativa tehtävä, jota ilman allianssimallin hyötyjä ei 

saada realisoitua. (Lahdenperä 2009.) 

Toimittajien valinta kaksivaiheisesti tarkoittaa tarjouspyyntövaihetta ja sen 

jälkeistä arviointia ja valitsemista. Nämä kaksi vaihetta on esitetty kuviossa 7. 

 

 
 

Kuvio 7. Allianssin muodostamisen kaksi päävaihetta (Department of Treasury and 

Finance 2006). 

Tilaajan työmäärä on suuri allianssin valintaprosessissa, mikä painottaa tilaajan 

vastuuta valintaprosessin, ja sen myötä allianssiprojektin toiminnan onnistumisesta. 

Muodostamisprosessista on mahdollista tunnistaa kolme päämuuttujaa, jotka ovat 

päätös allianssista, kumppanin etsiminen ja valinta sekä neuvottelut. Kaikissa näissä 

muuttujissa tilaajan rooli on keskeinen. (Lahdenperä 2009.) 

Vaikka allianssisopimus on pääpiirteittäin selkeästi määritelty mm. 

kompensaatiorakenteen osalta, pyrkii se kuitenkin jättämään tilaa toimijoiden 

innovoinnille ja integroitumiselle, koska se takaa parhaan mahdollisen 

lopputuloksen. Allianssin pyrkimys toimijoiden kokonaisvaltaiseen integroimiseen 

näkyy kustannusrakenteen lisäksi myös valintavaiheen tiiviistä yhteistyöstä. 

(Aapaoja & Haapasalo 2011.) 
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2.1.10 Synteesi hoidon hankintamalleista 

Tässä luvussa esitetään synteesi hankintamalleista, joita voidaan käyttää 

tieverkoston hoidon hankintaan. Samalla määritetään hankintamallit, jotka valitaan 

luvussa 3 toteutettavaan hankintamallien vertailuun. 

 

- Kaikki Suomessa yleisesti käytetyt tieverkoston hoitourakoiden 

hankintamallit ovat osoittautuneet toimiviksi tieverkoston alueurakoiden 

hankintamalleiksi. Sen johdosta hankintamallien vertailuun on perusteltua 

ottaa mukaan yksikköhintaurakka, hybridimalli ja PSMC-malli. 

- Hybridimalli on Suomessa yleisesti käytetty hankintamalli tieverkoston 

hoitourakoissa ja lisäksi se on pitkälti yhtenevä Yhdysvalloissa paljon 

käytettyyn Construction Manager/General Contractor hankintamalliin, 

minkä vuoksi CM/GM-malleja ei valita vertailuun. 

- MAC- ja ASC-malleja, jotka ovat Isossa-Britanniassa yleisesti käytettyjä 

hoidon hankintamalleja, ei valittu hankintamallien vertailuun mukaan, koska 

ne muistuttavat pitkälti hybridimallia, joka valitaan vertailuun. 

 

Infrastruktuurin hankinnassa pääomaprojektien toteutus on keskeisessä roolissa 

kohteen hoidon kannalta, joten on perusteltua tutkia eräitä innovatiivisia 

hankintamalleja, jotka sisältävät kohteen pääomaprojektin lisäksi hoidon ja 

mahdollisesti myös muuta hankintaa. Pakkalan (2002) ja Malvalehdon ym. (2011) 

mukaan innovatiivisilla ja kokonaisvaltaisilla hankintamalleilla voidaan saavuttaa 

etuja mm. kohteen elinkaarikustannusten, urakoitsijan aikaisemman kokemuksen 

hyödyntämisen ja arvon välittymisen kannalta. 

 

- DBOM-malli valitaan hankintamallien vertailuun mukaan, koska siinä 

yhdistyvät kohteen rakennus ja ylläpitovaihe, mikä mahdollistaa saman 

urakoitsijan osallistumisen kumpaankin vaiheeseen. Lisäksi malli on 

maailmanlaajuisesti paljon käytetty malli rakennusprojektien toteutukseen. 

- DBFOM-malli on samankaltainen elinkaarimallin kanssa, minkä vuoksi sitä 

ei sisällytetä hankintamallien vertailuun. 

- Elinkaarimalli on suunniteltu infrastruktuurin hankintaan ja sitä on 

sovellettu Suomessa aikaisemmin yhteen tiehankkeeseen. 

- Allianssia on sovellettu menestyksekkäästi suurten pääomaprojektien 

toteutukseen, minkä johdosta on perusteltua tutkia sen soveltuvuutta myös 

hoitourakoiden hankintaan. Tämän työn näkökulma allianssin soveltamisessa 

on tutkia allianssia yhdistetyn pääomaprojektin ja siihen liittyvän hoidon 

hankinnan kannalta. 

 

Suomessa käytettävät tieverkoston hoidon alueurakoiden hankintamallit on 

mielekästä käsitellä tämän työn analyysissä omana ryhmänään, koska ne keskittyvät 

hoidon hankintaan. Tämän työn hankintamallien vertailuun valitaan siis 

yksikköhintaurakka, hybridimalli, PSMC-malli omana vertailuryhmänään sekä 

lisäksi DBOM-malli, elinkaarimalli ja allianssi omana ryhmänään, jonka mallit 

sisältävät hoidon hankinnan lisäksi pääomaprojektin toteutuksen. 
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2.2 Moderni ja tehokas liikkeenjohto tieverkoston urakoissa 

Modernin ja tehokkaan liikkeenjohdon teoriasta voidaan löytää tekijöitä, jotka 

antavat suuntaviivoja tieverkoston urakoiden hankinnalle. Tässä luvussa tutkitaan 

kirjallisuutta modernin ja tehokkaan liikkeenjohdon teorioista ja pyritään 

muodostamaan urakoiden hankintamallien vertailuun tekijöitä, jotka modernin ja 

tehokkaan tuotantojärjestelmän tulisi täyttää tieverkoston urakoissa. 

2.2.1 Tieverkoston liiketoimintamalli 

Tieverkoston rakentamisen ja ylläpidon laaja-alainen tavoite on tarjota laadukas, 

yhtenäinen ja jatkuvasti kehittyvä tieverkosto, joka on kaiken tieliikenteen 

käytettävissä kohtuullisella hinnalla, jolloin tieverkoston toimijat saavat sijoitetulle 

pääomalle kohtuullista tuottoa, ja jolloin pääomalla tuotetaan mahdollisimman 

paljon arvoa tienkäyttäjälle jatkuvuuden periaatteen mukaisesti (mukaillen Hensher 

& Stanley 2008). Tieverkoston urakoilla pyritään toteuttamaan edellä mainittua 

tavoitetta. 

Tavoite on tieverkoston liiketoimintamalli ja se on johdettu Hensher & Stanleyn 

(2008) julkisen liikenteen tavoitteen määritelmästä. Tieverkoston 

liiketoimintamallissa loppukäyttäjänä eli asiakkaana on tienkäyttäjä, jonka 

asiakastarve ohjaa tieverkoston kehitystä ja arvontuotantoa. Arvontuotantoa 

käsitellään tässä työssä tieverkoston arvoketjuanalyysissä. Tällä hetkellä 

tienkäyttäjä maksaa tieverkoston käytöstä mm. veroilla, joista saatuja tuloja 

ohjataan edelleen tieverkoston urakoiden hankintaa toteuttaville organisaatioille, 

jotka ovat Suomessa tällä hetkellä pääosin julkisia organisaatioita. 

Herrala ja Pakkala (2012) laajentavat tieverkoston liiketoimintamallin 

näkökulmaa kunnan tieverkoston arvoverkkotarkastelulla. Kunnan tieverkoston 

arvoverkko on esitetty Herralan ja Pakkalan (2012) kuvaamana tämän työn 

liitteessä 2. Arvoverkkotarkastelun mukaan kunnat toteuttavat em. tieverkoston 

tavoitetta. Kuntien tieverkoston hankinnassa on havaittavissa mahdollisuus tehostaa 

toimintaa selkeämmällä jaolla tilaaja- ja tuottajaorganisaatioihin sekä käyttämällä 

enemmän yksityisiä urakoitsijoita tuottajina kunnan oman työvoiman sijasta. 

(Herrala & Pakkala 2012.) 

2.2.2 Infrastruktuurin omistajuus ja hallinnointi 

Tekniset verkostot, kuten tieverkosto, ovat tyypillisesti julkisen sektorin 

omistuksessa ja hallinnassa, koska ne koetaan usein yleishyödykkeiksi, joiden 

toiminta tulee taata kaikissa olosuhteissa. Maailmalla teknisten verkostojen 

yksityistäminen on aloitettu monissa maissa, mutta Suomessa lähestymistavaksi on 

ennemmin valittu liikelaitostaminen tai yhtiöittäminen kunnan omistamaksi 

osakeyhtiöksi. (Leviäkangas ym. 2011) 

Teknisten verkostojen, jotka ovat julkisessa omistuksessa (kuten tie-, katu- ja 

vesihuoltoverkosto sekä satamat, rautatiet ja lentokentät) rahoitus ja ylläpito ovat 

olleet pitkään haasteellisessa tilanteessa säästöpaineiden takia. Tämän voidaan 

päätellä johtavan uusiin tapoihin järjestää, hallinnoida ja rahoittaa näitä verkostoja 

kaikkialla maailmassa. Myös Suomen valtio ja kunnat etsivät keinoja vähentää 

infrastruktuuriverkostojen kustannuksia sekä parantaa niiden tehokkuutta ja 

asiakaslähtöisyyttä. Infrastruktuuriverkostojen toimintaa on pyritty tehostamaan 

mm. yksityistämisellä, avoimella kilpailutuksella sekä omistajuus- ja 

hallintorakenteiden muutoksilla. (Herrala & Pakkala 2012.) 
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Infrastruktuurin omistajuudelle ja hallinnoinnille on kehitetty toimintaa 

kuvaavia malleja, joille voidaan löytää tunnuspiirteitä omistajuus- tai 

hallinnointitavan perusteella. Mallit luokitellaan sen mukaan kuka omistaa 

infrastruktuurikohteen ja kuka suorittaa kohteen hoito- ja ylläpitotehtäviä. 

Omistajuus- ja hallinnointimallit toimivat apuvälineenä infrastruktuurikohteiden 

analyyseissä. 

2.2.2.1. Infrastruktuurin omistajuus- ja hallinnointimallit 

Infrastruktuurin omistajuus- ja hallinnointimallit voidaan ryhmitellä kuuteen 

pääluokkaan. Taulukossa 2 on lueteltu nämä mallit ja kuvattu ne pääpirteittäin. 

Taulukon 2 mallit on järjestetty siten, että yksityisen sektorin rooli korostuu 

alaspäin mentäessä. 

 Infrastruktuurin omistajuus- ja hallinnointimallit (Leviäkangas ym. 2011). 

Omistajuus- ja hallinnointimalli Selitys 

Perinteinen malli Kunta tai valtio omistaa infrastruktuurin. Hoitotyö 
tehdään enimmäkseen oman työvoiman ja 
vähäisen ulkoistuksen kautta. 

Kunnan tai valtion liikelaitos (MOE, SOE) MOE tai SOE (Municipality-Owned Enterprise, 
State-Owned Enterprise) voivat olla joko 
tuottajan tai tilaajan roolissa. Lainsäädäntöä 
hyväksikäyttämällä voidaan perustaa 
liiketoiminnallisia tai yrittäjyydellisiä yksiköitä ja 
käytäntöjä tavoitteenaan itse ylläpidetty 
kustannusten keräys. Liikelaitoksia on kolmea 
tyyppiä: tilaajaliikelaitos, tuottajaliikelaitos ja 
integroitu liikelaitos. Integroitu liikelaitos 
tarkoittaa usean kunnan yhteisomistajuutta. 
Liikelaitoksen ei tarvitse aina maksaa veroja 
toiminnastaan. Kunnallisen liikelaitoksen 
verovelvollisuus määräytyy samalla tavoin kuin 
kunnan verovelvollisuus. Liikelaitosta on käytetty 
lähinnä palveluiden tuottajaorganisaationa. 

Todellinen tilaaja-tuottaja -malli Valtio tai kunta toimii omistajana, mutta 
markkinoilla kilpailutetaan kaikki palvelut, kuten 
suunnittelu, rakennus, hoito ja muut palvelut. 
Hankinta tehdään täysin kilpailutetuilta 
markkinoilta ilman neuvoteltuja sopimuksia. 

Kunnan tai valtion omistama yritys (MOC, SOC) MOC tai SOC (Municipality-Owned Company, 
State-Owned Company) eli kunnan tai valtion 
omistama yritys voi olla joko tilaajan tai tuottajan 
roolissa. Lisäksi kyseisen julkisomisteinen yritys 
voi olla usean kunnan yhteisomistajuudessa 
oleva yritys (Integrated MOC). Nämä laillisesti 
perustetut yritykset ovat omavaraisia ja 
maksavat täyttä yritysveroa sekä arvonlisäveroa. 

Public Private Partnership (PPP) PPP-mallissa tilaaja (valtio tai kunta) ja 
yksityinen tuottajaosapuoli liittyvät lainmukaiseen 
kumppanuuteen. Suomessa Mikkelin kunnalla 
on ainoana kuntana PPP-malli käytössä 
infrastruktuurin omistajuudessa ja hallinnossa. 
Kyseisessä tapauksessa Mikkeli säilyttää tietyn 
prosenttiosuuden ja sopimuksen saajan hallussa 
on jäljelle jäävä prosenttiosuus 
kumppanuudesta. Malli tarkoittaa palkkioiden ja 
riskien jakamista osapuolten kesken. 

Yksityinen omistajuus Yksityisessä omistajuudessa on Suomessa ollut 
jo pitkään tuhansia tieosuuskuntia sekä satoja 
vesiosuuskuntia. Nykyään Suomessa on myös 
muutama merkittävä yksityinen satama. 
Yksityisellä omistajalla on täysi vastuu 
omistamansa kohteen arvon ylläpidosta. 



34 

 

 

 

Siirtyminen perinteisestä omistajuusrakenteesta muiden mallien suuntaan vaatii 

prosessin, jossa kehitetään erilaisia systeemejä, työkaluja ja kompetenssia. Tämän 

vuoksi infrastruktuurin omistajuusrakennetta täytyy lähteä muuttamaan vain tarkoin 

harkitun tavoitteen pohjalta. (Leviäkangas ym. 2011.) 

Taloudellisilla mittareilla mitattuna mikään omistajuus- ja hallinnointimalli ei 

yksistään takaa hyvää taloudellista suorituskykyä. Mielenkiintoinen havainto 

kirjallisuudesta on kuitenkin se, että liikelaitokset näyttävät suoriutuvan kunnan 

omistamia yhtiöitä paremmin lähes kaikilla mittareilla mitattuna ja kaikilla aloilla. 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että liikelaitokset voivat vapaammin säädellä 

tilinpäätöksiään ja kirjanpidon kirjauksiaan eivätkä ole verovelvollisia. 

(Leviäkangas ym. 2011.) 

Suomalaisissa infrastruktuuriverkostoissa vesihuolto, satamat ja energiahuolto 

ovat olleet aktiivisia sektoreita omistajuuden ja hallinnon 

uudelleenjärjestäytymisessä. Tie- ja katuverkosto on ollut hitaammin muokkautuva 

ja ottanut varovaisemman lähestymiskannan muutoksiin. Ilmeisin syy hitaampaan 

kehitykseen on se, että tämänhetkinen hinnoittelu ja kassavirran kerääminen teiden 

ja katujen käytöstä ei keräänny niiden omistajille, vaan tulot menevät suoraan 

valtiolle. Muut sektorit, kuten vesihuolto, satamat ja energiahuolto voivat 

hinnoitella palvelunsa käytön mukaan, mikä tuottaa tuloja suoraan 

omistajaorganisaatiolle, jolloin palvelun käyttäjät maksavat palvelun käytöstä 

suoraan omistajaorganisaatiolle. Suomalaisen tie- ja katuverkoston suurimmat 

omistajat ovat valtio ja kunnat. (Leviäkangas ym. 2011.) 

Leviäkangas ym. (2011) suorittivat infrastruktuuriverkostoille taloudellisen 

analyysin, jonka tavoitteena oli selvittää eri omistus- ja hallinnointimallien 

taloudelliset kannattavuudet omistajien, sijoittajien ja yhteiskunnan näkökulmasta. 

Lisäksi infrastruktuurille tehtiin SWOT-analyysi, jossa arvioitiin omistajuus ja 

hallinnointimallien vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. 

Huomionarvoista on, että Leviäkangas ym. (2011) tekemässä analyysissä 

keskityttiin kaikkiin infrastruktuurisektoreihin kokonaisuutena. Tutkimuksen 

tuloksia tarkastellessa on kuitenkin syytä muistaa, että SWOT-analyysin tulokset 

eivät anna luotettavan yhtenäistä kuvaa yksittäisestä sektorista, kuten tieverkostosta, 

mutta tulokset ovat kuitenkin suuntaa-antavia. 

2.2.2.2. SWOT-analyysi infrastruktuurin omistajuus- ja 
hallinnointimalleille 

Infrastruktuurin omistajuus- ja hallinnointimallien SWOT-analyysissä on arvioitu 

infrastruktuurisektorin omistajuus- ja hallinnointimallien vahvuuksia, heikkouksia, 

mahdollisuuksia ja uhkia (Leviäkangas ym. 2011). Analyysin tutkimusalueeseen 

kuuluvat taulukossa 2 kuvatut mallit, joita käsitellään SWOT-analyysissä kaikkien 

infrastruktuuriverkostojen kannalta. 

Perinteisen mallin merkittävimmät vahvuudet liittyvät vakaaseen ja turvalliseen 

kunnan omistajuuteen, toimintakaluston ja -tilojen suureen määrään, päivittäisen 

toiminnan tuntemukseen ja paikallistason tarpeiden ymmärtämiseen. Heikkoutena 

perinteisessä mallissa on liika byrokraattisuus, pitkät päätöksentekoajat, politiikan 

vaikutus, kyvyttömyys kilpailla yksityisten markkinoiden kanssa (tuottaja-

liikelaitos), etukäteen neuvotellut sopimukset suoraan työvoiman tai 

tuottajaliikelaitoksen kanssa, rajallinen joustavuus muuttaa perinteisiä järjestelmiä 

ja ymmärryksen puute johdon työkaluista ja niiden käytöstä. Lisäksi perinteiseen 

malliin liittyy läpinäkyvyyden puute ja vastuullisuuden puute, joka voi vaarantaa 
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infrastruktuurin kestävää kehitystä ja ylläpitoa. Kunnallisen omistajuuden 

kehitysmahdollisuudet liittyvät kustannussäästöihin, jotka saadaan aikaan 

ulkoistamalla, kehittämällä omaisuudenhallintajärjestelmiä ja todellisella 

kumppanuudella teollisuuden ja julkisten toimijoiden kanssa. Pääasiallisia uhkia 

ovat käytäntöjen liiallinen pysyvyys, innovaation puute, omien työntekijöiden 

suosiminen sopimusneuvotteluissa, jatkuva suorittamattomien töiden kasautuminen, 

riittämättömät vuosibudjetit, lyhytnäköisyys poliittisessa päätöksenteossa ja 

kyvyttömyys vastata yhteiskunnallisiin muutoksiin. (Herrala ym. 2011.) 

Kunnan liikelaitoksen etuina ovat läpinäkyvyys, veroedut ja voittojen 

kerääntyminen infrastruktuuriomaisuuden omistajalle eli kunnalle. Heikkouksia 

mallissa ovat kunnan aiheuttama haitta toiminnalle (byrokratia, hidas 

päätöksenteko), raskas valvonta sekä markkinoiden kiertäminen pois lukien 

luonnollisen monopolin tilanne. Mahdollisuuksia kunnan liikelaitoksille ovat 

liiketoimintalähtöisyyden ja omaisuudenhallinnan hyödyntäminen. Uhkia mallille 

tuovat lyhyen aikavälin politikointi, byrokraattisuus, verotuskäytännön 

muuttuminen ja liian pienet investoinnit. Suomen kuntaliiton (2008) mukaan 

konkurssisuojan ja verotuskohtelun osalta kunnalliset liikelaitokset ovat 

verrattavissa valtion liikelaitoksiin. Sen sijaan kunnallisten liikelaitosten lukumäärä 

on huomattavasti suurempi ja toiminnan kirjo huomattavasti laajempi kuin valtion 

liikelaitoksilla. Kunnan liikelaitos on kuitenkin valtion liikelaitoksen tapaan 

tuloverovelvollinen, jos elinkeinotoimintaa harjoitetaan kunnan alueen 

ulkopuolella. (Suomen kuntaliitto 2008.) 

Todellinen tilaaja-tuottaja-malli sisältää selkeän vastuunjaon. Sen vahvuuksiin 

kuuluvat tilaajan selkeä rooli, palveluiden kilpailutus avoimilla markkinoilla, 

yksityisten yritysten hyödyntäminen, hyvä läpinäkyvyys ja avoin kirjanpito. Mallin 

heikkouksia ovat markkinariippuvuus, hyvien sopimusten vaikea muodostettavuus 

ja kehittymättömät laadunvarmistuskäytännöt. Mahdollisuuksia tässä mallissa ovat 

riskien jaettavuus ja kustannussäästöt infrastruktuurin omistajalle johtuen vähäisestä 

kiinteän omaisuuden määrästä. Uhkina mallille ovat kartellit ja alan yksityiset 

monopolit. (Leviäkangas ym. 2011.) 

Kunnan tai valtion omistama yritys on mallina samankaltainen kuin liikelaitos, 

mutta tietyin poikkeuksin, kuten yrityksen verovelvollisuus. Joissain tapauksissa 

mallia käytetään myös valtion omistaman yrityksen muodossa. Mallin vahvuuksiin 

kuuluvat liiketoimintalähtöinen toiminta, joustava päätöksenteko, itsenäinen 

rahoitus ja läpinäkyvyys. Heikkoutena on itsenäisyydestä johtuva vähäisempi 

kunnan tuki. Kunnan omistaman yrityksen mahdollisuuksia ovat 

asiakassuuntautuneisuus, pääomamarkkinoille pääsy, innovaatio ja 

yhteistyömahdollisuudet. Uhkia malliin liittyen ovat pääedustajuuden ongelma, ali-

investoinnit ja rahoitusriskit. (Leviäkangas ym. 2011.) 

Public Private Partnership (PPP) tarkoittaa nimensä mukaisesti julkisen 

sektorin ja yksityisen sektorin kumppanuutta. Tähän yhteistyöhön liittyy 

luonnollisesti kumppanuudelle tyypillisiä vahvuuksia, jotka ovat teknisen 

ymmärryksen yhdistettävyys sekä tietotaito julkisen ja yksityisen sektorin 

osakkailta. Heikkouksia ovat kumppanuusjärjestelyjen joustamattomuus ja 

varsinaisen poistumisstrategian puuttuminen. Malliin liittyviä mahdollisuuksia 

puolestaan ovat laaja-alainen ajattelu, uusien ideoiden tuominen, 

pääomamarkkinoiden saavutettavuus ja innovaatiot. Uhkina mallille ovat rajallinen 

työn laajuus ja projektikeskeisyys. (Leviäkangas ym. 2011.) 

Yksityinen omistajuus tarkoittaa käytännössä asiakasomistajuutta, jossa 

infrastruktuurin asiakas eli käyttäjä omistaa infrastruktuurin. Asiakasomistajuus on 

mallin tärkeimpiä vahvuuksia ja muita vahvuuksia ovat kevyt valvonta, ei-
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kaupallisuus ja työnteon tehokkuus. Mallin heikkouksia ovat pienen mittakaavan 

työskentely ja osaavan työvoiman puute. Malliin liittyy myös mahdollisuuksia, 

kuten liittoutuminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, kuten kunnan 

omistaman vesilaitoksen kanssa. Uhkia puolestaan ovat tiukkenevat 

laatuvaatimukset ja kiinnostuksen puute ylläpitoa ja hoitoa kohtaan. (Leviäkangas 

ym. 2011.) 

Omistajuus- ja hallinnointimallien pohjimmaiset erot liittyvät siihen, kuka 

omistaa infrastruktuurin ja kuka tuottaa palvelut. Tiesektorin 

uudelleenjärjestäytyminen alkoi 1980-luvun lopussa ja on saanut viimeaikoina uutta 

vauhtia talouskriiseistä. Pieniä kehitysaskeleita on otettu perinteisestä mallista kohti 

todellista tilaaja-tuottaja mallia tavoitteena kustannussäästöt ja toiminnan 

tehostaminen. Moni pieni ja keskisuuri kunta on jo uudelleenjärjestellyt toimintansa 

todellisen tilaaja-tuottaja -mallin suuntaan hyödyntäen ketteryyttä ja sopeutuvuutta. 

Suuret kunnat ovat olleet toistaiseksi infrastruktuurin uudelleenjärjestelyjen suhteen 

vastahakoisia. 

Suurin este tieverkoston uudelleenjärjestäytymisessä on saada päättäjät 

hyväksymään muutokset taloudenhoidossa, teiden operoinnissa, 

asiakaskeskeisyydessä ja liiketoimintalähtöisyyden lisäämisessä. SWOT analyysi 

osoittaa, että kehittyneemmillä omistus- ja hallinnointimalleilla saavutetaan monia 

hyötyjä, kuten suurempi toiminnan joustavuus, pienemmät poliittiset vaikutukset ja 

tehokkaampi toimintaperiaate. Kehittyneemmät mallit voivat lisäksi myös 

helpommin omaksua omaisuudenhallinnan käytäntöjä verrattuna perinteisiin 

hallintomalleihin, jossa kehitys on vähäistä ja tekemättömien töiden määrä 

kasaantuu. (Leviäkangas ym. 2011.) 

Yleisellä tasolla omistajuus- ja hallinnointimalleista tai niistä saaduista 

kokemuksista ei voida johtaa yksiselitteisiä tekijöitä, joiden mukaan tieverkoston 

urakoiden hankintamalleja voisi arvioida. Poikkeuksena on yksityinen omistajuus ja 

yksityinen tilaaja, joihin ei sovelleta julkisten hankkeiden kilpailutusta koskevaa 

lainsäädäntöä. 

2.2.2.3. Näkymiä Suomen tieverkostojen omistajuus- ja 
hallinnointimalleista vuodelta 2011 

Leviäkangas ym. (2011) suorittivat haastatteluja Suomen tieverkostojen omistajille, 

valvojille ja johtajille tarkoituksenaan selvittää tieverkostojen omistajuuden ja 

hallinnoinnin tämänhetkinen tila. Haastatteluja tehtiin sekä valtiollisella että 

kunnallisella tasolla. Seuraavissa kappaleissa käsitellään haastattelujen tuloksena 

saatua tietoa omistajuus- ja hallinnointimalleista. 

 Haastattelujen tuloksena saatiin paljon tietoa tiesektorilta, ja selvää on, että 

haasteita ilmenee lähitulevaisuudessa sekä tuottajille että tilaajille: teiden budjetit 

ovat tiukkoja, erityisesti pääomaprojektien osalta, ja liikenteen määrä on 

kasvamassa kansallisilla teillä ja kaupunkien kaduilla. Silti tienkäyttäjän odottavat 

saavansa korkeampaa palvelutasoa kuin aikaisemmin, koska teillä liikkuminen on 

kallistunut jatkuvasti. Tiesektori tarvitsee yleisellä tasolla muutoksissaan 

yhdistelmän seuraavia asioita: omistajuuden ja hallinnoinnin uudelleenjärjestely, 

parempi omaisuudenhallinta, käyttöperusteisen veloituksen sisältävään 

järjestelmään siirtyminen ja yrityksenomainen tehokkuus. (Leviäkangas ym. 2011) 

Käytännön haasteiden selvittäminen on haasteellista erityisesti 

kuntasektorilla ”poliittis-byrokraattisen” kompleksin seurauksena: miten toimitaan 

ylisuuren suoran työvoiman kanssa perinteisessä organisaatiossa tai MOC/MOE 

organisaatiossa; miten minimoidaan politiikan vaikutus päätöksenteossa; ja miten 
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allokoidaan resurssit sektorien välillä täyttämällä samalla kansalaisten odotukset. 

Myös tekniset näkökohdat ovat tärkeitä: uusien hankintamenetelmien soveltaminen 

mm. urakoiden hankinnassa; markkinoiden avaaminen yksityisille yrityksille; 

tiedon- ja omaisuudenhallintamenetelmien kehittäminen tehokkaiksi budjetin 

kannalta; ja teknologisen järjestelmän soveltaminen teiden käytön hinnoitteluun ja 

veloittamiseen. Myös tulevaisuus tuo epävarmuutta tiesektorille: taloudellinen 

vakaus ja kasvu; ilmastonmuutos ja muut ympäristötekijät sekä mahdolliset 

muutokset ihmisten arvoissa ja suhtautumistavoissa. (Leviäkangas ym. 2011.) 

Perinteinen malli on edelleen käytetyin omistajuusmalli, mutta tällä hetkellä 

löytyy jo kuntia, jotka käyttävät todellista tilaaja-tuottaja -mallia. Kyseistä mallia 

käyttävät kunnat ovat enimmäkseen pieniä ja keskisuuria kuntia. Tuottajayksikkö 

on perustettu joissakin suuremmissa kaupungeissa epävirallisesti, mutta tällä 

hetkellä on vain neljä kuntaa, joissa palveluiden tuottajayksikkö on perustettu 

viralliseksi tuottajaliikelaitokseksi (supplier MOE). Hiljattain Kuopio ja Espoo, 

jotka kummatkin ovat suuria kaupunkeja, ovat muodostaneet liikelaitoksen vuoden 

2011 alussa. Vain Lahdessa on tällä hetkellä kunnan omistama yritys (MOC), joka 

on pelkästään palveluja tuottava yritys. Turku on ilmoittanut 

uudelleenjärjestelevänsä liikelaitoksensa (MOE) kunnan omistamaksi yritykseksi 

(MOC) vuoden 2012 aikana. (Leviäkangas ym. 2011.) 

Turun tilaajaliikelaitos on ainut kunnallinen liikelaitos, joka on keskittynyt 

hoitourakoiden tilaamiseen, vaikkakin Keravan liikelaitos on myös rekisteröity 

tilaajaliikelaitokseksi (client MOE). Keravalla on ainutlaatuinen organisaatiomalli, 

jossa yhdistyy kuusi osastoa yhdeksi yksiköksi, joka ei kuitenkaan ole omavarainen 

malli, jossa kustannukset maksettaisiin kerätyillä tuloilla. Turun liikelaitoksen 

liikevaihto koostuu kaavoitettujen tonttien myynneistä, infrastruktuuriin liittyvien 

maksujen keräämisestä, parkkimaksuista ja muista tulolähteistä. Näillä tuloilla 

maksetaan tieverkoston hoitourakat sekä pääomaprojektit. Tällä hetkellä Turun 

liikelaitoksen tulot ovat huomattavasti kuluja suuremmat, mutta mallin jatkuvuus on 

epävarmaa. Joka tapauksessa vain pieni osa tuloista kerätään teiden käytöstä, mikä 

on pohtimista ja kehitystä vaativa näkökohta. Turun liikelaitoksen malli on 

kuitenkin esimerkki tilaajaliikelaitoksen soveltamisesta kaupalliseen 

liiketoimintaan, jolloin täytetään kansalaisten vaatimukset tieverkoston käytölle ja 

palveluille sekä samalla estetään tieomaisuuden kunnon heikkeneminen. Turun 

malli on uusi ja haastava esimerkki muille kunnille. (Leviäkangas ym. 2011.) 

Varkauden tilaaja-tuottaja-mallin lähestymistapa on olennaisilta osiltaan 

todellisen tilaaja-tuottaja -mallin mukainen teiden hoitourakoiden osalta. 

Varkaudessa hoidon alueurakat ulkoistetaan yksityiselle yritykselle 7 vuoden 

sopimuksella tarjouskilpailun kautta. Sopimuksen mukaan voittavan tarjouksen 

tekijälle siirretään suoraa työvoimaa ja kalustoa käyttöön sopimuskauden ajaksi. 

Sopimuksen alueurakkaa hoitaa yksityinen yritys ja siihen sisältyy elementtejä 

hoitosopimuksista ja pääomaprojekteista sopimuksessa määriteltyihin rajoihin asti. 

Tuottajayritys voi myös tehdä tarjouksia pääomaprojekteista, joita ei ole merkitty 

sopimukseen, minkä on ajateltu lisäävän hintakilpailua. Varkaus on ilmoittanut 

siirtyvänsä todelliseen tilaaja-tuottaja -malliin kahden vuoden kuluessa. 

(Leviäkangas ym. 2011.) 

Askolan tilaaja-tuottaja-malli on hiljattain käyttöön otettu tieverkoston 

omistajuusmalli, joka on syntynyt julkisen hankinnan prosessin kautta. Askola on 

osoittanut luottamusta yksityistä sektoria kohtaan ulkoistamalla sekä teiden hoidon 

alueurakat että niiden johtamisen yksityiselle sektorille. Askola on yksi harvoista 

kunnista, joissa hyödynnetään yksityisen sektorin johtamispalveluita kaikissa 

toiminnoissa ja palveluissa. Askola ja Varkaus ovat kummatkin pian todellisen 
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tilaaja-tuottaja -mallin mukaisia kuntia, vaikka lähestymistavat eroavat 

yksityiskohtien osalta. (Leviäkangas ym. 2011.) 

Mikkelin PPP-malli on kuntasektorilla ainut kunta, joka hyödyntää 

tieverkostoissa ainutlaatuista Public Private Partnership (PPP) mallia, jota ei ole 

muualla käytössä. Mallin pääpiirteisiin kuuluu yhteistyösopimus tilaajan (Mikkeli) 

ja tuottajan (tuottajayritys, jonka omistajina ovat Mikkeli ja yksityinen yritys) 

välillä. Sopimuksen tuottajayritys tuottaa tieverkoston hoitourakoita, ja 

sopimuksessa riskit ja palkkiot on jaettu tasapuolisesti osapuolten kesken. 

Järjestelyä tehdessä kaikki Mikkelin välineistö siirrettiin tuottajayritykselle 

markkinahinnoilla, ja myös 65 työntekijää siirrettiin urakoitsijalle. Työntekijöitä ja 

välineitä ei ole kohdistettu pelkästään Mikkelin alueen tie- ja katuverkostolle. 

(Leviäkangas ym. 2011.) 

Jyväskylän ja Oulun tuottajaliikelaitokset (MOE) ovat esimerkki 

tuottajaliikelaitosten menestyksekkäästä käytöstä. Sekä Jyväskylällä että Oululla on 

tuottajaliikelaitos, jolle kunnallisvaltuusto on myöntänyt taloudellisen 

riippumattomuuden. Kunta on kummassakin liikelaitoksessa omistajana, mutta 

kumpikin liikelaitos toimii kuten yksityinen yritys, paitsi ilman tulostavoitteita. 

Kummassakin Jyväskylän ja Oulun liikelaitoksessa, kuten liikelaitoksissa yleensä, 

toiminnan tehokkuus on paremmalla tasolla kuin perinteisessä mallissa. 

Tuottajaliikelaitokset eivät kuitenkaan ole täysin kunnan hallinnan 

ulottumattomissa. Liikelaitoksilla on selkeä kirjanpito, tehokas johtaminen ja 

hallinto ja hyvä osittainen joustavuus. Lisähyötyjä liikelaitoksille tuo integraatio 

vesi- ja tieverkoston välillä. Heikkouksina Jyväskylässä, Oulussa ja monissa muissa 

kaupungeissa on havaittu olevan neuvotellut sopimukset kunnan tilaajan kanssa, 

koska neuvotellut sopimukset ovat mielivaltaisia ja huonosti kilpailukykyisiä 

työllistäessään ensisijaisesti suoraa työvoimaa. (Leviäkangas ym. 2011.) 

Yhteenvetona Leviäkankaan ym. (2011) suorittamista haastatteluista voidaan 

sanoa, että tieverkostojen omistajuus- ja hallintojärjestelyt ovat muutosvaiheessa. 

Viimeaikoina omistajuus- ja hallinnointi ovat olleet suosittuja teemoja mediassa ja 

uutisissa, ja niiden uudelleenjärjestelyt ovat saaneet paljon kritiikkiä, 

väärinkäsityksiä ja vastustusta osakseen. Väärinkäsitykset uudelleenjärjestelyistä 

ovat selkeä haaste niiden etenemiselle. Toiveita on ollut sen puolesta, että päättäjät 

monissa kunnissa alkavat ymmärtämään ulkoistuksen tuomat hyödyt ja toimivien 

yksityisten markkinoiden tehokkuuden. (Leviäkangas ym. 2011.) Monet haasteet 

mm. tiukkoihin budjetteihin liittyen sekä kansainvälisen talouskriisin vaikutus 

lainanottoon ovat saaneet monet kunnat lykkäämään uudelleenjärjestelyitä (Suomen 

kuntaliitto 2008).  

Luonnollisia kehityssuuntia monessa kunnassa ovat Herralan ja Pakkalan (2012) 

arvoverkkotarkastelun mukaan siirtyminen todellisen tilaaja-tuottaja -mallin 

käyttöön sekä yksityisten urakoitsijoiden käytön lisääminen. Näillä toimilla voidaan 

tehostaa monen kunnan tieverkoston rakennusta ja ylläpitoa. (Herrala & Pakkala 

2012.) 

2.2.2.4. Infrastruktuurisektorin rakenneuudistus ja muutostrendejä 

Tärkein infrastruktuuriverkoston vahvuus koetaan liittyvän kunnalliseen 

omistukseen, joka tarjoaa rutiinitoiminnan lisäksi vakaan ja turvatun 

toimintaympäristön. Palveluita tarkasteltaessa Leviäkangas ym. (2011) mukaan 

suurimmat liiketoimintamahdollisuudet infrastruktuuripalveluissa syntyvät, jos 

sopimukset kilpailutetaan ja yrityksillä on avoin pääsy markkinoille. Aikaisemmat 

tutkimukset ovat myös antaneet suuntaviivoja, että infrastruktuurin omistus olisi 
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kannattavaa säilyttää julkisella sektorilla, mutta omaisuuden hoito- ja ylläpitotyö on 

kannattavaa kilpailuttaa vapailla markkinoilla. Tämä merkitsee neuvotteluissa 

sopimuksista luopumista ja toimivien markkinoiden kehittymistä. Avoimet 

markkinat mahdollistavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaikilla palveluiden 

osa-alueilla: palvelutuotannossa, johdossa, suunnittelussa, kunnossapidossa, 

taloudellisessa tutkimuksessa ja omaisuudenhallintajärjestelmien kehittämisessä. 

(Leviäkangas ym. 2011.) Selkeä maailmanlaajuinen trendi on yksityisen sektorin 

roolin vahvistaminen, vaikka infrastruktuuri onkin pääasiassa julkisen sektorin 

omistuksessa. 

Kuntasektorilla kokonaisuutena infrastruktuuriomaisuutta siirretään jatkuvasti 

kuntien liikelaitoksille tai osakeyhtiöille.  Muutamat suuretkin kaupungit ovat 

harkitsemassa seuraavaa liikettään siirtyäkseen kunnan omistamien yrityksien ja 

liikelaitoksien käyttöön, mikä on osa julkisen omistajuusmallin muutosta. 

(Leviäkangas ym. 2011.) 

Infrastruktuurisektorin omistajuusrakenteen muutoksen ajavana voimana ovat 

kustannussäästöt. Kustannussäästöt saadaan aikaan pääasiassa tehokkuuden kasvun 

ja palveluntuottoinnovaatioiden kautta. Omistajuuden ja hallinnoinnin 

uudelleenjärjestely vie aikaa, mutta se tuottaa useita rahallisia ja myös rahattomia 

hyötyjä kansalaisille. Näitä hyötyjä ovat esimerkiksi asiakkaiden eli infrastruktuurin 

käyttäjien huomioiminen ja heidän parantunut hyvinvointi, joka johtuu asiakas- ja 

palvelulähtöisyydestä. (Leviäkangas ym. 2011.) 

Työn tuottavuus parantuu, kun kehitetään prosesseja liittyen työn suunnitteluun 

ja toteutukseen. On havaittu, että innovaatioiden määrä kasvaa, kun annetaan 

yksityiselle sektorille vapaus kehittää menetelmiä ja tuodaan kannustimia 

innovointiin ja rahoitukseen. Olennaiset kustannussäästöt tulisi aina toteuttaa 

palvelun laatu säilyttäen. Infrastruktuuripalveluiden sektorilla rakenneuudistuksella 

pyritään kehittämään omaisuudenhallintaa ja parantamaan omaisuuden arvon 

säilymistä. (Leviäkangas ym. 2011.) 

2.2.3 Yksityistäminen tieverkostossa 

Suomessa julkisten teiden liikennemäärä on kasvanut vuoden 1980 määrästä 18 

miljardia ajoneuvokilometriä vuoden 2004 määrään 34 miljardia 

ajoneuvokilometriä. Liikennemäärä on siis miltei kaksinkertaistunut tällä 

aikavälillä, kun taas teiden rahoitus on ollut vakaalla tasolla 6-7 miljardia FIM 

viimeisen kahden vuosikymmenen ajan. Vaikka liikenteen määrä on kasvanut, on 

julkisten infrastruktuurikohteiden budjetteja leikattu mukaan lukien rautateiden ja 

vesiväylien budjetit. Luonnollisesti suurin osa tarvittavista infrastruktuurikohteista 

on jo rakennettu, joten pääomasijoituksia ei ole viime vuosina tarvittu samassa 

suhteessa kuin infrastruktuurin vilkkaimmassa rakennusvaiheessa. Siltikin 

infrastruktuurikohteet sitovat enemmän pääomaa kuin aikaisemmin mm. 

verkostojen ikääntymisen takia. (Leviäkangas 2007.) 

2.2.3.1. Yksityinen rahoitus uusissa infrastruktuuriprojekteissa 

Yksityisen rahoituksen käytölle uusissa infrastruktuurin pääomasijoituksissa 

voidaan löytää kaksi pääasiallista tavoitetta: julkisen rahoituksen määrän 

vähentäminen ja infrastruktuurin käyttäjien veloittaminen infraomaisuuden 

käytöstä. (Leviäkangas 2007.) 

Ensimmäisen tavoitteen motiivina on Leviäkankaan (2007) mukaan julkisen 

velan pienentäminen yhteiskuntapalveluiden taso säilyttäen. Julkisen velan 



40 

 

 

pienentämisellä on myös tavoite hyödyntää muita yksityisen rahoituksen tuomia 

etuja, kuten sijoitusten toteutuminen nopeammalla aikataululla. 

Toisella tavoitteella eli infrastruktuurin käyttäjien veloittamisella pyritään 

luomaan kontrollia liikenteen negatiivisille vaikutuksille. Veloittamisesta saaduilla 

tuloilla pyritään kompensoimaan liikenteen negatiivisia vaikutuksia, ja samalla 

saadaan rahoitus infraomaisuuden ylläpitoon ja hoitoon. Monissa 

infrastruktuuriprojekteissa nämä kaksi tavoitetta sekoittuvat toisiinsa. (Leviäkangas 

2007.) 

Tieverkostosektorilla on otettu viimeaikoina käyttöön pääomainvestointien 

toteuttamiseen useita ratkaisuja, joita yhdistää yksityisen pääoman käyttö tavalla tai 

toisella. Näitä sijoitusratkaisuja ovat esimerkiksi: tietullirahoitus (Ranska, Italia, 

Espanja ja Norja), rahoitus varjotullien avulla (Iso-Britannia), moottoritieprojektien 

toimiluvakäytännöt (Ranska), Build-Operate-Transfer -sopimukset (Useat Aasian 

maat, Iso-Britannia ja USA), Public Private Partnership -hankkeet (USA) ja yleinen 

maailmanlaajuinen trendi tieverkoston palveluiden yksityistämisestä. Varjotullien 

käyttö tarkoittaa valtion infrastruktuuritulojen (mm. verotulojen, kuten autovero) 

ohjaamista suoraan infraomaisuutta operoivalle yksityiselle yritykselle, jolloin 

yksityinen yritys saa epäsuorasti tuloja infraomaisuuden käyttäjiltä eli autoilijoilta. 

(Leviäkangas 2007.) 

Suomessa on tähän mennessä rakennettu yksityisellä rahoituksella 

elinkaarimallia hyväksikäyttäen eli PPP-hankkeena vain yksi tieosuus, joka on 

Järvenpää-Lahti tieprojekti. Elinkaarimallista on kerrottu lisää tässä työssä 

hankintamallien yhteydessä. 

Taulukossa 3 on kuvattu erilaisia järjestelyitä, joita voidaan käyttää 

infrastruktuuriprojektin tai jonkin muun investointiprojektin rahoitukseen ja 

johtamiseen. Täysin kokonaan tai suurimmalta osin yksityisin resurssein toteutetaan 

projektirahoitus ja julkisen omaisuuden yksityistäminen. Muissa järjestelyissä valtio 

on merkittävästi mukana tavalla tai toisella. 

 Erilaisia tapoja rahoittaa infrastruktuuri- ja muita projekteja (Brealey ym. 

1996, s.27 & Leviäkangas 2007, s.28). 

Rahoitusjärjestely Rahoitus Valvonta ja johto 

Projektirahoitus Yksityinen Yksityinen 
Yksityistäminen Yksityinen Yksityinen 
Palvelusopimukset Valtio Valtio 
Vuokrasopimus Yksityinen Valtio 
Kansallistaminen Valtio Valtio 

 

Suurien hankkeiden elinkaarimallien toteutukseen liittyy usein projektiyhtiö. 

Projektirahoitus (Project Finance) voidaan määritellä suurehkon taloudellisen 

investointihankkeen eli projektin kokonaisrahoitus- ja vakuusjärjestelyksi joka 

muodostetaan vakuusjärjestelyksi, joka muodostetaan yleensä eri rahoituslähteistä 

saatavista luotoista ja pääomasijoituksista sekä erityisluottolaitosten (esim. 

Finnvera) myöntämistä takauksista. Luottojen takaisinmaksun vakuutena ovat 

yksinomaan tai pääasiallisesti hankkeesta kertyvien tuottojen kassavirta, projektin 

varallisuus (esim. kiinnitykset rakennettavaan tehdasrakennukseen) ja hankkeeseen 

liittyvät sopimukset. Velallisena on investoiva yritys (projektiyhtiö), jonka 

tyypillisesti omistavat projektihankkeen rahoittajat. (Leviäkangas 2007.) 

Projektirahoitus on saanut huomiota kirjallisuudessa potentiaalisena tapana 

sisällyttää yksityinen sektori osaksi suuria investointihankkeita. 

Leviäkankaan (2007) mukaan yksityisen rahoituksen hinta tieverkoston infran 

investointihankkeissa on usein kallis, mutta joissain tapauksissa (tärkeät ja 
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kiireelliset projektit) hinta voidaan hyväksyä, jolloin voidaan hyötyä 

yksityistämisen tuomista hyödyistä. Julkiselle sektorille lainaraha on yleensä 

edullisempaa kuin yksityiselle. Optimaalista pääomarakennetta ei Leviäkankaan 

(2007) tutkimuksessa voitu yksiselitteisesti määrittää infrastruktuurihankkeiden 

projektiyrityksille, osaltaan ehkä siksi, että optimaalista pääomarakennetta 

määriteltäessä projektin tulot ja kassavirrat on hyvä olla tiedossa. Jokainen projekti 

on ainutlaatuinen ja kontekstiin liittyvä kokonaisuus, mikä tekee optimaalisen 

pääomarakenteen ja rahoitusmallien vertailusta haastavaa. (Leviäkangas 2007.) 

Yksityiset rahoittajat käsittelevät usein riskejä projekteissa priorisoimalla 

relevantteja riskejä ja niiden toteutumisen aikavälejä. Julkisella sektorilla on usein 

monia projekteja arvioitavanaan, jolloin riskejä arvioidaan eri tavoin. Tällöin voi 

olla, että riskit hinnoitellaan yksityisellä sektorilla erilailla kuin julkisella sektorilla, 

mikä myös osaltaan vaikeuttaa sektoreiden vertailua. (Leviäkangas 2007.) 

2.2.3.2. Infrastruktuuri yksityisen sijoittajan sijoituskohteena 

Infrastruktuurin tuoma kassavirta on suhteellisen vakaata ja se ei korreloi 

markkinoiden heilahtelujen kanssa. Tämän vuoksi infrastruktuuri on lyhyellä 

aikavälillä turvallinen sijoituskohde. Yksityisten henkilöiden mahdollisuus sijoittaa 

infrastruktuuriin on tällä hetkellä rajallinen. Maailmanlaajuinen trendi on kuitenkin 

infrastruktuurin yksityistäminen, mikä voi lisätä myös suomalaisten 

yksityishenkilöiden sijoitusmahdollisuuksia. Yksityistämisellä on havaittu olevan 

lähes poikkeuksetta positiivisia vaikutuksia omistajuuden ja hallinnon 

kustannustehokkuuteen. (Herrala ym. 2011.) Suuri haaste infrastruktuurin 

yksityistämisessä on ansaintalogiikan ja kassavirran keräämisen kehittäminen. 

Infrastruktuurin tuottama kassavirta on suhteellisen vakaata ja se ei korreloi 

markkinoiden heilahtelujen kanssa. Sen vuoksi infrastruktuurisijoituksilla on pieni 

riski. Liiketoimintapotentiaali infrastruktuurissa on siis suuri, vaikka sijoittajien 

voittoja rajoitettaisiin. Infrastruktuurisijoitukset ovat investointikohteita, jotka eivät 

korreloi muiden sijoituskohteiden kanssa, minkä takia ne sopivat hyvin hajautettuun 

sijoitusportfolioon. (Leviäkangas ym. 2011.) 

Yksityinen rahoitus ilman valtiontakausta tarvitsee vastineeksi tarkoin 

määritellyn kassavirran, jota vastaan yksityiset sijoittajat antavat sijoituksensa. 

Ilman tiedossa olevaa kassavirtaa ja tuottoa yksityisten sijoittajien kiinnostus 

infrastruktuurikohteisiin voi jäädä vähäiseksi. 

Leviäkankaan ym. (2011) tekemien haastattelujen perusteella sijoittajan riski 

infrastruktuurikohteissa liittyy siihen, onko kohteella kilpailukykyistä 

infrastruktuurijohtajaa, jolla on käytössään tiedon- ja 

omaisuudenhallintajärjestelmät sekä siihen, onko ”hyötyjä maksaa” -periaate 

olemassa ja hyväksytty. 

Huomattavin liiketoimintamahdollisuus infrastruktuurissa ja sen palveluissa 

tulee haastattelujen mukaan siitä, että vapaa pääsy sopimusurakoinnin markkinoille 

ja kilpailutukseen sallitaan. Liiketoimintamahdollisuuksien laajuus kasvaa tällöin 

kaikilla palvelutuotannon aloilla, kuten johtaminen, insinöörityö, taloustutkimus, 

omaisuudenhallintajärjestelmät sekä suunnittelu- ja huoltotyö. Myös näiden 

kaikkien palvelualojen työvoiman määrässä kasvaisi samassa suhteessa. 

(Leviäkangas ym. 2011.) Infrastruktuurin omistajuuden yksityistämisestä on 

saatavilla vähemmän tutkimuksia kuin palvelutuotannon yksityistämisestä. 

Maailmanlaajuinen muutostrendi infrastruktuurialalla on yksityistäminen, mutta 

Suomessa julkisen infrastruktuurin osalta yksityistäminen on vasta alkuvaiheessa. 

On havaittavissa, että päättäjät ovat aiempaa myötämielisempiä yhteistyöhön 
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yksityisten markkinatoimijoiden kanssa, koska sillä voidaan saavuttaa abstrakti 

tavoite hyvästä ja luotettavasta palvelusta kohtuullisella hinnalla tehokkaasti ja 

reilusti. (Leviäkangas ym. 2011.) 

2.2.3.3. Tieverkoston tuotto yksityiselle sijoittajalle ja omistajalle 

Jotta yksityistämisen hyödyt saadaan käyttöön ja yksityiset sijoittajat saadaan 

kiinnostumaan infrastruktuurista, täytyy infrastruktuurikohteiden tuottaa 

omistajalleen selkeää kassavirtaa. Tällä hetkellä tieverkoston tuomat epäsuorat 

tuotot menevät suurelta osin valtiolle. Koska infrastruktuuri on suhteellisen 

turvallinen sijoituskohde, yksityisten sijoittajien kiinnostumiselle on olemassa 

edellytyksiä, kunhan sijoituskohteen tuottama kassavirta voidaan määrittää ja 

kanavoida sijoittajalle. 

Käytännössä kassavirran synnyttäminen tarkoittaisi Leviäkankaan ym. (2011) 

sitä, että tienkäyttäjiä eli autoilijoita aletaan veloittaa teiden käytöstä 

käyttöperusteisesti. Kansallisille teille kassavirran keräämisen perustaminen on 

teknisesti suhteellisen yksinkertaista.  Jos kassavirtaa ei ole määritelty, ei haittaa, 

vaikka lainanottajana on valtio tai Liikennevirasto (Finnish Transport Agency), 

koska lainat ovat valtion takaamia ja ne näkyvät valtion taseessa. Yksityiset 

sijoittajat sen sijaan vaativat sijoitukselleen määriteltävää tuottoa eli kassavirtaa niin 

teiden kuin katujenkin osalta. 

Kaupunkiteiden ja katujen tapauksessa tienkäyttäjien veloittaminen on 

monimutkaisempaa, mutta ei mahdotonta. Teknisesti teiden ja katujen pääsyn ja 

käytön veloitus on kuitenkin mahdollista sekä sosiaalisesta ja taloudellisesti 

toivottavaa. (Leviäkangas ym. 2011.) 

Teknologia mahdollistaa jo tällä hetkellä teiden ja katujen käytön hinnoittelun ja 

jopa yhdistelmän perinteistä tien hinnoittelua, vakuutuksia ja verotusta. Yksiköt, 

jotka harjoittavat edellä mainitun tyyppistä teiden ja katujen hinnoittelua voidaan 

perustaa kuntien ja yksityisten sijoittajien yhteisyrityksinä. Tällöin kunnat voivat 

hallita sosiaalisia ja pääomaan liittyviä hinnoitteluperusteita, jolloin myös sijoittajat 

voivat kerätä kohtuullista tuottoa sijoituksilleen. Sijoittajien tuottojen ei tulisi 

tällöin huomattavasti ylittää riskittömien kohteiden tuottoja, jos ei ollenkaan. 

(Leviäkangas ym. 2011.) Vaikka maailmanlaajuinen trendi tieverkostonkin osalta on 

yksityistäminen, Suomessa tieverkoston yksityistäminen on vasta alkuvaiheessa. 

 

2.2.3.4. Yksityistäminen ja potentiaaliset yksityiset sijoittajat 

Julkisen omaisuuden ja palveluiden yksityistäminen on oma prosessinsa, joka on 

saanut myös maailmanlaajuista huomiota. Prosessille voidaan nähdä kaksi ajavaa 

voimaa, jotka ovat julkisen sektorin pääoman puute ja yksityistämisen hyödyt mm. 

toiminnan tehokkuudessa. Voidaan sanoa, että nämä ajavat voimat yhdistyvät 

toisiinsa dynaamisessa suhteessa. Viimeaikainen yksityistämiskehitys Suomessa 

sisältää muutamia esimerkkejä tie- ja raideliikenneverkostosta. Yksityistämisen ja 

yhtiöittämisen motiiveina on yleensä markkinajohtoisten mekanismien tuoman 

tehokkuuden hyödyntäminen, johdon sitouttaminen suorituskyvyn parantamiseen, 

yhtiön joustavuuden lisääminen, valtionvelan pienentäminen, kansantalouden tilan 

parantaminen ja teknologisen kehityksen mukana kulkeminen. (Leviäkangas 2007.) 

Valtionomaisuuden yksityistämisestä on parin vuosikymmenen ajalta 

maailmanlaajuisesti lukuisia raportteja, joiden mukaan tuottavuus on parantunut 

yksityistämisen, yhtiöittämisen ja kilpailutuksen kautta. 
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Lähtökohta yksityistämiseen on todellisten ja toimivien kilpailluiden 

markkinoiden olemassaolo. Kuluttajilla tai asiakkailla täytyy olla vaihtoehtoja 

valittavanaan, jotta tuottajayritykselle muodostuu tahtotila täyttää asiakkaiden 

tarpeet mahdollisimman hyvin. Kilpailusta on monia muitakin hyötyjä, kuten 

asiakkaille muodostuva hintaetu, joka johtuu toimittajien tehokkuuden 

parantumisen siirtymisestä kuluttajahintoihin. (Leviäkangas 2007.) Luonnollisen 

monopolin tapauksessa kilpailua ei synny, eikä myöskään kilpailun tuomia etuja, 

mikä osaltaan ajaa eteenpäin julkisen omaisuuden yksityistämistä ja yhtiöittämistä 

sekä pyrkimystä pois julkisen sektorin monopoliasemista. 

Yksityiset sijoittajat, jotka ovat halukkaita sijoittamaan infrastruktuuriin, ovat 

Leviäkangas (2007) mukaan yleensä riskiä vältteleviä ja keskinkertaiseen pääoman 

tuottoon tyytyviä. Lisäksi heillä täytyy olla pitkän aikavälin tavoitteita 

sijoitustoiminnassa ja vähän kiinnostusta rahan aika-arvoa kohtaan, jotta he ovat 

halukkaita sijoittamaan pääomia sitoviin projekteihin. Opportunistiset sijoittajat 

eivät ehkä ole kiinnostuneita infrastruktuurista sijoituskohteena, eikä heitä ole sen 

vuoksi kannattavaa suosia rahoituslähteenä. 

Potentiaaliset yksityiset infrastruktuurisijoittajat ovat institutionaalisia sijoittajia: 

luotettavia ja vakaita järjestöjä, joilla on halu suojella imagoaan ja mainettaan, ja 

jotka ovat halukkaita sitoutumaan sijoituksiin, joissa on matala riski, matala 

pääoman tuotto ja pitkän aikavälin sijoitusikkuna. Näillä sijoittajilla täytyy olla 

mahdollisuus sijoittaa merkittäviä summia. Muutamat alalla toimivat suuryritykset 

voivat täyttää kriteerit mahdollisina infrastruktuurisijoittajina, mutta ne ovat 

pörssiyhtiöitä, joiden osakkeenomistajat vaativat lyhyen tähtäimen voittoja, minkä 

takia yritykset eivät usein lähde infrastruktuurihankkeisiin rahoittajaksi. Suuret 

pankit, vakuutusyhtiöt, eläkerahastot ja muut vastaavat instituutiot täyttävät kriteerit 

mahdollisina rahoittajina infrastruktuurihankkeissa. (Leviäkangas 2007.) 

Infrastruktuurikohteisiin sijoittavia yksityisiä sijoittajia yhdistää myös toivetila 

infrastruktuurihankkeiden nopeasta toteutumisesta. Kaivosyhtiöt esimerkiksi ovat 

usein valmiita sijoittamaan tieverkostoon, jos se nopeuttaa tarvittavan tieverkoston 

rakentamista ja toiminnan aloittamista. 

2.2.4 Innovaatiot urakointityössä 

Innovaatiot ovat tärkeitä kaikille toimialoille, koska pitkällä aikavälillä ne 

mahdollistavat uuden liiketoiminnan syntymisen. Innovaatiot ja niiden syntymisen 

edistäminen ovat olleet esillä puheenaiheena myös rakennusalan 

toimintaympäristössä. Pakkalan (2002) mukaan rakennusalalla käytetään verrattain 

vähän innovatiivisia projektintoteutusmenetelmiä. Sen sijaan rakennusalan 

innovaatiot ovat yleensä työmenetelmien kehitykseen liittyviä innovaatioita. 

Ylihervan (2004) mukaan innovaatioiden yleinen syntypaikka on 

organisaatioiden rajapinnoissa, koska siellä yhdistyvät erilaiset kokemukset, tiedot 

ja resurssit. Pakkala (2002) kertookin, että kumppanuustoiminta on eräs 

merkittävimpiä innovaatioiden aikaansaajia, mikä tulisi ottaa huomioon 

kumppanuutta arvioitaessa. Toimitusketjussa innovaatioiden suunta on alhaalta ylös 

eli alihankkijoilta pääurakoitsijan suuntaan. Sen johdosta Pakkala (2002) kehottaa 

ottamaan myös alihankkijat mukaan kumppanuustoiminnan piiriin. 

Huomionarvoista on, että innovaatiot sisältävät aina hyötyulottuvuuden, minkä 

johdosta innovatiivisuus ei tarkoita samaa kuin luovuus. Innovaatiot hyödyttävät 

ensisijaisesti liiketoiminnan asiakkaita, jolloin asiakkaat ovat tärkein ja suurin 

ryhmä liiketoiminnan innovaatiokumppaneissa. (Yliherva 2004.) Tieverkoston 
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tapauksessa tulisikin pohtia, miten innovaatiot hyödyttävät ensisijaisesti 

tienkäyttäjiä tieverkoston toimijoiden liiketoimintatavoitteiden lisäksi. 

Lopputuotevaatimuksiin perustuvat urakoiden hankintamallit, kuten PSMC-

malli, ovat Hardyn (2001) mukaan innovatiivisimpia urakoiden hankintamalleja, 

koska ne antavat urakoitsijalle vapauden kehittää työmenetelmiä. 

Lopputuotevaatimuksia käyttävät myös muut hankintamallit, kuten Iso-Britanniassa 

käytetyt MAC- ja ASC-mallit, ja ne ovat samasta syystä innovatiivisia 

hankintamalleja. Ylihervan (2004) mukaan kumppanuustoiminta mahdollistaa 

tehokkaasti innovaatioiden syntyä, minkä vuoksi myös elinkaarimalli ja allianssi 

voidaan mieltää innovaatioita tukeviksi hankintamalleiksi. 

2.2.5 Kumppanuustoiminta 

Kumppanuustoiminta määritellään kahden tai useamman organisaation väliseksi 

pitkäaikaiseksi sitoutumiseksi, jonka tavoitteena on saavuttaa ennalta määritellyt 

liiketoimintatavoitteet (Pakkala 2002). Kumppanuustoiminta on siis 

suhdeperusteista liiketoimintaa, joka pyrkii osakkaidensa hyötyihin yhteistyön 

kautta. 

2.2.5.1. Organisaatioiden välinen kumppanuustoiminta 

Kumppanuustoiminta mahdollistaa liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen 

maksimoimalla kunkin osanottajan resurssien hyödyntämisen ja 

yhdenmukaistamalla osanottajien tavoitteet. (Pakkala 2002.) Kuvio 8 esittää 

kumppanuustoimintaa ja sen mahdollisuuksia toimitusketjun hallinnassa yleisellä 

tasolla. 

Kumppanuustoiminta on osallistuville organisaatioille strategista toimintaa, 

koska sen tavoitteena on kehittää osallistujiensa liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. 

Tässä työssä kumppanuustoimintaa käsitellään pitkäaikaisten tienpitosopimusten 

näkökulmasta. 

Kumppanuustoiminnalle voidaan löytää monia tavoitteita ja kannustimia, jotka 

hyödyttävät kumppanuuteen osallistuvia yrityksiä. Yleisiä syitä 

kumppanuustoimintaan ryhtymiselle ovat esteiden ja erimielisyyksien poistaminen, 

luottamuksen ja sitoumuksen kehittäminen, yhteinen ajatus päämäärästä, 

mahdollisuus innovaatioon, yhteiset tavoitteet, molempia hyödyttävän ajattelun 

luominen, ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen sekä reklamaatioiden ja kanteiden 

määrän vähentäminen. Lopulta se, että urakoitsijoista tulee tehokkaampia, tekee 

myös tienpitojärjestelmästä tehokkaan.  (Pakkala 2002.) 
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Kuvio 8. Kumppanuustoiminta (Pakkala 2002). 

Kaikkien toimitusketjun toimijoiden ei tarvitse olla verkostoituneina keskenään; 

yleensä kumppanuustoimintaa muodostetaan toimitusketjun eri tasojen välille. 

Kumppanuustoiminnan verkosto näkyy kuviossa 5, jossa nuolet kuvaavat 

kumppanuus- ja kommunikointikanavia. Toimitusketjussa innovaatio tyypillisesti 

tulee alhaalta ylös, mikä tarkoittaa innovaatioiden syntyä urakoitsija- ja 

toimittajaverkoston kautta. Innovaatiot ovatkin Pakkalan (2002) ja Ylihervan (2004) 

mukaan eräs merkittävimmistä kannustimista kumppanuustoimintaan, koska 

organisaatioiden rajapinnat ovat tyypillisiä innovaatioiden syntypaikkoja. 

2.2.5.2. Kumppanuustoiminta pitkäaikaisissa tienpitosopimuksissa 

Pitkäaikaisissa tienpitosopimuksissa verkottumista eli kumppanuustoimintaa 

tarvitaan Pakkalan (2002) mukaan etupäässä urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden 

välillä. Näin voidaan jakaa riskejä ja hyötyjä, yhteen sovittaa panostuksia ja saada 

lopputuloksena parempi tuote ja palvelu tienkäyttäjälle. Ihanteellista 

kumppanuustoiminnassa olisi, jos innovaation, säästöjen ja tehokkuuden lisääminen 

sekä uusien laitteiden hankkiminen mahdollistettaisiin koko sopimuskauden aikana 

tekemällä urakoitsijoiden ja alihankkijoiden sopimuksista samanpituisia. (Pakkala 

2002.) 

Pitkäaikaisille tienpitosopimuksille voidaan tunnistaa omia syitä ja kannustimia 

kumppanuuteen. Näitä syitä ovat Pakkalan (2002) mukaan 

 

- Onnistuminen koko sopimuksen voimassaoloajan, 

- Luottamuksen ja sitoumuksen kehittäminen, 

- Innovaatioiden mahdollistaminen, 

- Erimielisyyksien ratkaiseminen ja heikon suorituksen eliminointi, 

- Yksi organisaatio ei voi tarjota kaikkia tilaajapalveluita, 

- Yhteisymmärrys menetelmistä ja palvelujen laajuudesta, 

- Muut yhteistoiminnan hyödyt 

 

Pakkalan (2002) mukaan on mielenkiintoista huomata, että kumppanuustoiminta on 

monesti avainasemassa ja pääsyy onnistuneisiin tienpitosopimuksiin. Useista maista 

raportoidut tulokset osoittavat, että tilaajaorganisaatioilla on ollut enemmän 

vaikeuksia ymmärtää ja toteuttaa kumppanuustoimintaa. Pakkalan (2002) mukaan 
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haasteellisuus johtuu luultavasti suuresta muutoksesta päätöksentekijän roolista 

neuvottelijan rooliin. 

2.2.6 Lean Construction 

Lean-ajattelu on tunnettu johtamisfilosofia, joka keskittyy hukan eli 

tuottamattomien toimintojen poistamiseen tuotantotoiminnassa. Leanin avulla 

pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua, pienentämään 

toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Lean pyrkii 

tuotantotoimintaan, jossa tekemällä oikeita asioita maksimoidaan tuotteen arvo 

asiakkaalle. 

Lean Construction puolestaan on rakennusalan tuotantofilosofia, jossa Lean-

ajattelun periaatteita ja käytäntöjä sovelletaan suunnittelu- ja rakentamisprosessiin. 

Lähestymistapa kattaa suunnittelun, rakentamisen, käyttöönoton, ylläpidon, 

uudelleenkehittämisen sekä hävittämisen. Kokonaisuutena Lean Construction pyrkii 

myös tuottamaan maksimaalisen arvon minimoimalla materiaalien, ajan ja työn 

hukkaa. Lean ja Lean Construction pohjautuvat osittain samoihin filosofioihin 

hukan eliminoinnista ja arvovirran hallinnasta. 

Yleisesti ottaen rakentaminen poikkeaa valmistavasta teollisuudesta sen 

projektiluontoisuudesta johtuen. Rakentaminen voidaan nähdä projektityyppisenä 

tuotantoprosessina. Projektiluontoisuus tarkoittaa käytännössä, että toimijat 

vaihtuvat usein, edellisten kohteiden oppimista ei voida hyödyntää, hajonta on 

suurta, ennakoitavuus ja standardisointi ovat hankalaa ja toimintakenttä on laaja. 

Halutun lopputuloksen saavuttavan tuotantojärjestelmän suunnittelu vaatii 

yhteistyötä kaikilta projektin osapuolilta jo projektin alkuvaiheessa. Lean 

Construction tukeutuukin perinteisen rakentamisjohtamisen kulmakiviin, joiden 

mukaan projektin läpivienti onnistuneesti vaatii tuotantojärjestelmässä sekä 

materiaali että informaatiovirtojen johtamista arvon luomiseksi. (Koskela ym. 

2002.) 

Tuottavuus on keskeinen mittari rakennustoimintaa ja muuta tuotantotoimintaa 

arvioidessa. Tuottavuus voidaan määritellä monella eri tavalla. Eräs tapa kuvata 

tuottavuutta on jaotella tuotannon toiminnot kolmeen näkökantaan: transformation, 

flow ja value. Näistä kolmesta näkökannasta on yhdistetty TFV-tuotantomalli, joka 

pyrkii tehostamaan tuotannon tuottavuutta. Taulukossa 4 kerrotaan pääpiirteet 

mallin kolmeen näkökantaan liittyen. 

 Selitykset TFV-tuotantomallin näkökannoille: transformation, flow ja 

value (Törmänen ym. 2011). 

Main principles Associated principles 

Transformation view: 

 
Realize value adding activities efficiently 

 

Decompose the production task 

Minimize the costs of all decomposed tasks 

Flow view: 

 
Reduce the share of non-value adding activities 

Compress lead time 

Reduce variability 
Simplify 
Increase transparency 
Increase flexibility 

 

Value view: 

 
Improve customer value 

Ensure that all requirements get captured 

Ensure that flow down of customer requirements 
Take requirements for all deliverables into 
account 
Ensure the capability of the production system 
Measure value 
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 TFV-tuotantomallin näkökannoissa keskeisessä roolissa on asiakkaan kokeman 

arvon lisääminen. Sen takia TFV-tuotantomalli sopiikin hyvin perustaksi Lean 

Constructionille. Luonnollisesti myös tuotantotoiminnan jatkuvuuden ja käytäntöjen 

turvaaminen kuuluu osaksi jokaista tuotantojärjestelmää. Transformation-

näkökannan tarkoituksena on tuottaa tehokkaasti lisäarvoa tuottavia toimenpiteitä. 

Flow-näkökanta puolestaan pyrkii poistamaan arvoa tuottamattomat toiminnot 

tuotantojärjestelmästä. Value-näkökannan tavoitteena on parantaa asiakkaan arvoa 

kokonaisvaltaisesti tuotantojärjestelmässä. (Törmänen ym. 2011.) 
Lean Constructionissa henkilöstö on avainasemassa tuotantofilosofian 

toteuttamisessa. Henkilöstön täytyy olla tietoista Leanin periaatteista ja sitoutunutta 

noudattamaan niitä. Virheiden sattuessa ei pyritä löytämään syyllistä, vaan pyritään 

varmistamaan se, että virhe ei pääse syntymään uudelleen. Hukan eliminoinnin 

ideologian mukaan virheen aiheuttanut syy pyritään poistamaan kokonaan. Yleisesti 

ottaen henkilöstön työtapojen muuttaminen on hidasta ja ajattelutapojen 

muuttaminen vielä hitaampaa. Sen vuoksi tuotantofilosofiaa tulisi kouluttaa 

henkilöstölle ja tietoisuutta siitä tulisi lisätä, jotta Leanin hyödyt saadaan käyttöön. 

Olennaista on saada koko henkilöstö osallistumaan tuotantotoiminnan 

kehittämiseen. (Hannus 1993, Kajaste & Liukko 1994.) 

2.2.6.1. Lean Construction tuotantojärjestelmä 

Olemukseltaan Lean Construction yhtyy Lean -johtamisfilosofiaan, mutta eroaa 

olennaisesti siinä, miten LC suunniteltiin ja miten sitä harjoitetaan. Yhtenäisiä 

asioita ovat jaetut prinsiipit: asiakkaan arvo, arvovirta, virtaus, imuohjaus ja jatkuva 

parantaminen. Eroavaisuutena on rakennusprosessin lopputuote, joka 

projektiluontoisena voidaan käsittää prototyyppinä. Lean Construction 

lähestymistapaan sisältyy myös periaatteet työn virtaaman ylläpitämisestä siten, että 

resurssien käyttöaste on mahdollisimman korkea ja että materiaali- ja 

työkaluvarastojen kustannuksia vähennetään. (Malvalehto ym. 2011) 

Yhdistämällä TFV-tuottavuusmalli ja tuotannon johtamisen teorioita voidaan 

muodostaa perusta Lean Constructionille. Lean Construction kokoaa nämä mallit 

yhdeksi rakennusalan tuotantofilosofiaksi. Tällöin saadaan aikaan 

kokonaisvaltainen rakennusalan tuotantojärjestelmän viitekehys. Yhdistämällä 

virtausmalliin tuotantotoiminnan johtamisoppeja ja Lean Constructionin 

pääperiaatteita on saatu muodostettua kuvion 9 mukainen rakennusalan 

tuotantojärjestelmä. 
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Kuvio 9. Lean Construction -tuotantojärjestelmä (mukaillen Abdelhamid 2004). 

Kuten kuviosta 9 havaitaan, Lean Construction koostuu monesta eri osiosta. 

Kuvion mukaisesti Lean Construction tukee ja yhdistää mm. tuotannon johtamisen 

periaatteita ja TFV-tuottavuusmallia. Kun TFV-malli yhdistetään Lean 

Constructioniin, voidaan kehittää oleellisesti lisäarvoa tuottavia toimintoja, 

eliminoida hukkaa ja maksimoida asiakkaan arvoa. Lean Construction 

tuotantofilosofia antaa huomiota ajalle, muunnettavuudelle ja 

asiakastyytyväisyydelle relevantteina näkökohtina päätöksenteossa, joten Lean 

Construction täydentää hyvin perinteisiä tuotantotoiminnan kehitysfilosofioita. 

Kuvion 9 mukainen rakennusalan tuotantojärjestelmä painottaa keskeisiä 

periaatteita, kuten 

 

 Arvoa tuottavien toimintojen tukeminen 

 Hukan eliminointi 

 Asiakkaan arvon maksimointi / Arvon menetyksen minimointi, 

 

joita sovelletaan ja sisäistetään rakennusteollisuuden toiminnoissa. 
Lean Construction kehittää ja laajentaa perinteistä projektityyppisen 

rakennustoiminnan näkökulmaa sisällyttämällä tarkasteluun uusina elementteinä 

virtausten tarkastelun ja arvontuotannon prosessin. Perinteinen tuotantotoiminnan 

näkökulma näkee projektin systeeminä, jossa syötteet muuttuvat tuotteiksi. Tällöin 

perinteisessä mallissa muutos jaetaan pienempiin osakomponentteihin. (Törmanen 

ym. 2011.) Lean Construction -näkökulma antaa huomiota ajalle, muuttuvuudelle ja 

asiakastyytyväisyydelle relevantteina muuttujina päätöksenteossa, minkä vuoksi 

Lean Construction tarkastelee tuotantotoimintaa huomattavasti perinteisiä tuotanto- 

ja projektimalleja laajemmasta näkökulmasta. 

Lean Construction Instituutti jakaa Ballardin (2011) mukaan Lean 

Constructionin kolmeen peruselementtiin, jotka ovat organisaatio, kaupallisuus ja 

käyttöjärjestelmä. Nämä kolme pääperiaatetta on havainnollistettu kuviossa 10. 

Integroitu organisaatio on projektiorganisaatio, joka ottaa huomioon kaikki 

relevantit päätöksentekoon vaikuttavat kriteerit suunnitteluvaiheessa. Integroidussa 
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organisaatiossa pyritään yhtenäistämään projektiin osallistuvien yritysten intressit ja 

työskentelemän yhteisten päämäärien eteen. Kaupalliselta näkökulmalta raha 

laitetaan virtaamaan yli organisaatio- ja sopimusrajojen, jotta voidaan löytää paras 

projektitason sijoitus asiakkaan arvon kannalta. Teknologian tehtävänä on olla 

projektin keskiössä ja mahdollistaa sen toteutus tehokkaasti ja turvallisesti. (Ballard 

2011.) 

 

 

Kuvio 10. Lean Construction Instituutin kolmio (mukaillen Ballard 2011). 

Perustana Lean Constructionissa on Lean -johtamisfilosofian mukainen ns. 

käyttöjärjestelmä, johon kuuluvia tekniikoita ovat mm. Target Value Design, Value 

Stream Mapping ja Last Planner System. 

2.2.6.2. Lean Constructionin soveltamistekniikoita 

Tuotantotoiminta voidaan hahmottaa virtauksen käsitteen (flow) avulla. Virtaukset 

muodostavat tarkastelun perustan Lean Constructionin soveltamiselle. Voidaan 

esittää, että tuotantotoiminta koostuu seitsemästä eri virtauksesta: liiketoiminta, 

design, työkohteen järjestelyt, toimitus, käyttö ja huolto, tuotekehitys ja työtaidot.  

Lean Constructionille on kehitetty yksityiskohtaisia ja rakennusteollisuudelle 

tyypillisiä soveltamistekniikoita tuotantotoiminnan virtauksiin liittyen. Taulukossa 5 

esitetään Lean Constructionin soveltamistekniikoita liiketoiminnan virtauksiin 

liittyen. Taulukko havainnollistaa esimerkein miten Lean Construction -

tuotantofilosofiaa voidaan soveltaa käytäntöön. 

 Esimerkkejä Lean Construction soveltamisesta käytäntöön (mukaillen 

Picchi 2001, Morgan & Liker 2006). 

Virtaus Tekniikka 

Liiketoiminta - Käytäntöjen standardisointi projektitoimijoiden 
keskuudessa 
- Yhteisen kommunikointikanavan käyttö 
tiedonvaihtoon 

Design - Suunnitteluprosessin standardointi (tietolähteet, 
vaiheistaminen, esittely, kiertoajat jne.) 
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- Insinöörityön työlistat, standardimainen 
arkkitehtuuri, jaetut komponentit ja platformit 

Työkohteen järjestelyt - Työkohteen prosessien standardointi 
(työnkuvaus, tarvittavat työkalut, kiertoajat jne.) 
- Visuaalisen hallinnan soveltaminen työkohteen 
työtehtäville (edistyminen, ongelmat, laatu jne.) 

Toimitus - Rakennusmoduulien toimituksen standardointi 
- Toimituskierron standardointi 

Käyttö ja huolto - Käyttö- ja huoltoprosessien standardointi 
- Huollon virtojen kuvaus ja optimointi 
- Multitasking-työskentelyn opettaminen 
työntekijöille 
- Aliurakoitsijoiden kouluttaminen toimimaan 
rakennusprosessissa pull-periaattella (töitä 
asiakastarpeen vaatiessa) 

Tuotekehitys - Tuotekehitystoimintojen tunnistaminen 
- Tuotekehitysprosessin standardisointi 
(tehtävät, järjestelmällisyys, kiertoajat, 
komponenttien kehityssuunnitelmat jne.) 

Työtaidot - Ohjaus, strategisten tavoitteiden selvitys, 
kompetenssien arviointi tasaisin väliajoin 

 

Taulukosta 5 nähdään esimerkkejä, kuinka rakennustoiminnan käytäntöjä kehitetään 

tukemaan Lean Constructionin periaatteita. Lean Constructioniin kuuluva asiakkaan 

arvon johtaminen pitää huolen siitä, että kaikki työtoimet vastaavat asiakkaan 

vaatimuksia. (Picchi 2001.) 

Last Planner -menetelmä on esimerkki Lean Constructioniin sisältyvästä 

työkalusta, jota käytetään tuotannon tehostamiseen. Last Planner on Ballardin 

(2000) kehittämä menetelmä rakentamisen tuotannonjohtamiseen. Last Planner 

keskittyy lyhyen aikavälin suunnitteluun ja ohjaukseen. Sääntöjen ja 

menettelytapojen avulla pyritään siihen, että viikkosuunnitelmaan liittyvien 

tehtävien käynnistyessä on olemassa kaikki edellytykset tehtävän suorittamiselle. 

Olennaista Last Planner -menetelmässä on seurata viikkosuunnitelman tehtävien 

toteutumisastetta ja selvittää syyt tehtävien toteutumatta jäämiseen. Syihin 

vaikuttamalla tavoitellaan viikkosuunnitelman toteutumisasteen kohoamista. Eräs 

osa Last Planner -menetelmää on rullaava valmisteleva suunnittelu, jonka keskeinen 

tarkoitus on varmistaa viikkotehtävien aloitusedellytykset 46 viikon tähtäyksellä. 

Tavoitteena on ylläpitää riittävä varanto aloituskelpoisia viikkotehtäviä. (Koskela & 

Koskenvesa 2003, Ballard 2000.) 

Target Value Design on Lean Constructionin soveltamistekniikka, joka pyrkii 

tehostamaan tuotantojärjestelmää käyttämällä avuksi suunnittelua, jossa tuote 

suunnitellaan sisältämään mahdollisimman paljon asiakkaan kokemaa arvoa 

mahdollisimman alhaisella tavoitekustannuksella. Menetelmään kuuluu kuusi 

vaihetta: projektin esisuunnittelu, projektin määrittely, suunnittelu, 

rakentamispäätöksen tekeminen, rakentaminen ja kohteen luovutus. Neljän 

ensimmäisen vaiheen välissä on hyväksy/hylkää – pisteet, joissa tarkastellaan 

projektin järkevyyttä ja toteutettavuutta. Tavoitekustannusten määrittely tarkoittaa 

palautesilmukkaa, jossa ensin määritellään mitä projektilta halutaan. Tämän jälkeen 

määritellään projektille markkinahinta referenssiprojektien avulla, jonka jälkeen 

projektin tavoitekustannus asetetaan markkinahintaa alemmas. Markkinahintaa 

alhaisempaan tavoitekustannukseen usein päästään keskittymällä 

suunnitteluvaiheessa vain olennaisiin arvoa tuottaviin ratkaisuihin, mikä on Target 

Value Design -tekniikan ydin. (Ballard 2011.) 

Decision point -analyysin kautta selvitetään arvoketjun kohdat, jossa arvovirta 

muuttuu työntöohjauksesta imuun. Arvovirta on imuohjautuvaa, jos arvoa tuotetaan 

asiakkaan tarpeeseen. Työntöohjautuva arvovirta sen sijaan tarkoittaa, että tuotanto 
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perustuu muuhun kuin asiakaan tarpeeseen. Lean Constructionin tavoitteena on 

tehdä arvovirrasta imuohjautuvaa, mikä tarkoittaa tuotannon toimintaa asiakkaan 

tarpeisiin perustuen. 

Arvoketjuanalyysi eli Value Strean Mapping on myös eräs Lean Constructionin 

piiriin kuuluva soveltamistekniikka, joka soveltuu suurien tuotantojärjestelmien 

arvontuotannon tarkasteluun. Arvoketjuanalyysin tarkoituksena on mallintaa 

tuotantojärjestelmän arvoketju, jossa kuvataan jokainen lopputuotteen arvoa 

kasvattava vaihe suunnittelusta lopputuotteeseen ja sen hävittämiseen asti. Tässä 

työssä tieverkostoa tarkastellaan arvoketjuanalyysin avulla. Arvoketjuanalyysi alkaa 

arvoketjun nykytilan määrityksellä. 

Tieverkoston arvoketjun tasolla Lean Construction keskittyy rakennetun 

yhdyskunnan arvoketjun suunnitteluvaiheisiin ja sen jälkeisiin toimenpiteisiin. 

Kulmakivinä ovat asiakkaan tarpeen tunnistaminen ja toimituksen johtaminen siten, 

että se vastaa ennalta määritettyyn asiakastarpeeseen hyvällä suorituskyvyllä. 

Tieverkoston tapauksessa tarkastelua on mielekästä laajentaa kattamaan 

suunnittelua edeltävät kaavoitustoimenpiteet, koska ne toimivat merkittävässä 

roolissa osana rakennettua yhdyskuntaa. (Malvalehto ym. 2011.) 

2.2.7 Tieverkoston arvoketjuanalyysi 

Arvokäsitettä on käytetty laajalti hyväksi liiketoiminnan kehittämisessä ja 

kilpailuedun tavoittelussa. Liiketoiminnan kehittämisessä arvokäsitteellä on suuri 

rooli, ja se liittyy läheisesti myös esimerkiksi Lean johtamisfilosofiaan ja Lean 

Constructioniin. 

Useat tutkimukset määrittelevät arvokäsitteen asiakkaan kokeman hyödyn ja 

uhrauksien erotukseksi (Grönroos 1997, Naumann 1995, Parolini 1999). Arvoa 

tuottaviksi toiminnoiksi lasketaan kaikki toiminnot, jotka tuottavat asioita, joita 

asiakas kokee hyödykseen transaktiossa. Vastaavasti arvoa vähentäviä uhrauksia 

ovat tekijät, jotka vähentävät asiakkaan kokemaa hyötyä. Tavoitetilana 

tuotantotoiminnassa tulisi olla tilanne, jossa asiakkaan kokema hyöty tuotteesta on 

suurempi kuin asiakkaan uhraukset, mikä on myös tämän työn arvotarkastelun 

perustana. 

Rakennetun ympäristön eli teknisen infrastruktuurin tuottamiseen tarvitaan 

useita toimijoita, joista jokainen lisää omalta osaltaan infrastruktuuriomaisuuden 

arvoa, ja jotka liittyvät toisiinsa ikään kuin ketjuksi. Tätä toimijoiden muodostamaa 

ketjua kutsutaan arvoketjuksi. Toimija kuuluu arvoketjuun vain pystyessään 

tuomaan toimintansa ja tuotteen kautta asiakkaalle lisäarvoa. Tässä tarkastelussa 

arvoketjun asiakas on infrastruktuurin käyttäjä, joka viimekädessä määrittelee arvon 

käyttökokemuksellaan. 

Kriittinen piste elinkaarenaikaisen menestyksen ja siten myös arvontuotannon 

kannalta on heti alussa suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheen jälkeen 

elinkaarenaikaiset kustannukset on jo osittain määritelty ja suunnitelman 

muuttaminen tulee sitä kalliimmaksi mitä myöhemmin suunnitelmaan tehdään 

muutoksia. (Malvalehto ym. 2011.) 

Malvalehto ym. (2011) kuvaavat tutkimusraportissaan infrastruktuurin 

arvoketjuanalyysin, jossa selvitetään infrastruktuurin elinkaaren aikaisten tuottojen 

ja kustannuksien jakaantumista. Analyysin painopiste on Leanin strategisella tasolla 

eli asiakkaan kokeman arvon optimoinnissa. Ydintavoitteena arvoketjuanalyysissä 

on tarkastella arvoketjua kokonaisuudessaan, eikä pelkästään yksittäisen toimijan 

näkökulmasta. 
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2.2.7.1. Tieverkoston ominaisuuksia infrastruktuuriverkostona 

Arvoketjuajattelu perustuu asiakastarpeelle, joka ohjaa kasvavaa arvovirtaa kohti 

asiakasta eli loppukäyttäjää. Loppukäyttäjän tarve liikenneverkostolle toimii ajurina 

tieverkoston toteuttamiselle. Loppukäyttäjänä tieverkoston tapauksessa ja tässä 

arvoketjutarkastelussa toimii yksityinen tienkäyttäjä. 

Tieverkostossa loppukäyttäjä arvostaa tien laadullisia ominaisuuksia, kuten 

pinnan kuntoa ja tiiviyttä. Tarpeellisiksi koettuja seikkoja ovat myös liikenteen 

sujuvuus ja liikennejärjestelyiden laatu. Tieverkoston käyttäjien mielestä 

asutusalueilla liikenteen tulisi olla rauhallista, mutta pääväylille liittymisen tulisi 

silti olla helppoa ja nopeaa. (Malvalehto ym. 2011.) 

Tieverkosto on läheisesti yhteydessä muihin infrastruktuuriverkostoihin, koska 

se on usein sidoksissa muihin infrastruktuuriin liittyviin palveluihin, kuten vesi- ja 

energiahuoltoon. Tieverkosto on sen johdosta sidoksissa muihin 

infrastruktuuriverkostoihin monien arvoketjun toimintojen, kuten kaavoituksen, 

osalta. Tieverkostolle voidaan Malvalehto ym. (2011) esittämän tarkastelun 

perusteella voidaan tunnistaa muutamia ominaispiirteitä, jotka ovat relevantteja 

arvoketjutarkastelulle. 

 

Hukkaa aiheuttavat toiminnot 

Hukka on Lean ajattelun mukaisesti työtä, joka ei lisää lopputuotteen arvoa, eikä 

näin ollen tuota arvoa asiakkaalle. Arvoketjuajattelussa hukkaa aiheuttavia 

toimintoja pyritään minimoimaan, jolloin keskitytään ainoastaan asiakkaalle arvoa 

synnyttäviin toimintoihin. (Malvalehto ym. 2011.) 

 

Arvon virtaus arvoketjussa 

Arvon muodostuminen tieverkoston arvoketjussa on jakaantunut kolmeen pääosaan, 

jotka ovat kaavoitus ja suunnittelu, rakentaminen sekä ylläpito ja elinkaari. 

Tieverkoston arvo ikään kuin virtaa näiden osien läpi samalla kasvaen kohti 

loppukäyttäjää kuljettaessa. Virtauksen arvoketjun läpi tulee olla mahdollisimman 

yhtenäistä. Arvoketjuista kuitenkin löytyy kuiluja, jotka toimivat hidasteena ja 

esteenä arvon virtaamiselle. (Malvalehto ym. 2011.) 

 

Tieverkoston kaavoitus 

Tieverkoston kaavoitukseen vaikuttavat alueen oletettu asukasmäärä sekä 

ympäröivät liikennemäärät ja -tarpeet. Muut infrastruktuuripalvelut, kuten vesi ja 

energia, kaavoitetaan kulkemaan teiden alla. Näin ollen kaavoitusvaiheessa 

suunnittelutyötä tehdään yhteistyössä tie-, vesi- ja energiahuollon sekä 

tietoliikenneverkoston kanssa. Infrastruktuuriverkoston kaavoitus aloitetaan 

asemakaavoitusvaiheessa, jossa tuotetaan infrastruktuurin yleissuunnitelma. 

Tieverkoston toiminnasta vastaava tilaajaorganisaatio, eli yleensä kunta, hallitsee 

suurta osaa tieverkoston kaavoituksesta. Kaavoitus ja suunnitteluvaihe eivät ole 

yhteydessä verkoston operointia toteuttavaan organisaatioon ennen suoranaisten 

urakkakokonaisuuksien tilausneuvotteluita. (Malvalehto ym. 2011.) 

 

Tieverkoston suunnittelu 

Tieverkoston ominaisuudet ja kustannusten muodostuminen määräytyvät hyvin 

pitkälti kaavoitusprosessissa, joten kaavoitus sisältää suurimman osan tieverkoston 

suunnittelusta. Kaavoitus rajaa teiden rakenteen aina poikkileikkauksia myöten. 

Suunnittelusta suurin osa ostetaan ulkopuolisilta konsulteilta. Suunnittelu 

toteutetaan tilaus-toimitus -periaatteella, joten toiminta ei suoraan kommunikoi 

rakentamis- ja ylläpitovaiheiden kanssa. Suunnittelua voivat rajoittaa kunnan 
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leikkaukset. Tieverkoston suunnittelusta 30 % tuotetaan kunnallisen 

asemakaavoitusyksikön sisällä ja loput alihankitaan markkinoilta. (Malvalehto ym. 

2011.) 

2.2.7.2. Tieverkoston arvoketju 

Tieverkoston arvoketjuun kuuluu kahdeksan eri toimintoa. Arvoketju alkaa 

infrastruktuurin yleiskaavoituksesta ja päättyy infrastruktuurikohteen hävittämiseen. 

Arvoketju on kuvattu kuvassa, jossa vaiheet on järjestetty järjestykseen 

suoritusajankohdan mukaan. Kuviossa 11 on esitetty tieverkoston arvoketju flow-

kaaviossa. 

 

 

Kuvio 11. Tieverkoston arvoketju (Malvalehto ym. 2011). 

Arvoketjuanalyysissä arvontuotantoa pyritään tehostamaan loppukäyttäjää 

silmälläpitäen. Asiakastarpeen tulee ohjata ketjun arvontuotantoa jo 

yleiskaavoituksesta lähtien aina loppukäyttäjälle saakka. Jokainen arvoketjun vaihe 

luo seuraavalle vaiheelle raamit, jonka puitteissa toiminto tuottaa asiakkaalle arvoa 

ja luo samalla rajoituksia seuraavalle vaiheelle. Ylläpito- ja hoitourakka sijaitsee 

arvoketjussa loppukäyttäjän vieressä. Arvontuotantoon kuuluu myös 

infrastruktuuriomaisuuden hävittäminen, joka on kuvattu kuviossa 11 arvoketjun 

viimeisenä vaiheena, vaikka nykyisin tieverkoston hävittäminen jää aina maa-

alueiden seuraavien omistajien kustannukseksi. (Malvalehto ym. 2011.) 

2.2.7.3. Decision point -analyysi tieverkoston arvoketjulle 

Decision point -analyysin kautta selvitetään arvoketjun kohdat, jossa arvovirta 

muuttuu työntöohjauksesta imuun. Työntöohjauksella toimivat organisaatiot 

kantavat riskin siitä, tuleeko asuinalueelle riittävästi asukkaita vai onko verkostoa 

rakennettu turhaan. Työntöohjauksella toimivat organisaatiot ikään kuin työntävät 

tuotteita markkinoille tietämättä varmasti niiden kysyntää. Imuohjattu toiminta sen 

sijaan perustuu suoraan asiakastarpeeseen, jolloin kyseiset toimijat eivät kanna 

riskiä siitä, että verkostossa olisi yli- tai alijäämäkapasiteettiä. Imuohjautuvassa 

osassa arvoketjua tuotanto tapahtuu siis vain asiakastarpeen luomasta ärsykkeestä. 

Decision point -analyysillä tarkastellaan toimijoiden päätöksentekoa ja 

jaotellaan se työntöön tai imuun perustuvaksi. Decision point -analyysin avulla 

voidaan havaita, missä kohtaa arvoketjua virtaus muuttuu työntöohjauksesta imuun. 

 

Toimijoiden päätöksenteko tieverkoston arvoketjussa jaoteltuna työntö- ja 

imuohjaukseen (Malvalehto ym. 2011): 

-    Valtuusto: Tekee päätökset ennusteisiin perustuen (Työntöohjaus) 

-    Keskushallinto: Tekee päätökset ennusteisiin perustuen (Työntöohjaus) 

-    Kunnallinen tekninen yksikkö (asemakaava): Tuottaa kaavan (Työntöohjaus) 

- Kunnallinen tekninen yksikkö (katupalvelut): Suunnittelee ja rakennuttaa 

verkoston ennusteiden pohjalta (Työntöohjaus) 

-    Insinöörisuunnittelu: Suunnittelee tilauksesta (Imuohjaus) 

-    Rakentaminen: Rakentaa tilauksesta (Imuohjaus) 

-    Ylläpito ja hoito: Ylläpitää ja hoitaa tilauksesta (Imuohjaus) 

-    Loppukäyttäjä: Käyttää tieverkostoa tarpeen mukaan (Imuohjaus) 
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Tieverkoston arvoketjun virtaus muuttuu työntöohjauksesta imuun kunnan teknisen 

yksikön ja insinöörisuunnittelun rajapinnassa. Tätä pistettä edeltävät toimijat – 

valtuusto, keskushallinto ja tekninen yksikkö – ovat kunnallisia toimijoita. Nämä 

kunnalliset organisaatiot tuottavat palveluita ja infrastruktuuria varastoon, jolloin 

pääomia sitoutuu varastoituihin hyödykkeisiin. Tällöin asioita tehdään aikaisemmin 

kuin tarve vaatii ja jopa kokonaan ilman tarvetta. Analyysistä voidaan siis havaita, 

että tieverkostoa suunnitellaan ja osittain rakennetaan ennusteisiin, eikä todelliseen 

tarpeeseen, perustuen. (Malvalehto ym. 2011.) 

2.2.7.4. Arvoketjun vasteaika 

Arvoketjun vasteaikaa analysoimalla saadaan tietoa siitä, mitkä ovat 

infrastruktuurin toimintojen suhteelliset varastossaoloajat ja läpimenoajat. 

Vasteaikatarkastelu liittyy tässä tapauksessa koko teknisen infrastruktuurin 

tarkasteluun. Infrastruktuurin tapauksessa varastoinnilla tarkoitetaan pääomien 

sitomista tuotantoprosessin vaiheisiin, jolloin esimerkiksi asioiden tekeminen 

aikaisemmin kuin tarve vaatii, voidaan rinnastaa varastointiin. Infrastruktuurin 

vasteaika koostuu valmisteiden varastossaoloajasta ja läpimenoajasta 

(varastossaoloaika + läpimenoaika = vasteaika). Vasteaika kuvastaa sitä 

minimiaikaa, joka toimitusketjulla kestää reagoida uuteen asiakastarpeeseen tai sen 

muutokseen. (Malvalehto ym. 2011.) Vasteaika siis kuvastaa toimitusketjun 

reagointiaikaa muutoksiin. Kuviossa 12 on esitetty teknisen infrastruktuurin 

arvoketjun vasteaika Malvalehto ym. (2011) tutkimusraportin mukaan. 

 

 

Kuvio 12. Teknisen infrastruktuurin vasteajan analysointi supply chain response 

matrix -työkalun avulla (Malvalehto ym. 2011). 
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Malvalehto ym. (2011) tekemän vasteaika-analyysin perusteella teknisen 

infrastruktuurin arvoketjussa suurin osa vasteajasta muodostuu yleis- ja 

asemakaavoitusvaiheessa. Sen jälkeen tulevat vaiheet, kuten suunnittelu, 

infrarakentaminen ja kiinteistörakentaminen ovat vasteajaltaan merkittävästi 

pienempiä kuin kaavoitusvaiheet, mutta keskenään suurin piirtein yhtä suuria. 

Toiminnoista rakentaminen on vasteajaltaan lähimpänä kaavoitusprosesseja, mutta 

silti hieman pienempi. Sekä yleiskaavoituksen että asemakaavoituksen 

läpimenoaika ja varastossaoloaika ovat suhteellisesti huomattavasti pidempiä kuin 

muiden infrastruktuuritoimintojen vastaavat. Yleis- ja asemakaavoitus ovat siis 

hitaita prosesseja reagoimaan uuteen asiakastarpeeseen tai sen muutokseen. 

Kuitenkin suurin osa infrastruktuurin suunnittelusta tehdään näissä prosesseissa. 

Vasteaika-analyysin perusteella voidaan esittää oletus, että kaavoitusprosesseja 

kehittämällä voidaan aikaansaada aikatauluhyötyjä ja pääomien vapautumista. 

Hoidon vasteaika näyttää analyysissä kohtuulliselta, vaikka siitäkin voisi olettaa 

löytyvän tehostamisen varaa. (Malvalehto ym. 2011.) 

2.2.7.5. Havaintoja tieverkoston arvoketjusta 

Infrastruktuuriverkostoissa valtionhallinto tunnistaa ensimmäisenä toimijana 

loppukäyttäjien asiakastarpeen. Hallinto määrää kunnille, mitä palveluita ne ovat 

velvollisia tarjoamaan. Yleiskaavoituksesta vastaavan yksikön tarkastaessa 

yleiskaavaa tehdään asiakastarpeen tunnistamista ennusteiden perusteella ja 

kaupunkistrategian ohjaamana. Tämän jälkeen yleiskaavoitus luo raamit 

asemakaavoitukselle tunnistetun asiakastarpeen perusteella. Seuraavassa vaiheessa 

asemakaavoituksesta vastaava yksikkö suorittaa itsenäisesti asiakastarpeen 

tunnistamisen, joka päivittää valtionhallinnon tunnistaman tarpeen. Lopuksi 

tieverkoston operaattori tunnistaa asiakastarpeen ja ohjaa seuraavia vaiheita 

parhaaksi näkemällään tavalla. Tieverkoston arvoketjun asiakastarvetta tunnistaa 

siis yhteensä kolme eri toimijaa. (Malvalehto ym. 2011.)  

Yleis- ja asemakaavoituksessa sekä operaattorin välillä ei tehdä systemaattista 

yhteistyötä asiakastarpeen tunnistamisessa. Yleiskaava määrittelee asemakaavalle 

vain kaavoitettavan alueen sijainnin ja tai suunnan. Asemakaavoitusprosessi 

tunnistaa asiakastarvetta muun muassa niin sanotun osallistuvan kaavoituksen 

keinoin, jossa loppukäyttäjien toiveita otetaan huomioon. Asemakaavoituksessa 

ohjaavana periaatteena on ”turvallinen ja terveellinen asuinympäristö”. 

Asemakaavoitus myös rajaa infrastruktuurin osalta operaattoreille väylien sijainnin, 

joka toimii operaattoreiden pelikenttänä. Samaa tuotetta, eli yksittäistä tonttia, 

voidaan määritellä useaan kertaan eri suuntaan tuotteen kulkiessa systeemin läpi. 

Näin ollen jokainen asiakastarpeen tunnistaminen rajoittaa seuraavia asiakastarpeen 

tunnistamistoimenpiteitä erinäisin spesifikaatioin. (Malvalehto ym. 2011.) 

Arvoketjun toimintaa tuotantojärjestelmänä tutkittiin imu- tai työntöohjaukseen 

perustuen. Tällöin havaittiin, että tuotanto muuttuu imuohjautuvaksi kunnallisen 

teknisen yksikön ja insinöörisuunnittelun rajapinnassa. Työntö- ja imuohjauksen 

välinen rajapinta on potentiaalinen piste ylimääräisten varastojen muodostumiselle. 

Kaikki toiminnot ennen tätä pistettä tehdään ennusteisiin perustuen. Pisteen 

siirtyminen voi aiheuttaa radikaaleja muutoksia arvoketjun toiminnassa. 

(Malvalehto ym. 2011.) 

Malvalehto ym. (2011) kertovat, että tieverkoston arvoketjun tarjoaman hajonta 

on pientä verrattuna kiinteistöjen tarjoaman hajontaan, mikä on hyvä tiedostaa 

tieverkoston arvoketjun tarkastelussa. Tarjoaman hajonta kuvaa eri tuotevarianttien 

määrää arvoketjun eri vaiheissa. Tutkimuksista voidaan päätellä, että 
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loppukäyttäjälle on pitkälti merkityksetöntä, miten tieverkosto toteutetaan. Tämä 

antaa osaltaan vapauksia tieverkoston arvoketjun kehittämiseen, koska vain 

lopputuotteella on merkitystä loppukäyttäjälle. Tieverkoston laadulliset seikat 

kulminoituvat lähinnä teiden käytettävyyteen. (Malvalehto ym. 2011.) 

Tieverkoston arvoketjussa on havaittavissa selkeitä kuiluja. Arvoketju jakaantuu 

selkeästi kolmeen osaan: suunnittelu ja kaavoittaminen; rakentaminen; ylläpito 

ja elinkaari. Kuilut sijaitsevat näiden arvoketjun osien välillä, ja lisäksi 

kaavoitusprosessissa yleis- ja asemakaavoituksen välille syntyi kuilu. 

Arvoketjun kuilut toimivat loppukäyttäjälle suuntautuvan arvon virtauksen 

esteenä. Kuilut jakavat ketjun osiin, joiden arvontuotantoa pyritään optimoimaan 

itsenäisinä yksikköinä, joiden tavoitteet ovat osittain ristiriitaisia keskenään. Kuilut 

siis vaikeuttavat arvoketjun toiminnan optimointia kokonaisuutena ja niistä tulisi 

pyrkiä pääsemään eroon. (Malvalehto ym. 2011.) 

Malvalehto ym. (2011) haluavat kiinnittää erityistä huomiota arvoketjujen 

investointiprosessiin. Jos uutta tieverkostoa halutaan rakentaa, tulee uusi verkosto 

kaavoittaa ennen sen suunnittelua ja rakentamista. Kaavoitusprosessi kuitenkin vie 

merkittävän osan arvoketjun vasteajasta, kuten edellä todettiin. Näin ollen voidaan 

sanoa, että investointien läpivienti on riippuvainen kaavoituksen toiminnasta. 

Huomionarvoista on, että asemakaavoitus tapahtuu aina kunnan 

budjettirahoituksella eikä investointirahoituksella. (Malvalehto ym. 2011.) 

2.2.7.6. Asiakastarpeen tunnistaminen ja välittyminen 

Asiakastarpeet välittyvät huonosti nykyisessä tieverkoston arvoketjussa. Eri toimijat 

tekevät itsenäisiä asiakastarpeiden määrittelyitä, jolloin asiakastarve spesifioidaan 

moneen kertaan. Kuvion 11 arvoketjussa tämä tarkoittaa sitä, että moni vaiheista 

kysyy loppukäyttäjän tarvetta erikseen, eli voidaan piirtää nuolet loppukäyttäjästä 

edellisiin arvoketjun vaiheisiin. Tämä ei kuitenkaan ole tehokkain tapa toimia 

arvoketjuanalyysin perusteella. Eri toimijoiden määritellessä asiakastarpeen ja 

tarjotessaan siihen ratkaisua rajaa toiminta olennaisesti ketjun alavirran toimijoiden 

arvontuottopotentiaalia. (Malvalehto ym. 2011) 

Lisäksi asiakastarvetta itsessään ei määritellä tarpeen muodossa, vaan määrittely 

on nykyisin aina rajattu teknisiin spesifikaatioihin eli ratkaisuihin. Mikäli toimijat 

määrittelisivät asiakkaan toiveet tarpeen muodossa teknisten spesifikaatioiden 

sijaan, ei arvontuotantoa tällöin rajoitettaisi asiakastarpeen määrittelyn 

näkökulmasta. 

 Tieverkoston arvoketjua tulisi kehittää imuohjautuvaan suuntaan, mikä 

tarkoittaa asiakastarpeen tarkkaa huomioimista jo ketjun alkupäässä eli 

kaavoitusvaiheissa. Tällöin loppukäyttäjän tarve välittyisi ketjussa eteenpäin. 

(Malvalehto ym. 2011.) Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että jo 

kaavoitusvaiheessa määritetään tarve sille, minkälaisia teitä tienkäyttäjät tarvitsevat. 

Imuohjauksen katkeaminen ketjussa luo varastoja työntö- ja imuohjauksen 

rajapintaan. Varastoja syntyy tällä hetkellä lisäksi suunnittelun ja verkostojen 

muodossa. Infrastruktuuriverkostoja rakennetaan varastoon kerralla huomattavia 

määriä, kuten kokonaisia asuntoalueita. Ylimääräisen kapasiteetin rakentaminen 

nostaa kustannuksia ja pidentää läpimenoaikoja suunnittelun ja rakentamisen osalta. 

(Malvalehto ym. 2011.)  

Näyttäisi, että asiakastarve on usein ristiriidassa muiden toimijoiden tavoitteiden 

kanssa. Pientalovaltaisen asuinalueen asukkaat toivovat usein rauhaisan tontin, 

jossa naapureita ei olisi aivan lähellä. Kunnan kaavoituksen kannalta tontit – kuten 

myös niitä yhdistävät tiet – on kannattavaa kaavoittaa mahdollisimman lähelle 
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toisiaan. Asuinalueen asukkaat haluaisivat mahdollisimman väljän asuintiheyden ja 

infrastruktuurin operaattorit mahdollisimman tiheän asuintiheyden. 

Infrastruktuuriverkostojen organisaatiot ovat usein kunnallisia organisaatioita, 

jolloin ne ajavat kaupungin etua, mikä tulisi huomioida asiakastarpeen välittymistä 

tarkastellessa. (Malvalehto ym. 2011.) 

2.2.7.7. Arvoketjun kehityskohteita 

Kun asiakastarve on määritelty tarkoin arvoketjun alussa, on hukan eliminointi 

arvoketjussa yksiselitteisempää. Hukan eliminointi on myös eräs potentiaalinen 

kehityskohde tieverkoston arvoketjussa (Malvalehto ym. 2011). Hukkaa syntyy 

pääomien sitomisen ja odotusaikojen johdosta. Hukka vähentää pääomien 

kiertonopeutta ja vaikuttaa siten heikentävästi kannattavuuteen. Vasteaika on yksi 

hukan muodoista. Tällä hetkellä tieverkoston arvoketjussa suurimmat vasteajat ovat 

yleis- ja asemakaavoituksella sekä rakentamisella, joten niissä voisi olla 

mahdollisuuksia lyhentää varastossaoloaikoja ja läpimenoaikoja, mikä vapauttaisi 

niihin sitoutuvia pääomia. 

Hukkaa arvoketjussa syntyy muun muassa kaavavalituksista, mikä näkyy 

osaltaan kaavoitusprosessien vasteajoissa. Kaavoituksesta saadut valitukset 

koskevat usein kaavoitusprosessia itseään, jolloin valituksen kohteena on 

kaavoituksen päätöksentekoprosessin oikeellisuus. Malvalehto ym. (2011) väittävät, 

että mikäli kaavoitusprosessia standardisoitaisiin ja dokumentoitaisiin paremmin, 

voitaisiin menettelyn oikeellisuus todentaa joustavasti missä tahansa vaiheessa 

prosessia, mikä vähentäisi valitusten määrää ja käsittelyaikoja. 

Hukkaa syntyy lisäksi ohjatusta hankintatoiminnasta. Arvoketjun kunnallisten 

toimijoiden hankintaa ohjataan tilaamaan palveluita kunnan omistamalta teknisiä 

palveluita tuottavalta yksiköltä. Kyseisen kunnan tuotantoyksikön tuottamat 

palvelut ovat kuitenkin kalliimpia kuin mitä markkinoilta olisi saatavissa 

kilpailutuksen ja hankintamallien kehityksen kautta.  

Ohjatusta hankintatoiminnasta aiheutuvaa hukkaa voidaan vähentää valitsemalla 

infrastruktuurille paremmin sopiva omistajuus- ja hallinnointimalli (Leviäkangas 

ym. 2011). Käytännössä se tarkoittaisi esimerkiksi hoito- ja ylläpitourakoiden 

hankintaa avoimilta markkinoilta ja julkisen omaisuuden yksityistämisestä. 

Arvoketjutarkastelu osoitti, että tieverkoston hoito- ja ylläpito on arvoketjun 

imuohjautuvassa osassa, joten arvoketjun kehittämisellä ei ole suurta vaikutusta 

hoidon toteuttamiseen, vaan suurimmat kehityskohteet arvoketjussa ovat 

Malvalehto ym. (2011) suorittaman analyysin mukaan muualla: arvoketjun alussa. 

Merkittävää kehittämispotentiaalia tieverkostoissa sisältyy myös 

liiketoimintamalleihin. Loppukäyttäjille tieverkostoa tarjotaan yhtenäisenä 

palveluna, mutta kuitenkaan sen tuotanto ei toimi yhtenäisesti arvoketjussa, kuten 

liitteestä 2 nähdään (Herrala & Pakkala 2012). Arvoketjussa työntöohjautuvasti 

toimivien organisaatioiden roolit ovat ydintoimintojensa suhteen moniselitteisiä. 

Asemakaavoituksesta vastaava kunnan tekninen yksikkö toimii 

tilaajaorganisaationa ja näkee tuotteenaan asemakaavan sekä hankkii sen tarpeisiin 

suunnittelua markkinoilta. Kyseinen kunnan yksikkö tuottaa kuitenkin itse muun 

muassa tieverkoston suunnittelusta 30 %. Lähtökohtaisesti tilaajaorganisaation 

kompetensseihin ei kuulu tuottaa itse palveluita. (Malvalehto ym. 2011.) 

Tieverkoston liiketoimintamalleja voidaan lisäksi kehittää kassavirran keräämisellä 

suoraan tienkäyttäjiltä verojen sijaan (Herrala & Pakkala 2012). 

Kehittämistoimenpiteet voisi aloittaa Malvalehto ym. (2011) tutkimuksen 

mukaan asiakastarpeen järjestelmällisestä tunnistamisesta. Hukan eliminoinnin, 
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vasteajan lyhentämisen ja imuohjauksen sekä liiketoimintamallien kehittämisen 

arvioitiin olevan implementointinopeudeltaan keskenään miltei yhtä suuria. 

Asiakastarpeen tunnistamisen kehittäminen vie tutkimuksen mukaan eniten aikaa ja 

on vaikutuksiltaan hieman pienempi kehityskohde. Tällä hetkellä tieverkoston 

arvoketjun toiminta on rakenteeltaan hajanaista ja siihen sisältyy useita kuiluja. Sen 

vuoksi arvoketjun kehittämisellä voidaan aikaansaada useita hyötyjä niin 

tienkäyttäjille kuin tieverkoston toimijoillekin. (Malvalehto ym. 2011.) 

2.2.8 Kontrolli sopimuskauden aikana tehtäviin muutoksiin 

Muutokset rakennusteollisuuden hankkeissa sopimuskauden aikana ovat Rossin 

(2003) mukaan yleisiä. Tieverkoston hoidon alueurakoidenkin olisi hyvä ottaa 

muutoksien mahdollinen tarve huomioon sopimuksissa. 

Eräs tapa varautua urakan aikana tehtäviin lisätyösuoritteisiin tai hoitoalueen 

laajentamiseen on Oulun Teknisen liikelaitoksen edustajan arvioinnin (liite 1) 

mukaan lisätä sopimukseen sopimuskohta, jonka mukaan tilaaja voi tarvittaessa 

laajentaa urakkaan kuuluvaa aluetta käyttämällä laajennukseen aikaisemmin 

sovittuja yksikköhintoja. Lopputuotevaatimuksien muuttaminen on haastavaa, 

mutta kertakorvausta voidaan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi aiemmin sovitun 

hinnan suhteessa. 

Urakoitsijan mahdolliset poistumisstrategiat tulisi arvioida hankintamallissa ja 

urakan sopimusta tehdessä. Hallin ja Lobinan (2012) mukaan sopimuksen 

osoittautuessa kannattamattomaksi tai tilaajan päättäessä sopimuksen 

ennenaikaisesti, urakoitsija valitsee poistumisstrategian, joka minimoi tappion ja 

maksimoi voiton. Tästä voi seurata odottamattomia korvausvaatimuksia tai 

urakoitsijan pyrkimyksiä siirtää vastuita loppukäyttäjälle. (Hall & Lobina 2012.) 

Lyhyiden sopimuskausien ja jatkosopimusoption käyttäminen on eräs mahdollisuus 

lisätä kontrollia pitkällä aikavälillä, koska niiden avulla urakoitsija voidaan vaihtaa 

ilman tarvetta poistumisstrategialle. 

Urakan kontrollin voidaan sanoa tarkoittavan sopimuskauden aikana tehtävien 

muutosten toteutettavuutta urakoissa. Urakoissa harvoin edetään täysin 

suunnitelmien mukaisesti (Ross 2003). Kontrolli on siis relevantti näkökohta 

urakoiden arvioinnissa. 

Kontrolli urakan aikana ja mukautuvuus muutoksiin ovat riippuvaisia 

sopimuksen yksityiskohdista, mutta huolellisella suunnittelulla voidaan vähentää 

muutosten tarvetta (Ross 2003). Tässä työssä tarkastelluista urakointimalleista vain 

allianssi on suunniteltu mukautumaan muutoksiin kompensaatiorakenteen osalta, 

koska allianssin palkkiot lasketaan mukautuvien tavoitekustannusten pohjalta 

(Aapaoja & Haapasalo 2011). 

2.2.9 Integroidut projektitiimit 

Projektin arvon ja arvoketjun teoriaan liittyvät läheisesti integroidut projektitiimit 

(IPT). Integroitujen projektitiimien tehtävänä on tehostaa arvon välittymistä 

asiakkaalle tuottamalla tuote, jossa asiakkaan arvoa maksimoidaan ja hukkaa 

minimoidaan. Näin ollen integroidun projektitiimin tehtävä on yhtenevä Lean 

Constructionin periaatteiden kanssa. (Sakal 2005.) Integroitu projektitiimi on 

urakoissa käytettävä toimintatapa ja se liittyy myös läheisesti integroituun projekti-

toimitukseen (Antinmaa 2011). 

Integroitujen projektitiimien taustalla oleva tavoite on saada arvoketjun ns. 

ylävirran toimijoita tuomaan mukaan omaa näkemystään ja sitoutumista 
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projektitoimituksen tavoitteisiin, jolloin onnistutaan paremmin asiakasarvossa ja 

hukan eliminoinnissa Kuviossa 13 on esitetty integroidu tiimin kokoonpano, jossa 

keskiön toimijat yhdistyvät ns. ydintiimiksi (Morgan & Liker 2006). 

 

 

Kuvio 13. Integroidun tiimin kokoonpano (Morgan & Liker 2006). 

 

Kuvion 13 pohjalta voidaan todeta, että integroidut projektitiimit sisältävät niin 

paljon osaamista koko toimituksen näkökulmasta kuin mahdollista, jolloin tiimi voi 

tehdä kokonaisuuden ja arvontuotannon kannalta parhaita mahdollisia ratkaisuja. On 

olennaisen tärkeää, että integroidun projektitiimin tavoitteet ovat yhteneväiset ja lisäksi 

riskien ja hyötyjen jakaminen on selkeästi ja oikeudenmukaisesti sovittu, jolloin kaikki 

tekevät työtä toimituksen parhaaksi. Tiimit koulutetaan toimimaan Lean periaatteiden 

mukaisesti. (Aapaoja & Haapasalo 2011.) 

Integroitudusta projektitoimituksesta (IPD, integrated project delivery), joka sisätää 

integroidun projektitiimin, on muodostettu myös oma hankintamalli, jolla pyritään 

keräämään yhteen projektin osapuolten ja sidosryhmien tärkeimmät vaatimukset 

toteutusta koskien. Näin ollen voidaan optimoida suunnittelua ja koko kokonaisuutta. 

Lisäksi IPD:llä voidaan parantaa projektin kilpailukykyisyyttä ja kustannustehokkuutta 

toimimalla yhdenmukaisena, integroituna ryhmänä yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi.  Hankintamalleista allianssi sisältää paljon IPD:n ideologiaa, mutta sitä 

on sovellettu lähinnä suuriin ja kompleksisiin rakennusprojekteihin. Aapaoja ym. (2012) 

mukaan tutkimustieto on antanut viitteitä, että IPD:n toimintatavoilla on kysyntää myös 

uusilla liiketoiminta-alueilla. (Aapaoja ym. 2012.) 

2.2.10 Vertailutekijät hankintamallien arviointiin 

Tieverkoston ja modernin tehokkaan liikkeenjohdon tarkastelu nosti esiin monia 

tekijöitä, joita tieverkoston urakoiden hankintamallien tulisi toteuttaa. Tässä 

kappaleessa tehdään synteesi esille nousseista tekijöistä hankintamallien vertailua 

varten. Tekijät toimivat hankintamallien vertailun runkona ja auttavat päättämään, 

mikä hankintamalleista soveltuu parhaiten tieverkoston hoitourakoiden hankintaan. 

Tekijöistä johdetaan luvussa 3.2 hankintamallien vertailuun arviointikriteerit, joiden 

tavoitteena on tuoda esille hankintamallien keskinäisiä etuja ja mallien 

soveltuvuuksia tieverkoston urakoihin. Hankintamallien vertailu suoritetaan luvussa 

3. 
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Arvoketjutarkastelu osoitti kehityskohteeksi tieverkoston arvoketjussa kaikkien 

vaiheiden muuttamisen imuohjautuviksi. Hoito ja sen hankinta ovat jo tällä hetkellä 

arvoketjun imuohjautuvassa osassa ja ne sijaitsevat arvoketjussa lähellä 

loppukäyttäjää. (Malvalehto ym. 2011) Vaikka hoidon hankinta onkin 

imuohjautuvaa, täytyisi varmistaa, että tienkäyttäjän eli loppukäyttäjän tarve otetaan 

urakoiden hankinnassa mahdollisimman tarkasti huomioon. Hoidon hankinnassa 

tulisi siis käyttää hankintamallia, joka huomioi loppukäyttäjän asiakastarpeen 

mahdollisimman kattavasti. Arvo muodostaa sen vuoksi päätöksentekotekijän ja 

arviointikriteerin hankintamallien vertailussa. Kirjallisuus osoittaa, että 

loppukäyttäjän asiakastarve voidaan ottaa hankinnassa huomioon käyttämällä 

hoitourakoissa lopputuotevaatimuksia, jotka perustuvat suoraan loppukäyttäjän 

asiakastarpeeseen. (Hardy 2001.) 

Huomionarvoista arvoketjutarkastelussa on lisäksi, että rakentamisen ja 

ylläpidon välille muodostuu arvoketjussa selkeä kuilu, joka toimii esteenä arvon 

virtaukselle (Malvalehto ym. 2011). Tästä voidaan tehdä oletus, että arvon virtaus 

voi tehostua, jos nämä kaksi vaihetta saadaan yhdistettyä toisiinsa esimerkiksi 

tarkoitukseen sopivalla hankintamallilla. Kirjallisuuden mukaan mahdollisia tapoja 

yhdistää nämä kaksi vaihetta ovat elinkaarimalli ja DBOM, joissa sama urakoitsija 

suorittaa arvoketjun vaiheista sekä rakentamisen että ylläpidon/hoidon. 

Rakentamisen ja ylläpidon yhdistämisen mahdollisuus samaan urakkaan 

muodostaa näin ollen vertailutekijän hankintamallien vertailussa. 

Arvon välittymiseen liittyvät läheisesti integroidut projektitiimit, joiden 

tehtävänä on toimittaa asiakkaalle tuote asiakkaan arvoa maksimoiden, mikä on 

myös Leanin ja Lean Constructionin perimmäinen tavoite. Integroidut projektitiimit 

muodostavat päätöksentekotekijän hankintamallien vertailuanalyysiin ja samalla 

arviointikriteerin siitä, kuinka hyvin hankintamallin organisaatio toteuttaa 

integroitujen projektitiimien teoriaa. Integroidut projektitiimit sisältävät 

mahdollisimman paljon osaamista koko toimituksen näkökulmasta. 

Kontrolli tarkoittaa sopimuskauden aikana tehtävien muutosten toteutettavuutta 

urakoissa. Urakoissa harvoin edetään täysin suunnitelmien mukaisesti Ross (2003) 

mukaan, jolloin projektiin tai hoitourakkaan joudutaan tekemään muutoksia tai 

lisäyksiä. Kontrolli urakan aikana ja mukautuvuus muutoksiin riippuvat sopimuksen 

yksityiskohdista, mutta huolellisella suunnittelulla voidaan vähentää muutosten 

tarvetta. Tarkastelluista urakointimalleista vain allianssi on suunniteltu 

mukautumaan muutoksiin kompensaatiorakenteen osalta, koska allianssin palkkiot 

lasketaan mukautuvien tavoitekustannusten pohjalta. (Ross 2003.) Urakoitsijan 

poistumisstrategia on myös relevantti näkökohta kontrollia arvioitaessa. 

Innovaatioiden tukemisen kannalta on olennaista, että tieverkoston 

hankinnassa käytetään kumppanuustoiminnan keinoja, koska eräs merkittävimmistä 

innovaatioiden syntypaikoista sijaitsee organisaatioiden rajapinnoissa (Yliherva 

2004). Hankinta tukee innovaatioiden syntymistä myös silloin, kun urakoitsijan 

työmenetelmiä ja käytäntöjä ei ole rajoitettu. Käytännössä se tarkoittaisi 

lopputuotevaatimuksien soveltamista. 

Kirjallisuuden mukaan ohjatusta hankintatoimesta aiheutuvaa hukkaa voidaan 

vähentää valitsemalla infrastruktuurikohteelle parhaiten soveltuva omistajuus- ja 

hallinnointimalli (Leviäkangas ym. 2011). Tässä työssä omistajuus- ja 

hallinnointimallien vaikutusta urakointiin ei oteta mukaan hankintamallien 

vertailuun, koska tavoitteena on etsiä soveltuvinta hoidon hankintamallia modernin 

ja tehokkaan liikkeenjohdon näkökulmasta yleisesti, eikä tietyn ennalta määrätyn 

kohteen näkökulmasta. Omistajuus- ja hallinnointimallien muutoksella voidaan 
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kuitenkin saavuttaa tietyissä tapauksissa useita hyötyjä, kuten Leviäkangas ym. 

(2011) tutkimus osoittaa. 

Yksityistämisen etuja julkiseen omistajuuteen verrattuna on käsitelty 

kirjallisuudessa laajalti. Yksityistämisellä voidaan myös tarkoittaa julkisten 

palveluiden tuotannon siirtämistä yksityisen sektorin hoidettavaksi, mitä 

tieverkoston urakoissa käynnissä oleva markkinoiden avautuminen on tällä hetkellä 

toteuttamassa.  

Yksityistämisen hyötyjä ovat mm. palveluiden parempi asiakassuuntautuneisuus 

markkinaohjautuvien mekanismien ansiosta, palvelun laadun ja tehokkuuden 

parantuminen, johdon halukkuus kehittää yrityksen toimintaa vastaamaan kilpailua, 

joustavuus kysynnän tai muun markkinatekijän muutoksiin, innovatiivisten 

taloudellisten instrumenttien ja rahoitustapojen soveltaminen (Leviäkangas 2007, 

Leviäkangas ym. 2011). Koska kaikkia yksityistämisen etuja ei saada hyödynnettyä 

kaikissa olosuhteissa, käsitellään tässä työssä yksityistämistä sen mahdollistumisen 

kannalta hankintamalleissa. Yksityisen sektorin osallistumisen mahdollisuudesta 

muodostetaan hankintamallien vertailuun tekijä, joka liittyy mahdollisuuteen 

käyttää yksityistä omistajuutta, urakoitsijaa ja rahoitusta sekä mahdollisuuteen 

kilpailuttaa urakka avoimilla markkinoilla. Hankintamallien vertailussa suositaan 

malleja, jotka mahdollistavat yksityisen sektorin osallistumisen urakointiin. 

Lean Construction on tunnettu rakennusalan tuotantofilosofia, joka sisältää 

useita rakennusalan urakoille hyödyllisiä työkaluja. Lean Construction instituutin 

(Ballard 2011) mukaan tehokkaan rakennusteollisuuden tuotantotoiminnan tulisi 

käyttää kolmea pääperiaatetta: integroitu organisaatio (integroitu projektitiimi), 

yhteiset liiketoimintatavoitteet ja Lean-tuotantofilosofian soveltaminen. 

Yhteisiin liiketoimintatavoitteisiin liittyy läheisesti riskien jakautuminen 

toimijoiden kesken, koska eri toimijat pyrkivät minimoimaan omia hankkeisiin 

liittyviä riskejään. Lean-tuotantofilosofiaa voidaan soveltaa esimerkiksi Leanin 

työkalujen avulla. Tällöin eliminoidaan turhia ja tuottamattomia toimintoja ja 

keskitytään tuottamaan asiakkaalle mahdollisimman paljon arvoa käytettävissä 

olevilla resursseilla. Lean Constructionin pääperiaatteet on perusteltua sisällyttää 

vertailutekijöiksi hankintamallien vertailuun, jotta voidaan arvioida hankintamallien 

eroja tuotantotoiminnan tehokkuuden tukemisessa. 

Hankintamallien vertailuun muodostettiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta eräitä 

tehokasta ja modernia liikkeenjohtoa kuvaavia vertailutekijöitä, jotka ovat: 

 

- Arvo 

- Arvoketju: rakentamisen ja hoidon vaiheiden yhdistäminen 

- Innovaatiot 

- Yksityisen sektorin osallistumisen mahdollisuus 

- Kontrolli 

- Integroitu organisaatio 

- Yhteiset liiketoimintatavoitteet 

- Lean-tuotantofilosofian soveltaminen 

 

Vertailutekijöiden pohjalta muodostetaan luvussa 3.2 edelleen hankintamallien 

arviointikriteerit vertailua varten. Muodostettavat arviointikriteerit tuovat esille 

hankintamallien keskinäisiä etuja ja soveltuvuuksia tieverkoston urakoihin, mikä 

antaa edellytyksen hankintamallien vertailun suorittamiselle. 
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3 Hoidon urakoiden hankintamallien analysointi 

Urakointimallien vertailemiseksi suoritettiin CBA-analyysi, joka arvioi malleja 

niiden etuihin perustuen. Teoriaosiosta valitut eräät urakointimallit ja niiden 

arviointikriteerit muodostivat perustan analyysille, jonka tavoitteena oli löytää 

soveltuvin hankintamalli tieverkoston hoitourakoiden tarpeisiin. 

Analyysissä käytettiin Lean Constructioniin kuuluvaa Choosing by Advantages 

(CBA) -menetelmää, joka muodostaa vaihtoehtoja erittelevän vertailutaulukon. 

Taulukossa 6 on havainnollistettu esimerkki CBA-analyysin taulukosta. 

 Esimerkki CBA-analyysin taulukosta. 

Tekijät 
Vaihtoehdot 

A B C 

1. Tekijä  
 

 
 

 
 

Etu 1       

2. Tekijä  
     

Etu 2    pist.  pist.    pist.  pist.    pist.  pist. 

3. Tekijä  
     

Etu 3    pist.  pist.    pist.  pist.    pist.  pist. 

 

CBA-analyysimenetelmän toimintaperiaate on kuvattu luvussa 3.3. CBA-analyysi 

tuotti tutkimuksen tuloksena soveltuvimman hankintamallin tieverkoston 

hoitourakoihin ja hankintamallien keskinäiset edut. Lisäksi CBA-analyysi pisteytti 

kaikki vertailuun sisältyvät hankintamallit sen mukaan, miten hyvin ne soveltuvat 

tieverkoston urakoihin. Analyysi pyrki vastaamaan tutkimuskysymykseen 3. 

3.1 Analysoitavat hankintamallit 

Analyysissä arvioitiin urakoiden hankintamalleja työn teoriaosioon tukeutuen. 

Analyysiin sisältyivät kappaleessa 2.1.10 esitetyt urakointimallit, joiden 

soveltuvuutta hoitourakoiden hankintaan tutkittiin analyysissä modernin ja 

tehokkaan liikkeenjohdon kannalta. Analyysiin kuuluvia hoidon hankintamalleja 

olivat: 

 

- Yksikköhintaurakka, 

- Hybridimalli ja 

- PSMC-malli 

 

Lisäksi seuraavien hankintamallien soveltuvuutta tieverkoston pääomaprojektien 

sekä niihin yhdistettävien hoitourakoiden hankintaan tutkittiin modernin ja 

tehokkaan liikkeenjohdon kannalta: 

 

- DBOM-malli, 

- Elinkaarimalli ja 

- Allianssi 
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Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat hankintamallit sisältävät hoidon lisäksi myös 

muuta hankintaa, kuten pääomaprojektin, jonka yhteyteen hoitourakka yhdistetään.  

Allianssin soveltamisesta yhdistettyyn pääoma- ja hoitourakkaprojektiin ei ole 

saatavilla kirjallisuutta. Teoriaosion perusteella ei löytynyt merkittäviä esteitä 

allianssin soveltamiselle sekä pääomaprojektiin että hoitoon. Tämän työn 

analyysissä oletetaan allianssimallin soveltuvuus yhdistettyyn pääoma- ja 

hoitourakkaprojektiin. 

Analyysiin sisällytettiin hankintamalleja, jotka sisältävät sekä pääomaprojektin 

toteutuksen että hoitourakan, koska niiden avulla voidaan käyttää samaa 

urakoitsijaa kummallekin vaiheelle sekä yhdistää näiden kahden arvoketjun vaiheen 

välissä oleva kuilu. Malvalehto ym. (2011) selvityksen perusteella kyseinen kuilu 

on este arvon virtaukselle ja näin ollen potentiaalinen kehityskohde tieverkoston 

arvoketjussa. Tämä näkökohta nousee esille arviointikriteereissä, joiden 

tarkoituksena on tuoda esille mallien eroja esimerkiksi juuri arvoketjun kuilun 

yhdistämisen mahdollisuudessa sekä muissa mallien ominaisuuksissa. 

3.2 CBA-analyysin arviointikriteerit 

Arviointikriteerien tarkoituksena on tuoda esille hankintamallien etuja tieverkoston 

urakoissa. Arviointikriteerit myös määrittävät hankintamallien soveltuvuuden 

tieverkoston urakoiden hankintaan. Arviointikriteerit perustuvat työn teoriaosiossa 

luvussa 2.2.10 esitettyihin vertailutekijöihin.  

Kaikkiin valittuihin hankintamalleihin sovellettiin analyysissä samoja 

arviointikriteerejä samalla painotuksella ja pisteytysasteikolla (0-100), jolloin 

jokaisen arviointikriteerin painoarvo CBA-analyysissä on yhtä suuri. 

CBA-analyysin edut muodostuvat siitä, kuinka hyvin hankintamallit toteuttavat 

kunkin arviointikriteerin. Lisäksi hankintamallit pisteytetään kunkin 

arviointikriteerin täyttymisen mukaan. Arviointikriteerit, jotka on muodostettu 

luvun 2.2.10 vertailutekijöiden pohjalta, on esitetty taulukossa 7. 

 Taulukko analyysiin muodostetuista arviointikriteereistä ja niihin 

liittyvistä vertailutekijöistä. 

Vertailutekijä Arviointikriteeri Kriteerin perusta 

Arvo Loppukäyttäjän eli tienkäyttäjän 
asiakastarpeen huomioiminen 
urakan hankinnassa 

Kirjallisuus osoittaa, että 
loppukäyttäjän asiakastarve 
voidaan huomioida 
hankintamallissa 
lopputuotevaatimuksina, joiden 
käyttöä kuvataan tämän työn 
luvussa 2.1.6.1. Arvo välittyy 
tienkäyttäjälle, kun 
lopputuotevaatimukset 
määritellään vastaamaan 
tienkäyttäjien tarpeita. 
Tieverkoston arvoketjuanalyysi 
on kuvattu tämän työn luvussa 
2.2.7. 

Arvoketju; rakentamisen ja 
hoidon vaiheiden 
yhdistäminen 

Saman urakoitsijan 
osallistuminen kohteen 
rakentamiseen sekä 
ylläpitoon/hoitoon 

Tieverkoston arvoketjussa on 
rakentamisen ja hoidon välillä 
kuilu (Malvalehto ym. 2011). 
Kuilu voidaan yhdistää 
hankintamallilla, joka sisältää 
kummankin vaiheen, mikä 
parantaa arvon virtausta 
tieverkoston arvoketjussa. Kun 
asiakastarve spesifioidaan vain 
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yhteen kertaan, välittyy arvo 
loppukäyttäjälle parhaiten 
(Malvalehto ym. 2011). 
Tieverkoston arvoketjuanalyysi 
on kuvattu tämän työn luvussa 
2.2.7. 

Innovaatiot Kumppanuustoiminnan 
soveltaminen, 
lopputuotevaatimuksien käyttö 
ja muut kannustimet 
innovaatioihin työmenetelmissä 

Kumppanuustoiminta edistää 
innovaatioiden syntymistä, 
koska innovaatioita syntyy 
organisaatioiden rajapinnoissa 
(Yliherva 2004). Lisäksi 
hankintamalli tukee 
innovaatioita, kun urakoitsijan 
työmenetelmiä ei ole rajoitettu, 
mikä tarkoittaa 
lopputuotevaatimuksien 
soveltamista hankintamallissa 
(Hardy 2001). 

Yksityisen sektorin 
osallistumisen mahdollisuus 

Yksityisen omistajuuden, 
yksityisen urakoitsijan ja 
yksityisen rahoituksen käytön 
mahdollisuus sekä urakan 
kilpailutus avoimilta 
markkinoilta 

Yksityistämisellä voidaan 
saavuttaa eräitä hyötyjä 
urakoinnissa, jos 
yksityistäminen sopii 
infrastruktuurikohteelle 
(Leviäkangas ym. 2011). 
Kilpailuttamalla urakat avoimilta 
markkinoilta mahdollistetaan 
yksityisen sektorin 
osallistuminen urakointiin. 
Yksityistämisen hyötyjä on 
kuvattu tässä työssä luvussa 
2.2.3. 

Kontrolli Hankintamallin mukautuminen 
muutoksiin ja urakoitsijan 
poistumisstrategia 
 
 
 
 
 
 
 

Rakennusalan toimitukset 
etenevät harvoin täysin 
suunnitellun mukaisesti (Ross 
2003). Tämän vuoksi on 
aiheellista tutkia 
hankintamallien eroja 
mukautuvuudessa muutoksiin 
(Scope Variation) ja 
urakoitsijan 
poistumisstrategiassa. 

Integroitu organisaatio Urakan organisaation 
yhtenäisyys, toimijoiden 
tavoitteiden ja intressien 
yhtenäisyys 

Integroitu tiimi toimituksen 
johto-organisaationa sisältää 
mahdollisimman paljon 
osaamista koko toimituksen 
näkökulmasta, jolloin 
loppukäyttäjän arvoa 
maksimoidaan ja hukkaa 
eliminoidaan Lean 
Constructionin mukaisesti. 
Integroidun projektitiimin 
toiminta ja tavoite on esitelty 
tämän työn kappaleessa 2.2.9. 

Yhteiset 
liiketoimintatavoitteet 

Yhteisten 
liiketoimintatavoitteiden 
muodostaminen sopimuksen 
urakoitsijoille ja muille 
toimijoille; riskien 
jakaantuminen 
oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti 

Suhdeperusteisesta 
liiketoiminnasta tai 
integroiduista projektitiimeistä 
saatavia eräitä hyötyjä ovat 
kustannussäästöt, kaikkia 
osapuolia hyödyttävä riskien 
jakaminen sekä pitkä-aikainen 
yhteistyö ja liiketoiminta (Sakal 
2005). Riskien jakautuminen 
oikeudenmukaisesti ja tasaisesti 
auttaa tuottamaan parhaan 
mahdollisen projektin 
lopputuloksen loppukäyttäjän ja 
toimijoiden kannalta (Morgan & 
Liker 2006). 
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Lean-tuotantofilosofia Lean Constructionin ja Leanin 
mukainen asiakasarvon 
maksimoiminen ja siihen 
liittyvien työkalujen 
soveltaminen 

Toiminnan tehostaminen 
[Leanin soveltaminen] on 
urakoissa mahdollista, jos 
urakoitsijalle annetaan 
vapauksia kehittää 
toimintaansa ja 
työmenetelmiään (Hardy 2001). 
Lean Construction 
tuotantojärjestelmän 
tavoitteena on tuottaa 
rakennusprojekteissa jokaisen 
toimijan, myös asiakkaan, 
kannalta paras mahdollinen 
lopputulos (Ballard 2011). 

3.3 CBA-analyysin toimintaperiaate ja käyttö hankintamallien 

vertailuun 

Choosing by Advantages (CBA) -menetelmä on eräs Lean Constructionin 

työkaluista. CBA on päätöksentekotyökalu, joka selkeyttää päätöksentekoa 

listaamalla vaihtoehtojen etuja taulukkomuotoon. Jotta vaihtoehtojen edut saadaan 

selvitettyä, täytyy ensin määrittää päätöksentekotekijät ja niihin liittyvät 

arviointikriteerit, jotta mallien ominaisuuksia voidaan vertailla kattavasti. (Suhr 

1999.) Taulukossa 6 on havainnollistettu esimerkki CBA-menetelmän taulukosta. 

CBA-analyysissä vaihtoehtoja vertaillaan kunkin arviointikriteerin kohdalla 

kriteerin huonoimmin täyttävään vaihtoehtoon,  

Ballardin (2011) mukaan CBA-analyysi auttaa tekemään kokonaisvaltaisesti ja 

saatavilla olevan tiedon perusteella parhaan mahdollisen päätöksen, kun valitaan 

parasta vaihtoa useiden vaihtoehtojen joukosta. Menetelmän tavoitteena on, että 

kaikki relevantit päätöksentekoon vaikuttavat tekijät otetaan huomioon. CBA-

menetelmässä käytettäviä termejä ovat päätöksentekotekijä, ominaisuus, 

arviointikriteeri ja etu, joiden selitykset on kuvattu taulukossa 8 (Suhr 1999). 

 CBA-menetelmän termien selityksiä (mukaillen Suhr 1999). 

CBA-termi Suomennos Selitys 

factor vertailutekijä, tekijä Tekijä, jonka mukaan vaihtoehtoja vertaillaan. (esim. 
paino) 

attribute ominaisuus Tekijään perustuva ja yhteen vaihtoehtoon liittyvä 
ominaisuus. (esim. yksittäisen vaihtoehdon paino) 

criterion arviointikriteeri Kriteeri, joka määrittää miten päätöksentekotekijään 
liittyvää ominaisuutta suositaan. (esim. kevyempi on 
parempi) 

advantage etu Ero vaihtoehtojen ominaisuudessa suhteessa kriteerin 
huonoimmin täyttävään vaihtoehtoon. (esim. mikä 
vaihtoehdoista on kevyin?) 

 

Analyysin arvioinnin kohteena olevat vaihtoehdot kirjataan siis taulukon 

vaakariville kuten taulukossa 7, jolloin vasemmalla oleva sarake listaa 

vaihtoehtojen arviointiin käytettävät tekijät. CBA-analyysin erittelevä taulukko 

kuvaa siis vertailuna sen, kuinka hyvin vaihtoehdot täyttävät niille määritettyihin 

tekijöihin liittyvät arviointikriteerit sekä sen, mikä vaihtoehdoista saavuttaa 

kriteereihin nähden eniten etuja vertailuryhmässä (Suhr 1999). 

Vaihtoehdon yksittäinen etu muodostuu siitä, mikä vaihtoehdoista toteuttaa 

tekijään liittyvän arviointikriteerin parhaiten. Edut muodostetaan vertaamalla 

vaihtoehtoja arviointikriteerin huonoimmin täyttävään vaihtoehtoon. (Ballard 2011.) 
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Tässä työssä käytännöksi valitaan kriteerin parhaiten täyttävän vaihtoehdon edun 

alleviivaus, jolloin etujen seuraaminen helpottuu. 

CBA-analyysissä vaihtoehdot pisteytetään sen mukaan, kuinka hyvin ne 

toteuttavat kunkin arviointikriteerin. Yksittäinen pisteluku on analyysin suorittajan 

arvio ja se perustuu esitettyyn teoriatietoon, josta taulukkoon on kirjoitettu arvion 

perustelu jokaiseen etuun ja pisteytykseen liittyen. (Ballard 2011.) 

CBA-analyysin tekijöiden painotus otetaan huomioon arviointikriteerien 

pisteytyksessä. Tärkeimmiksi koettujen tekijöiden arviointikriteereille voidaan 

antaa pisteluku eri asteikolla kuin vähemmän tärkeiksi koettujen, mikä painottaa 

tekijöitä eri suhteessa yhteispisteissä. CBA-analyysissä päätöksentekotekijät 

kirjoitetaan taulukkoon tärkeysjärjestykseen. Tässä työssä jokaisen 

arviointikriteerin tärkeys ja painotus ovat keskenään samanarvoisia. 

3.4 Hankintamallien vertailu 

CBA-analyysissä tutkittiin, miten hankintamallit täyttävät taulukossa 7 muodostetut 

tekijöiden arviointikriteerit. CBA-analyysin suorittamiseksi hankintamallit jaettiin 

luvun 3.1 mukaisesti kahteen vertailuryhmään. 

CBA-analyysiin valitut hankintamallit pisteytettiin jokaiseen arviointikriteeriin 

liittyen sen mukaan, kuinka hyvin kukin arviointikriteeri täyttyy mallin kohdalla. 

Taulukkoon kirjatut pisteluvut ovat kirjoittajan antamia arvioita arviointikriteerien 

täyttymisestä ja ne perustuvat taulukoissa esitettyihin perusteluihin 

arviointikriteerien täyttymisestä. 

Tämän työn CBA-analyysissä jokainen tekijä (päätöksentekotekijä, factor) 

määriteltiin yhtä merkitseväksi, jolloin jokaisen arviointikriteerin täyttyvyys 

pisteytettiin asteikolla 0-100 jokaisen hankintamallin kohdalla. Lopuksi 

hankintamalleille laskettiin arviointikriteerien täyttämisestä yhteispistelukema. 

Taulukossa 9 on esitetty CBA-analyysi Suomessa käytetyistä hoidon 

alueurakoiden hankintamalleista perustuen taulukon 7 arviointikriteereihin ja 

taulukossa 10 on esitetty CBA-analyysi DBOM-mallista, elinkaarimallista ja 

allianssista perustuen taulukon 7 arviointikriteereihin. 

 Suomessa käytettyjen hoidon alueurakoiden hankintamallien analyysi 

CBA-menetelmällä. 

Tekijät 
Hankintamallit 

Yksikköhinta Hybridi PSMC 

1.1 Arvo 

Arvon välittyminen 
riippuu tilaajan 
kyvystä määritellä 
työmenetelmät 
vastaamaan 
loppukäyttäjän 
tarpeita. Lisäykset 
urakoitsijan 
tehtäviin ovat 
mahdollisia, mutta 
muutokset 
sopimuksen 
työmenetelmiin 
eivät mahdollisia. 

 Loppukäyttäjän 
asiakasarvo 
huomioidaan 
urakan 
lopputuotevaatimu
sten osiossa, jonka 
osalta 
työmenetelmiä ei 
ole rajoitettu. 
Yksikköhintaosio 
rajaa osaltaan 
työmenetelmät. 

 Urakka hyödyntää 
lopputuotevaati-
muksia, jotka voivat 
perustua suoraan 
loppukäyttäjän 
tarpeeseen. Mitään 
työmenetelmistä ei 
ole rajoitettu ja 
työmenetelmät 
voivat vastata 
tienkäyttäjän 
muuttuvaan 
tarpeeseen. Arvon 
välittyminen on 
riippuvainen 
lopputuote-
vaatimuksien 
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määrityksestä 
urakka-
sopimukseen. 

Etu 1.1 

- 20 Loppukäyttäjän 
tarve otetaan 

huomioon 
paremmin 

40 Loppukäyttäjän 
tarve otetaan 

huomioon paljon 
paremmin 

60 

2.1 Arvoketju; 
rakentamisen ja 

hoidon vaiheiden 
yhdistäminen 

Vain hoito sisältyy 
urakkaan. 

 Vain hoito sisältyy 
urakkaan. Malli 
sopii rakentamisen 
yhteyteen 
liitettäväksi 
(Gransberg ym. 
2010). 

 Vain hoito sisältyy 
urakkaan. Malli 
sopii rakentamisen 
yhteyteen 
liitettäväksi 
(Gransberg ym. 
2010). 

 

Etu 2.1 
-   0  pist. Parempi 

mahdollisuus 
yhdistämiseen 

20  pist. Parempi 
mahdollisuus 

yhdistämiseen 

20  pist. 

3.1 Kontrolli 
sopimuksen 

aikana 

Urakan 
mukautuminen 
muutoksiin ei 
mahdollista. 
Lisäykset 
mahdollisia 
yksikköhinnoin. 

 Muutokset osassa 
työmenetelmistä 
mahdollisia 
lopputuotevaatim. 
määrittelemissä 
rajoissa. Lisäykset 
mahdollisia 
yksikköhinnoin. 

 Mukautuminen 
muutoksiin 
työmenetelmissä on 
mahdollista loppu-
tuotevaatimusten 
määrittelemissä 
rajoissa. Lisäykset 
mahdollisia 
yksikköhinnoin. 

 

Etu 3.1 
-   0  pist.  pist. Parempi kontrolli 20  pist.  pist. Paljon parempi 

kontrolli 
40  pist.  pist. 

4.1 
Innovaatioiden 

tukeminen 

Ei merkittäviä 
innovaatiota 
tukevia näkökohtia 
sopimuksessa. 
Kumppanuustoimi
nta mahdollista, 
vaikkakin toimijat 
toimivat tämän 
työn kuvion 3 
mukaan erillisissä 
organisaatioissaan. 

 Osassa työsuorit-
teista käytettävät 
lopputuotevaatimu
kset, ja lisäksi 
mahdollinen 
kumppanuus-
toiminta. 
Yhteistoiminta 
urakoitsijan ja 
konsultin välillä 
kuvion 4 
mukaisesti. 

 Lopputuotevaatimu
ksia sovelletaan 
urakan 
työsuoritteisiin. 
Tämän työn kuvion 
5 mukaisesti 
toimijat ovat 
mallissa tiiviissä 
kumppanuudessa, 
joka muistuttaa 
kuvion 8 (Pakkala 
2002) mukaista 
kumppanuutta. 

 

Etu 4.1 
- 20 Parempi 

innovaatioiden 
tukeminen 

40 Paljon parempi 
innovaatioiden 

tukeminen 

60 

5.1 Yksityisen 
sektorin 

osallistumisen 
mahdollisuus 

Mallissa ei esteitä 
osallistumiselle. 

 Mallissa ei esteitä 
osallistumiselle. 

 Mallissa ei esteitä 
osallistumiselle. 

 

Etu 5.1  100  100  100 

6.1 Integroitu 
projektitiimi 

Kolme erillistä 
toimijaa: asiakas, 
urakoitsija ja 
konsultti. 

 Kolme toimijaa: 
asiakas, auditoija 
sekä urakoitsijan ja 
konsultin 
yhteistoiminta. 

 Kolme toimijaa: 
asiakas, auditoija 
sekä urakoitsijan ja 
konsultin 
yhteistoiminta. 
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Kaikki toimijat ovat 
mukana 
yhteistoiminnassa, 
kuten tämän työn 
kuvion 5 suhdekuvio 
esittää. 

Etu 6.1 
-   0 Yhteistoimintaa 

sisältävä 
projektitiimi 

40 Paljon yhteis-
toimintaa sisältävä 

projektitiimi 

70 

7.1 Yhteiset 
liiketoiminta-

tavoitteet 

Tilaajan 
tavoitteena on 
neuvotella alhaiset 
yksikköhinnat 
työsuoritteille. 
Urakoitsijan 
tavoitteena on 
neuvotella 
mahdollisimman 
korkeat 
yksikköhinnat 
työsuoritteille. Ei 
yhteisiä 
liiketoimintatavoitt
eita, jolloin myös 
toinen osapuolista 
kantaa suurempaa 
riskiä. 

 Yksikköhintojen 
osalta kriteeri 
täyttyy samoin 
kuten yksikköhinta-
urakassa. 
Lopputuotevaatim
uksien osio 
urakassa 
yhtenäistää 
liiketoimintatavoitt
eita. Riskien 
jakautumisessa 
hybridimallissa on 
etuja PSMC-malliin 
verrattuna 
(Gransberg 2010). 
Näitä etuja on 
kuvattu luvussa 
2.1.5. 

 Yhteisenä 
tavoitteena on 
lopputuotevaatimuk
sien täyttäminen. 
Lopputuotevaatimu
kset mahdollistavat 
riskin siirtoa 
tilaajalta tuottajalle, 
jolloin tilaajalla on 
kuitenkin riski 
lopputuotevaatimus
ten oikeelliseen 
määritykseen 
liittyen. Normaalista 
poikkeavat 
olosuhteet esim. 
säiden osalta voivat 
luoda riskiä. 

 

Etu 7.1 
- 0 Liiketoimintatavoitt

eiden yhtenäisyys 
paljon parempi 

100 Liiketoimintatavoitt
eiden yhtenäisyys 

parempi 

50 

8.1 Lean-
tuotantofilosofia 

Lean 
tuotantofilosofian 
mukainen 
toiminnan 
tehostaminen ei 
mahdollista 
työsuoritteiden 
osalta, koska 
tilaaja määrittelee 
työsuoritteet 
sopimuksessa.  

 Työsuoritteissa 
Lean tuotanto-
filosofiaa voidaan 
soveltaa 
lopputuote-
vaatimuksien 
osioon, mutta ei 
yksikköhintaosioon. 
Ei merkittäviä 
esteitä Leanin 
soveltamiselle. 

 Ei esteitä Leanin 
soveltamiselle 
työsuoritteissa; 
lopputuotevaatimuk
set voidaan 
määritellä 
vastaamaan 
loppukäyttäjän 
tarpeita. 

 

Etu 8.1 

- 30 Leanin 

sovellettavuus 

parempi 

70 Leanin 

sovellettavuus 

paljon parempi 

90 

Pisteet yhteensä  170  430  490 
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 Hankintamallien DBOM, elinkaarimalli ja allianssimalli analysointi CBA-

menetelmällä. 

Tekijät 
Hankintamallit 

DBOM Elinkaari (PPP) Allianssi 

1.2 Arvo 

Tilaajalla on 
merkittävä rooli 
loppukäyttäjän 
tarpeen 
määrityksessä, 
jonka pohjalta 
urakoitsija 
suunnittelee 
toteutuksen 
suunnitteluvaihees
sa (Tamin ym. 
2011, Federal 
Transit 
Administration 
2002). 
Hoidonarvon 
välittyminen 
riippuu osaltaan 
rakennusvaiheen 
ja suunnittelun 
ratkaisuista sekä 
käytettävästä 
hoidon 
hankintamallista. 

 Tilaajalla on 
merkittävä rooli 
loppukäyttäjän 
tarpeen 
määrityksessä. 
Suunnitteluvaihees
sa loppukäyttäjän 
tarpeen määritys 
tapahtuu pääosin 
tilaajan eli julkisen 
sektorin toimijan 
taholta. Hoidon 
arvon välittyminen 
riippuu rakennus-
vaiheen ja 
suunnittelun 
ratkaisuista sekä 
käytettävästä 
hoidon 
hankintamallista. 

 Allianssissa 
sidosryhmät 
otetaan tiiviisti 
mukaan projektiin, 
millä on huomattu 
olevan suora 
vaikutus hankkeiden 
parempaan 
arvontuottoon ja 
tavoitteiden 
saavuttamiseen 
(Ahola 2008). 
Tällöin 
varmistettaan 
arvontuotanto jo 
suunnittelu- ja 
rakennusvaiheissa, 
mikä parantaa 
arvon kulkeutumista 
hoidon kohdalla. 

 

Etu 1.2 

- 50 - 50 Arvo määritetään 
paljon paremmin; 

toimijoiden, 
sidosryhmien ja 
loppukäyttäjän 

yhteistyön avulla 

90 

2.2 Arvoketju; 
rakentamisen ja 

hoidon vaiheiden 
yhdistäminen 

Sisältyy 
hankintamalliin. 

 Sisältyy 
hankintamalliin. 

 Kirjallisuuden 
perusteella ei 
esteitä vaiheiden 
yhdistämiselle. 
Allianssin 
soveltamisesta 
hoitourakkaan ei 
saatavilla kokemus- 
tai tutkimustietoa. 

 

Etu 2.2 
Parempi vaiheiden 

yhdistäminen 
100 

Parempi vaiheiden 
yhdistäminen 

100 - 50 

3.2 Kontrolli 
sopimuksen 

aikana 

Sopimuskauden 
pituus vaihtelee 
mallin urakoiden 
välillä. Kontrolli 
riippuu 
sopimuksen 
yksityiskohdista. 
Poistumisstrategia 
mahdollista kirjata 
sopimusehtoihin. 
Tarvittaessa hoito- 
ja ylläpitourakkaa 

 Projektin 
urakoitsijan 
vaihtaminen ja 
poistumisstrategian 
soveltaminen 
haastavaa, koska 
projektia varten 
perustetaan 
projektiyritys, joka 
suorittaa sekä 
rakentamisen että 
hoitopalvelun. Ei 

 Allianssijärjestelmä 
mukautuu osittain 
muutoksiin, koska 
palkkiot lasketaan 
tavoitekustannusten 
pohjalta (Ross 
2003). 
Tavoitekustannuste
n muuttuessa myös 
palkkio muuttuu. 
Allianssin 
suunnittelu ja 

 



70 

 

 

voidaan jatkaa 
erillisellä 
hoitosopimuksella.  

selkeää 
poistumisstrategian 
mahdollisuutta. 
Suunnittelu 
toteutetaan 
yhteistyössä, mikä 
voi vähentää 
muutoksien 
tarvetta 
sopimuksen aikana. 

urakoitsijan valinta 
on perinpohjaista, 
mikä tähtää siihen, 
että poistumis-
strategiaa ei tarvita. 

Etu 3.2 
Parempi kontrolli 40 - 20 Paljon parempi 

kontrolli 
60 

4.2 
Innovaatioiden 

tukeminen 

Kumppanuustoimi
nnan mahdollinen 
soveltaminen on 
urakoitsijan 
vastuulla. 
Lopputuotevaatim
usten käyttö on 
mahdollista. 

 Kumppanuus 
julkisen sektorin 
tilaajan ja 
yksityisen sektorin 
tuottajan välillä. 
Pitkän aikavälin 
kumppanuussuunni
telma sisältyy 
hankintamalliin 
(Gransberg ym. 
2010). 
Lopputuotevaatim
usten käyttö on 
mahdollista. 

 Tiivis yhteistyö ja 
kumppanuus 
osakkaiden ja 
toimijoiden välillä. 
Loppukäyttäjä eli 
asiakas on myös 
mukana 
yhteistyössä, mikä 
on merkittävä 
innovaatioiden 
lähde (Pakkala 
2002, Yliherva 
2004). Lopputuote-
vaatimusten käyttö 
on mahdollista. 

 

Etu 4.2 
- 40 Parempi 

innovaatioiden 
tukeminen 

80 Paljon parempi 
innovaatioiden 

tukeminen 

90 

5.2 Yksityisen 
sektorin 

osallistumisen 
mahdollisuus 

Ei esteitä 
yksityisen sektorin 
osallistumiselle 
tilaajan, tuottajan 
tai rahoittajan 
rooliin. 

 Yksityisen sektorin 
toimijoiden rooli 
mallissa on 
tuottaja-
osapuolena ja 
rahoittajana. 

 Ei esteitä    
yksityisen sektorin 
osallistumiselle 
tilaajan, tuottajan 
tai rahoittajan 
rooliin. 

 

Etu 5.2 

Parempi 
mahdollisuus 

yksityisen sektorin 
osallistumiselle 

100 - 70 Parempi 
mahdollisuus 

yksityisen sektorin 
osallistumiselle 

100 

6.2 Integroitu 
projektitiimi 

Projektin 
toteutuksesta 
huolehtii 
urakoitsija ja 
mahdolliset 
aliurakoitsijat. 
Tilaajan rooli 
painottuu 
tarjouskilpailu-, 
neuvottelu-, ja 
suunnittelu-
vaiheisiin. 

 Projektin 
organisaatio on 
projektia varten 
perustettavan 
yhteisyrityksen 
organisaatio, jossa 
ovat mukana sekä 
tilaaja että 
tuottajaosapuolet. 
Pitkän aikavälin 
kumppanuussuunni
telma sisältyy 
hankintamalliin 
(Gransberg ym. 
2010). 

 Allianssiin sisältyy 
integroitu 
projektitiimi (IPT), 
joka tarkoittaa 
allianssiorganisaatio
n osaa eli projektin 
toteutuksesta 
huolehtivaa 
organisaatiota, 
mutta ei terminä 
käsitä koko 
allianssia (Aapaoja 
& Haapasalo 2011.) 
Allianssin ideologia 
ja tavoitteet ovat 
yhteneviä IPD:n 
kanssa mm. 
luottamuksessa, 

 



71 

 

 

toimijoiden 
integraatiossa, 
sitoutumisessa ja 
yhteistyössä. 
(Aapaoja ym. 2012) 

Etu 6.2 

- 20 Täyttää integroidun 
projektitiimin 
määritelmän 

paremmin 

80 Täyttää integroidun 
projektitiimin 

määritelmän paljon 
paremmin 

100 

7.2 Yhteiset 
liiketoiminta-

tavoitteet 

Tilaaja on 
projektissa 
mukana lähinnä 
suunnittelussa ja 
projektin 
rahoituksessa. 
Tuottajan eli 
urakoitsijan 
liiketoimintatavoit
e on projektin 
toimitus 
tehokkaasti ja 
voitollisesti. 
Tilaajalla on 
mahdollisuus 
siirtää riskejä 
projektin 
toteutuksesta 
tuottajalle. 

 Tilaaja ja tuottaja-
osapuolet ovat 
projektissa mukana 
perustettavan 
yhteisyrityksen 
kautta, mikä 
yhtenäistää 
liiketoimintatavoitt
eita ja jakaa 
osaltaan riskejä. 
Elinkaaren aikainen 
osallistuminen 
yhteisyrityksen 
toimintaan 
edesauttaa 
kokonaisvaltaista 
riskien tunnista-
mista ja hallintaa. 

 Allianssille 
tyypillinen 
ominaisuus liittyy 
riskien käsittelyyn – 
allianssissa toimijat 
ennemminkin 
hallitsevat ja 
omaksuvat riskit 
yhdessä kuin 
yrittävät siirtää niitä 
(Ahola 2008). 
Riskien ja 
palkkioiden 
jakaminen tapahtuu 
yhteistyön kautta. 
Allianssin 
ideologiaan 
kuuluvat 
mahdollisimman 
yhtenäiset 
liiketoimintatavoitte
et toimijoiden 
välillä. 

 

Etu 7.2 
- 40 Parempi 

liiketoimintatavoitt
eiden yhtenäisyys 

60 Paljon parempi 
liiketoimintatavoitte

iden yhtenäisyys 

80 

8.2 Lean-
tuotantofilosofia 

Leanin 
soveltaminen 
mahdollista 
sopimuksen 
määräämissä 
rajoissa. 
Asiakastarpeen ja 
arvon määrittely 
tapahtuu tilaajan 
toimesta. 

 Leanin 
soveltaminen 
mahdollista 
sopimuksen 
määräämissä 
rajoissa. 
Asiakastarpeen ja 
arvon määrittely 
tapahtuu tilaajan 
toimesta. 

 Allianssin ideologia 
on Leanin mukainen 
loppukäyttäjän eli 
asiakkaan tarpeen 
määrityksessä 
yhteistoiminnan 
kautta sekä 
kannustamisessa 
hukan eliminointiin 
mm. kompensaatio-
rakenteessa, jossa 
palkkiot riippuvat 
työn tuloksista. 

 

Etu 8.2 

- 40 - 40 Paljon parempi 

Leanin 

soveltaminen 

60 

Pisteet yhteensä  430  500  630 
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4 Vertailun tulokset 

4.1 CBA-analyysin tulokset 

CBA-analyysi tuotti valituille hankintamalleille tulokset niiden soveltuvuuksista 

tieverkoston urakoihin modernin tehokkaan liikkeenjohdon kannalta sekä tulokset 

mallien eduista pohjautuen taulukon 7 arviointikriteereihin. Tässä osiossa esitellään 

hankintamallien vertailun CBA-analyysistä saadut tulokset. 

Analyysin hankintamalleista yksikköhintaurakka, hybridimalli ja PSMC-malli 

käsiteltiin omana vertailuryhmänään, ja DBOM-malli, elinkaarimalli ja allianssi 

omana vertailuryhmänään. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat hankintamallit 

sisältävät hoidon lisäksi myös muuta hankintaa, mikä antoi perusteen käsitellä ne 

analyysissä omana ryhmänään. 

Analyysin tulokset on esitetty taulukossa 12, joka kokoaa yhteen suoritetun 

CBA-analyysin vertailutaulukoiden muodostamat tulokset. 

 Hoidon hankintamallien vertailuanalyysin tulokset (CBA). 

Tulokset 

 

Hankintamallit 

Yksikkö-

hinta 

Hybridimalli PSMC-malli DBOM-malli Elinkaari-

malli (PPP) 

Allianssi 

CBA-analyysin 
yhteispisteet 170 430 490 420 500 630 

Etujen 
lukumäärä; 

hoidon 
alueurakan 

hankinta 

0 2 6 - - - 

Etujen 
lukumäärä; 
yhdistetty 
pääoma-

projekti ja 
hoitosopimus 

- - - 2 1 7 

Mallin edut 

- -Arvoketju; 
rakentamisen 
ja hoidon 
vaiheiden 
yhdistämisen 
mahdollisuus  
 

-Liiketoimin-
tatavoitteiden 
yhtenäisyys 

 
 
 

-Arvo; loppu-
käyttäjän 
tarpeen 
huomiointi 
 
-Arvoketju; 
rakentamisen 
ja hoidon 
vaiheiden 
yhdistämisen 
mahdollisuus 
 

-Kontrolli 
 

-Innovaatioi-
den tukeminen 

 
-Yhteistoimin-
taa sisältävä 
projektitiimi 
 
-Leanin 
sovellettavuus 

 

-Arvoketju; 
rakentamisen ja 
hoidon 
vaiheiden 
yhdistämisen 
mahdollisuus 

 
-Yksityisen 
sektorin laajan 
osallistumisen 
mahdollisuus 
 

 

-Arvoketju; 
rakentamisen ja 
hoidon 
vaiheiden 
yhdistämisen 
mahdollisuus 
 
 

 

Kun allianssia 
verrattiin 
DBOM-malliin 
ja elinkaari-
malliin, allianssi 
saavutti edun 
kaikissa 
taulukon 8 
esittämissä 
tekijöissä, pois 
lukien 
rakentamisen ja 
hoidon 
vaiheiden 
yhdistäminen 
arvoketjussa. 
Allianssin  ja 
IPD:n 
soveltamisesta 
hoitourakkaan 
tai yhdistettyyn 
rakentamiseen 
ja hoitoon ei ole 
saatavilla 
tutkimustietoa. 
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4.2 Pohdinta 

CBA-analyysi suoritettiin kahdessa osassa, joista ensimmäisessä vertailtiin 

tieverkoston hoidon alueurakoiden hankintamalleja ja jälkimmäisessä vertailtiin 

pääomaprojektien toteutusmenetelmiä, joihin liittyi lisänä muuta hankintaa, kuten 

hoidon hankinta. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat hankintamallit voivat hyödyntää 

hoidon hankinnan osioon esimerkiksi hankintamallia, joka kuuluu ensimmäiseen 

ryhmään. Vertailussa tulokset ovat siis vertailukelpoisia yksikköhintaurakan, 

hybridimallin ja PSMC-mallin välillä, ja keskenään vertailukelpoisia DBOM-

mallin, elinkaarimallin ja allianssimallin välillä. 

Hoidon alueurakoiden hankintamallien vertailu CBA-analyysillä toi esille monia 

PSMC-malliin liittyviä etuja hoidon alueurakoiden hankinnassa. Vertailussa 

hybridimalli saavutti kuitenkin edun liiketoimintatavoitteiden yhtenäisyydessä ja 

siihen liittyvässä riskien jakautumisessa. Tästä voidaan päätellä, että on eräitä 

työsuoritteita, joita ei ole kannattavaa siirtää lopputuotevaatimusten piiriin, kuten 

kirjallisuuskin osoitti. Käyttämällä eräissä työsuoritteissa yksikköhintoja voidaan 

jakaa sopimuskauden riskejä tasaisemmin tilaaja- ja tuottajaosapuolien välillä 

(Gransberg ym. 2010).  

Kokonaisuudessaan hankintamallien vertailun tulos osoitti, että 

lopputuotevaatimuksia hyödyntävää PSMC-mallia käyttämällä voidaan saavuttaa 

monia etuja muihin hoidon alueurakoiden hankintamalleihin verrattuna. 

Määritettyjen etujen ja hankintamallien vertailun yhteispisteiden perusteella CBA-

analyysi suosittelee tieverkoston hoidon alueurakoiden hankintaan PSMC-mallia. 

Pääomaprojektin ja siihen yhdistettävän hoitosopimuksen sisältävistä 

innovatiivisista hankintamalleista CBA-analyysi antoi parhaan tuloksen allianssille, 

joka saavutti edun kaikissa vertailuun määritetyissä arviointikriteereissä, pois lukien 

rakentamisen ja hoidon vaihdeiden yhdistäminen arvoketjussa. Huomionarvoista 

on, että allianssin soveltamisesta hoitourakkaan tai rakennus- ja hoitovaiheiden 

yhdistämiseen ei ole saatavilla kokemus- tai tutkimustietoa. Tämän työn CBA-

analyysin perusteella yhdistetty infrastruktuurikohteen rakentaminen ja hoito on 

teorian ja CBA-analyysin perusteella kannattavinta toteuttaa allianssisopimuksella, 

jonka yhteyteen liitetään kohteen hoitopalvelu PSMC-mallia käyttäen. 

Allianssiin liittyy eräitä epävarmuustekijöitä, koska sitä on tämän työn 

kirjoitushetkellä sovellettu vain suuriin ja kompleksisiin rakennusprojekteihin 

(Aapaoja & Haapasalo 2011). Allianssin hyvä suoriutuminen hankintamallien 

vertailussa antaa kuitenkin perusteita tutkia edelleen sen sovellettavuutta 

tieverkoston urakoihin.  

Eräs mahdollisuus on soveltaa allianssin ideologiaa tieverkoston urakoihin 

soveltuvilta osin; esimerkki osittain samankaltaisesta ideologiasta on integroitu 

projektitoimitus (IPD), jonka soveltamisesta rakennusalalle on saatavilla 

tutkimustietoa (Aapaoja ym. 2012). Lahdenperän (2012) mukaan integroidun 

projektitoimituksen soveltaminen sekä kumppanuustoiminta voivat tuottaa eräitä 

allianssiinkin liittyviä hyötyjä. Allianssin ja siihen liittyvän kompensaatiorakenteen 

soveltaminen vaatii kuitenkin allianssisopimuksen muodostamisen. Aapaojan ym. 

(2012) mukaan tutkimus ja kokemustieto näyttävät, että IPD:n mukaisilla 

toimintatavoilla sekä IPD:stä muodostetulla hankintamallilla voisi olla käyttöä 

myös suurten ja monimutkaisten hankkeiden ulkopuolella ja IPD:n tulokset – kuten 

allianssinkin – näyttävät lupaavilta. 

Elinkaarimalli (PPP) on hankintamallien vertailun yhteispisteiden perusteella 

toimiva hankintamalli toteuttamaan hankkeen, jossa urakoitsija sekä rakentaa että 

ylläpitää ja hoitaa infrastruktuurikohteen toimintaa. Elinkaarimallin sovellettavuutta 

tieverkoston hankkeisiin puoltavat siitä saadut kansainväliset positiiviset 
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kokemukset infrastruktuurihankkeista, vaikka elinkaarimalli on saanut myös 

kritiikkiä mm. korkeista rahoituskustannuksista. Elinkaarimallin CBA-analyysin 

yhteispisteluku suosittelee elinkaarimallin käyttöä tieverkoston urakoihin, joissa 

voidaan yhdistää rakentaminen ja hoito. 

CBA-analyysin menetelmän toimintaperiaatteeseen kuuluu, että vain yksi 

hankintamalli voi saavuttaa edun yhtä arviointikriteeriä kohden. DBOM-mallin, 

elinkaarimallin ja allianssin vertailussa edut muodostuivat lähes kaikissa 

kriteereissä allianssille, vaikka elinkaarimalli täytti usean arviointikriteerin lähes 

yhtä hyvin tai yhtä hyvin kuin allianssi. Hankintamallien sovellettavuutta 

tutkimuksen kohteeseen kuvaa tässä työssä kokonaisvaltaisesti CBA-analyysin 

yhteispistemäärä, jolle annetaan vertailun tuloksissa suurin painoarvo. 

DBOM-mallia on käytetty infrastruktuurikohteiden hankintaan jo 

vuosikymmenien ajan, minkä johdosta siitä on saatavilla käytännön kokemustietoa 

(Federal Transit Administration 2002, Pakkala 2002). Elinkaarimallin 

merkittävimpiä eroja DBOM-malliin verrattuna ovat kumppanuussopimuksen 

muodostaminen ja urakoitsijayrityksen hankkeen rahoittaminen, joita ei sisälly 

DBOM-malliin. CBA-analyysin antamasta korkeammasta pistemäärästä 

elinkaarimallille DBOM-malliin verrattuna voidaan päätellä, että nämä tekijät 

tekevät osaltaan elinkaarimallista paremmin soveltuvan hankintamallin 

infrastruktuurin hankintaan. Kirjallisuus kertoo, että elinkaarimalli on saanut 

maailmalla kritiikkiä korkeista rahoituskustannuksista, mistä voidaan päätellä, että 

elinkaarimallin merkittävin etu DBOM-malliin on elinkaarimallin 

kumppanuussopimus. Pakkala (2002) ja Yliherva (2004) kertovat myös useita 

kumppanuuden hyötyjä urakointityössä. 

Tämä tutkimus tuotti tieurakoiden hankinnasta tutkimuskokemustietoa, jota 

voidaan soveltaa käytäntöön urakointiyrityksissä ja urakoiden 

tilaajaorganisaatioissa. Infrastruktuurin hankinnasta voidaan löytää kirjallisuuden 

perusteella hankintamallien soveltamisen lisäksi muitakin kehityskohteita. 

Tällä hetkellä tieverkoston arvoketjussa suurimmat vasteajat ovat yleis- ja 

asemakaavoituksella sekä rakentamisella. Kaavoitukseen kuuluu tieverkoston 

lisäksi myös siihen läheisesti liittyvät muut verkostot, kuten vesi- ja energiahuolto. 

Rakentamista voidaan tehostaa tässäkin työssä esitetyillä menetelmillä, mutta 

kaavoituksen tehostaminen vaatii kaikkien infrastruktuurin arvoketjun vaiheiden – 

siis myös kaavoituksen – muuttamisen imuohjautuvaksi (Malvalehto ym. 2011). 

Imuohjautuvuus tarkoittaa infrastruktuuriverkostojen tuottamista ainoastaan 

todellisten tarpeiden ohjaamana eli perustuen loppukäyttäjien tarpeisiin, jotka 

täytyy määrittää jo kaavoitusprosessia varten. Kaavoituksen muuttamiseen 

imuohjautuvaksi voi sisältyä huomattava infrastruktuurin tuotannon 

kehityspotentiaali. 
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5 Arviointi ja yhteenveto 

Tavoitteena tässä työssä oli löytää soveltuvin hankintatapa tieverkoston hoidon 

hankintaan. Tavoitteen saavuttamiseksi määriteltiin kolme tutkimuskysymystä, 

joihin työssä tehty tutkimus muodosti vastaukset. 

5.1 Kontribuutio 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoite oli löytää ja kartoittaa kirjallisuudesta 

eräitä sellaisia hankintamalleja, joita on käytetty tieverkoston hoitourakoihin tai 

jotka oletettavasti ovat soveltuvia niiden hankintaan. Suomessa ja maailmalla 

yleisesti käytetyt tieverkoston hoidon alueurakoiden hankintamallit – 

yksikköhintaurakka, hybridimalli ja PSMC-malli – ovat luonnollisesti ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen piiriin liittyviä hankintamalleja. Lisäksi kirjallisuudesta 

löydettiin muita innovatiivisia hankintatapoja, kuten DBOM-malli ja elinkaarimalli, 

jotka perustellusti kuuluvat myös ensimmäisen tutkimuskysymyksen etsimiin 

hankintamalleihin. Näiden hankintamallien soveltamisesta yhdistetyn 

pääomaprojektin ja siihen liittyvän hoidon toteutukseen on saatu maailmalla hyviä 

kokemuksia. Allianssia on sovellettu maailmalla menestyksekkäästi suurten 

rakennusprojektien hankintaan. Tämän työn kirjoittamishetkellä ei ollut saatavilla 

kokemus- tai tutkimustietoa allianssin soveltamisesta yhdistetyn pääomaprojektin ja 

hoidon hankintaan, mutta allianssista saatuihin positiivisin kokemuksiin perustuen 

tässä työssä allianssi rinnastettiin muihin innovatiivisiin hankintamalleihin DBOM-

malliin ja elinkaarimalliin sillä oletuksella, että allianssin pääomaprojektin 

yhteyteen liitetään hoidon hankinta. 

Toinen tutkimuskysymys pyrki selvittämään kirjallisuudesta modernin ja 

tehokkaan liikkeenjohdon vaatimuksia tieinfrastruktuurin hankintamalleille eli 

tekijöitä, jotka kuvaavat näitä vaatimuksia. Tekijät muodostavat perustan 

hankintamallien vertailulle. Näitä teoriasta tunnistettuja vertailutekijöitä ovat arvo, 

rakentamisen ja hoidon arvoketjun vaiheiden yhdistäminen, innovaatiot 

urakointityössä, yksityisen sektorin osallistumisen mahdollisuus, kontrolli 

sopimuskauden aikaisiin muutoksiin, urakkaa toteuttava integroitu organisaatio, 

toimijoiden yhteiset liiketoimintatavoitteet sekä Lean-tuotantofilosofian 

soveltaminen. Lisäksi työssä selvitettiin infrastruktuurin omistajuuden ja 

hallinnoinnin vaikutusta tieverkoston urakoihin. Infrastruktuurin omistajuus- ja 

hallinnointimallien soveltaminen on infrastruktuuria ajatellen tapauskohtaista ja 

niistä saatavat hyödyt riippuvat tarkasteltavasta kohteesta, joten yleisen tason 

vertailutekijöitä niistä ei muodostettu. 

Kolmas tutkimuskysymys selvitti kahden ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

pohjalta soveltuvimman hankintatavan tieverkoston hoidon hankintaan. Vastaus 

kolmanteen tutkimuskysymykseen muodostettiin CBA-analyysillä, johon kuuluivat 

ensimmäisen tutkimuskysymyksen hankintamallit sekä toisen tutkimuskysymyksen 
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vertailutekijät, joista muodostettiin CBA-analyysin arviointikriteerit. 

Hankintamallien vertailun perusteella soveltuvin hankintatapa tieverkoston 

urakoille on toteuttaa pääomaprojekti allianssin avulla ja hoitosopimus PSMC-

hankintamallilla. Allianssin soveltaminen sekä saman kohteen pääomaprojektiin 

että hoitoon on myös vertailun tulosten perusteella kannattavaa, mutta sen tarkempi 

selvittäminen vaatisi jatkotutkimusta, koska kirjallisuutta allianssin 

hoitourakkatoteutuksesta ei ole saatavilla. 

Tieverkoston hoidon alueurakoiden hankintamallien vertailussa 

huomionarvoista oli hybridimallin ja PSMC-mallin hyvä suoriutuminen tulos CBA-

analyysin yhteispisteissä. CBA-analyysin tulos ja kirjallisuus antavat viitteitä siitä, 

että tieverkoston hoidon hankinnassa tulisi käyttää mahdollisimman paljon 

lopputuotevaatimuksia kuten PSMC-mallissa. 

Innovatiivisista pääomaprojektien toteutusmenetelmistä DBOM-malli ja 

elinkaarimalli (PPP) saavuttivat CBA-analyysissä hyviä tuloksia, vaikkakin moni 

eduista muodostui vertailussa allianssille. Kumpikin em. malleista näyttää tulosten 

perusteella toimivalta tavalta toteuttaa yhdistetty pääomaprojektin ja hoidon 

toimitus julkisen sektorin tilaajan ja yksityisen sektorin tuottajan välillä. DBOM-

malli soveltuu myös kohteisiin, jotka eivät edellytä julkisen sektorin mukanaoloa. 

Ratkaisevia eroja näiden mallien toteutuksessa on rahoituksen järjestäminen ja 

kumppanuussopimus; elinkaarimalli sisältää projektin toteuttavan yrityksen 

järjestämän hankkeen rahoituksen ja kumppanuussopimuksen. 

Hankintamallien vertailu tuotti käyttökelpoisia tuloksia hankintamallien 

sovellettavuudessa infrastruktuurin hankintaan. Vertailu muodostaa pohjan 

hankintamallien jatkotutkimukselle. Lisäksi vertailuun valitut vertailutekijät voivat 

toimia pohjana urakoinnin tutkimukselle ja kehittämiselle. 

5.2 Tutkimuksen arviointi 

Tässä luvussa tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena tutkimuksen arvon 

varmistamiseksi. Laadullista tutkimusta voidaan arvioida neljän eri määritteen 

avulla (Yin 2003): 

 Rakenteellinen validiteetti – Työn kausaalisten suhteiden validiteetti 

 Sisäinen validiteetti – Tutkimustiedon ja -menetelmän soveltuvuus 

johtopäätöksien tekemiseen tutkimuskohteesta 

 Ulkoinen validiteetti – Tutkimustulosten yleistämisen mahdollisuus 

 Reliabiliteetti – Tutkimuksen ja tulosten toistettavuus 

Rakenteellinen validiteetti ilmentää sitä, kuinka hyvin tutkimuksen rakenne 

soveltuu tutkittavan kohteen tutkimiseen. Uusitalon (1991) mukaan validiteetilla eli 

pätevyydellä tarkoitetaan tutkimuksen menetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on 

tarkoituskin mitata. Tämän työn perustana on teoriaosion kirjallisuusselvitys, jonka 

pohjalta valittiin syötetiedot CBA-analyysin eritteleviin vertailutaulukoihin. Työn 

soveltavassa osiossa muodostettiin teoriasta valituista tekijöistä arviointikriteerit ja 

suoritettiin eräille hankintamalleille CBA-analyysi. CBA-analyysimenetelmä on 

eräs arvostetun Lean Construction Instituten suosittelema ja teollisuuden ratkaisujen 

suunnittelussa maailmanlaajuisesti laajalti käytetty menetelmä, mikä puoltaa sen 

validiteettia tutkimusmenetelmänä. 

Soveltavan osion vertailutekijöiden ja arviointikriteerien määritykseen liittyy 

eräs epävarmuus sille, että niiden määritys on tehty osittain riittämättömän aineiston 

pohjalta. Tässä tutkimuksessa lähdemateriaalin riittävään määrään ja laadullisiin 

tekijöihin on kuitenkin kiinnitetty huomiota tutkimuksen alkuvaiheesta lähtien, 

mikä tukee tutkimuksen validiteettia. Lähdeaineisto edustaa kattavaa otosta 



77 

 

 

tutkimuksen alan kirjallisuudesta. Lähdeaineiston perusteella on mahdollista saada 

vastaus kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. CBA-menetelmä puolestaan 

on soveltuva menetelmä muodostamaan vastauksen kolmanteen 

tutkimuskysymykseen. 

Sisäinen validiteetti kuvaa tutkimuksen lähtötietojen ja tulosten välistä 

luotettavuutta. Se kuvaa tutkimuksen tulosten järkevyyttä ja yleistä mahdollisuutta 

saada tuloksia lähtötiedoista. Osaltaan tutkimuksen sisäistä validiteettia voidaan 

varmentaa tutkimuksen tulosten vertaamisella käytäntöön. Hankintamallien 

vertailua varten muodostetuista arviointikriteereistä ja niiden toteutumisesta 

käytännön urakoissa tehtiin arviointilomake, joka on esitetty liitteessä 1. Esitetyssä 

lomakkeessa arviointikriteerien toteutuvuutta on tutkittu eräässä Oulun alueen 

tieverkoston hoidon alueurakassa. Liitteen 1 urakan arviointilomakkeessa tutkitussa 

urakassa täyttyivät tämän työn luvussa 3 muodostetut arviointikriteerit hyvin, mikä 

tukee tutkimuksen sisäistä validiteettia. 

Ulkoinen validiteetti kuvaa mahdollisuutta yleistää tutkimustuloksia laajempaan 

kontekstiin. Tutkimuksen kohteena oleva tieverkoston hoito ja siihen liittyvä 

urakointityö on oletettavasti mahdollista toteuttaa tutkimuksen osoittamilla tavoilla 

myös muussa infrastruktuurissa kuin tieverkostossa. Tutkimustulosten voidaan 

olettaa olevan sovellettavissa tieverkoston urakoiden hankinnan lisäksi myös muun 

infrastruktuurin urakoiden hankintaan. Suuri osa lähdemateriaalista on 

sovellettavissa yleisesti rakennusteollisuuden eri tuotantojärjestelmiin, mikä puoltaa 

myös tämän tutkimusten tulosten sovellettavuutta laajempaan kontekstiin. 

Mahdollisuutta toistaa tutkimus kuvaa tutkimuksen reliabiliteetti. Reliabiliteettia 

tässä työssä tukee tutkimusmenetelmien ja -vaiheiden laaja dokumentointi 

kirjallisesti ja taulukkojen avulla. Tämän tutkimuksen reliabiliteetin voidaan siis 

sanoa olevan korkealla tasolla. Tässä työssä teorian pohjalta tehdyt soveltavat 

päätelmät, tutkimuksen analyysimenetelmän toimintaperiaate ja soveltavan 

analyysin toteutus perusteluineen on dokumentoitu luvussa 3. Luvun 3 CBA-

analyysi yleisesti tuottaa tuloksen menetelmään syötettyjen lähtötietojen 

perusteella. Tuloksien toistettavuuden voidaan katsoa olevan suoraan riippuvainen 

teoriaosion lähdemateriaalista ja sen pohjalta muodostetuista hankintamallien 

vertailun vertailutekijöistä. Reliabiliteettia tässä työssä tukee osaltaan teoriaosion 

kirjallisuusselvityksen laajuus ja kattavuus. 

5.3 Jatkotutkimuskohteet 

Tämän työ pohjalta voidaan tehdä jatkotutkimusta infrastruktuurikohteiden 

rakentamisen ja hoidon hankinnasta sekä niiden välisestä yhteydestä. 

Arvoketjuanalyysi antaa perusteita yhdistää nämä kaksi vaihetta (Malvalehto ym. 

2011). Tämä työ antoi myös tuloksia, joiden mukaan nämä kaksi vaihetta on 

kannattavaa pyrkiä yhdistämään urakoiden hankinnassa. Tämän työn teoriaosioon 

liittyi lähdemateriaalia laajalta teknillistieteelliseltä alueelta. Eräs jatko-

tutkimuskohde voisi olla tutkia sitä, voidaanko infrastruktuurin hoitoa kehittää 

edelleen palvelutuotantona ja mitä hyötyjä voisi olla saman urakoitsijan 

pitkäaikaisesta osallistumisesta saman infrastruktuurikohteen hoitoon. 

Luonnollinen jatkotutkimuskohde tämän työn pohjalta on allianssin ja siihen 

läheisesti liittyvän integroidun projektitoimituksen (IPD) soveltaminen 

hoitourakointiin. Lisäksi voitaisiin tutkia sitä, mitkä ovat käytännössä allianssin 

mahdollisuudet yhdistää rakentaminen ja hoitopalvelu samaan sopimukseen. 

Huomionarvoista on, että allianssin kompensaatiorakenteen soveltaminen vaatii 

allianssisopimuksen. Integroidun projektitoimituksen eli IPD:n sovellusta 
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rakennusteollisuuteen on tutkittu tähän mennessä alustavasti. Allianssin 

mahdollisista sovelluskohteista on saatavilla hyvin rajallisesti tutkimustietoa, mutta 

tämän työn hankintamallien vertailu antaa perusteen tutkia allianssin sekä sen 

käytäntöjen ja ideologian soveltuvuutta erilaisiin infrastruktuurialan urakoihin. 

5.4 Yhteenveto 

Työn tavoitteena oli löytää tieverkoston hoitourakoille parhaiten soveltuva 

hankintamalli modernin ja tehokkaan liikkeenjohdon näkökulmasta. Perustan 

tutkimukselle muodosti teoriaosio, joka jakautui kirjallisuuskatsaukseen 

infrastruktuurin urakoiden hankintamalleista ja kirjallisuuskatsaukseen tehokkaasta 

modernista liikkeenjohdosta.  

Urakoiden hankintamallien kirjallisuudesta tunnistettiin eräitä malleja, jotka 

sisältävät hoidon hankinnan ja jotka mahdollisesti soveltuvat tieinfrastruktuurin 

hoidon hankintaan. Työ käsittelee myös eräitä innovatiivisia hankintamalleja, jotka 

sisältävät yhdistetyn pääomaprojektin ja hoitourakan toimituksen. Tehokkaan ja 

modernin liikkeenjohdon kirjallisuudesta pyrittiin löytämään mallien 

vertailutekijöitä, jotka ovat tieverkoston sekä modernin ja tehokkaan liikkeenjohdon 

vaatimuksia hoidon hankintamalleille. 

Soveltavassa osiossa vertailutekijöistä muodostettiin hankintamallien 

arviointikriteerit, joita käytettiin hankintamallien CBA-analyysissä. 

Hankintamallien vertailussa käytetään Choosing by Advantages -

analyysimenetelmää, joka tuotti valituille hankintamalleille tulokset muodostettujen 

arviointikriteerien täyttämisestä. CBA-analyysin tuloksena saatiin 

arviointikriteerien täyttämisestä malleille yhteispisteet sekä myös mallien edut 

tieinfrastruktuurin hankinnassa. 

    Työn hankintamallien vertailun tuloksien perusteella tieverkoston hoidon 

hankinnassa saavutetaan eniten etuja toteuttamalla hoidon hankinta PSMC-mallilla 

ja mahdollinen pääomaprojektin toteutus allianssimallilla. Allianssiin liittyviä etuja 

voidaan osaltaan myös toteuttaa integroidulla projektitoimituksella (IPD), mutta 

allianssin kompensaatiorakenteen käyttäminen vaatii allianssisopimuksen. Muita 

tieverkostoon soveltuvia hankintamalleja ovat CBA-analyysin perusteella hoidon 

alueurakoiden hankinnan hybridimalli sekä yhdistetyn pääomaprojektin ja 

hoitosopimuksen sisältävä elinkaarimalli (PPP). Hankintamallien vertailu määritti 

myös eräiden muiden hankintamallien soveltuvuudet tieinfrastruktuurin ja sen 

hoidon hankintaan. 
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