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Suomessa vesihuoltoverkostojen kunto heikkenee ja saneeraustarve kasvaa. Saneerauksia ei tehdä kuitenkaan niin 

paljon kuin tarve vaatisi. Nykyiset käytännöt eivät riitä paikkaamaan saneeraustarpeen ja toteutuneiden saneerausten 
välistä aukkoa. Aikaisemmissa tutkimuksissa yhtenä saneerausmallina on noussut esiin aluesaneeraus. 

Aluesaneerauksessa urakoitsijalle annetaan urakka-alue, jonka urakoitsija saneeraa sopimuksessa määritellyn 

vaatimustason mukaiseksi.  

 
Työn tavoitteena oli luoda hankintamalli vesihuollon aluesaneeraukseen. Hankintamallia varten valittiin 

hankintamenettely ja kehitettiin aluesaneerausmallin asiakirjoja. Työssä tutkittiin kirjallisuuden avulla muissa maissa 

käytössä olevia hankintamallien sovelluksia sekä tutustuttiin vierailun avulla Tanskan kahden vesilaitoksen 

saneerausmalleihin.  
 

Hankintamenettelyksi suositeltiin kilpailullista neuvottelumenettelyä, jossa esivalinnan kautta valitaan tarjoajat 

neuvotteluihin. Mallissa otettiin lähtökohdaksi, että urakoitsija tekee kaikki työsuoritteet ja osa riskeistä siirtyy 

urakoitsijalle. Urakoitsijalle haluttiin antaa enemmän vapauksia sovittaa työt omaan aikatauluunsa, joten malli on 
tehty olettaen sopimusajan olevan pidempi kuin perinteisissä saneerausurakoissa. Laadunvarmistus oli yksi työn 

teemoja, johon haluttiin kiinnittää erityistä huomiota. Hankinnan kaikissa vaiheissa otettiin huomioon laadun 

varmistus ja todentaminen.  

 
Työ on osa Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen-projektia, jonka toteuttajana toimii WSP. Projektissa on 

mukana kuusi vesilaitosta: HS-Vesi Oy, Jyväskylän Energia Oy, Kouvolan Vesi, Kymen Vesi Oy, Porvoon vesi ja 

Riihimäen Vesi. Projektissa kehitettyä mallia tarkennetaan esimerkkikohteiden saneerauksen yhteydessä, jolloin 

asiakirjat viimeistellään. Pilottikohteiden saneerauksen kokemusten tarkastelu ei sisälly tähän työhön. 
Lisätutkimuksia tarvitaankin pilottikohteiden käyttökokemusten raportointiin ja tarkasteluun.  
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KÄSITTEET 

Allianssi Hankintamalli, jossa tilaaja muodostaa urakoitsijan 

ja suunnittelijan kanssa yhteisen organisaation. 

Hankkeen onnistuminen on yhteinen asia ja toimijat 

jakavat voitot ja tappiot. Toiminta perustuu 

luottamukseen.   

Avoin hankintamenettely Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee 

hankinnasta ilmoituksen ja halukkaat tarjoajat 

voivat pyytää tarjouspyyntöasiakirjat tai ne ovat 

saatavissa sähköisesti. Hankintayksikkö lähettää 

kaikille halukkaille tarjouspyynnön ja tarjoajat 

tekevät tarjouksen. 

ECI, Aikaisen osallistumisen malli Kaksivaiheinen hankintamalli, jossa ensimmäinen 

vaihe muistuttaa allianssia ja toinen suunnittele-

toteutamallia. Urakoitsija otetaan mukaan 

hankkeeseen jo aikaisessa vaiheessa, jolloin 

urakoitsijan asiantuntemusta voidaan hyödyntää 

projektin suunnitteluvaiheessa.  

Elinkaarimalli Elinkaarimalli on suomalainen sovellus PPP- eli 

public-private partnership -mallista. Tilaaja tekee 

pitkä aikaisen sopimuksen palveluntuottajan kanssa 

kohteen suunnittelusta, rakentamisesta, hoidosta ja 

ylläpidosta. Hankkeen rahoittaa yksityinen sektori.  

Hankintamalli Sisältää ennalta sovitut menettelyt, joiden mukaan 

hankintaprosessi suoritetaan. Hankintamallit 

eroavat toisistaan toimittajan suoritusvelvollisuuden 

laajuuden, toimittajan valintatavan (hankinta-

menettelyn), maksuperusteiden, sekä riskien ja 

vastuiden jaon perusteella. 



 

Hankintamenettely Määrittelee miten palvelun toimittaja valitaan, 

esim. avoimella tai rajoitetulla menettelyllä. 

Hankintaprosessi Sisältää kilpailuttamisen eri vaiheet ja siinä 

noudatettavat käytännöt. 

Kilpailullinen neuvottelumenettely Menettely etenee samoin kuin neuvottelumenettely. 

Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn ei ole 

asetettu yhtä tiukkoja käytön ehtoja kuin tavalliseen 

neuvottelumenettelyyn. Kilpailullista neuvottelu-

menettelyä voidaan käyttää monimutkaisessa 

hankinnassa, jossa hankintayksikkö ei pysty 

ennakolta määrittelemään hankinnan ehtoja ja 

yksityiskohtia tai teknisiä menetelmiä. Ks. 

neuvottelumenettely.  

Kumppanuusmalli Hankintamalli, joka korostaa osapuolten välistä 

kumppanuutta ja luottamusta, mutta 

sopimusrakenne on kevyempi kuin 

allianssimallissa. Osapuolet muodostavat yhteisen 

projektitiimin ja tavoitteiden saavuttamiseen on 

liitetty kannusteita. 

Neuvottelumenettely Hankintailmoituksen julkaisun jälkeen halukkaat 

toimittajat lähettävät osallistumishakemuksen. 

Hankintayksikkö valitsee ilmoittamiensa 

perusteiden mukaan parhaat tarjoajat, joille 

lähetetään neuvottelukutsu. Neuvottelut aloitetaan 

kaikkien valittujen tarjoajien kanssa. Neuvotteluissa 

keskustellaan tarkemmin hankinnan sisällöstä ja 

ehdoista. Tarjoajien määrää voidaan vähentää 

neuvottelujen kuluessa. Neuvotteluvaiheen lopussa 

pyydetään mukana olevilta tarjoajilta tarjoukset ja 

niistä valitaan paras. Neuvottelumenettelyn käytölle 

on asetettu hankintalaissa (348/2007) rajoitteita, 

mm. hankinnan arvon ja luonteen perusteella.  



 

Perinteinen kokonaisurakka Hankintamalli, jossa tilaaja kilpailuttaa erikseen 

suunnittelun ja suunnittelijan tekemien 

dokumenttien pohjalta kilpailuttaa urakoitsijan 

toteuttamaan hankkeen.  

PPP (Public-private partnership) Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminta. Ks. 

elinkaarimalli. 

Projektinjohtopalvelu Projektinjohtopalvelua voidaan käyttää 

hankintamallin yhteydessä. Tilaaja hankkii 

suunnittelijan ja urakoitsijan ja vastaa 

rakentamisesta ja suunnittelusta, mutta projektin-

johtokonsultti hoitaa ja hallinnoi työmaata ja toimii 

tilaajan neuvonantajana. 

Projektinjohtourakka Sama kuin projektinjohtopalvelu, mutta 

projektinjohtopalvelun tuottajalla on tilaajan kanssa 

solmittavan sopimuksen lisäksi sopimussuhteet 

suunnittelijaan sekä pääurakoitsijaan. Ks. 

projektinjohtopalvelu. 

Rajoitettu hankintamenettely Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö 

julkaisee hankintailmoituksen, jonka perusteella 

halukkaat toimittajat lähettävät hankintayksikölle 

osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö valitsee 

osallistumishakemusten perusteella tarjoajat 

varsinaiseen tarjouskilpailuun. Perusteena voivat 

olla vähimmäiskriteerit tai lisäpisteitä tuovat 

kriteerit. Tarjouspyyntö lähetetään vain 

hankintayksikön valitsemille toimittajille. 

Suunnittele-toteuta Hankintamalli, jossa yhden sopimuksen puitteissa 

urakoitsija sekä suunnittelee että rakentaa kohteen.  

Suunnittele-toteuta-ylläpidä Hankintamalli, jossa urakoitsija suunnittelee, 

toteuttaa että ylläpitää kohdetta sopimuksessa 



 

määritellyn ajanjakson. Malli eroaa 

elinkaarimallista siten, ettei se sisällä yksityistä 

rahoitusta.   

Urakka-asiakirjat Urakalla teettämistä varten laaditut asiakirjat. 

Asiakirjat koostuvat tarjouspyyntö- ja 

sopimusasiakirjoista. Sisällön mukaan asiakirjat 

jakaantuvat kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin, 

jonka lisäksi ne jakaantuvat yleisiin ja 

hankekohtaisiin asiakirjoihin.  

Urakkamuoto Määrittelee ehdot joilla urakoitsijan kanssa 

toimitaan. Urakat voidaan jaotella suoritus-

velvollisuuden laajuuden, maksuperusteen tai 

urakoitsijoiden välisten suhteiden mukaan.  
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1 JOHDANTO 

Suomessa on vesihuoltoverkostoa yhteensä 150 000 km, josta 100 000 km on 

vesijohtoverkostoa ja 50 000 km viemäri- ja hulevesiverkostoa. Näiden verkostojen 

kunto heikkenee ja saneerauksen tarve kasvaa. (Roti 2013.) Heikkinen & Forsbergin 

(2008) mukaan vesijohtoverkostoista 6 % ja viemäriverkostoista 12 % on huonossa tai 

erittäin huonossa kunnossa. Saneerausmäärät eivät tällä hetkellä yllä saneeraustarpeen 

tasolle, vaikka saneerauksen volyymi on kasvanut 1980-luvulta. Verkostojen 

saneeraustarve on noteerattu jo useita vuosia. Vuonna 2009 saneerauksiin käytettiin 120 

miljoonaa euroa, mutta investointitaso olisi nostettava 320 miljoonaan euroon jotta 

korjausvelka saadaan poistettua ja normaali verkoston vanhenemisesta johtuva 

saneeraustarve voidaan täyttää.  

Korjausvelan kasvu viestii siitä, että nykyinen saneerauskäytäntö ei ole pystynyt 

kuromaan korjausvelkaa umpeen. Osasyynä tähän on rahoituksen riittämättömyys. 

Saneerauskohteiden valinnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa on myös puutteita. Tällä 

hetkellä saneerausta tehdään paljon ns. hätätöinä ja järjestelmällistä verkoston kuntoon 

perustuvaa saneerausta olisi lisättävä. Verkoston kunnosta on monilla laitoksilla liian 

vähän tietoa, mikä johtaa siihen, ettei saneerauksia voida järkevästi kohdentaa. Katujen 

saneeraukset sanelevat myös liiaksi vesihuollon saneerauksia. Kohteiden valinnassa 

vesihuollon osalta saneerattavaksi voi tulla verkoston osia, jotka eivät vielä vaadi 

kiireellistä saneerausta. (Laitinen & Meriluoto 2011.) Tulevaisuudessa 

vesihuoltolaitosten on myös sopeuduttava henkilöstön ikääntymiseen ja eläköitymiseen. 

Työntekijöiden väheneminen painostaa laitoksia ulkoistamaan töitään. (Heino & Pietilä 

2012: 4.)  

Vesihuoltoverkostojen saneerauksen ongelmakohtia on tutkittu mm. Vesanlima-

hankkeessa ja SerVesi-hankeessa.  Näissä tutkimuksissa ilmeni uusien toimintamallien 

tarve verkostojen saneeraukseen. (Laitinen & Meriluoto 2011, Välisalo ym. 2012.) 

Molemmissa tutkimuksissa nousi esiin alueellisen saneerauksen hyödyntäminen, jossa 

urakoitsijalle annetaan urakka-alue saneerattavaksi sopimuksessa määritellyn 

vaatimustason mukaiseksi. Nykyisen käytännön mukaan saneeraukset suunnitellaan 

joko omana tai konsulttityönä. Saneerauksen toteutuksesta vastaa isommissa 
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kaupungeissa suurelta osin tekninen toimi, jonkin verran saneerausta tehdään myös 

omana työnä. Kaivamattomilla tekniikoilla toteutettaviin kohteisiin ostetaan palveluja 

myös yksityisiltä yrityksiltä. Yksityisiltä ostettavat saneeraukset on yleensä paloiteltu 

pieniin urakoihin ja isommat alueelliset saneeraukset tehdään yhdessä katuyksikön 

kanssa perustuen katusaneerausten tarpeeseen. (Laitinen & Meriluoto 2011: 3.) Tämän 

työn tavoitteena on luoda vesihuollon saneerausta varten hankintamalli alueellisen 

verkostosaneerauksen toteuttamiseen sekä kehittää mallissa käytettäviä asiakirjoja. 

Mallia tullaan käyttämään urakointisopimuksen tekemiseen, jossa suunnittelu, kaikki 

saneeraustyöt sekä osa riskeistä siirtyy urakoitsijalle. Sopimuksen pituus suunnitellaan 

niin pitkäksi, että urakoitsijalla on mahdollisuus itse suunnitella toteutuksen ajankohta. 

Tämä kannustaa urakoitsijoita tarttumaan verkostosaneerauksiin, sillä pieniin osiin 

jaetut urakat, jotka sijoittuvat muutamalle kuukaudelle vuodessa ovat urakoitsijoiden 

näkökulmasta hankalia ja tulevat kustannuksiltaan kalliiksi (Laitinen & Meriluoto 

2011). 

Työ on osa WSP:n toteuttamaa ja Tekesin rahoittamaa Vesihuollon aluesaneerausmallin 

kehittäminen-projektia. Projektin tavoite on valmistella hankintaa, jonka on määrä 

johtaa uuden aluesaneerausmallin käyttöönottoon vesilaitoksilla. Projektissa on mukana 

kuusi vesilaitosta: HS-Vesi Oy, Jyväskylän Energia Oy, Kouvolan Vesi, Kymen Vesi 

Oy, Porvoon vesi ja Riihimäen Vesi. Laitoksilla on pilottialueet, joiden saneeraukseen 

uutta mallia tullaan käyttämään. Hankintamallin testaus pilottialueilla ei kuulu tämän 

työn laajuuteen.  

Työ jakaantuu kuuteen lukuun. Johdannon jälkeen toisessa luvussa käsitellään eri 

hankintamalleja ja niiden sovelluksia eri maissa. Kolmannessa luvussa käsitellään 

urakka-asiakirjoja ja urakoitsijan valintaa sekä sopimusmallin luomista. Neljäs luku 

käsittelee urakoitsijan yhteistoimintaa kolmansien osapuolten kanssa. Viidennessä 

luvussa luodaan aluesaneerauksen hankintamalli ja yhteistoimintamalli urakoitsijan ja 

kolmansien osapuolten välille. Kuudennessa luvussa esitellään johtopäätelmät sekä 

tehdään yhteenveto.   
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2 HANKINTAMALLIT 

Julkisten yhteisöjen hankintoja säätelee laki julkisista hankinnoista (348/2007), josta 

tässä työssä käytetään nimitystä hankintalaki. Vesihuoltolaitosten hankintoja säätelee 

laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 

hankinnoista, josta käytetään tässä nimitystä erityisalojen hankintalaki (349/2007). 

Merkittävin ero hankintalain (348/2007) ja erityisalojen hankintalain (349/2007) välillä 

on että erityisalojen lakia sovellettaessa neuvottelumenettelyä voidaan käyttää ilman 

erityistä syytä. Myös tarjousten valintaperusteista on säädetty väljemmin. Käytännössä 

tämä tarkoittaa joustavampaa kilpailutusta. (Pekkala 2008: 524–526.)  

Kilpailuttamisella pyritään julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön. Laki ei ota kantaa 

siihen mitkä työt kunta suorittaa itse ja mitkä hankkii ulkopuoliselta toimittajalta. Jos 

palvelun tuottaminen kilpailutetaan, on toimittava hankintalainsäädännön mukaisesti. 

Hankintalaki (348/2007) suosittelee hankintayksiköitä järjestämään hankintatoimensa 

niin, että hankintoja voidaan toteuttaa taloudellisesti, suunnitelmallisesti ja tarkoituksen 

mukaisesti.  Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hankintayksiköt suunnittelevat millä 

menetelmillä hankinnat toteutetaan. (Pekkala 2008: 24, 45.)  

Erilaisia hankintamalleja on käytössä paljon sekä Suomessa että kansainvälisesti 

(taulukko 1). Työhön on valittu Suomessa infra-alalla käytössä olevia hankintamalleja, 

sekä ECI (Early Contractor Involvement) eli aikaisen osallistumisen malli joka on 

saanut paljon suosiota Australiassa. Seuraavissa kappaleissa on lyhyesti esitelty näiden 

mallien pääpiirteet. Mallit poikkeavat toisistaan urakoitsijan suoritusvelvollisuuden, 

maksuperusteiden, hankintamenettelyiden ja riskien jaon perusteella. Mitä laajempi 

hankintamalli on, sitä enemmän riskejä siirtyy tilaajalta urakoitsijalle. Tilaajalle riskin 

siirto maksaa, ellei sen ohella synny urakoitsijalle vapauksia toteuttaa projekti 

tehokkaasti. Laaja hankintamalli kannattaa valita projektiin, jossa on mahdollista luoda 

vapauksia. (Molin ym. 2004: 43.)  
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Taulukko 1. Hankintamallit.  

Hankintamalli Kansainvälinen nimitys 

Perinteinen kokonaisurakka Construct only, Design-Bid-Build (DBB) 

Suunnittele-toteuta (ST) Design-Build (DB) 

Suunnittele-toteuta-ylläpidä Design-Build-Maintain (DBM) 

Projektinjohtopalvelu Construction management 

Elinkaarimalli 
Public-private partnership, DBO, DBFO, 
DBFM, DBOM, BOT, BOOT 

Kumppanuusmallit Alliance, partnering 

ECI (Aikaisen osallistumisen malli) Early contractor involvement (ECI) 

 

2.1 Perinteinen kokonaisurakka 

Perinteisessä kokonaisurakan mallissa tilaaja hankkii ensin suunnitelmat konsultilta ja 

näiden suunnitelmien pohjalta rakentamisen urakoitsijalta. Maksuperusteena käytetään 

yleensä kokonaishintaa, jonka lisäksi sopimukseen voidaan liittää yksikköhintaluettelo 

muutos- ja lisätöistä. Malli on hyvin tunnettu ja se on eniten käytetty hankintamalli. 

Siksi se on myös helppo kilpailuttaa. Hankintamenettelynä käytetään avointa tai 

rajoitettua menettelyä. Muihin malleihin verrattuna tämän mallin tyypillinen piirre on 

se, että tilaajalla on sopimussuhde sekä erilliseen suunnittelijaan että urakoitsijaan. 

Tilaajalla on tässä mallissa eniten mahdollisuuksia vaikuttaa lopputulokseen, koska 

suunnitelmat tehdään ennen rakentamista.  Tästä syystä tilaajalla on tietoa myös 

projektin kustannuksista ennen rakentamisvaihetta. Toisaalta suunnittelun ja 

rakentamisen eriyttäminen pidentää projektin toteutusaikaa. Malli sopii projekteihin, 

jotka ovat selkeästi määriteltävissä, ja joihin ei tarvita urakoitsijalta innovatiivisia 

ratkaisuja.  Projektit, joiden riskit ovat helposti kohdennettavissa sopivat perinteisellä 

kokonaisurakalla toteutettaviksi, koska kokonaisurakan mallissa toimijoiden roolijako 

on selkeä. Kokonaisurakassa tilaajalla on eniten riskejä. Yleensä riskit jakaantuvat siten, 

että tilaaja kantaa suurimmat riskit suunnitelman rakennettavuudesta ja suunnittelusta. 

(Aurecon Australia 2009: 7-8, Construction management association of America 2012: 

12-13, CEIID 2010: 29-30, Pakkala 2002: 37.)  
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Vt 6:lla Joensuun kehätie on toteutettu suunnittele-toteuta-mallilla, mutta urakkaan 

kuuluva Pekkalan silta toteutettiin kokonaisurakalla. Pekkalan silta kulkee Pielisjoen 

ylitse ja on pituudeltaan 449,5 metriä. Työn tilasi Liikennevirasto ja urakoitsijana toimi 

Destia Oy:n ja Kesälahden maansiirto Oy:n muodostama työyhteenliittymä, TYL 

Joensuun kehätie. Liikennevirasto teki Pekkalan sillan rakennussuunnitelman ja sillan 

toteutus jäi suunnittele-toteuta-urakan ulkopuolelle. Uusi silta päätettiin suunnitella 

samanlaiseksi kuin sen vieressä oleva vanha silta, jolloin käyttämällä urakoitsijaa 

suunnittelussa ei olisi saatu lisähyötyjä. Kokonaisurakalla säästettiin 

tarjouskustannuksissa ja nopeutettiin laskenta-aikaa. Koko hanke olisi voitu toteuttaa 

kokonaisurakka-mallilla, mutta hanke vaati nopeaa käynnistämistä ja tien 

rakennussuunnitelmien puute pakotti valitsemaan suunnittele-toteuta-mallin. (Häkkinen 

2010, Liikennevirasto 2010b.) 

2.2 Suunnittele-toteuta 

Suunnittele-toteuta-mallissa (ST-malli) urakoitsija sekä suunnittelee että toteuttaa työn. 

Tilaaja antaa vaatimukset lopputuotteelle ja määrittelee reunaehdot, joiden mukaan 

urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa projektin. Teiden ja katujen saneerauksen 

lopputuotevaatimuksia ovat esimerkiksi urasyvyys, liukkaus, sivukaltevuus, sekä 

liikennemerkkien heijastavuus. Hankintamenettelynä on rajoitettu menettely. Tässä 

mallissa tilaaja on sopimussuhteessa vain urakoitsijan kanssa, jolloin suunnittelun ja 

rakentamisen aikaiset riskit siirtyvät urakoitsijalle. ST-mallissa urakoitsija pystyy 

hyödyntämään vahvuuksiaan sekä käyttämään innovaatioita paremmin kuin 

kokonaisurakassa. Suunnittelun ja rakentamisen yhdistäminen nopeuttaa projektin 

valmistumista sekä parantaa rakennettavuutta, koska urakoitsija voi aloittaa työt ennen 

kuin suunnitelma on täysin valmis sekä hyödyntää suunnittelussa 

rakentamiskokemustaan. Mallissa on tärkeää, että tilaaja esittää tarpeeksi selkeät sekä 

tekniset että laadulliset vaatimukset lopputuotteelle. Riskinä on kuitenkin se, että tilaaja 

määrittelee lopputuotteen liian tarkasti. Mikäli tilaaja ei anna tarpeeksi 

suunnitteluvapauksia urakoitsijalle, innovaatiot jäävät hyödyntämättä. (Aurecon 

Australia 2009: 7-8, Construction management association of America 2012: 23, Kurki 

ym. 2004, Pakkala 2002: 37.) Kaikissa suunnittelun sisältävissä malleissa 

kilpailuprosessi on urakoitsijalle kallis, sillä suunnittelijan palkkio on merkittävä 
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kustannus tarjousvaiheessa. Tämä voi vaikuttaa tarjousten laatuun sekä 

tarjoushalukkuuteen. (Tiehallinto 2009: 15.)  

Maksuperusteena käytetään kokonaishintaa tai taattua maksimihinta-menettelyä. Taattu 

maksimihinta tarkoittaa, että sopimukseen kirjataan kiinteä hinta, jonka puitteissa 

urakoitsija sitoutuu toteuttamaan projektin. Hintaa voidaan muuttaa vain silloin, jos 

tilaaja tekee projektin laajuuteen muutoksia. (Davis & Stevenson 2004.) Yhdysvalloissa 

käytetään sopimusmenettelyä, jossa tilaaja tekee kokonaishinnoitellun sopimuksen 

suunnittelusta ja esirakentamisen kustannuksista. Kun suunnitelmat ovat niin pitkällä 

että maksimihinta voidaan määritellä, sopimus muutetaan taatuksi maksimihinta-

sopimukseksi. (Construction management association of America 2012: 23.) 

Pakkalan (2012) mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, että suunnittele-toteuta-mallissa 

kustannusten nousu on vähäisempää ja projektien toteutus on nopeampaa kuin 

perinteisessä kokonaisurakan mallissa. Suunnittele-toteuta valitaankin hankintamalliksi 

yleensä siksi, että sen käyttö lyhentää toteutusaikaa, kustannusten kasvu on vähäistä ja 

ne ovat tiedossa aikaisessa vaiheessa. Myös urakoitsijan osallistuminen jo projektin 

alussa koetaan positiiviseksi. Mahdolliset innovaatiot sekä yhden sopimuksen käytäntö 

kannustavat myös valitsemaan suunnittele-toteuta-mallin. (Pakkala 2012: 9.)  

Yhdysvalloissa Lake Meadin ohitusputki oli ensimmäinen Nevadan osavaltiossa 

toteutettu ST-hanke. Hankkeen tarkoituksena oli ehkäistä kuivien kausien aikana 

tapahtuvaa vedenhankinnan epävarmuutta paikallisessa vesilaitoksessa. Hankkeen arvo 

oli 14 milj. Yhdysvaltain dollaria, ja hankkeen toteuttajaksi valittiin CH2M HILL, joka 

sekä suunnitteli että toteutti hankkeen. Hankkeessa järjestettiin useita työpajoja, joissa 

urakoitsija ja tilaaja keskustelivat yhdessä suunnittelun lähtökohdista, jotta tilaajan 

tarpeet tulisivat mahdollisimman hyvin otetuksi huomioon. Hankkeen haasteena olivat 

ylä- ja alajuoksun liitosten toteutus siten, että häiriöitä ja sulkemisia tapahtuisi 

mahdollisimman vähän. Näihin haasteisiin kehitettiin ratkaisu, jolla liitosten 

yhdistämisen ajan putki saattoi olla käytössä. Näiden ratkaisujen ansiosta projekti alitti 

kustannusarvion sekä valmistui etuajassa. (Water Design-Build Council 2013) 
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2.3 Suunnittele-toteuta-ylläpidä 

Suunnittele-toteuta-ylläpidä on periaatteessa sama kuin Suunnittele-toteuta-malli, mutta 

lisäksi urakoitsijalla on ylläpitovelvollisuus (CEIID 2010: 32). Sopimukseen on voitu 

lisätä vastuuaika, usein 10 vuotta, jonka aikana urakoitsijan on huolehdittava 

mahdollisista vioista ja huollosta. Yleensä sopimukset ovat kokonaishinnoiteltuja 

sisältäen yksikköhinnat ylläpidon tehtäviä varten (Fletcher 2008a.) Mallin edut ja haitat 

ovat samat kuin suunnittele-toteuta-mallissa. Lisäksi elinkaaren alun riskit siirtyvät 

urakoitsijalle, jolloin suunnittelun ja rakentamisen laatu paranee ja 

elinkaarikustannukset alenevat. Haittana ovat pitkät tarjousajat, jotka urakoitsija 

tarvitsee suunnittelun ja ylläpidon riskien kartoittamiseksi. Mallissa yksityinen sektori 

ottaa vastaan riskit, jotka ovat hinnoiteltavissa, hallittavissa ja minimoitavissa ja näin 

suurempia hankkeita on helpompi toteuttaa. (CEIID 2010: 32-33, Mumford 2008.)  

Mallilla on Australiassa toteutettu Queenslandin moottoritie- ja siltahanke, joka on 

ensimmäinen DBM-mallilla toteutettu rakennushanke Queenslandin territoriossa. 

Hankkeessa selvitykset, suunnittelu, rakentaminen ja 10 vuoden ylläpitovelvollisuudet 

siirrettiin urakoitsijalle. Malli valittiin, koska sen arvioitiin tuovan parhaan vastineen 

rahalle ja sen käytöllä olisi mahdollisuus saada huomattavia säästöjä. Hankkeessa 

käytettiin paljon vaivaa tarjousvaiheen suunnitteluun mm. listaamalla tarjoajien 

arviointikriteerit. Kriteereinä käytettiin yhteenliittymän kokoonpanoa asiantuntemuksen 

ja ammattitaidon osalta, aiempien projektien referenssejä, projektin tavoitteiden ja 

toimintavaatimusten ymmärtämystä, taloudellista kapasiteettia, liiketoiminnan ongelmia 

ja riskejä, sekä käräjöintihistoriaa. Tiukat kriteerit mahdollistivat laadukkaan pitkän 

tähtäimen liikennejärjestelmäsuunnitelman luomisen ja varmistivat että tilaajan 

asettamat tavoitteet olisi turvattu.  Projekti palkittiin teknisten ja tarjousasiakirjojen 

valmistelusta kansallisella insinööripalkinnolla. (Mumford 2008.) 

2.4 Elinkaarimalli 

Suomalainen elinkaarimalli on sovellus kansainvälisestä PPP-mallista, eli public-private 

partnership-mallista. Periaatteena elinkaarimallissa on, että tilaaja tekee pitkän 

aikajänteen sopimuksen (esim. 25 vuotta) palveluntuottajan kanssa, joka suunnittelee, 
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Toiminnallinen 

laatu
Yleistä

Teiden liik. 

tekn. ratk.
Tien rakenne Kuivatus Sillat

Varusteet ja 

laitteet
Tieymp. työt Massatalous

Käytettävyys
Liikenteen 

seuranta

Muuttuva ja 

kiinteä ohjaus
Heitot ja painumat Näkemät

Liikenneturvalli-

suus

HEVA*-

aste

Liittymien 

näkemät
Luiskat Poikkeamat

Kaiteet 

Valaistus 

Tiemerkinnät

Ympäristö
Estetiikka 

Viihtyisyys

Laitteiden 

estetiikka
Pohjavesisuojaus Arkkitehtuuri Melusuojaus Läjitysalueet

Kestävyys

Kantavuus 

Tasaisuus 

Päällystevauriot

rakentaa, hoitaa ja ylläpitää kohdetta sovituin ehdoin. Sopimuskauden päätteeksi kohde 

palaa tilaajan hallintaan. Mallissa investoinnin rahoitus tulee yksityiseltä sektorilta. 

Maksumekanismina tuottajalle toimii palvelumaksu, jossa palveluntuottajalle maksetaan 

toteutuneesta palvelusta. Elinkaarimallia käytetään yleensä suurissa hankkeissa, jolloin 

hankintamenettelynä on neuvottelumenettely. (Tiehallinto 2004.)  

PPP-mallit tunnetaan erilaisilla kirjain yhdistelmillä, jotka kuvaavat yksityisen sektorin 

vastuuta. Palveluntuottaja voi ottaa vastuun rakentamisen (B=build) ja suunnittelun 

(D=design) lisäksi rahoituksesta (F=finance), ylläpidosta (M=maintain), käytöstä 

(O=operate) tai omistuksesta (O=own). Kaikissa malleissa rahoitus ei siis tule 

yksityiseltä sektorilta. Suomalaisen mallin mukaan tärkeässä roolissa on tilaajan 

antamat palvelutasoa kuvaavat määritelmät, teknisten ja rakenteellisten vaatimusten 

lisäksi. Tällöin palveluntuottajalle jää suurempi vapaus kehittää uusia ratkaisuja. 

Tienpidon osalta laatua mitataan neljällä eri osa-alueella: käytettävyys, 

liikenneturvallisuus, ympäristö sekä kestävyys. Näissä jokaisessa luokassa on omat 

mittarinsa, jonka perusteella osa-alueen laatua määritellään (taulukko 2). Vaatimusten 

todentaminen on tärkeä ottaa huomioon niitä määriteltäessä. Tien rakenteellisen laadun 

osalta esimerkiksi pinnan tasaisuus on mitattavissa. (CEIID 2010: 36-38, Jokela 2002: 

24-26, Tiehallinto 2004.) 

Taulukko 2. Toiminnallisen laadun määrittely (Jokela 2002).  

 *HEVA=henkilövahingot 

 

Elinkaarimallia käytetään suurissa ja monimutkaisissa hankkeissa, joissa on kannattavaa 

liittää rakentamisen jälkeinen hoito ja ylläpito jo urakkasopimukseen. Elinkaarimallilla 

pyritään innovaatioihin ja parempaan tuottavuuteen kokoamalla suunnittelu, 

rakentaminen, hoito ja ylläpito yhteen kokonaisuuteen. Riskit jakaantuvat mallissa sille, 
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jolla on parhaat edellytykset niiden hallintaan ja tilaaja voi keskittyä ydintoimintaansa. 

(CEIID 2010: 36-38, Tiehallinto 2004.) 

E18 moottoritie Lohjasta Muurlaan on toteutettu elinkaarimallilla. Työn tilaajana oli 

Tiehallinto, joka teki palvelusopimuksen Tieyhtiö Ykköstie Oy:n kanssa, jonka 

osakkaita ovat Skanska Infrastructure Development AB Ruotsista, John Laing 

Infrastructure Ltd Isosta-Britanniasta ja Lemminkäinen Oyj Suomesta. Tieyhtiö 

Ykköstie Oy teetti suunnittelu- ja rakentamistyöt Työyhteenliittymä E18:lla, jonka 

muodostivat Skanska Infra Oy ja Lemminkäinen Infra Oy. Tien rakentaminen aloitettiin 

syksyllä 2005 ja se valmistui vuonna 2009. Käyttöönoton jälkeen alkoi tien 

kunnossapito kausi, joka kestää 21 vuotta. Elinkaarimallin mukaan Tiehallinto alkoi 

maksaa palvelumaksua vasta kun tie oli käytössä. Palvelumaksun suuruus oli 

riippuvainen tien käytettävyydestä sekä palvelutasosta (taulukko 2). (Liikennevirasto 

2009.) Toteuttajan kannalta rakentamisvaihe ei päättynyt toivottuun tulokseen, sillä tien 

liikenteelle avaaminen myöhästyi. Skanska Infra Oy ja Lemminkäinen Infra Oy kärsivät 

tappiota viivästymisestä, joka johtui käyttöönottovaiheen liikenteenohjauksen 

haasteista. Ohjauksesta vastaavalla ohjelmistoyrityksellä ei ollut resursseja vastata EU-

direktiivien ja kesken hankkeen tiukentuneiden turvallisuusvaatimusten muutoksiin. 

Hankkeen kokemuksen perusteella käyttöönottoon liittyviä riskejä ehdotettiin 

siirrettäväksi tilaajalle. Riskien jakoon Mölsä (2009) ehdottaa allianssia, jolloin 

vastaavat riskit jakaantuisivat tilaajalle ja toteuttajalle tasapuolisesti.  

2.5 Kumppanuusmallit 

Kumppanuusmalleissa korostetaan toimijoiden välistä luottamusta ja ymmärrystä. Nämä 

yhteistyön muodot voidaan käsittää tasoina, joilla allianssi on ylin taso ja sen 

alapuolella ovat eritasoiset kumppanuuden muodot. Luottamuksen määrä kasvaa 

siirryttäessä tasoilla ylöspäin. Alin taso on perinteinen sopimus, jossa on selkeä roolien 

asettelu tilaajan ja urakoitsijan kesken. Seuraava taso on perustaso, jolla molemmat 

osapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja osapuolten välillä vallitsee luottamus. 

Seuraava taso on täyskumppanuus, jossa osapuolet muodostavat yhteisen projektitiimin 

ja tavoitteiden saavuttamiseen on liitetty kannusteita. Neljäs taso on allianssi, jolla riskit 

ja voitot jaetaan ja osapuolet ovat yhteisesti vastuussa projektin onnistumisesta. 
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Kannustimena toimii molemmin puolinen tuottavuuden kasvu. Täyskumppanuustasolla 

sopimusrakenne on kevyempi kuin allianssissa, siinä ei edetä yhteiseen organisaatioon. 

Riskien jakaminen, toiminnan avoimuus ja tavoitekustannus ovat osa molempia tasoja. 

(Lahdenperä 2009: 15, McDonald 2005.) Esimerkkinä kumppanuusmallista esitellään 

allianssi.  

2.5.1 Allianssi 

Allianssi on suurten, monimutkaisten tai kalliiden hankkeiden toteutusmalli. 

Allianssissa tilaaja muodostaa yhdessä esimerkiksi urakoitsijan ja suunnittelijan kanssa 

yhteisen organisaation. Mallin piirteisiin kuuluu yhden yhteisen sopimuksen luominen, 

joka on monen toimijan välinen sopimus. Organisaatio jakaa sekä riskit että vastuut, 

mutta myös mahdolliset voitot. Mallin periaatteena on, että hankkeen menestyminen 

riippuu organisaatiosta yhtenäisenä toimijana. Tämä edellyttää, että kaikki toiminta on 

läpinäkyvää ja kustannuksia seurataan avoimesti. Luottamus onkin keskeinen allianssin 

piirre sitoutumisen ja yhteistyön ohella. Jotta luottamus syntyy, on toimijoiden 

valintavaihe hyvin raskas ja pitkä prosessi, jossa on monta vaihetta. 

Hankintamenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä tai kilpailullista 

neuvottelumenettelyä. (CEIID 2010: 40-41, Lahdenperä 2009: 13-14, 18, Ross 2006: 8-

10.) 

Yhteistoiminnasta on kuitenkin monia hyötyjä. Menettely antaa mahdollisuuden 

innovaatioihin ja edistää osaamisen siirtymistä ja ammatillista kehitystä. Läpinäkyvyys 

helpottaa hankkeen seurantaa, mistä on hyötyä tilaajalle, ja palveluntuottajilla 

puolestaan on mahdollisuus oppia ymmärtämään paremmin asiakastarpeita ja parantaa 

siten omaa kilpailukykyään. Allianssissa tilaajan rooli muuttuu aktiiviseksi toimijaksi 

verrattuna perinteiseen hankintatapaan, jossa tilaaja toimii vain hankkijana ja valvojana. 

Allianssin yhteinen organisaatio toimii kannustimena toimijoille toteuttaa projekti 

aikataulussa ja kustannustehokkaasti. Allianssimallilla on mahdollista toteuttaa hankalia 

projekteja, joiden riskeistä ei ole etukäteen tietoa ja joiden toteuttaminen muuten voisi 

olla erittäin hankalaa. (CEIID 2010: 39-41, Lahdenperä 2009: 16-17, Ross 2006: 17.) 

Yhteistoiminta tuo myös omat haasteensa. Yhteinen riskinjako vaikeuttaa korvausten 

hakemista toisen osapuolen virheistä. Takuuajan velvoitteiden kantaminen projektin 
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jälkeen on haastavaa, sillä allianssi on jo käytännössä purkautunut. Allianssin osapuolet 

pysyvät silti vastuussa töiden mahdollisista virheistä tai laadun heikkoudesta, joten 

sopimukseen kannattaa kirjata takuuajan vakuus joka maksetaan tilaajalle. Takuuajan 

päätyttyä maksu palautetaan. Mallin yhteistoimintakulttuuri on erilainen verrattuna 

perinteisiin malleihin ja vaatii totuttelua ja siinä on myös mahdollisuus epäonnistua. 

Allianssi perustuu nimenomaan henkilöiden suhteisiin ja luottamukseen ja mikäli niitä 

ei pystytä rakentamaan allianssi voi epäonnistua. (CEIID 2010: 41, Lahdenperä 2009: 

16-17, 46, Liikennevirasto 2010a, Ross 2006: 18.) 

Euroopan ensimmäinen allianssi on Lielahti-Kokemäki-ratahanke, jonka valmistelu 

aloitettiin vuonna 2010. Toteutusvaiheeseen siirryttiin 1.6.2012. Hankkeen allianssin 

muodostavat Liikennevirasto ja VR Track Oy. Hankintamenettelynä käytettiin 

kilpailullista neuvottelumenettelyä. Liikenneviraston tavoitteena on allianssin avulla 

parantaa rakentamisen tuottavuutta, muuttaa toimintakulttuuria avoimempaan ja 

luottamukseen perustuvaan suuntaan, palvella asiakasta paremmin nopeuttamalla 

hankkeen toteutusta ja parantamalla lopputuotteen laatua sekä laskea sen hintaa, sekä 

lisätä innovaatioita ja osaamista. Hankkeen avaintulostavoitteina olivat rataosan 

käytettävyys rakennusaikana, junaliikenteen häiriöttömyys, aikataulutavoitteissa 

pysyminen, liikenne- ja työturvallisuus, kustannustehokkuus innovatiivisten toiminta- ja 

työtapojen avulla sekä erinomainen suunnittelun ja rakentamisen laatu. Allianssissa oli 

otettu huomioon toteutuksen jälkeinen takuuaika siten, että allianssi pysyy voimassa 

takuuajan loppuun asti. (Liikennevirasto 2010a, 2011.) Lielahti-Kokemäki-hanke 

valittiin Vuoden työmaaksi vuonna 2012. Palkinnon perusteluiksi raati mainitsi kattavan 

riskien kartoituksen, aikatauluhallinnan sekä yhteistyön. Kesän 2012 alussa alkanut 

toteutusvaihe oli sujunut hyvin ja kokemukset allianssista olivat positiiviset. Myös 

osaan hankkeen avaintulostavoitteista oli päästy: Työt olivat aiheuttaneet vain vähän 

häiriötä junaliikenteelle, raiteet olivat olleet liikenteen käytettävissä, ja aikataulussa oli 

pysytty. (Rautiainen 2012.) 

2.6 Aikaisen osallistumisen malli 

Aikaisen osallistumisen malli eli ECI yhdistää allianssin ja suunnittele-toteuta-mallin. 

Mallin tarkoituksena on hakea pidemmän aikajänteen yhteistyötä ja siinä käytetään 
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kaksi vaiheista menettelyä. Kumpaakin vaihetta varten tehdään sopimus. Mallin 

ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan ns. allianssi.  Urakoitsijan ja suunnittelijan 

valinta ensimmäiseen vaiheeseen ei perustu hintaan, vaan ehdokkaiden pätevyyteen. 

Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelija tekevät yhden yhteisen sopimuksen. Ensimmäisessä 

vaiheessa urakoitsija, suunnittelija ja tilaaja yhdessä tekevät alustavan suunnitelman 

siihen vaiheeseen, että projekti voidaan hinnoitella. (Edwards 2009: 3-5.) Ensimmäinen 

vaihe päättyy siihen että urakoitsija jättää toisen vaiheen toteutuksesta tarjouksen, joka 

sisältää riskien todennäköisyyksiin perustuvan hintataulukon (Risk adjusted price, 

RAP). RAP on yhdessä tilaajan kanssa mietitty lista riskien jaosta ja niiden 

hinnoittelusta. Mikäli tilaaja ei hyväksy tarjousta, voidaan toinen vaihe kilpailuttaa 

perinteisenä kokonaisurakkana. Jos sopuun päästään, toinen vaihe vastaa lähinnä 

suunnittele-toteuta-mallia. (Department of Transport and Main Roads 2009a: 2-3, 

Fletcher 2008b: 59.)  

ECI-mallia on käytetty infrahankkeissa sekä Isossa Britanniassa että Australiassa. 

Näiden maiden ECI-mallit eroavat toisistaan siten, että Ison Britannian mallissa 

maksuperuste on tavoitehintainen. Australian mallissa maksumenetelmät ovat samat 

kuin ST-urakassa. Ensimmäisen vaiheen kustannuksista maksetaan korvausta 

yksikköhintojen mukaan, toisen vaiheen maksu tapahtuu joko kokonaishinnalla tai 

yksikköhinnoin. (Department of Transport and Main Roads 2009b: 11, Edwards 2009: 

4, 15, Ma & Xin 2011: 77.) 

Vaikka malli muistuttaa allianssia, sen kilpailutus ei ole yhtä raskas ja kallis prosessi. 

ECI kehitettiin, jotta voitaisiin hyödyntää ST-mallin tuomat edut, mutta vähentää ST-

mallin tarjousvaiheen vaatimia suuria resursseja. Resurssit urakoitsijan puolelta ovat 

pienemmät, sillä suunnitelmien ei tarvitse olla valmiina vielä kilpailutusvaiheessa. Edut 

ovat samat kuin muissakin suunnittelun sisältävissä malleissa. Se mahdollistaa 

innovaatioiden käyttämisen ja nopeuttaa projektin valmistumista. Toisaalta malli vaatii 

projektin alussa urakoitsijalta paljon vanhempien työntekijöiden panosta, erityisesti 

esisuunnitteluvaiheessa. Tilaajalle mallin toteutus voi tulla kalliimmaksi, koska RAP 

voi nousta korkeaksi ilman kilpailua. (CEIID 2010: 43, Ma & Xin 2011: 78-80.) 
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Australiassa ANZAC moottoritien alittava alikulku on toteutettu ECI-mallilla. Vuonna 

2009 valmistunut hanke sisälsi 700 metriä pitkän moottoritien alituksen, 31 metriä 

pitkän sillan, sekä viisi muistomerkkiä. Hankkeen tilaajana toimi South Australia 

Department of Traffic, Energy and Infrastructure, ja toteuttajina Leed engineering and 

construction (urakointi), Thiess (urakointi), Parsons Brinckerhoff (suunnittelu), 

HASSELL (arkkitehtuuri, kaupunkisuunnittelu), sekä Kath Moore and Associates 

(konsultointi). Hankkeen tavoitteena oli saada joustava pohjois-eteläsuunnassa kulkeva 

liikennevirta, joka parantaisi rahtiliikenteen tehokkuutta, vähentäisi ruuhkia ja lisäisi 

liikenneturvallisuutta. Projektin haasteena oli tuottaa kustannustehokas ratkaisu, joka 

täyttäisi tavoitteet ja tuottaisi rakentamisen aikana mahdollisimman vähän häiriötä 

ympäristöön ja liikenteelle. Haasteena oli myös pysyä tilaajan antamassa budjetissa. 

Tien vilkas liikenne, 40 000 ajoneuvoa päivässä, sekä häiriöt läheisille rakennuksille 

mukaan lukien sairaala olivat todellinen haaste. ECI-mallin avulla näihin haasteisiin 

voitiin vastata siten, että lähtökohdaksi otettiin suunnitelmien laatiminen 

rakentamisvaiheiden ehdoilla. ECI-mallin ansiosta projektin kaikkia osa-alueita voitiin 

tarkastella lähemmin varmistaen että pysyttiin projektin tavoitteissa. Suunnittelun 

onnistumiseen vaikuttivat yhteiset tilat, jossa toimijat pystyivät yhdessä pohtimaan 

suunnitteluratkaisuja ja kehittämään yhteishenkeä. Kolmannet osapuolet otettiin 

huomioon järjestämällä 12 yhteistyöpalaveria projektin aikana, joissa näytettiin 

suunnitelmien 3D-malleja ja liikennesimulointeja. Omat web-sivut ja puhelinnumerot 

varmistivat, että toimijat olivat yhteisön tavoitettavissa. Tilaaja halusi kiinnittää erityistä 

huomiota projektipäällikön ja suunnittelupäällikön valintaan. Valinnassa arvioitiin 

henkilöiden kykyjä ja taitoja, sekä heidän sitoutumistaan esimiehen rooliinsa. Tilaaja 

arvioi projektin onnistuneen erityisesti projekti- ja suunnittelupäällikköjen 

johtamistaitojen ja kaikkien toimijoiden yhteistyön johdosta. (Department of 

infrastructure and transport 2012: 69-75, Leed engineering and construction 2013.) 

2.7 Projektinjohtopalvelu 

Projektinjohtopalvelu-mallia (Construction management) on kahdenlaista. 

Projektinjohtopalvelussa (Construction management- at fee) tilaaja hankkii perinteisen 

kokonaisurakan tapaan suunnittelijan ja urakoitsijan. Projektinjohtokonsultti hoitaa ja 

johtaa työmaata ja sen hallintoa sekä päivittäisiä asioita, ja toimii tilaajan 
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neuvonantajana. Projektinjohtokonsultilla ei kuitenkaan ole vastuuta suunnittelusta tai 

rakentamisesta, vaan riskit ovat tilaajalla. Projektinjohtokonsulttia voidaan käyttää 

hankintamallista riippumatta, jos tilaajan omat resurssit tai taidot eivät riitä hankinnan 

tekemiseen. (Construction management association of America 2012: 8, Kankainen & 

Junnonen 2001: 30, Pakkala 2002: 11, Seppälä 2008.) Projektinjohtopalvelussa tilaajalla 

ei ole selkeästi yhtä syyllistä, jos tuotteen laadussa tai toiminnassa ilmenee virheitä 

(Fletcher 2008b).  

Projektinjohtourakassa (Construction management- at risk) projektinjohtourakoitsija on 

sopimussuhteessa suunnittelijaan sekä pääurakoitsijaan ja ottaa hankinnat omiin 

nimiinsä. Projektinjohtourakoitsija ottaa tällöin vastuun suunnittelusta, hankinnoista, ja 

työmaan johtamisesta. Vaihtoehtona on että suunnittelusopimus on tilaajan nimissä, 

jolloin suunnittelun vastuut ovat tilaajalla. Projektinjohtopalvelu on luonteeltaan 

konsulttisopimus, kun taas projektinjohtourakka on piirteiltään urakkasopimus. 

(Kankainen & Junnonen 2001: 30, Pakkala 2002: 11, Seppälä 2008.)  

Maksuperusteena käytetään yleensä taattua maksimihintaa. Maksimihinta perustuu 

keskeneräisiin suunnitelmiin, ja siinä on otettu huomioon projektinjohtokonsultin arvio 

lopullisista kustannuksista. Hankintamenettelynä käytetään avointa tai rajoitettua 

menettelyä. (Construction management association of America 2012: 18-19.) 

Molemmat mallit sisältävät paljon paperityötä ja osittaista päällekkäishallintoa, mutta 

sopivat tilaajille joilla ei ole omaa henkilökuntaa. Projektinjohtourakka kannustaa myös 

kumppanuustoimintaan. (Pakkala 2002: 38.)  

Floridassa Leen piirikunnassa toteutettiin Gatewayn jätevedenpuhdistamon 

laajennustyöt projektinjohtourakalla. Puhdistamon kapasiteettia kasvatettiin 3,8 milj. 

litrasta 22,7 milj. litraan päivässä. Toteuttajaksi valittiin MWH, joka toimi 

projektinjohtourakoitsijana hankkeessa. MWH teki suunnittelun ja urakoinnin kokonaan 

itse, mutta käytti sähkö- ja mekaniikkasuunnittelussa alihankkijaa. Hanke koostui 

kahdesta osasta. Ensimmäiseen osaan kuului uuden siirtoviemärin rakentaminen ja 

ilmastusprosessin laajennus projektinjohtourakkana. Tässä vaiheessa kapasiteettia 

laajennettiin 11 milj. litraan päivässä konsultin tekemien valmiiden suunnitelmien 

pohjalta. Toinen vaihe koostui suunnittelusta ja projektinjohtourakasta, jolla saavutettiin 
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kapasiteettitavoite 22,7 milj. litraa päivässä. Toisesta vaiheesta oli vain alustavat 

suunnitelmat, jotka oli sisällytetty ensimmäisen vaiheen suunnitelmiin ja ne tuli 

tarkentaa ja viimeistellä. (MWH 2006, Lee County 2006.)  

Urakoitsijan valinta oli kaksi vaiheinen. Esivalinnan perusteella valittiin viidestä 

ehdokkaasta neljä tekemään tarjous. Tarjouksissa oli tekninen osa sekä hintatarjous. 

Tarjouksissa tuli esittää aikataulu, projektiorganisaatio, sekä laatu-, yhteistoiminta- ja 

projektinhallintaperiaatteita sekä vastauksia tilaajan esittämiin kysymyksiin. Tarjousten 

jälkeen kaikkia ehdokkaita kuultiin haastatteluissa, ja lopullinen valinta tehtiin 

tarjouksen ja suullisen haastattelun perusteella. (Lee County 2006, LeeClerk.org 2006.)  

2.8 Hankintamallien yhteenveto 

Kaikki hankintamallit eivät sovi kaikkiin projekteihin. Jokaisella mallilla on 

heikkoutensa ja vahvuutensa, jotka sopivat eri tilanteisiin ja olosuhteisiin. Taulukkoon 3 

on koottu eri hankintamallien edut ja haitat.  
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Taulukko 3.  Hankintamallien edut ja haitat. 

Hankintamalli Edut Haitat 

Perinteinen 
kokonaisurakka 

+Tilaajan kontrolli 
+Helppo kilpailuttaa 
+Tunnettu malli 
+Kustannukset tiedossa ennen 
rakentamista 

-Tilaajalla monta sopimussuhdetta 
-Innovatiivisuuden puute (urakoitsijan 
puolelta) 
-Pitkä toteutusaika 
-Tilaajalla eniten riskejä 

Suunnittele-toteuta 

+Innovatiivisuus 
+Tilaaja sopimussuhteessa vain 
urakoitsijaan 
+Projekti valmistuu nopeammin 
+Suunnittelun ja rakentamisen 
yhteensovittaminen 
+Kustannukset tiedossa aikaisessa 
vaiheessa 
+Kustannusten kasvu vähäistä 
+Riskin siirto urakoitsijalle 

-Suunnitteluvaatimusten kasvattaminen 
-Epäselvät lopputuotekuvaukset 
-Kallis kilpailutus 

Suunnittele-toteuta-
ylläpidä  

+Tilaaja sopimussuhteessa vain 
urakoitsijaan 
+Projekti valmistuu nopeammin 
+Suunnittelun, rakentamisen ja 
ylläpidon yhteensovittaminen 
+Elinkaarikustannusten lasku 
+Riskin siirto urakoitsijalle 

-Pitkät tarjousajat 
-Kallis kilpailutus 
-Suunnitteluvaatimusten kasvattaminen 
-Epäselvät lopputuotekuvaukset 

Elinkaarimalli 

+Rahoitus yksityiseltä sektorilta 
+Elinkaarikustannusten lasku 
+Tilaaja sopimussuhteessa vain 
urakoitsijaan 
+Projekti valmistuu nopeammin 
+Laatu parempaa 
+Suunnittelun, rakentamisen, hoidon ja 
ylläpidon yhdistäminen 
+Riskin siirto sille jolla parhaat 
edellytykset hallita niitä 
+Suurten hankkeiden toteutus 

-Pitkät tarjousajat 
-Kallis kilpailutus 
-Suunnitteluvaatimusten kasvattaminen 
-Epäselvät lopputuotekuvaukset 

Allianssi 

+Kumppanuus 
+Riskien jako 
+Innovaatiot 
+Toisilta oppiminen 
+Tilaajan aktiivinen rooli 
+Suurten hankkeiden toteutus 
+Kannustimet edistävät asetettujen 
tavoitteiden toteutumista 

-Pitkä valintaprosessi 
-Henkilökemioiden epäonnistuminen 
-Vaatii uuden toimintakulttuurin 
omaksumista 
-Riskin kantaminen muiden toiminnasta, 
johon voi vaikuttaa vain rajallisesti 
-Korvausten hakeminen toisten virheistä 

Aikaisen osallistumisen 
malli 

+Halvempi ja kevyempi kilpailutus kuin 
allianssissa 
+Tarjousvaiheen resurssit pienemmät 
urakoitsijalla 
+Innovaatiot 
+Projekti valmistuu nopeammin 
+Suunnittelun ja rakentamisen 
yhteensovittaminen 
+Tilaaja sopimussuhteessa vain 
urakoitsijaan 

-Vanhempien työntekijöiden panostus 
alkuvaiheessa 
-Kilpailun puute RAPin muodostumisessa 

Projektinjohtopalvelu/
projektinjohtourakka 

+Projektin kaikkien vaiheiden hallinta 
+Sopii tilaajalle jolla ei omaa 
henkilökuntaa 
+Kumppanuustoiminta 

-Paperityö 
-Päällekkäishallinto 
-Tilaajalla riskit (PJP) 
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2.9 Hankintamallien vertailu ulkomaisiin malleihin 

Tähän työhön on vertailumaiksi valittu Australia, jossa on kokeiltu paljon eri 

hankintamalleja, sekä Tanska. Australiassa on toteutettu allianssimallilla sekä 

vesilaitoshankkeita että verkostohankkeita (Jefferies ym. 2006, SA Water 2011, 

Trenchless international 2009). Tanskassa verkostohankkeissa on käytössä 

kumppanuusmalli (Århus Vand 2013, Hallager 2013).  

2.9.1 Australia ja Uusi-Seelanti 

Cloncurryssa Queenslandissa vesijohdon rakentaminen toteutettiin ECI-mallilla. Tämä 

oli ensimmäinen ECI-mallilla toteutettu projekti tilaajalle SunWaterille, joka valitsi 

urakoitsijaksi Moody Civil and Pipen. 450 mm valurautaputkea asennettiin 38 km 

neljässä kuukaudessa.  Projektin budjetti oli 42,5 miljoonaa Australian dollaria, joka 

alitettiin kuten myös projektin aikataulu. ECI-malli antoi SunWaterille mahdollisuuden 

lisätä lopullisiin suunnitelmiin urakoitsijan näkökulma rakennettavuudesta. Urakoitsijan 

kanssa oli myös mahdollisuus keskustella riskeistä, niiden jakamisesta ja hinnoittelusta. 

Yhteistyö luotiin jo projektin alkuvaiheessa keskustelemalla urakoitsijan kanssa. 

Urakoitsija valittiin taitojen ja kokemuksen, taloudellisen tilanteen, henkilöstön, hinnan 

sekä käytettävyyden perusteella eli ettei urakoitsijalla ollut muita projekteja samaan 

aikaan meneillään. Mahdollisista riskeistä tehtiin riskimatriisi, johon merkittiin riskit 

niiden vakavuus, todennäköisyys sekä näin muodostuva riskin suuruus. Näiden lisäksi 

matriisiin kirjattiin riskin hallintakeinot ja hallintatoimien jälkeen muuttuvat uusi 

vakavuus, todennäköisyys ja riskin suuruus. Tämän jälkeen taulukkoon kirjattiin mitä 

toimia riskin kustannusten maksaminen edellyttää ja mitä riskin kustannusten tulisi 

kattaa sekä summa ja taho joka kantaa riskin. Riskit kantoi pääosin Moody Civil and 

Pipe. SunWaterin kannettavaksi jäi pääosin materiaalien toimitukseen sekä lupiin 

liittyviä riskejä. (Australian Pipeliner 2010, Kelly 2013.) 

Uudessa-Seelannissa Aucklandin sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäriksi 

toteutettiin allianssilla. Tämä oli ensimmäinen allianssi Uuden Seelannin 

vesihuoltosektorilla. Metrowater päätti uusia vanhan sekaviemärin erillisiksi hule- ja 

jäteviemäriksi, koska vanhan viemärin kapasiteetti ei enää riittänyt. Rankkasateen 

aikaan viemäri tulvi jokiin ja puroihin, jotka laskivat Waitemata Harbouriin ja 
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seurauksena saattoi olla rantojen sulkeminen. Vuonna 2007 muodostettiin Clear 

Harbour-allianssi Metrowaterin, GHD:n (suunnittelu), Opus Internationalin 

(suunnittelu) ja Downer EDI:n (urakointi) välille. Projektin arvo oli 50 miljoonaa 

Uuden-Seelannin dollaria, ja se edellytti rakennustöitä 1000 yksityistontilla ja 

yhteistyötä 5000 ihmisen kanssa, jotka asuivat projektin vaikutusalueella. Yhteensä 22 

km uutta yksityistä viemäriä, 9 km uutta julkista jätevesiviemäriä ja 3 km uutta julkista 

hulevesiviemäriä asennettiin. Metrowater valitsi projektiin allianssi-mallin tehokkuuden 

ja paremman asiakkuushallinnan takia, jossa aiempien projektien osalta ei oltu päästy 

hyviin tuloksiin. Aiemmissa projekteissa urakoitsijan tavoite oli ollut tehdä työ nopeasti 

loppuun, jolloin monesti unohdettiin asiakkaiden tarpeet ja toiveet. Perinteisissä 

toteutusmalleissa asiakastarpeet eivät olleet kenenkään vastuulla. Tässä projektissa 

asiakastyytyväisyys nostettiin tärkeimmäksi yksittäiseksi osa-alueeksi, ja tällä osa-

alueella syntyi runsaasti innovaatioita koko projektin ajan. Projektissa käytettiin 

suunniteltuja kaarevia putkia kohdissa joissa aiemmin oli käytetty suoria putkia. Tämä 

tekniikka mahdollisti kaivamattomien menetelmien käytön monissa kohteissa sekä 

joitakin tonttikaivoja voitiin jättää rakentamatta. Asukkaita otettiin huomioon 

esimerkiksi sammuttamalla koneet tiettyyn aikaan päivästä, jolloin oli lasten 

päiväuniaika. (Metrowater 2010, Water engineering Australia 2010: 18-20.)    

Projekti oli isompi, monimutkaisempi ja tuottaisi enemmän häiriötä ympäristöönsä kuin 

Metrowaterin aiemmat projektit, joten perinteisen mallin käyttämisen arveltiin lisäävän 

haittoja entisestään. Ison projektin pilkkominen pienempiin osiin olisi tullut 

kalliimmaksi ja pienten osien hallitseminen olisi myös ollut Metrowaterille mahdotonta 

rajallisten resurssien takia. Asiakastyytyväisyyden ja tehokkuuden lisäämiseksi 

urakoitsijavalinta suoritettiin laadullisten seikkojen perusteella, kuten kykyjen ja 

taitojen sekä henkilöstön. Asiakasinnovaatioiden lisäksi 80 % putkista uusittiin 

kaivamattomilla tekniikoilla, mikä on enemmän kuin missään Metrowaterin aiemmassa 

projektissa. Projekti saatiin päätökseen viisi kuukautta aikataulusta edellä ja 5 % 

pienemmällä budjetilla. (Water engineering Australia 2010: 18-20.)    
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2.9.2 Tanska 

Århus Vand 

Århus Vand on kunnan omistama osakeyhtiö muotoinen vesihuoltolaitos, joka tuottaa 

noin 15 milj. m
3
 juomavettä ja puhdistaa noin 30 milj. m

3
 jätevettä vuosittain. 

Vesijohtoa on noin 1500 km ja viemäriä 2600 km. (Århus Vand 2013.) 

Århus Vand aloitti kumppanuussopimukset vuonna 2006, koska kunta vaati vesihuollon 

toimien tehostamista. Tätä ennen saneerausprojekteissa sopimusosapuolet olivat 

keskittyneet omiin tehtäviinsä ja omiin etuihinsa, tietoa ei jaettu eikä laatu ollut 

yhtenäistä. Projekteissa oli paljon riitoja ja konflikteja. Århus Vand halusi löytää uuden 

työskentelytavan, jossa voitaisiin puhaltaa enemmän yhteen hiilen ja työskennellä 

yhteistyössä projektissa. (Århus Vand 2013.) 

Århus Vandin kumppanuusmalliin kuuluu seitsemän kumppanuussopimusta. Århus on 

jaettu maantieteellisesti kolmeen alueeseen. Jokaisella kolmella alueella on yksi 

kumppanuussopimus maanrakennusta varten. Kahdella alueella on suunnittelua varten 

omat kumppanuussopimukset. Pumppaamojen uusimista, suunnittelua ja urakointia 

varten on yksi kumppanuussopimus, joka kattaa koko kunnan alueen. Seitsemäs 

sopimus on sukkasujutuksen kumppanuussopimus. (Århus Vand 2013.)  

Kumppanuusmallissa tarjouskilpailu käydään neuvottelumenettelyllä. Ehdokkaat 

tarjouskilpailuun valitaan esivalinnan kautta, jonka jälkeen valituilta urakoitsijoilta 

pyydetään tarjoukset. Kilpailun aikana tarjouksista neuvotellaan ja lopullisten tarjousten 

jälkeen tehdään sopimus. Sujutuksen kumppanuussopimuksessa tarjouksen pääsee 

antamaan kaksi urakoitsijaa. Esivalinnassa käytettävät kriteerit ovat taloudellinen ja 

tekninen kyvykkyys. Lopullisen urakoitsijavalinnan kriteerien painotus on 40 % talous, 

30 % laatu ja kehitys, ja 30 % organisaatio. Laatua arvioidaan esimerkiksi eri 

sujutusratkaisujen tai materiaalien määrällä, organisaatiota referenssien, 

henkilöresurssien, kokemuksen ja esim. koneiden määrällä. Urakoitsijalla on oltava 

taloudelliset edellytykset hoitaa monivuotinen urakointisopimus. Århus Vand edellyttää, 

että urakoitsija suostuu toiminnan avoimuuteen, voittojen ja tappioiden jakamiseen, 

sekä pyytää urakoitsijalta esimerkkitehtävien hintoja arvioidakseen yksikköhintojen 
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muodostumista. Urakoitsijalle kerrotaan kumppanuussopimuksen tavoitteet ja 

pyydetään urakoitsijaa esittämään miten näihin tavoitteisiin päästään sekä miten 

urakoitsija kehittää toimintaansa. (Århus Vand 2013.) 

Maksuperusteena on tavoitehinta. Projekteilla on omat tavoitebudjetit, jotka perustuvat 

urakoitsijan tarjousvaiheessa antamiin yksikköhintoihin.  Joka vuoden lopussa 

projektien toteutuneet kustannukset ja tavoitebudjetit lasketaan yhteen ja tarkistetaan 

onko budjetti ylittynyt vai alittunut. Mahdollinen voitto tai tappio jaetaan Århus Vandin 

ja partnerin kesken sopimuksessa määrätyin osuuksin, esim. 50 % ja 50 %. (Århus Vand 

2013.) 

Århus Vandilla on visio, johon päästäkseen sillä on viisi tavoitetta. Tavoitteet ovat 

taloudellisuus, laatu, ympäristö ja energia, asiakastyytyväisyys, sekä yhteistyö. 

Jokaiselle tavoitteelle on asetettu tavoitearvo. Taloudellisuustavoitetta ilmentävät 

projektien tavoitebudjetit. Laadussa pyritään 100 vuoden eliniänodotteeseen. 

Asiakaskyselyiden avulla tarkkaillaan asiakastyytyväisyyttä, joka on tällä hetkellä 

voimassa olevassa sopimuksessa 85 %. Asiakaskyselyn vastausprosentti on ollut noin 

30. Kyselykaavakkeet on lähetetty koteihin paperilla, ja pyritty tekemään niistä siistejä 

ja hyvänäköisiä. Ympäristötavoitteena on CO2-päästöjen 2 % vuosittainen vähennys. 

Päästöjä lasketaan mm. materiaalien tuottamisesta, kuljetuksista sekä sähkön käytöstä. 

Yhteistyötavoitteena on 90 % tyytyväisyys toimijoiden kesken. Jokaista 

kumppanuussopimusta varten tehdään kehityssuunnitelma, jossa seurataan tavoitteiden 

toteutumista. Urakoitsijoiden on yhdessä Århus Vandin kanssa pyrittävä täyttämään 

tavoitteet. Jos tavoitebudjetti täyttyy, mutta muissa tavoitteissa on jääty, tulee kaikkien 

voitto-osuus pienenemään. (Århus Vand 2013.) 

Århusissa tonttijohtojen raja kulkee kiinteistön rajalla ja tontin puolella oleva johto on 

asiakkaan vastuulla. Asiakkaita on hyvin vaikeaa saada saneeraamaan johtojaan ja sitä 

tapahtuu hyvin harvoin. Viime aikoina on esitetty, että tontilla oleva johto-osuus 

siirtyisi Århus Vandin omistukseen. (Århus Vand 2013.) 

Asiakkaiden tyytyväisyys on erittäin korkealla ja työn laatu on noussut. 

Asiakaskyselyiden mukaan tyytyväisyys on 93 %. Laadun paraneminen on näkynyt TV-
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kuvauksissa ilmenneiden huomautusten vähenemisenä. Myös yksikköhinnat ovat 

laskeneet. Kumppanuusmenettelyissä pääpaino on ollut tuottaa hyvää palvelua ja 

vähentää haittoja ympäristön asukkaille. Toimijat ovat keskittyneet ongelmien 

ratkaisuun ja ovat valmiita hyödyntämään omaa ja muiden asiantuntijuutta projekteissa. 

Näin tiedon määrä on lisääntynyt ja syntynyt oppimisen kulttuuri. (Århus Vand 2013, 

Pedersen 2010.)  

Vand Center Syd 

VCS eli Vand Center Syd on Odensessa toimiva osakeyhtiömuotoinen Odensen ja 

Northfunen kunnan omistama vesihuoltolaitos. VCS tuottaa 9 milj. m
3
 puhdasta vettä 

vuodessa ja puhdistaa noin 33 milj. m
3
 jätevettä vuodessa. (Overgaard 2013.) 

Puitesopimukset 

VCS:llä on tällä hetkellä puitesopimus kahden yrityksen kanssa. Hankintaprosessi kesti 

yhden vuoden ja apuna VCS käytti konsulttia. Hankinta suoritettiin 

neuvottelumenettelyllä. Esivalinnan kriteereinä olivat yrityksen yleiskuva, taloudellinen 

tilanne, tekninen kapasiteetti sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmä. Esivalinnan kautta 

kolme yritystä pääsi tekemään tarjouksen. Tarjouksista pisteytettiin yksikköhinnat (45 

%), menetelmät, varusteet ja dokumentaatio (15 %), esimerkkialue (15 %), 

esimerkkialueen hinnat (10 %), sekä organisaatio ja henkilökunta (15 %). Yhtiöt 

esittelivät itsensä, jonka jälkeen heitä arvioitiin ja lopulliset sopimuskumppanit valittiin. 

Puitesopimus tehdään 2-4 vuodeksi. Sopimuksessa selitetään ehdot, takuu, 

vakuutusasiat, aliurakoitsijoiden käyttö. Aliurakoitsijoiden määrää on rajattu siten, että 

TV-kuvausta varten voidaan käyttää aliurakoitsijaa. Sopimuksen lisäksi asiakirjoihin 

kuuluu piirustuksia, TV-kuvausaineistoa, aikataulu ja hinnat. (Tolstrup Jensen 2013.) 

Menetelmän etuna on, ettei VCS:n tarvitse kysellä useita urakoitsijoita, vaan työ 

voidaan tilata nopeasti. Ratkaisuista on helppo puhua ja yhteistyössä vallitsee luottamus. 

Pitkän ajan sopimuksen haittana on, ettei sopimusaikana ole hintakilpailua. (Tolstrup 

Jensen 2013.) 
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Vakuutuksena urakoitsijalla on 20 milj. DKK:n (noin 2,7 milj. euroa) vakuus per 

vahinko. Tämän takia sopimuskumppaneiden on oltava taloudellisesti vakaita. 

Vakuuden määrä on noin 15 % hinnasta ja se vähenee joka vuosi. Vuoden jälkeen sen 

suuruus on 10 %. Vakuuden lisäksi VCS:llä on oma vakuutus isoja projekteja varten. 

(Tolstrup Jensen 2013.) 

Asiakastyytyväisyydestä huolehtii urakoitsija siten, että urakoitsija on yhteydessä 

asiakkaisiin saneeraustyömaan ympäristössä. Laadun varmistus tehdään TV-

kuvauksella, jonka VCS:n edustaja tarkistaa ja tallentaa arkistoon. Lisäksi urakoitsijalta 

tarkistetaan No-Dig hyväksyntä, joka takaa että urakoitsija käyttää laadukkaita 

materiaaleja ja työn laatu on hyvää. (Tolstrup Jensen 2013.) 

VCS yrittää vähentää häiriöitä ympäristöön käyttämällä paljon kaivamattomia 

menetelmiä. Putkien normaali peittosyvyys on 1,2 m, ja pääosin saneeraukset pyritään 

tekemään kaivamattomin menetelmin. Pakkosujutusta on käytetty jopa 0,5 m 

syvyydessä. (Tolstrup Jensen 2013.) 

Kumppanuussopimukset 

Kumppanuusmallia käytetään vain isoissa projekteissa. Tähän mennessä sopimusmallia 

on käytetty neljässä sopimuksessa. Malliin on oltu tyytyväisiä, mutta sen toteutus vaatii 

paljon sitoutumista ja työtä. Malliin kuuluu yhteistyö, yhteiset arvot, toiminnan 

avoimuus ja kaikkien osapuolten varhainen osallistuminen projektiin. Prosessi on raskas 

ja kallis, siksi VCS käyttää kumppanuusmallia vain suuriin hankkeisiin. (Hallager 

2013.) 

Maksuperusteena on tavoitehinta. Urakoitsijalta pyydetään yksikköhinnat, joihin ei ole 

otettu huomioon riskiä. Näihin hintoihin lisätään kate ja riski, jolloin saadaan 

tavoitehinta. Voitot ja tappiot jaetaan urakoitsijan, VCS:n ja suunnittelijan kesken. 

Urakoitsija saa 60 %, VCS 40 %, ja suunnittelija 10 %. Riskin osuudella on yläraja ja 

yleensä se on noin 8-10 %. Urakoitsijalta kysytään riskiprosenttia, jonka jälkeen se 

muodostuu neuvottelemalla. Riskien kustannukset lasketaan yhteen, jonka jälkeen 

katsotaan ylittääkö se rajan. Rajan ylittyessä aletaan miettiä keinoja vähentää riskejä, 
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jolloin hinta alenee. Riskeihin ei lasketa mukaan ennalta arvaamattomia tapahtumia. 

Periaatteena on että ei makseta riskeistä, jotka eivät toteudu. (Hallager 2013.)  

Malliin kuuluu, että sekä suunnittelija että urakoitsija osallistuvat jo aikaisessa 

vaiheessa projektiin. Ensin VCS tekee karkean suunnitelman, jossa se kuvaa kohteeseen 

yhden ratkaisun sillä tarkkuudella että kustannukset ovat lähellä haluttua tasoa. Tähän 

kuluu noin vuosi. Seuraavana tehdään tarjouskilpailu, johon otetaan esivalinnan kautta 

neljä suunnittelijaehdokasta ja neljä urakoitsijaehdokasta. Valintakriteereinä käytetään 

taloutta, teknisiä ratkaisuja, kumppanuusprosessin kehittämisehdotuksia, ja referenssejä. 

Ehdokkaiden kanssa käydään neuvottelut ja lopuksi valitaan yksi urakoitsija ja yksi 

suunnittelija. Tähän prosessiin aikaa kuluu noin vuosi. Valinnan jälkeen päästään 

neuvottelemaan sopimuksesta ja tehdään tarkempia suunnitelmia. Tässä vaiheessa 

suunnitelmat etenevät siihen pisteeseen, että tiedetään mitä projekti pitää sisällään. 

Tässä vaiheessa sovitaan myös tavoitehinnasta. Nyt voidaan vielä keskeyttää projektin 

eteneminen, muuten edetään toteutusvaiheeseen. Toteutusvaiheeseen pääsemiseen 

menee suurin piirtein noin 3-4 vuotta. (Hallager 2013.) 
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3 URAKKA-ASIAKIRJAT 

Hankintaprosessi etenee siten, että hankinnan tarpeen kartoittamisen jälkeen valitaan 

hankintamalli ja laaditaan tarjouspyyntö ja julkaistaan hankintailmoitus. Ennen 

tarjouspyynnön tekoa hankintayksikön on oltava selvillä hankinnan tavoitteista ja 

tehtävä suunnittelu- ja valmistelutyö. Valmistelun merkitystä tarjouksen laadinnassa ei 

voi liikaa korostaa, sillä virheet ja laiminlyönnit näkyvät yleensä jossain vaiheessa 

kilpailutusprosessia. Riippuen hankintamenettelystä hankintayksikkö lähettää 

tarjouspyyntöasiakirjat kaikille halukkaille tarjoajille (avoin menettely) tai 

valitsemilleen ehdokkaille (rajoitettu, neuvottelu-, ja kilpailullinen 

neuvottelumenettely). Urakoitsija perehtyy tarjouspyyntöön ja antaa tarjouksen, jonka 

jälkeen tilaaja avaa tarjoukset yleensä erillisessä avaustilaisuudessa, josta laaditaan 

pöytäkirja. Tarjousten vertailu suoritetaan joko hinnan tai kokonaistaloudellisen 

edullisuuden mukaan. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous määritellään 

vertailuperustein, joita voivat olla esimerkiksi laatu, hinta, käyttökustannukset tai 

ympäristöystävällisyys. (Pekkala 2008: 181, 194–195, 386, 401.) Kun urakoitsija on 

valittu ja tarjouksen hyväksymisestä on lähetetty päätös, pidetään sopimuskatselmus 

ja/tai urakkaneuvottelut, jossa tarkistetaan että osapuolet ovat ymmärtäneet urakan 

suorittamiseen liittyvät asiat, kuten sopimusehdot, laatuvaatimukset sekä suunnitelmat. 

(Heino 2003: 178, Kankainen & Junnonen 2001: 58.) Tarjousmenettelyn vaiheet on 

esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Tarjousmenettelyn vaiheet (Kankainen & Junnonen 2001: 49). 

Urakka-asiakirjat koostuvat tarjouspyyntöasiakirjoista ja sopimusasiakirjoista 

(Kankainen & Junnonen 2001: 58). Tarjouspyyntöön liitetään useita asiakirjoja ja 

tarjouspyynnön vähimmäissisältö on määritelty laissa. Tarjouspyyntökirje on 

hankintaprosessin tärkein asiakirja. Tarjouspyyntöasiakirjat jaetaan kaupallisiin ja 

teknisiin asiakirjoihin (Heino 2003: 174–175, RT 16-10660 13§). Yhdistämällä 

tarjouspyyntöasiakirjat, urakkaneuvottelupöytäkirja, tarjous, sekä allekirjoitettu 

urakkasopimus saadaan urakka-asiakirjakokonaisuus (Kankainen & Junnonen 2001: 58-

59).  Kuvassa 2 on esitetty urakka-asiakirjat ja niiden jaottelu teknisiin ja kaupallisiin 

asiakirjoihin.  
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Kuva 2. Urakka-asiakirjojen muodostuminen.  

Näiden asiakirjojen lisäksi sopimukset perustuvat Rakennusurakan yleisiin 

sopimusehtoihin (YSE 1998). YSE on asiakirja, jota sovelletaan lähes kaikkiin kadun 

rakennusurakoihin. (Heino 2003: 176-177, Kankainen & Junnonen 2001:59.) 

Hankekohtaisten piirustusten ja työselostuksen lisäksi laatua voidaan kuvata yleistä 

käytäntöä ja hyvää rakennustapaa kuvaavilla julkaisuilla kuten RYL 2000-sarja, RT-

kortit ja SFS-standardit. (Kankainen & Junnonen 2001:55.)  

Kaivamatta tehtävien verkostosaneerausten toteuttamista varten Vesilaitosyhdistys on 

julkaissut ohjeen Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja 

määrämittausohje 2013 sekä Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden 

rakennuttamisasiakirjat 2013. Asiakirjamalleina ovat kokonaisurakka, jossa voidaan 

valita hinnaltaan halvin- tai kokonaistaloudellisesti halvin malli, sekä 

palvelusopimusmalli. Palvelusopimusmalli on uusi malli, johon saneeraustöiden lisäksi 

kuuluu ylläpitotehtäviä, kuten verkostojen huuhtelu ja vuotojen etsintä. 

Ylläpitotehtävien kuvaukset eivät kuulu asiakirjamalleihin. Asiakirjat sisältävät 

tarjouspyynnön, tarjouslomakkeen, urakkaohjelman, työturvallisuusasiakirjan, sekä 

saneeraustöiden yleisen työselostuksen ja määrämittausohjeen. Yleinen työselostus ja 
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määrämittausohje poikkeavat muun infrarakentamisen työselostuksista. Saneeraustyön 

yleisessä työselostuksessa ei ohjeisteta urakoitsijaa työtehtävän yksityiskohtaisessa 

suorittamisessa, vaan urakoitsija määrittelee teknisessä työsuunnitelmassa miten tilaajan 

tarjouspyynnössä määrittelemä lopputulos saavutetaan. Teknisessä työsuunnitelmassa 

kuvataan yksityiskohtaisesti työn suoritustapa ja laadunvarmistus, kuten 

saneerausmenetelmän suoritus ja sen vaatimat järjestelyt, sekä kuvaukset ja esimerkiksi 

koepalat. Tilaaja voi edellyttää teknistä työsuunnitelmaa tarjousasiakirjoihin. 

(Vesilaitosyhdistys 2013: 5, 8, 11-12.)  

3.1 Hankintamenettelyt 

Hankintamenettelyn valinta riippuu hankinnan arvosta, kohteesta ja 

monimutkaisuudesta, valintaperusteista sekä tarjoajien määrästä. Tavallisiin 

hankintoihin avoin menettely sopii hyvin, jos ei tarvitse rajoittaa tarjoajien lukumäärää. 

Se on myös eniten käytetty menettely. Rajoitettu menettely vähentää hallinnollisia töitä 

ja vertailujen tekeminen helpottuu. (Pekkala 2008: 173–174.) Vesihuollossa avoin 

menettely sopii hankintoihin, jotka ovat yksinkertaisia ja lyhytaikaisia ja laatu on 

helposti määriteltävissä (Luomanen 2012: 42). Rajoitetussa menettelyssä on tärkeää 

pyytää tarjous tarpeeksi monelta ehdokkaalta, jotta syntyy aito kilpailutilanne. Lisäksi 

on tarkistettava että valikoidut toimittajat ovat luotettavia ja toimituskykyisiä. Rajoitettu 

menettely on avointa menettelyä nopeampi hankintatapa. (Kankainen & Junnonen 

2001:48.) Tämä on käyttökelpoinen menettely, jos etukäteen tunnetaan hyviä 

palveluntuottajia. (Luomanen 2012: 44).  

Neuvottelumenettely on joustava ja vähiten säännelty menettely. Tarjoajien kannalta 

menettely on vähiten avoin, sillä neuvotteluihin otetaan mukaan vain pieni joukko 

tarjoajia ja kaikista hankinnan ehdoista ei ole ilmoitettu hankintailmoituksessa. Tästä 

syystä menettelyn käyttöä on rajattu hankintalaissa (348/2007). Sitä saa käyttää, mikäli 

ensin on käytetty avointa tai rajoitettua menettelyä, mutta saadut tarjoukset eivät vastaa 

sisällöltään tarjouspyyntöä, tai hankinnan kokonaishintaa ei voida etukäteen arvioida 

hankkeen riskien tai luonteen vuoksi, tai tarjouspyyntöä tai tehtävän määrittelyä ei voida 

tehdä niin tarkasti että paras tarjous voitaisiin muilla menettelyillä valita. Menettelyn 

heikkoutena on sen vaatima aika sekä kustannukset. Mitä enemmän tarjoajia on 
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mukana, sitä kalliimmaksi menettely tulee. (Pekkala 2008: 180, hankintalaki 348/2007 

25 §.) Neuvottelumenettelyn kulku on määritelty hankintalaissa (348/2007) 

velvoittamalla tilaaja neuvottelemaan tarjoajien kanssa tarjousten mukauttamiseksi 

hankintailmoituksessa esitettyihin vaatimuksiin, sekä mahdollistamalla vaiheittainen 

tarjoajien karsiminen.  

Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttö ei ole niin rajattu kuin normaali 

neuvottelumenettely. Sen käyttö edellyttää monimutkaista hankintaa. Käyttö voidaan 

sallia mikäli hankinnan ehtoja tai teknisiä keinoja ei voida tarkkaan määritellä ja 

valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Toisaalta neuvottelujen 

kulku on hankintalaissa (348/2007) hieman tarkemmin määritelty. Tilaaja julkaisee 

hankintailmoituksen ja valitsee osallistumishakemusten perusteella tarjoajat, joiden 

kanssa aloittaa neuvottelut. Neuvottelujen tarkoituksena on löytää yksi tai useampi 

toteutusvaihtoehto. Neuvottelujen edetessä tarjoajien määrää voidaan karsia. Kun 

vaihtoehdot ovat löytyneet, on tilaajan päätettävä neuvottelut ja pyydettävä valittuihin 

ratkaisuihin perustuvat lopulliset tarjoukset. Tarjous valitaan hankintailmoituksessa 

esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti. (hankintalaki 348/2007 25§, 26§, 29§, 30§.) 

Neuvottelumenettelyiden avulla pyritään muokkaamaan tarjouspyyntöä yhdessä 

ehdokkaiden kanssa käytävillä neuvotteluilla sellaiseksi, että se vastaa parhaalla 

mahdollisella tavalla tilaajan tarpeita. Kilpailullinen neuvottelumenettely asettuu 

neuvottelumenettelyn ja rajoitetun menettelyn väliin ja sitä pidetään näitä kahta 

joustavampana hankintamenettelynä. Se on kehitetty pitkäkestoisiin hankkeisiin, joissa 

sopimuskauteen liittyy erilaisia riski- ja epävarmuustekijöitä. Tämän tyyppisiä 

hankkeita ovat esimerkiksi elinkaarimallilla toteutettavat hankkeet. Mikäli riskejä ei ole 

tarpeeksi, neuvottelumenettelyn käyttö ei ole mahdollista, jolloin käytöltään vähemmän 

rajoitettu kilpailullinen neuvottelumenettely on vaihtoehto. (Karvonen-Kälkäjä & 

Kälkäjä 2009: 3, Pekkala 2008: 194-196.)  

Erityisalojen hankintalain (349/2007) piiriin kuuluvat hankintayksiköt voivat käyttää 

neuvottelumenettelyjä vapaasti ilman erillisiä perusteluja. Nieminen (2011) ehdottaa 

neuvottelumenettelyn käyttöä suunnittelu- ja rakennusurakoissa. Siten voitaisiin 

parantaa tarjousten vertailukelpoisuutta, vähentää hankinnan valmisteluun kuluvaa 
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työmäärää sekä kontrolloida hankinnan toteutuksen laatua. Hankinnan valmistelu pitäisi 

tällöin sisällään yleisen kuvauksen hankinnan tavoitteista ja sisällöstä, sekä 

vertailuperusteet sillä tarkkuudella kuin se on tässä vaiheessa mahdollista. Perusteita ei 

kannata liian tarkasti määritellä vielä tässä vaiheessa, sillä niitä voidaan tarkentaa 

prosessin edetessä. Näiden lisäksi on ilmoitettava kuinka monta neuvottelukierrosta 

pidetään ja karsitaanko osallistujia neuvottelujen edetessä. (Nieminen 2011: 46-47, 

Pekkala 2008: 190-192.)  

3.2 Hankintamallien urakka-asiakirjat 

Asiakirjojen luonne on erilainen eri hankintamalleissa. Suunnittelun sisältävissä 

malleissa ei ole varsinaista työkohtaista työselostusta, eli kuvausta kuinka tilaaja haluaa, 

että työ toteutetaan, vaan teknisten ja laadullisten vaatimusten kuvaus (taulukko 4). 

Myös piirustukset ovat vain alustavia suunnitelmia ja näin ollen suppeammat, kuin 

perinteisessä kokonaisurakassa. Tällöin tilaajan on huolehdittava, että tarvittavat 

lähtötiedot ja vaatimukset antavat selkeän käsityksen lopputuotteen laajuudesta ja 

laadusta (Tiehallinto 2009: 14). Tietyt urakka-asiakirjat ovat lakisääteisiä, kuten 

työturvallisuusasiakirja, ja näin ollen ne kuuluu laatia jokaista rakennusurakkaa varten 

(Heino 2003: 176).  

Kaksivaiheisissa hankintamalleissa, allianssissa ja ECI:ssa, samaa asiakirjaa voi syntyä 

useampi kappale. Allianssissa esivalinnan jälkeen tarjoajat jättävät tarjouksen 

ensimmäisen ns. laadullisen osan, jonka jälkeen seuraa työpajatyöskentelyä. 

Työpajoissa tilaaja pyytää tarkennuksia ja lisäselvityksiä tarjouksiin. Työpajojen jälkeen 

tarjoajat jättävät tarjouksen toisen osan, jossa esitetään yksikkö- ja kokonaishintaiset 

kustannukset ja tarvittaessa tarkennetaan tarjouksen ensimmäistä osaa. (Lahdenperä 

2009: 19-21.) ECI-mallissa tehdään sopimukset sekä ensimmäisen vaiheen 

suunnittelutyöhön että toisen vaiheen toteutukseen (Edwards 2009). 

Projektinjohtopalveluun ja –urakkaan kuuluu työselostuksen lisäksi 

projektinjohtotehtäväluettelo, jossa määritetään projektinjohtourakoitsijan tai –konsultin 

tehtävät. Yksikköhintaluettelossa on määritelty työmaan johto- ja hallintokustannukset. 

(Seppälä 2008.)  
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Taulukko 4.  Hankintamallien  urakka-asiakirjat.  

Perinteinen 

kokonaisurakka
Suunnittele - toteuta

Suunnittele - toteuta - 

ylläpidä 

Projektinjohtopalvelu/

Projektinjohtourakka
Elinkaarimalli Allianssi ECI

Tarjouspyyntökirje x x x x x x x

Urakkaohjelma x x x x x x x

Työturvallisuusasiakirja x x x x x x x

(Työkohtainen) 

työselostus
x Tekniset vaatimukset Tekniset vaatimukset

Työselostus+   

tehtäväluettelo

Tekniset ja 

palvelutason 

vaatimukset

Tekniset 

vaatimukset

Tekniset 

vaatimukset

Piirustukset x Luonnos Luonnos

x/Luonnos (riippuu 

suunnittelun 

sisällyttämisestä pj-

urakoitsijalle

Luonnos Luonnos Luonnos

Tarjouslomake x x x x x
2 kpl (1-vaihe ja 2-

vaihe)

2 kpl (1-vaihe ja 

2-vaihe)

Yksikköhintaluettelo x x x x x x x

Urakkasopimus x x x x x x
2 kpl (1- vaihe 

ja 2-vaihe)  

3.3 Urakoitsijan valinta- ja vertailuperusteet 

Hankintalain (348/2007) 8. luvussa kerrotaan että tarjoajien ja tarjouksen valinta ovat 

erillisiä prosesseja. Ehdokkaiden soveltuvuuden arviointi on tehtävä ennen tarjousten 

vertailua (hankintalaki 348/2007 52§). Jos tarjoaja ei täytä annettuja 

vähimmäisvaatimuksia, hänen tarjoustaan ei arvioida vaan tarjoaja hylätään jo tässä 

vaiheessa. Tarjoajaa koskevat vaatimukset esitetään yleensä jo hankintailmoituksessa, 

mutta niitä voidaan tarkentaa vielä tarjouspyynnössä. Tarjousten arvioinnin perusteet ja 

tarjoajien ominaisuuksien arviointi voi olla vaikeaa erottaa toisistaan. Esimerkiksi 

tarjoajan muille asiakkaille tarjoamien tuotteiden referenssien määrä, kuvaa tarjoajan 

kelpoisuutta sopimuksen täyttämiseen. Myös sertifikaatit, kuten laatu- tai 

ympäristöjärjestelmät, liittyvät tarjoajien kykyyn suorittaa palveluja, eivätkä tarjouksen 

arviointiin. Toisaalta asiantuntijapalveluissa tarjousten vertailuperusteet liittyvät juuri 

tarjoajan ominaisuuksiin ja osaamiseen. Tarjousten vertailuperusteet on esitettävä niin 

selkeästi, että ne ovat kaikille samalla tavoin ymmärrettävissä. Kaikista tarjouksista 

käydään läpi jokainen ilmoitettu vertailuperuste ja tarjousvertailusta on käytävä ilmi se 

miten vertailuperusteita on kunkin tarjouksen osalta arvioitu. Jos on käytetty pisteytystä, 

on selvitettävä miten piste-erot ovat syntyneet. (Pekkala 2008: 405, 407, 411.) 

Tarjouksen valinta perustuu joko hintaan tai kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. 

Pelkkään hintaan perustuva valintatapa on kaikkein yksinkertaisin ja selkeimmin 

mitattavissa. Pakkalan (2002) mukaan hankintamalleista perinteisessä kokonaisurakassa 

käytetään yleisimmin hintaan perustuvaa vertailua. Mikäli valinta tehdään 
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kokonaistaloudelliseen edullisuuteen perustuen, täytyy tilaajan käyttää 

vertailuperusteita, jotka tulee ilmoittaa tarjouspyynnössä. Vertailuperusteina 

suositellaan käytettäväksi enintään 5-8 perustetta, jotta vertailusta ei tule liian 

monimutkaista. (Pekkala 2008: 401-402, 415.) Pakkalan (2002) mukaan laatukriteerien 

painotus tulisi olla vähintään 30 %. Yleisimpiä laatukriteerejä ovat esim. tekniset taidot, 

resurssit, projektin johto, toimitusketjun hallinta, toimintasuunnitelma, 

ympäristökriteerit, kokemus ja aikaisemmat suoritukset. Näiden kriteerien ongelmana 

on, että osa niistä on henkilökohtaisia taitoja eikä objektiivisia kriteerejä. Henkilöiden 

osaaminen on tärkeä seikka esimerkiksi luotaessa innovaatioita, mutta tilaajan tulisi 

pystyä määrittelemään ja mittaamaan kriteerit. Laadun kuvailu sanallisesti asettaa 

tarjoajat eriarvoiseen asemaan. Sillä tarjoajalla, jolla on paremmin sana hallussaan, voi 

olla etulyönti asema heikomman sanallisen taidon omaavaan tarjoajaan riippumatta 

siitä, kumpi kykenee paremmin laatua toteuttamaan. (Luomanen 2012: 21-22, Pakkala 

2002: 60-61.)  

Urakoitsijan toiminnan laadun varmistaminen on vesilaitoksille erittäin tärkeä asia. 

Tonttijohdoista puhuttaessa esiin nousee urakoitsijoiden toiminnan laatu 

asiakasrajapinnassa (Vesisama 2013). Majamaa (2008) tutki väitöskirjassaan 

asiakkaiden näkökulman lisäämistä PPP-malliin, eli ns. 4P-mallia (Public-Private-

People-Partnership). Tutkimuksen tuloksena selvisi, että asiakasnäkökohta on 

mahdollista ottaa huomioon PPP-mallissa ja siitä on hyötyä. Tutkimuksen 

esimerkkitapauksista ilmeni, että asiakasnäkökulma kannattaa ottaa mukaan jo projektin 

alkuvaiheessa. Watt ym. (2010) tutkimuksessa ilmeni, että tilaajille tärkeimpiä 

tarjouksen valintakriteerejä ovat suoritukset aikaisemmissa projekteissa, tekninen 

asiantuntemus sekä hinta. Näistä suoritukset aikaisemmissa projekteissa ja tekninen 

asiantuntemus olivat lähes kaksi kertaa tärkeämpiä kuin hinta. Vähiten merkitystä oli 

organisaatiota koskevilla kriteereillä. Aikaisempien projektien suoritukset, tekninen 

asiantuntemus, hinta sekä projektinhallintaosaaminen olivat suhteellisesti 

merkittävimpiä saaden yhteensä yli 85 % suhteellisen merkittävyyden. Tutkimuksessa 

vastaajille näytettiin kerrallaan kolme vaihtoehtoista urakoitsijaa, joilla kaikilla oli 

samat yhdeksän ominaisuutta, jotka olivat tyypillisiä vertailuperusteita. Jokaisella 

urakoitsijalla oli erilaiset ominaisuudet, ja näistä vastaaja valitsi sopivimman. 

Mielenkiintoista on, että Watt ym. (2009) aikaisemmassa haastattelu- ja 
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kirjallisuustutkimuksessa tärkeimpiä valintakriteerejä olivat projektien hallinta ja 

organisointi sekä yhtiön maine, kun vähiten merkitystä oli hinnalla ja teknisillä taidoilla. 

Molemmissa tutkimuksissa vastaajina toimivat edustajat monelta eri sektorilta. 

Tutkimuksissa saatua tietoa tiettyjen kriteerien merkityksestä voidaan käyttää 

ohjaamaan arviointijärjestelmissä käytettävien painotusten kehitystä. Näin voidaan 

paremmin vastata sekä asiakkaan että tarjoajien odotuksiin, erityisesti kokemuksen, 

kykyjen ja suorituskyvyn suhteen. 

3.3.1 Allianssi ja elinkaarimalli 

Mitä pitempi aikainen sopimus on kyseessä sitä enemmän valinta- ja vertailuperusteisiin 

tulee panostaa. Yleisesti ottaen suurissa hankkeissa käytettävät allianssi ja elinkaarimalli 

vaativat tarjoajilta enemmän pätevyyttä hallita suuria projekteja ja organisaatiota. Näin 

ollen vahva projektiorganisaatio ja projektin ohjauksen osaaminen ja yhteistyökyky 

korostuvat vertailuperusteissa. Myös taloudelliset edellytykset on oltava kunnossa, 

samoin kuin rahoitusjärjestelyt mikäli hankintamallissa on rahoitus mukana. Osaamista 

hankkeessa vaadittavasta rakentamisesta on myös oltava. (Lahdenperä 2009: 25-26, 

Tiehallinto 2004: 31.) 

Lielahti-Kokemäki-allianssihankkeessa valintaperusteina tarjoajien valintaan olivat 

ammatti- ja rekisteritiedot, taloudellinen tilanne ja tekninen suorituskyky sekä 

referenssikohteiden määrä. Ehdokkailta tarkastettiin, että verot ja muut lakisääteiset 

maksut on maksettu ja ehdokkaan tai ehdokasryhmittymän yhdellä jäsenellä liikevaihto 

on vähintään 20 milj. euroa. Teknistä suorituskykyä mitattiin aiempien ratasuunnittelu- 

ja rakennushankkeiden kokemuksella ja riittävillä resursseilla sekä laatujärjestelmällä. 

Kun tarjoajat oli valittu, tarjouksia vertailtiin aiempien näyttöjen, organisaation, 

kustannusten arvioinnin, ohjausmenettelyiden ja allianssikykyjen perusteella sekä 

tarjousten toisessa osassa hinnan perusteella (taulukko 5). (Liikennevirasto 2010a, 

2011.) 
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Taulukko 5.  Lielahti-Kokemäki-ratahankkeen tarjousten arviointiperusteet. 

(Liikennevirasto 2010a). 

 

3.3.2 Suunnittele-toteuta ja suunnittele-toteuta-ylläpidä 

Suunnittelun sisältävissä menettelyissä tärkeänä vertailukriteerinä voidaan pitää 

tarjoajan teknisiä taitoja sekä aiempia referenssejä. Yhdysvalloissa suunnittele-toteuta-

malleissa on yleisesti käytössä esivalinta. Esivalinnassa karsitaan ehdokkaita siten, että 

ehdokkaat joiden soveltuvuus ja pätevyys kyseisen hankkeen toteuttajiksi katsotaan 

riittäväksi, valitaan suunnittelua sisältävään toiseen vaiheeseen. Käytännössä valinta 

tapahtuu niin, että ehdokkaille lähetetään kysely, jossa esitetään hankkeen tiedot, 

valintaprosessi ja arviointiin liittyvät tietopyynnöt. Osaksi arviointi tapahtuu yleisillä 

taustatiedoilla kuten yleisillä referensseillä, ST-urakka kokemuksella, resursseilla ja 

pätevyyksillä, vakavaraisuudella, sekä käräjöintihistorialla. Tämän lisäksi arvioidaan 

miten ehdokkaat ottavat huomioon hankekohtaiset tavoitteet. Vertailussa voidaan 

tarkastella esimerkiksi hankkeen projektinhallintasuunnitelmaa, kokemusta 
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samantyyppisestä hankkeesta tai ehdotetun ryhmän aikaisempaa yhteistyötä. 

(Lahdenperä 1999: 17.)  

3.4 Sopimusmallin luominen 

Sopimus on lainvoimainen asiakirja, joka sisältää osapuolten hyväksymät keskinäiset 

velvollisuudet työn suorittamiseksi (Knoepfel 1987: 206). Sopimuksen tehtävänä on 

määritellä suoritettavat työt, hinnoitella ne, sekä osoittaa toimijoiden vastuut normaali 

tilanteissa ja odottamattomissa tilanteissa (Dhanushkodi 2012: 11). Sopimusten tekoa 

helpottaa käytössä oleva sopimusmalli. Sopimuskohdat on hyvä muotoilla malliin, josta 

niitä voi poistaa tai lisätä tarvittaessa urakkakohtaisesti. (Twort & Rees 2004: 55-56.) 

Sopimus on suositeltavaa laatia kirjallisesti yleisesti hyväksyttyjä sopimuslomakkeita 

käyttäen (RT 16-10182). Rakennustieto Oy on julkaissut useita sopimusmalleja sillä 

periaatteella, että ne soveltuvat moniin erilaisiin rakennusalan urakoihin. 

3.4.1 Sopimusmallin sisältö 

Sopimusta tehdessä on otettava huomioon useita seikkoja, joiden kirjaamista 

sopimukseen tulee arvioida. Sopimusmallit perustuvat yleensä Rakennusurakan yleisiin 

sopimusehtoihin (YSE 98). Sopimusmalliin sisältyvät sopijaosapuolten tiedot, urakan 

sisältö ja laajuus, sopimusaika, maksut ja maksuperusteet, vastuiden määrittely, 

vakuudet ja vakuutukset, organisaatiot, yhteiset toimitukset ja raportointi, sopimuksen 

purkaminen sekä riitaisuuksien ratkaiseminen (RT 16-10660, Vesilaitosyhdistys 2013). 

Ensimmäisenä sopimukseen kirjataan sopijaosapuolten tiedot. Urakan sisältö ja laajuus 

määritellään kuvaamalla urakan kohde ja tehtävät. Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus 

on määritelty YSE 98:ssa siten, että urakoitsija on velvollinen tekemään kaikki 

sopimuksessa määritellyt työt aikaansaadakseen sopimuksessa määritellyn työn 

tuloksen. Sivuvelvollisuudet määritellään myös sopimuksessa, mikäli urakkaan sisältyy 

tehtäviä joista urakoitsija tulee vastata aikaansaadakseen halutun lopputuloksen. 

Sivuvelvollisuuksia voivat olla esim. mittaukset. (RT 16-10660.) 
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Urakka-aika määritellään sopimukseen. Työn suorittamiseen varattava aika on 

arvioitava riittäväksi olettaen resurssien olevan kohtuulliset. (RT 16-10660, Twort & 

Rees 2004: 55.) Mikäli tilaaja laiminlyö oman myötävaikutusvelvollisuutensa, tai 

tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija tai tavarantoimittaja aiheuttaa viivästyksen, 

tai tapahtuu ylivoimainen este kuten lakko tai muu sopijaosapuolista riippumaton 

seikka, on urakoitsija oikeutettu saamaan urakka-aikaan pidennystä. Mikäli näitä syitä ei 

ole ja urakka myöhästyy, on urakoitsijan maksettava viivästyssakkoa sopimuksen 

mukaisesti. Jos viivästyssakon suuruutta ei anneta sopimuksessa, pätevät YSE 98:n 

ehdot eli sakko on 0,05 % työpäivältä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. (RT 16-

10660.) 

Sopimuksessa määritellään maksuperuste eli onko urakka kokonaisurakka, 

yksikköhintaurakka, laskutyöurakka vai tavoitehintaurakka. Kokonaishintaurakassa 

ilmoitetaan kokonaishinta sekä lisä- ja muutostöistä maksettavat korvaukset. 

Yksikköhintaurakassa tilaaja maksaa urakoitsijalle yksiköihin jaettujen työsuoritteiden 

mukaan. Suoritteiden hinnat on merkitty yksikköhintaluetteloon. Luetteloa käytetään 

sekä kokonaishintaurakassa että yksikköhintaurakassa, mutta eri käyttötarkoituksessa. 

Yksikköhintaurakassa luettelon avulla muodostetaan urakkahinta, kun 

kokonaishintaurakassa luetteloa käytetään muutostöiden hinnoitteluun. 

Laskutyöurakassa urakoitsijalle korvataan kaikki välittömät kustannukset sitä mukaa 

kuin ne syntyvät. Tavoitehintaurakassa urakoitsijalle maksetaan syntyvien kustannusten 

mukaan, mutta lisäksi on määritelty kattohinta, jonka alittumisesta maksetaan palkkio. 

Maksuperusteen lisäksi määritellään maksuerät ja vaiheet, jolloin maksu suoritetaan. 

(Heino 2003: 173, Kankainen & Junnonen 2001: 45,54.) 

Riskien jakaminen tilaajan ja urakoitsijan välillä on keskeinen osa sopimusmallia. 

Tilanteissa joissa riskejä halutaan siirtää urakoitsijalle, haasteena ovat urakoitsijan 

rajalliset mahdollisuudet hankkia vakuutuksia riskien realisoitumisen varalle (Vesisama 

workshop 2014). Urakoitsijoilla velvoitetaan YSE 98:n mukaan olevan 

rakennustyövakuutus, joka korvaa työmaalla sattuneet omaisuusvahingot sekä 

toiminnan vastuuvakuutus, joka korvaa mahdolliset kolmansille osapuolille aiheutuvat 

vahingot. Sopimukseen tulee kirjata takuuaika, jonka aikana urakoitsija tulee 

korjaamaan mahdolliset omasta toiminnastaan syntyneet virheet. (RT 16-10660, Twort 
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& Rees 2004: 54-55.) YSE 98:n 29 § mukaan takuuaika on kaksi vuotta, ellei 

sopimuksessa ole muuta mainittu. Vesihuoltoverkoston kohdalla takuuaika kysymys on 

haastava, sillä viat putkistoissa eivät näy kenties vielä vuosienkaan päästä. Takuuajan ja 

rakennusajan vakuudet on määritelty YSE 98:ssa, siten että rakennusajan vakuus on 10 

% urakkahinnasta ja takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta.  

Urakoitsijan tulee asettaa työmaalle työnjohto sekä työsuojelusta vastaava henkilö. 

Tilaaja nimeää omasta organisaatiostaan edustajan sekä määrää työmaalle valvojat. 

Tilaajan edustajalla ja valvojalla on oikeus käydä työmaalla milloin tahansa sekä saada 

haltuunsa urakoitsijan laadunvarmistustiedot ja mittaustulokset. (RT 16-10660.)  

Sopimukseen määritellään pidettävät katselmukset sekä niihin kuuluva raportointi. 

Työmaakokousten taajuus ja työmaapäiväkirjaan merkittävät asiat voidaan määritellä 

erikseen sopimuksessa. Laadun hallintaa kannattaa tehostaa kirjaamalla sopimukseen 

urakoitsijan velvollisuus laadun varmistukseen liittyvään raportointiin sekä sen 

toimittaminen tilaajalle. Näiden lisäksi laadun mittaamisessa käytettävien menetelmien 

ja vaadittavan mittaustiheyden kirjaaminen sopimukseen helpottavat laadun 

todentamista. (RT 16-10660, Vesilaitosyhdistys 2013, Vesisama workshop 2014.) 

Riitaisuuksien ratkaisemisesta ilmoitetaan sopimuksessa oikeusaste, jossa sopimusta 

koskevat riitaisuudet ratkaistaan. Sopimuksen purkamiseen liittyvät perusteet ovat 

urakoitsijan sopimusrikkomus tai suorituskyvyttömyys, tai tilaajan velvollisuuksien 

laiminlyönti, jonka lisäksi sopimukseen voidaan kirjata tarkemmin tilaajan oikeudet 

purkaa sopimus. (RT 16-10660, Vesilaitosyhdistys 2013.) 

3.4.2 Palvelu- ja tuotekuvauksen tekeminen  

Erityisesti suunnittelun sisältävissä rakennusurakoissa halutun tuotteen tai palvelun 

määrittely on tärkeää. Lopputuotteen tilaa voidaan kuvata laatu- tai 

toimivuusvaatimuksilla. Tiehallinto (2005) kuvaa toimivuusvaatimusten olevan tuotteen 

tai sen osan vaadittuja ominaisuuksia. Toimivuusvaatimuksiin ei kuulu tekninen 

ratkaisu, jolla haluttu ominaisuus saavutetaan. Keskisen ym. (2004) tutkimus 

toimintavaatimuksista teiden ja katujen hoitourakoissa paljasti, että annetut 

laatuvaatimukset ovat hyvin verbaalisia, esimerkiksi tiellä ei saa esiintyä liikennettä 
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haittaavia reikiä, halkeamia tai purkautumia. Laadun todentamismenetelmät teiden ja 

katujen osalta ovat pääsääntöisesti subjektiiviseen arvioon perustuvia, koska 

mittausmenetelmien asettaminen on hoitotöiden luonteen vuoksi vaikeaa. Esimerkiksi 

kadun pölyttömyys ja muut siisteyteen ja esteettisyyteen liittyvät vaatimukset on 

vaikeaa ilmaista muuten kuin kuvailemalla. Tiehallinnon (2009) julkaisussa pohdittiin 

ST-urakan lähtötietoja ja niiden sitovuutta. Tutkimuksessa havaittiin, että 

tuotevaatimukset on jaettava yleisiin ja hankekohtaisiin vaatimuksiin. Yleisissä 

vaatimuksissa kuvataan koko urakan vaatimuksia, jotka perustuvat yleisiin ohjeisiin ja 

käytäntöihin ja näin ollen ovat kaikissa urakoissa samanlaiset. Hankekohtaisissa 

vaatimuksissa on esitetty kyseisen hankkeen vaatimukset. Lisäksi tutkimuksessa 

huomattiin, että tarjouspyyntöasiakirjoissa voitaisiin tuoda enemmän esille niitä kohtia, 

joihin urakoitsijalta halutaan omia ratkaisuja ja yksilöllisyyttä.  

Vedenjakeluverkoston toimintavaatimuksia ovat esimerkiksi vuotovesien määrä, veden 

riittävyys ja että veden laatu täyttää sille asetetut vaatimukset. Näihin seikkoihin 

vaikuttavat mm. putkien materiaali ja kestävyys sekä kapasiteetti. Viemäriverkon 

toimintavaatimuksia ovat mm. vuotovesien määrä, vesien kokoaminen ja johtaminen 

puhdistamolle sekä purku vesistöön. Tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat mm. 

putkien materiaali, kestävyys ja kapasiteetti, sekä huuhtoutumisen varmistava 

minimikaltevuus, ja maksimikaltevuus eroosion ehkäisemiseksi. Myös työn laatutaso 

vaikuttaa kaikkien toimintavaatimusten saavuttamiseen. (Karttunen 2010: 108-109, 114-

115.) Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi vesihuollon saneerauskohteissa tuotteen 

määrittelemiseksi voidaan ilmoittaa haluttu putken sisähalkaisija ja mahdollisesti 

materiaali, johdon lujuus ja paineluokka, varusteiden tyyppi ja koko sekä materiaali 

(Vesilaitosyhdistys 2013: 11).  

3.4.3 Laadunvarmistus 

Sopimukseen kirjattavia laadunvarmistamisen menetelmiä ovat mm. 

laadunkuvaamiseen käytettävät järjestelmät, urakoitsijan tekemän laatusuunnitelman 

edellyttäminen, sekä valvonta ja dokumentointi. Halutun laadun kuvaamiseen voidaan 

käyttää InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmää sekä standardeja. InfraRYL– 

laatuvaatimusjärjestelmän kuvaamat tekniset vaatimukset ovat vaatimuksia, jotka 
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rakenteen on täytettävä heti valmistuttuaan. Näihin voidaan viitata esimerkiksi 

työselostuksessa. Kohdassa 31100.5 on annettu ohjeet jätevesiviemärien kelpoisuuden 

osoittamiseen. Toimenpiteisiin kuuluvat viemärin sijainnin toteaminen tarkemittauksin, 

tiiviyden toteaminen ilmanpaineella tai vedellä, sekä viemärin tarkastuskuvaus. 

Kohdassa 31200.5 on kuvattu samat menetelmät hulevesiviemärin kelpoisuuden 

osoittamiseksi. Kohdassa 31300.5 on vesijohtojen teknisten vaatimusten mukaisuuden 

osoittamisen menetelmät. Vesijohdon sijainti todennetaan tarkemittauksin, johto-osuus 

huuhdellaan, ja tiiviys todennetaan vesipainekokeena. Viimeisenä toimenpiteenä 

suoritetaan desinfiointi. Johdon ominaisuuksien lisäksi varusteiden kelpoisuus 

osoitetaan vaatimustenmukaisuustodistuksilla sekä silmämääräisesti ja painekokeen 

avulla. (Rakennustieto 2012.)  

InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän lisäksi vesihuollon saneeraukseen on julkaistu 

standardeja. Muoviputkijärjestelmät maahan asennetun paineettoman viemäriverkoston 

korjaamiseen (SFS-EN ISO 11296-1,3,4) -standardi määrittelee vaatimukset ja testit 

muoviputkilla tehtävään saneeraukseen. Testit jaetaan tyyppitesteihin, tehtaalla 

suoritettaviin testeihin ennen kuin tuote lähtee jakeluun, sekä asennuksen jälkeen 

suoritettaviin tarkastustesteihin. Standardissa määritellään myös testeistä vaaditut 

minimivaatimukset. Muoviputkijärjestelmät maanalaisten paineviemäriverkostojen 

peruskorjaukseen (SFS-EN ISO 11297-1,3) -standardi määrittelee vaatimukset ja testit 

muoviputkilla tehtävään saneeraukseen paineellisissa putkissa. Muoviputkijärjestelmät 

maahan asennetun paineellisen vedenjohtamisverkoston korjaamiseen (SFS-EN ISO 

11298) on vastaava standardi vesijohdon saneeraukseen. Kunnostamisessa käytettävien 

muoviputkijärjestelmien luokittelu ja suunnittelutiedot (SFS-EN ISO 11295) -standardi 

luokittelee ja kuvaa saneerausmenetelmät, joissa käytetään muoviputkia sekä 

määrittelee menetelmien käyttökohteet. Standardi jaottelee käytettävät saneerausputket 

niiden rakenteen mukaan neljään luokkaan. Luokassa A käytettävillä putkilla on oma 

rakenne. Ne eivät tue olemassa olevan saneerattavan putken seinämiin, vaan ne toimivat 

itsenäisesti uutena putkena. Luokissa B ja C käytettävät sujutusputket ei kykene itse 

täysin säilyttämään muotoaan vaan ne tukevat jossain määrin olemassa olevaan putkeen. 

Luokkaan D kuuluvat putket, joilla ei ole minkäänlaista omaa rakennetta vaan ne 

tukevat täysin nykyiseen putkeen. Standardi määrittelee menetelmissä käytettävät 

materiaalit, putkikoot, sekä menetelmän ominaispiirteet. Siinä annetaan myös ohjeita 
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muoviputkien sujutuksen suunnitteluun, esimerkiksi olosuhteiden vaikutuksista 

menetelmän valintaan. (International Organization for Standardisation, Elzink 2010: 30-

33.)  

Viimeisenä vaiheena rakentamisen laadun todentaminen tapahtuu 

vastaanottotarkastuksessa, josta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään puuttuvat 

tai virheelliset suoritukset sekä haitat, jotka urakoitsijan on tarkastuksen jälkeen 

korjattava. Tarkastuksen tehtävänä on selvittää että lopputuote on sopimusasiakirjoissa 

määritellyn mukainen ja molemmat osapuolet ovat täyttäneet velvollisuutensa. 

(Kankainen & Junnonen 2001: 87-88, RT 16-10660 71§, 72§.) 

3.5 Riskit ja niiden hallinta 

Riski on tietyn ei-toivotun tapahtuman mahdollisuus. Riskienhallinnalla tarkoitetaan 

uhkaavan tapahtuman kartoittamista ja ennakointia. Tällöin tunnistettuihin riskeihin 

määritellään toimenpiteet, joilla riskin suuruutta voidaan pienentää. (Molin 2004: 11-

12.)  

Urakointiin liittyviä riskejä ovat urakoinnin laatuun sekä väliaikaiseen vedenjakeluun ja 

jäteveden johtamiseen liittyvät riskit. Riskeiksi koetaan myös lähtötietojen 

puutteellisuus ja niiden vaikutukset lopulliseen saneerauksen toteutustapaan. Uudet 

tekniikat ja toteutustavat koetaan riskitekijöiksi samoin sopimuksen tulkintaerot ja 

aikataulun venyminen. (Vesisama workshop 2014.) Vesihuoltolaitosten huolena on 

urakoitsijan riittävä osaamistaso sekä taloudellinen kyvykkyys. Väliaikaisen 

vedenjakelun aikana vedenlaadun on täytettävä laatuvaatimukset sekä vettä on oltava 

määrällisesti riittävästi. Jäteveden johtaminen on toteutettava siten, että se toimii koko 

virtaaman vaihteluvälillä eikä tulvi. Lähtötietojen taso vaihtelee ja niiden paikkaansa 

pitävyys on välillä epävarmaa. Näillä tiedoilla on suuri merkitys saneerausmenetelmää 

valittaessa. Toisaalta uudet menetelmät ja niiden toimivuus sekä kestävyys herättävät 

huolta. Tarjouspyynnön ja sopimuksen tulkinnan erot voivat johtaa riitaisuuksiin ja 

yhteistyösuhteen huononemiseen.  
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Jotta riskejä voidaan hallita, ne täytyy havaita. Hankintamalli määrittää osaltaan 

hankkeen riskejä ja sillä voidaan jakaa riskejä ja niiden seurauksia. Myös hankkeen 

kokonaisriskitaso riippuu hankintamallista. Ennen hankintamallin valintaa riskejä tulee 

arvioida suhteessa eri sopimusmuotoihin ja asettaa riskit vaikutuksen ja 

todennäköisyyden mukaiseen järjestykseen. Riskien merkittävyyttä arvioidaan 

yleisimmin kertoimella, joka on riskin todennäköisyyden ja vaikutuksen tulo. Riskien 

kartoitus tehdään määrittelemällä projektin riskit eri hankintavaiheissa. Kun 

hankintamalli on valittu, tarkistetaan riskit uudelleen, jolloin tehdään esimerkiksi 

tarkempi riskimatriisi kuvaamaan riskin todennäköisyyttä ja vaikutuksia, sekä riskien 

jako. Tämän tuloksena on riskienhallintasuunnitelma, jossa määritetään mitkä riskit 

hyväksytään, miten ne jaetaan, ja kirjataan toimenpiteet riskien poistamiseksi tai 

ennaltaehkäisyksi sekä määritetään riskien seuranta, dokumentointi ja 

raportointikäytännöt. Riskejä on tärkeää seurata hankkeen aikana ja tarkentaa 

riskimatriisia, koska kaikkia riskejä ei voida ennalta määrittää tarkimmallakaan 

riskianalyysillä. Riskit pyritään antamaan sen osapuolen kannettavaksi, jolla on parhaat 

mahdollisuudet riskin hallintaan tai sen mukanaan tuoman vapausasteen 

hyödyntämiseen.  Riskit kannattaa aina kartoittaa, vaikka hanke olisi pieni. Kartoituksen 

laajuus sovitetaan hankkeen kokoon. Näin voidaan ennaltaehkäistä yllättäviä 

viivästyksiä ja kustannuksia. (Dey 2001, Deviprasadh 2007: 15-16, Molin 2004: 12-15, 

19-21.) 

Riskien hallintaa voidaan toteuttaa kommunikoinnin, dokumentoinnin, raportoinnin, 

seurannan sekä hankinnan valmistelun avulla. Kommunikointi tarkoittaa sekä 

organisaatioiden välistä että niiden sisäistä tiedon jakamista. Dokumentointi, raportointi 

ja seuranta kohdistuvat sekä henkilöstöön että palveluihin. Esimerkiksi kulkuluvat 

lisäävät työturvallisuutta ja verkostodatan dokumentointi muutostöitä ennen ja niiden 

jälkeen vähentävät prosessin hallinnan menettämisen riskiä. (Luomanen 2012: 25.) 

Urakoinnin riskien hallinnan keinona on vähintään määräysten mukainen valvonta, 

omavalvonnan kehittäminen, sekä laatusuunnitelman tekeminen ja sen toimittaminen 

tilaajalle. Sopimuksen tulkintaerojen kaventamiseksi tilaajan näkemykset on tuotava 

enemmän esiin. Urakkaohjelmat ja työselostukset on liitettävä osaksi sopimusta ja 

asiakirjojen pätevyysjärjestys on selkeästi määritettävä sopimuksessa. Aikatauluriskien 

hallintaan toimivana keinona voisi kokeilla pidempää aikaa kilpailutuksen ja työn 
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aloituksen välille. Näin voitaisiin hyödyntää talviaikaa paljon paremmin esim. 

hankkeiden valmisteluun. Aikataulutuksen hallitsemiseksi projekteihin voitaisiin asettaa 

useita välitavoitteita, jolloin urakoitsijan projektin hallintaosaaminen korostuisi. 

(Vesisama workshop 2014.)  

Osipova (2008) tutki eri hankintamallien riskien hallintaa ruotsalaisissa 

rakennushankkeissa. Hankkeet oli toteutettu kokonaisurakalla, ST-mallilla sekä 

kumppanuuteen perustuen. Tutkimuksessa paljastui selkeitä eroja hankintamallien 

riskien hallinnassa. ST-mallissa urakoitsijan osallistuminen projektin aikaisessa 

vaiheessa edistää yhteistä riskien hallintaa. Kokonaisurakan malli puolestaan ei tarjoa 

mahdollisuuksia yhteistyöhön riskien hallinnassa, sillä jokainen toimija vastaa vain 

projektin tietystä osasta, jolloin jokainen keskittyy vain omaan työhönsä ja etuunsa. 

Kumppanuuteen perustuva malli kannustaa toimijoita osallistumaan riskien hallintaan, 

koska he toimivat koko hankkeen ajan yhdessä. Luottamuksen ja sitoutumisen puute 

ovat suurimmat tekijät, jotka vaikuttavat negatiivisesti riskeistä tiedottamiseen ja riskien 

hallintaan. 
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4 URAKOINNIN YHTEISTOIMINTAMALLIT JA 

PALVELUT LIITTYJILLE 

Vesihuoltoverkoston saneerauksen yhteydessä on otettava huomioon myös muu 

maanalainen verkosto, kuten sähkö-, ja televerkko, sekä kaasu- ja kaukolämpöputket. 

Näiden lisäksi saneeraus vaikuttaa myös työmaan läheisyydessä liikkuviin ihmisiin ja 

kadunpitäjään. Kiinteistöjen tonttijohtojen saneeraustarve otetaan huomioon saneerausta 

suunniteltaessa. Tonttijohtojen saneeraus on kiinteistön omistajan vastuulla. Niiden 

saneeraus runkolinjan yhteydessä on suositeltavaa, sillä huonokuntoinen runkolinja 

yleensä merkitsee sitä, että tonttijohdot ovat myös huonossa kunnossa. (Heino & Pietilä 

2012: 36–37.) Saneeraustoimet voivat aiheuttaa muutoksia vesihuoltoon laajalla alueella 

ja näin ollen saneerauksesta tulee informoida myös niitä toimintoja, jotka eivät sijaitse 

saneerattavan alueen sisällä.  

Saneerauksen aiheuttamista haitoista tiedottamisen on oltava sopivassa suhteessa työn 

kestoon, merkittävyyteen ja sen aiheuttamaan haittaan. Kokonaisvastuu tiedottamisesta 

on pääsääntöisesti tilaajalla ja urakoitsijan suorittaman tiedottamisen on oltava linjassa 

tilaajan antaman tiedon kanssa. Jotta kiinteistöt voisivat ajoissa suunnitella mahdollisia 

tonttijohtojen saneeraustoimenpiteitä, on kiinteistöjen tiedottaminen aloitettava 

varhaisessa vaiheessa. Taloyhtiöiden on voitava ennakoida saneerausta vähintään vuosi 

etukäteen, johtuen niiden hallinnosta. Tiedottamisessa on hyvä mainita ainakin miksi 

saneerausta tarvitaan, muistuttaa kiinteistöjä vastuistaan tonttijohtojen osalta, selostaa 

miten saneeraus vaikuttaa käyttäjiin ja ympäristöön sekä mistä saa lisätietoja. 

Tiedottamisen tulee jatkua sitä mukaa kun saneeraussuunnittelu etenee ja lisätietoja 

selviää. (Vesilaitosyhdistys 2013: 13-14.)  

4.1 Muu johtoinfra 

Vesihuoltoverkostoa saneerattaessa on otettava huomioon työalueella olevat muut 

rakenteet, laitteet ja johdot. Rakenteiden ja laitteiden omistajilta on hyvä tarkistaa 

laitteiden ja johtojen kunto ja uusimistarve, sekä selvittää siirtotarve ja mahdolliset 

niistä syntyvät työjärjestelyt. Jos joudutaan tekemään siirtoja, on selvitettävä mitkä työt 

laitteen omistaja tekee itse, mitkä työt liitetään urakkaan sekä se, miten niiden 
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kustannukset jaetaan. Näillä tiedoilla voi olla huomattava merkitys urakan rajaukseen, 

aikatauluun ja luonteeseen. (Forss 2005: 63.) Verkostojen yhtäaikaisella toteuttamisella 

eli yhteisrakentamisella on monia hyötyjä. Mikäli kadunalaiset rakenteet rakennetaan tai 

saneerataan yhtä aikaa, niiden ikä on yhtenäinen. Tällöin myös kaivutöiden määrä 

vähenee, joka puolestaan vähentää liikennehaittoja. Rakentamisen yhteensovittaminen 

nopeuttaa hanketta ja kaivukustannusten jakaminen osapuolten kesken tuo säästöjä. 

Yhteisrakentamisessa on kuitenkin haasteensa eikä se ole aina helppoa. Aina ei osata 

informoida muita toimijoita omista hankkeista. Hankkeita suunnitellaan useiden vuosien 

ajanjaksoille, mutta yhteistä sovittelua hankkeiden osalta tehdään vähän. Tästä seuraa 

aikataulutusongelmia. Kun hankkeita ei ole tarkasteltu yhteistyössä, niistä ei ole 

tiedotettu ajoissa ja aikataulu on tiukka, seuraava ongelma on rahoitus. Kesken 

budjettikauden rahoituksen saaminen tietoon tulleeseen yhteisrakentamishankkeeseen 

on vaikeaa. Kun kyseessä on usean infra-alan hanke, tulee suunnittelussa olla 

tarpeellinen osaaminen usealta eri alalta. Pääsuunnittelijan tulee tuntea eri osapuolten 

vaatimukset, aikataulut ja yhteensovittamisen periaatteet. Suunnittelussa näkyvät myös 

dokumentoinnin haasteet. Nykyisen infrastruktuurin dokumentoinnin taso voi vaihdella 

toimijoiden kesken. Toinen ongelma on se, että yhteisrakentamishankkeista ei 

välttämättä kerätä kokonaisdokumentaatiota yhteen paikkaan tai asiakirjaan. (Liikenne- 

ja viestintäministeriö 2010: 3-7.) 

4.2 Kadun pitäjä 

Vesihuollon saneeraukset yleensä vaikuttavat katujen käyttöön. Saneerauksiin liittyy 

kaivantojen tekemistä, joten työalueen ympäristössä liikkuvien turvallisuudesta on 

pidettävä huolta. Saneeraustöiden vaikutuspiirissä ovat kadun tai lähialueen käyttäjät 

sekä työkohteen läheisyydessä olevat kiinteistöt. Katu-, tie tai yleisillä alueilla tehtäviin 

kaivantotöihin tarvitaan kaivantolupa, jonka myöntää yleensä näiden alueiden 

rakentamisesta tai ylläpidosta vastaava kunnan yksikkö. (Vesilaitosyhdistys 2013: 13-

14.) Kaivulupakäytäntö ja siihen liittyvä ohjeistus ovat kuntakohtaisia. 

Kaivutyöohjeessa on yleensä annettu ohjeet myös tilapäisten liikennejärjestelyiden 

suunnitteluun. Jos näitä ohjeita ei ole, noudatetaan Tilapäiset liikennejärjestelyt 

katualueella SKTY 19/99-ohjeita. Myös esteettömyys on otettava huomioon ja siihen 

annetaan ohjeita Tilapäiset liikennejärjestelyt, SuRaKu 8-ohjekortissa. Ennen töiden 
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aloittamista työn suorittajan tulee tehdä suunnitelma työnaikaisen liikenteen 

järjestelyistä, johon tulee ottaa huomioon kaikki liikennemuodot. Suunnitelma päivittyy 

töiden mukaan ja työmaan on vastattava suunnitelmassa määriteltyä. Tilapäiset 

liikennejärjestelyt esitetään verkonhaltijalle ja mahdollisesti muille viranomaisille ja 

hyväksyntä suunnitelmille saadaan kaivuluvan myöntäjältä. (Infra 31-710119, 

Vesilaitosyhdistys 2013: 13-14.) 

Verkostojen saneerauksen kustannuksista iso osa on kaivukustannuksia. Näissä 

kustannuksissa voidaan tehdä säästöjä, mikäli katuja ja verkostoja rakennetaan samaan 

aikaan ja kustannukset jaetaan useiden toimijoiden kesken. Myös liikennehaittojen 

määrä vähenee, kun kaivantojen aiheuttama auki kaivuu vähenee. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2010.) Tällä hetkellä yhteistyö kadun saneerausten kanssa ei 

kuitenkaan vesilaitosten mukaan toimi toivotulla tavalla, vaan kadun saneeraukset 

ohjaavat liian paljon vesihuollon saneerausta (Laitinen & Meriluoto 2011: 5). Myös 

Heino & Pietilä (2012) myöntävät, että eri toimijoiden välinen saneerausten 

sovittaminen on hankalaa.  

4.3 Kiinteistön omistajat 

Tonttijohdot muodostavat merkittävän osan vesihuoltoverkostosta. Vesijohtojen ja 

viemäreiden vuotovesistä huomattavan osan arvioidaan johtuvan huonokuntoisista 

tonttijohdoista. (Seppälä & Tiainen 2010: 20.) Osa vesihuoltolain (119/2001) mukaan 

määräytyvistä kunnossapitovelvollisuuksista kohdistuu kiinteistön omistajaan ja osa 

vesihuoltolaitokseen, joka puolestaan kohdentaa velvoitteet liittyjiin sopimuksilla. Vesi- 

ja viemärilaitosyhdistyksen (2002) teettämä KTVVS-kyselytutkimus 

vesihuoltolaitoksille tutki tonttivesijohtojen ja -viemäreiden kunnossapitoon ja 

saneeraukseen liittyviä ongelmia, menettelytapoja sekä tonttijohtojen nykytilaa. 

Tutkimuksessa ilmeni että yleisimpiä tonttiviemäreissä esiintyviä ongelmia ovat 

betonisten viemäreiden sortuminen, saumojen avautuminen, juurien tunkeutuminen sekä 

painaumat ja muoviputkissa ilmenevät muodonmuutokset. Tonttivesijohtojen vikoja 

olivat sulkuventtiilin toimimattomuus, putkimateriaalien syöpyminen, tai 

tukkeentuminen saostumisen seurauksena. Myös vuodot sekä tonttijohtojen jäätyminen 

mainittiin. Tutkimuksen yhteenvetona tonttijohtojen saneerauksen ongelmiksi 
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vesihuoltolaitokset näkivät riittämättömän tiedon tonttijohtojen kunnosta ja puolet 

vastaajista oli sitä mieltä, ettei tonttijohtojen kuntoa päästä tutkimaan. Ongelmana oli 

myös se, että puolet laitoksista ei tee tonttijohtojen saneerausta samaan aikaan 

runkojohdon kanssa ja huomattavalla osalla laitoksista on ongelmia kuivatus- ja 

jätevesien johtamisen kanssa kiinteistöillä, joissa nämä vedet johdetaan samaan 

kaivoon.   

Vesihuoltolain (119/2001) 13 § mukaan kiinteistönomistaja vastaa kiinteistönsä 

vesihuollosta vesihuoltolaitoksen liitoskohtaan asti. Liitoskohta on yleensä tontin rajalla 

tai laitoksen runkojohdossa. Liittyjä voi tilata tonttijohtotyöt joko laitokselta tai 

yksityiseltä urakoitsijalta. Mikäli liittymä on runkojohdossa, voi vesihuoltolaitos hoitaa 

tonttijohtotyöt tontin ulkopuoliselta osuudelta. Tonttijohtojen saneerausta on 

mahdollista tilata vesihuoltolaitokselta runkojohdon saneerauksen yhteydessä tai 

erillistyönä. Vesihuoltolaitos tekee työn joko itse tai tilaa urakoitsijalta. (Seppälä & 

Tiainen 2010: 20.) Heino & Pietilä (2012) toteavat, että tonttijohtojen saneeraus on 

sujunut parhaiten silloin kun kiinteistön omistaja tilaa saneerauksen suoraan 

runkolinjoja saneeraavalta yritykseltä. Vesilaitoksen ja urakoitsijan välisessä 

saneeraussopimuksessa tulisi ottaa huomioon tonttijohtojen saneeraus siten, että se 

kannustaisi urakoitsijaa myös tonttijohtojen saneeraukseen. Kiinteistönomistajille 

runkojohdon kanssa samaan aikaan tehty tonttijohtojen saneeraus on 

kustannustehokasta, kun kaivuu-, työ- ja materiaalikustannukset saadaan halvemmalla. 

Hyväksi havaittu tapa on käyttää kiinteistönomistajien kanssa samoja yksikköhintoja 

kuin vesilaitoksen kanssa tehdyssä sopimuksessa. KTVVS-tutkimuksen mukaan suurin 

osa vesilaitoksista käyttää yksikköhintoja tonttivesijohtojen saneerauksessa. 

Viemäreiden saneerauksessa noin puolet käyttää yksikköhintoja ja kolmasosa kiinteitä 

hintoja. (Heino & Pietilä 2012: 36–37, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 2002: 19.) 

Saneeraussopimukset kiinteistöjen ja vesilaitosten välillä ovat monenkirjavia. KTTVS-

tutkimuksen vastausten perusteella urakkasopimuksia tehdään kirjallisesti tai suullisesti, 

ja vakiomuotoisena tai tapauskohtaisesti. Sopimuksiin on kirjattu kiinteistön tiedot, työn 

sisältö sekä veloitusperusteet. Sopimuksen tekeminen kirjallisesti on aina 

turvallisempaa ja suositeltavaa riitaisuuksien varalta.  
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Tonttijohtojen saneeraukset ovat lisääntyneet kun saneerausmahdollisuudesta on 

tiedotettu ennakkoon. Kun tonttijohtojen kartoitusta tehdään, on hyvä jo tässä vaiheessa 

luoda kontakteja kiinteistön omistajiin ja kertoa alueen tulevasta saneerauksesta. Heinon 

& Pietilän (2012) mukaan kotiin jaettavien kirjeiden lisäksi asukasillat on todettu 

hyväksi keinoksi lisätä kiinteistönomistajien kiinnostusta tonttijohtojen saneeraukseen. 

Asukasilloilla voidaan myös vaikuttaa negatiivisiin olettamuksiin ja ennakkoasenteisiin 

saneerausta ja sen kustannuksia kohtaan. Näissä illoissa urakoitsijan osallistumisella 

voidaan saada aikaan läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä. Myös Staufer ym. (2007) 

havaitsivat tutkimuksessaan, että asukasilloilla sekä runsaalla tiedotuksella kiinteistön 

omistajat saadaan saneeraamaan tonttijohtojaan. Läpinäkyvä tiedotus oli yksi tärkeimpiä 

onnistumisen edellytyksiä. Kustannukset kiinnostavat kiinteistöjen omistajia ja myös 

niistä tulisi tiedottaa mahdollisimman tarkasti. Teknisen informaation lisäksi kiinteistön 

omistajalle selitettiin heidän vastuunsa tonttijohdon kunnosta ja sen vaikutuksesta 

kunnan vesihuoltoon. Stepkesin ym. (2008) tutkimuksessa vesihuoltolaitos tarjosi myös 

kiinteistöille henkilökohtaista neuvontaa.   

Laadunhallinta on yhtä tärkeää tonttijohtojen saneerauksessa kuin muussakin 

vesihuoltoverkoston saneerauksessa.  Roder ym. (2011) ovat listanneet työkaluja 

tonttijohtojen saneerauksen laadunhallintaan. Ensinnäkin tonttijohtojen tarkastus on 

tehtävä hyvin vauriotietojen saamiseksi. Suunnittelun sekä materiaalien laatuun on 

panostettava tarpeeksi ja urakoitsijoiden tulee noudattaa annettuja teknisiä standardeja 

ja laatuvaatimuksia. Urakoitsijan asiantuntemus suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat 

tekijöitä, jotka vähentävät saneerauksen aikaisia virheitä. Virheiden määrään voidaan 

vaikuttaa myös siten, että vesihuoltolaitos tarkistaa saneeratut tonttijohdot ennen niiden 

takuuajan päättymistä.   

Tonttijohtojen saneeraus tulisi hoitaa yhteistyössä vesihuoltolaitoksen edustajan, 

urakoitsijan ja kiinteistön omistajan kanssa. Majamaa (2008) esittää, että tuomalla 

asiakasnäkökulmaa kehittämisprosesseihin voidaan paremmin havaita mahdollisuuksia 

asiakaslähtöisyyden lisäämiseen. Tonttijohtojen saneeraus on erityisesti se rajapinta, 

jossa voidaan nähdä vesihuoltotoiminnan kehittämisen yhteiset tavoitteet urakoitsijan, 

asiakkaan ja vesihuoltolaitoksen kesken. Asiakkaille vesihuolto on näkymätön palvelu, 

jota ei ajatella ennen kuin jokin menee pieleen. Veden jakelun katkokset, 
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viemäritukokset ja niiden seuraukset katsotaan viemärilaitoksen huonoksi palveluksi. 

Asiakas ei välttämättä ymmärrä vesilaitoksen ja kiinteistön omistajan vastuurajaa ennen 

kuin tilanteessa, jossa tulviva viemäri onkin asiakkaan oman toiminnan tai putkien 

syytä. Näissä tilanteissa vesihuoltolaitoksen kyky ottaa asiakas huomioon ja käsitellä 

asiakasta korostuu. (Järvinen 1999: 95.) 



 

 

59 

5 ALUESANEERAUKSEN HANKINTAMALLI 

Luvussa 2 esiteltiin eri hankintamalleja. Tässä työssä kehitettiin hankintamalli 

vesihuollon aluesaneeraukseen. Tavoitteena on uudistaa vesihuoltoverkostojen 

saneerausta ja hankintaa kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Mallissa siirretään kaikki 

työsuoritteet urakoitsijalle. Myös laadun tarkistukseen liittyvät näytteenotot siirtyvät 

urakoitsijan vastuulle. Hankintamallina käytetään kumppanuusmallia, joka on sovellettu 

Tanskassa käytetyistä kumppanuusmalleista.  

5.1 Hankintamenettely 

Alueellisen saneerausmallin hankintamenettelynä käytetään kilpailullista 

neuvottelumenettelyä. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön edellytykset ovat, että 

hankintayksikkö ei pysty ennakolta määrittelemään hankinnan ehtoja tai teknisiä 

keinoja ja tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. 

Alueellisessa saneerauksessa nämä edellytykset täyttyvät, sillä toteutuskeinoja ei 

välttämättä voida määrittää etukäteen. Saneerausmenetelmät voivat vaihdella 

saneerattavan alueen sisällä paljonkin. Erityisalojen hankintalain (349/2007) mukaan 

vesihuoltolaitokset voivat myös vapaasti käyttää neuvottelumenettelyjä ilman 

perusteluja. Etuna tässä menettelyssä on, että neuvottelujen aikana tarjouspyyntöä 

voidaan muokata ja näin välttää vajavainen tarjouspyyntö, joka voi rajata mahdollisia 

tarjoajia pois. Koska alueellinen saneeraus ja kumppanuusmalli ovat uusia 

toteutusmuotoja vesihuoltoverkostojen saneerauksessa, on tärkeää tutkia mitä 

markkinoilla on tarjolla ja olla rajoittamatta tarjoajien määrää huonolaatuisella 

tarjouspyynnöllä. Neuvotteluiden avulla voidaan antaa tietoa urakoitsijoille siitä mitä 

kumppanuusmalli käytännössä tarkoittaa ja mitä tilaaja hakee tulevalta 

sopimuskumppaniltaan.  

Vesihuoltoalalla on kokemuksia epäonnistuneista tarjouskilpailuista. Tarjouksissa, 

joissa toteuttajalle on annettu mahdollisuus käyttää erilaisia työmenetelmiä, on laadun 

arviointi muodostunut haastavaksi. Erilaisten työmenetelmien ja niiden tuottaman 

laadun vertailu on ollut vaikeaa. Urakoitsijapuolella nähdään tarjouspyyntöjen laatu 
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heikoksi ja välillä sopimuksiin kirjatut ehdot toteutuksen kannalta mahdottomiksi. 

(Heino & Pietilä 2012: 44.) Kilpailullinen neuvottelumenettely antaa mahdollisuuden 

muokata tarjouspyynnön sisältöä ja keskustella hankinnan sisällöstä ja ratkaisuista. 

Neuvotteluissa voidaan keskustella kaikista hankintaan liittyvistä asioista. Näin 

hankintayksikkö voi vaatia urakoitsijalta tarjousta esimerkiksi laadukkaammalla 

materiaalilla tehdystä urakasta (Nieminen 2011: 46–47). Kilpailullisen 

neuvottelumenettelyn käyttäminen toisi ratkaisun tarjousten ja laadun vertailuun ja 

myös urakoitsijapuolen epätietoisuuteen sopimuksen sisällöstä. Neuvottelut 

mahdollistavat myös yhteistyösuhteen luomisen tarjoajiin jo tarjousvaiheessa.  

Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttö vaatii tilaajalta enemmän osaamista ja 

aikaresursseja verrattuna perinteiseen kirjalliseen hankintamenettelyyn. Hankinta 

kannattaa nähdä projektina, jolle varataan sen vaatima aika ja resurssit. Neuvottelut 

voivat olla hyvin tiiviitä ja vaatia tiukkaa vuoropuhelua, mutta näin saavutetaan paras 

lopputulos. Vuoropuhelu on neuvottelujen vahvuus kaikkien osallistujien kannalta. 

Neuvottelujen oikeaoppinen tekninen toteutus, organisointi ja vaiheittaisuus on hyvä 

suunnitella etukäteen ja siinä vaaditaan projektin hallintataitoja. On otettava huomioon 

myös budjetin suhteuttaminen projektiin, jonka lopputuloksesta ei vielä ole tietoa sekä 

prosessin hinta-hyötysuhteen säilyttäminen mielekkäänä. Menettelyn haasteena on 

syrjimättömyyden ja tasapuolisuuden vaatimus, joka nousee esiin siinä pyydetäänkö 

lopullinen ratkaisuehdotus yhdestä vai useammasta ratkaisusta. Mikäli halutaan tarjous 

vain yhdestä ehdotuksesta, on kyseisen vaihtoehdon esittäneen tarjoajan annettava 

suostumuksensa kilpailutuksen toteuttamiseen omalla vaihtoehdollaan. Tämä voi nousta 

ongelmaksi, jos tarjoajat eivät halua antaa tietoja omasta ratkaisustaan liikesalaisuuksiin 

vedoten. (Karvonen-Kälkäjä & Kälkäjä 2009: 4-5.)  

5.2 Hankintailmoitus 

Kun hankintamenettely on valittu, tulee laatia hankintailmoitus. Erityisalojen 

hankintalain piiriin kuuluvien hankintayksiköiden ei ole aiheellista laatia 

hankintailmoitusta, mikäli hankinta ei ylitä EU-kynnysarvoja, sillä erityisalojen 

hankintalakia ei sovelleta kynnysarvot alittaviin hankintoihin. Erityisalojen hankintalain 

mukaiset EU-kynnysarvot tarkistetaan aina kahden vuoden välein, ja vuoden 2014 
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alusta tavara- ja palveluhankinnoissa kynnysarvo on 414 000 euroa, rakennusurakoissa 

5 186 000 euroa, ja suunnittelukilpailuissa 414 000 euroa (HILMA 2014). Ilmoituksen 

laatimisella ja julkaisemisella voidaan kuitenkin lisätä tarjousten määrää ja 

toteutusvaihtoehtoja. Hankintailmoituksen tarkoituksena on kuvata hankinta yleisellä 

tasolla. Tärkeimpiä hankintailmoituksessa ilmaistavia seikkoja ovat ehdokkaiden 

karsintaan liittyvät ehdot ja lopulliseen urakoitsijan valintaan liittyvät suuntaa antavat 

vertailuperusteet. Hankintailmoitukseen voidaan liittää tarkempi hankekuvaus, joka 

täsmentää hankintailmoitusta. Hankintailmoitukset julkaistaan HILMA-järjestelmässä. 

(erityisalojen hankintalaki 349/2007 1§, hankintalaki 348/2007 36§, Karvonen-Kälkäjä 

& Kälkäjä 2009: 10-11.) 

5.2.1 Ilmoituksen sisältö 

Valtioneuvoston asetuksessa julkisista hankinnoista (613/2007) on määritetty 

hankintailmoituksen sisältö. Ilmoituksessa tulee olla vähintään hankintaviranomaisen 

virallinen nimi ja yhteystiedot sekä hankintayksikön luonne, hankinnan nimi, arvioitu 

hinta tai tieto siitä ylittääkö hankinnanarvo kynnysarvon, hankintalaji, 

hankintamenettely ja tarjouksen valintaperuste.  

Hankintailmoituksen ensimmäisessä kohdassa esitetään hankintaviranomaisen 

yhteystiedot. Hankintayksikön on ilmoitettava osoite minne osallistumispyynnöt on 

lähetettävä sekä mistä voi saada mahdollisia lisätietoja. Myös hankintaviranomaisen 

tyyppi sekä pääasialliset toimialat ilmoitetaan. Tässä tapauksessa 

hankintaviranomaisena toimii alue- tai paikallistason viranomainen, kunta tai 

kuntayhtymä, tai yksityisoikeudellinen vesihuoltolaitos ja päätoimialana on vesihuolto.  

Toisessa kohdassa kuvataan hankintasopimuksen kohde ja sopimuksen määrä tai 

laajuus. Hankinnan kuvaus on tehtävä niin tarkasti, että mahdolliset palveluntuottajat 

saadaan kiinnostumaan hankinnasta. Kuvaukseen kirjataan myös hankinnan tavoite. 

Erittäin tärkeä seikka tässä kohdassa on ilmoittaa hyväksytäänkö vaihtoehtoiset 

tarjoukset. Neuvotteluissa tullaan käymään läpi eri vaihtoehtoja palveluntarjoajien 

kanssa, mutta lopuksi hankintayksikkö voi halutessaan pyytää tarjouksia vain yhdestä 

valitusta vaihtoehdosta. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö eivät saa olla ristiriidassa, 

mutta jos ne ovat, toimitaan hankintailmoitukseen merkityn mukaisesti (erityisalojen 
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hankintalaki 349/2007 35 §). Hankintailmoituksessa ilmoitetut tiedot ovat sitovia, ja 

juridisesti ne pätevät yli muiden asiakirjojen. Näin ollen hankintailmoitukseen ei voida 

kirjata että vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään ja pyytää tarjouspyynnössä tarjouksia 

vain yhdestä vaihtoehdosta. Sopimuksen määrän osalta ilmoitetaan ylittääkö hankinta 

EU-kynnysarvot. Vesihuollon saneerausten osalta kynnysarvot eivät yleensä ylity, mutta 

jos on kyse pitkäaikaisesta sopimuksesta, kynnysarvojen ylitys voi olla mahdollinen. 

Myös mahdolliset lisähankintamahdollisuudet on ilmoitettava. 

Aluesaneeraussopimuksessa lisähankintamahdollisuutena urakoitsijalle tarjotaan 

mahdollisuus erillisellä sopimuksella saneerata kiinteistöjen omistamia johtoja sekä 

muun infran johtoja sekä katuja. Myös sopimuksen jatkaminen on mahdollista 

laitoskohtaisesti määriteltävien optiovuosien mukaan. 

Seuraava kohta hankintailmoituksessa ovat oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset 

ja tekniset tiedot. Tässä kohdassa kuvataan hankintasopimukseen liittyvät ehdot ja 

palveluntuottajien osallistumiseen liittyvät ehdot. Hankintayksiköllä on oikeus vaatia 

vakuuksia ja takuita palveluntuottajilta. Näitä vakuuksia ovat yleensä sopimukseen 

kirjattavat rakennusajan vakuus ja takuuajan vakuus, joten hankintailmoituksessa on 

mainittava oikeus vaatia tarjouspyynnön mukaisia takuita ja vakuuksia. Tässä kohtaa 

määritellään myös maksuehdot ja niiden osalta voidaan viitata tarjouspyyntöön, jossa ne 

määritellään tarkemmin neuvottelujen jälkeen.  

Palveluntuottajilta vaadittavat osallistumisehdot ovat hankintailmoituksen tärkeimpiä 

kohtia. Nämä ehdot täyttävistä osallistumishakemuksen jättäneistä ehdokkaista valitaan 

ehdokkaat neuvotteluihin. Kun määritellään urakoitsijan valintakriteerejä, on mietittävä 

millaisia ominaisuuksia sopimuskumppanilta vaaditaan. Aluesaneeraukseen haetaan 

palveluntuottajaa, joka 

- on taloudellisen asemansa mukaan kykenevä toteuttamaan hankkeen, 

- on kokenut ja omaa asiantuntemusta vesihuollon saneerauksissa, 

- toteuttaa laatua. 

Sekä ST-mallissa että kumppanuusmallissa hankkeen toteutus perustuu tilaajan 

määritelmiin eikä yksityiskohtaisiin suunnitelmiin. ST-mallin esivalintavaiheessa 
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tarjouksia pyydetään vain niitä yrityksiltä, jotka ovat tarpeeksi päteviä hankkeen 

toteuttajiksi. Tällöin kannattaa määritellä tarjouskilpailuun osallistumisen ehdot siten, 

että tarjouskilpailussa saadaan tarjouksia vastuuntuntoisilta yrityksiltä joiden 

asiakaspalvelu ja laaduntuottokyky vastaavat hankkeen ja asiakkaan vaatimuksia. Myös 

hankekohtaiset tavoitteet on huomioitava jo esivalintavaiheessa. (Lahdenperä 1999: 16.) 

Vesihuollon saneerauksissa on otettava huomioon toimijoiden vähäisyys. 

Hankintailmoitusta ei kannata tehdä liian rajaavaksi, sillä osallistujien määrä voi jäädä 

pieneksi.  

Ensin pyydetään selvityksiä toimijoiden henkilökohtaisesta tilanteesta. Tässä kohtaa 

viitataan hankintayksikön oikeuteen sulkea pois kilpailusta ehdokkaat jotka erityisalojen 

hankintalain (349/2007) 50 § ja hankintalain (348/2007) 54 § mukaan voidaan sulkea 

pois kilpailusta. Näissä pykälissä määritellään rikoksiin syyllistyneiden ehdokkaiden 

sulkeminen pois tarjouskilpailusta sekä muut poissulkemisperusteet, kuten konkurssi tai 

verojen maksamisen laiminlyönti. Lisäksi palveluntarjoajaa pyydetään toimittamaan 

todistus ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi 

rekisteröitymisestä; kaupparekisteriote; todistus siitä, että ehdokas on suorittanut 

lainmukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut Suomessa tai muussa sijoittautumismaassaan, 

todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, 

tiedot käytettävästä työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, todistus voimassa 

olevasta lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta, sekä tiedot työterveyshuollon 

järjestämisestä. Nämä todistukset voidaan korvata RALA ry:n yritystodistuksella tai 

Suomen Tilaajavastuu Oy:n raportilla. Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta 

vanhempia.  

Taloudellinen tilanne arvioidaan viimeksi kuluneen tilikauden tuloslaskelman, taseen ja 

toimintakertomuksen avulla. Lisäksi ehdokkaan tulee liittää osallistumishakemukseensa 

pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta. Ehdokkaiden 

edellisen tilinpäätöskauden 12 kuukauden kokonaisliikevaihto on oltava vähintään 

sopimuksen arvon verran. Luottokelpoisuutta kuvaavan ratingin tulee olla vähintään 

tasolla tyydyttävä (A). Liikevaihtoraja kuvaa urakoitsijan taloudellista kyvykkyyttä. Se 

asetetaan sopimuksen laajuuden takia, sillä sopimuksen kesto tulee olemaan pitempi 

sekä saneerauskohde laajempi kuin perinteisissä sopimuksissa. Taloudellinen asema on 
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tärkeä, sillä vesihuoltolaitokset eivät voi ottaa riskiä, että urakoitsija joutuu 

suorituskyvyttömäksi tai konkurssiin kesken sopimuskauden.  

Teknistä suorituskykyä arvioidaan aiemmilla referensseillä, käytettävillä 

asiantuntijoilla, ja laadunvalvontajärjestelmän kuvauksella. Ehdokkaita pyydetään 

esittämään referenssi tekniseltä vaativuudeltaan ja laajuudeltaan vastaavan 

verkostokohteen saneerauksesta viimeisen viiden vuoden ajalta. 

Osallistumishakemukseen pyydetään ilmoittamaan referenssikohteen nimi, laajuus, 

ajankohta, tilaaja, ja projektipäällikkö, sekä toimittamaan tulevassa hankkeessa 

käytettävien asiantuntijoiden ansioluettelot. Laatujärjestelmän on oltava ulkopuolisen 

todentama.  

Osallistumisehtojen jälkeen kerrotaan hankintamenettely ja vertailuperusteet, joiden 

avulla ehdokkaat valitaan neuvotteluihin sekä hallinnolliset tiedot, joista tärkeimpänä on 

osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika. Hankintamenettelynä 

aluesaneerausmallissa käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä. Vertailuperusteiden 

lisäksi tulee ilmoittaa neuvotteluihin kutsuttavien määrä. Neuvotteluihin valitaan 

vähintään kaksi ja enintään neljä ehdokasta. Vertailuperusteina käytetään taloudellisia 

resursseja, kokemusta ja suoriutumista eli referenssejä vastaavanlaisista hankkeista, 

sekä laatujärjestelmän kuvausta. Ehdokkaiden valinta neuvotteluihin ei saa perustua 

samoihin perusteisiin kuin lopullisen tarjouskilpailun voittajan valitseminen. Mikäli 

perusteet ovat samankaltaisia, ne on arvioitava eri näkökulmasta. Referenssit arvioidaan 

jo osallistumishakemusvaiheessa, sillä se rajaa pois ehdokkaat joilla ei ole tarvittavaa 

kokemusta ja osaamista tulevasta hankkeesta. Tarjousvertailussa referenssejä ei kannata 

käyttää, koska silloin on olennaisempaa vertailla tarjoajien palveluita ja työn laatua. 

Laatujärjestelmä on neuvotteluihin osallistumisen vähimmäisvaatimus ja tarjousten 

vertailuvaiheessa laadunvarmistusmenettelyjä pyydetään tarkentamaan.  

Hankintailmoituksen viimeisessä kohdassa annetaan täydentäviä tietoja 

osallistumishakemusten toimittamisesta ja muutoksenhakumenettelyistä. Lisäksi 

ilmoituksen loppuun on listattava ilmoituksen liiteasiakirjat. Liitteenä annetaan 

verkoston lähtötiedot, osallistumishakemuslomake, tarjouspyyntö sekä VVY:n 
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julkaisusarja nro 54, Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden 

rakennuttamisasiakirjat 2013.  

Lähtötiedot annetaan erillisellä lomakkeella, jossa annetaan kuvaus ja karttaesitys 

saneerattavasta alueesta. Lisäksi ilmoitetaan vesilaitoksen vastuuraja vesijohtojen ja 

viemärien osalta. Lähtötietoina ilmoitetaan tiedossa olevassa laajuudessa kaduittain 

maaperätiedot, putkien perustamistapa, sekä putkien materiaali, koko, pituus, virtaama 

(viemärit) ja verkostopaine (vesijohto), sekä kuntotietoja siltä osin kuin ne ovat 

tiedossa. Mitä enemmän verkostosta tiedetään, sitä helpompi urakoitsijoiden on arvioida 

tulevaa saneerausurakkaa ja sen houkuttelevampaa heidän on lähteä mukaan 

tarjouskilpailuun.   

Osallistumishakemuksella urakoitsijat ilmoittavat halukkuutensa tarjouskilpailuun. 

Tarjousten vertailu helpottuu, kun hankintailmoituksen liitteenä käytetään valmista 

osallistumishakemuspohjaa. Osallistumishakemuksesta tulee löytyä täydennettävät 

kohdat jokaiselle osallistumisehdolle ja vertailuperusteelle.  

5.3 Neuvottelukutsu eli tarjouspyyntö 

Kun ehdokkaat on valittu neuvotteluihin, on lähetettävä neuvottelukutsut. Kutsujen 

sisältö on määritelty hankintalain (348/2007) 41 §:ssä. Hankinnan kohde on 

määriteltävä sekä siihen liittyvät laatuvaatimukset, viittaus julkaistuun 

hankintailmoitukseen, osoite johon tarjoukset on toimitettava, tarjouksissa käytettävä 

kieli, ehdokkaiden soveltuvuutta koskevat vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista joilla 

nämä tiedot selvitetään, valintaperusteet ja niiden painotus, sekä tarjousten 

voimassaoloaika. Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tarjouspyynnössä ei tarvitse 

ilmoittaa tarjousaikaa, vaan neuvotteluiden aloituspäivä, osoite ja neuvotteluiden kieli. 

Neuvottelukutsussa on hyvä olla myös kilpailullisen neuvottelumenettelyn kuvaus siitä, 

miten hankinta etenee.  
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5.3.1 Tarjouspyynnön kohde 

Neuvottelujen yksi tärkeä tavoite on muokata tarjouspyyntöä neuvottelujen aikana 

niissä ilmenneiden tietojen perusteella. Työn nimi ja tarjouspyynnön kohde ilmoitetaan 

heti tarjouspyynnön alussa. Tarjouspyynnön kohteen kuvaus ja urakkaan kuuluvat työt 

voivat tarkentua neuvottelujen aikana ja niiltä osin tarjouspyyntöä täydennetään tarpeen 

mukaan. Tarjouspyynnössä kerrotaan mitkä ovat tarjouspyyntöasiakirjat, ja ne eritellään 

erillisessä asiakirjaluettelossa, joka on tarjouspyynnön liitteenä. Neuvottelujen alku, 

niiden paikka ja kieli ilmoitetaan tarjouspyynnössä.  

5.3.2 Tarjouksen jättäminen 

Tarjouspyynnössä tulee ilmoittaa tarjouksen jättämisen ohjeet, mitä lomakkeita 

käytetään ja osoite johon tarjous toimitetaan. Yleensä sähköisesti annettuja tarjouksia ei 

hyväksytä, ja sekin on ilmoitettava. Tarjouksen antaja voi pyytää 

tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia lisäselvityksiä ja tulkintoja, ja tilaaja voi itsekin 

lähettää asiakirjoja koskevia muutoksia. Tarjouspyynnössä on ilmoitettava miten 

lisätietoja on pyydettävä ja missä aikataulussa. Tarjouksen antajan on esitettävä 

pyyntönsä kirjallisesti ja sen on saavuttava tilaajalle vähintään 15 vuorokautta ennen 

tarjouksen sisäänjättöaikaa. Tilaaja puolestaan antaa tarvittaessa vastauksensa 

kirjallisena kaikille tarjouksen antajille yhteisesti ainakin kymmenen vuorokautta ennen 

sisäänjättöajan umpeutumista. Lisätietopyyntöjä varten tarjouspyynnössä on 

ilmoitettava osoite, josta lisätietoja voi tiedustella. Hankintailmoituksessa vaaditut 

todistukset pyydetään toimittamaan päivitettynä tilaajalle ennen urakkasopimuksen 

allekirjoitusta. Nämä selvitykset vaaditaan myös urakoitsijan alihankkijoilta.  

Tarjouspyynnössä pyydetään urakoitsijaa ilmoittamaan, mikäli joku osa tarjousta on 

liikesalaisuuden luontoinen tai salassa pidettävä. Liikesalaisuudet ovat erityisen vaikeita 

kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä silloin, kun tarjousta päätetään pyytää vain 

yhdestä ratkaisusta. Tarjouspyynnössä ilmoitetaan myös vaihtoehtoisten tarjousten 

hyväksymisestä. Tässä kohtaa hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön on oltava linjassa. 

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä, jos lopullinen tarjous pyydetään vain yhdestä 

ratkaisusta. Tarjoukset ovat voimassa kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu 
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urakkasopimus. Tarjoukset ovat kuitenkin voimassa enintään 120 päivää tarjousten 

jättämiselle asetetun päivän yli. 

5.3.3 Hankintamenettely 

Tarjouspyynnössä kuvataan hankintamenettelyn eteneminen. Kilpailullisen 

neuvottelumenettelyn kulusta on hyvä liittää kaavio tarjouspyyntöön, jolloin 

palveluntuottajat saavat kuvan prosessin etenemisestä (kuva 3). Kilpailullista 

neuvottelumenettelyä käytettäessä urakoitsijoiden valintaperusteena on käytettävä 

kokonaistaloudellista edullisuutta (hankintalaki 348/2007 29§). Tämä tarkoittaa sekä 

hinnan että laadullisten tekijöiden huomioimista. Aluesaneerausmallissa urakoitsijan 

valinta perustuu laadullisiin perusteisiin, joiden painoarvo on 50 %, sekä hintaan jonka 

painoarvo on 50 %. Tilaaja pidättää oikeuden jättää kaikki tarjoukset hyväksymättä tai 

mikäli jokin tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä niin, ettei sitä voida verrata muihin 

tarjouksiin, se hylätään. 

 

Kuva 3. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku. 

5.3.4 Tarjouksen laadinta 

Tarjouksen laadinta tulee tehdä annettuja tarjouslomakkeita käyttäen ja kaikki pyydetyt 

kohdat on täytettävä. Vaillinaiset tarjoukset hylätään. Tarjouslomakkeita ovat 

hintalomake sekä yksikköhintalomake. Hintalomakkeessa urakoitsija vakuuttaa 

tutustuneensa saneerauskohteeseen paikan päällä.  Urakoitsija ilmoittaa henkilön jolta 

saa lisätietoja tarjouksesta sekä edustajansa ja vastuunalaisen työnjohtajan. 

Hintalomakkeessa ilmoitetaan vertailuhinta, joka eritellään suunnitteluun, 
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maarakennustöihin ja edelleen saneeraustöihin. Yksikköhintalomake on suoriteluettelo, 

johon urakoitsija täydentää suoritteille yksikköhinnan. Tarjoaja ilmoittaa 

suunnittelemansa toteutuksen mukaiset määrät täyttämällä ne määräsarakkeisiin 

toteutussuunnitelman mukaan.  

Aluesaneerausmallissa käytetään kahden kuoren menettelyä, jossa kaikki tarjoukseen 

liittyvät tiedot annetaan samassa kuoressa, mutta hintatarjous on suljettu erilliseen 

kuoreen. Ensin tarkistetaan laatupisteet, jonka jälkeen niihin ei enää kosketa ja 

hyväksytyn pistemäärän ylittävistä tarjouksista tarkistetaan hintapisteet. Tällä pyritään 

painottamaan laadun merkitystä ja estämään pelkällä hinnalla kilpailu.  

5.3.5 Tarjousten arviointi 

Tarjouspyynnössä esitetään tarjousten arvioinnin kulku. Avaaminen tapahtuu suljetussa 

avaustilaisuudessa, johon osallistuu 3-5 tilaajan edustajaa. Avaustilaisuudesta pidetään 

pöytäkirjaa, vaikka tilaisuus ei olekaan julkinen. Ne tarjoukset avataan tai käsitellään, 

jotka on toimitettu tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Tarjoukset eivät saa sisältää 

tarjouspyynnön vastaisia ehtoja ja niiden tarjouspyynnön mukaisuus tarkistetaan. 

Hyväksymiskelpoiset tarjoukset arvioidaan. Ensimmäisessä käsittelyvaiheessa 

arvostellaan saneeraustöiden organisoimiseen, suorittamiseen ja kehittämiseen, sekä 

asiakastyytyväisyyteen liittyvät tarjousasiakirjat ja annetaan laatupisteet. Toisessa 

käsittelyvaiheessa lasketaan hintapisteet.  

Laatupisteiden arviointi suoritetaan seuraavien vertailuperusteiden avulla: 

- saneeraustöiden organisoiminen, 

- saneeraustöiden suoritus ja kehittäminen, 

- asiakastyytyväisyyden turvaaminen, 

Nämä perusteet tarkentuvat neuvotteluissa, jolloin niiden painotus tai tärkeysjärjestys 

voi muuttua. Lopulliset perusteet ja niiden painotukset ilmoitetaan neuvottelujen lopuksi 

viimeistellyssä tarjouspyynnössä. Arviointikohteet ja niiden painoarvot on esitetty 

taulukossa 8. 
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Taulukko 8.  Arviointikohteet ja niiden painotukset. 

 

Saneeraustöiden organisoimiseen kuuluu työprosessien ajoittuminen ja optimointi, 

kuvaus kolmansien osapuolien huomioimisesta sekä organisaation osaaminen ja 

sitoutuminen. Työprosessien optimoinnin kuvaukseen kuuluu aikataulun laadinta sekä 

muut töiden optimointitoimenpiteet ja niiden ajoittuminen, kuten myös se miten 

aikataulussa pysyminen varmistetaan. Kuvaus kolmansien osapuolten huomioimisesta 

sisältää toimintatapojen kuvauksen kolmansien osapuolten kanssa tehtävästä 

yhteistyöstä. Organisaation osaaminen ja sitoutuminen selvitetään projektiin 

osallistuvien henkilöiden ansioluetteloiden, heidän vastuualueiden ja projektiin 

käytettävän ajan perusteella, sekä varahenkilöiden ja aliurakoitsijoiden tietojen 

perusteella. Tarjoajan on myös esitettävä miten hän aikoo varmistaa tarjottujen 

henkilöiden pysymisen käytettävissä hankkeen ajan. Lisäksi organisaatiosta on 

esitettävä organisaatiokaavio, johon on esitetty työn laadun omaehtoinen valvonta ja 

sisäisen laatujärjestelmän soveltaminen kohteessa. Mikäli urakoitsijana toimii 

työyhteenliittymä, on esitettävä myös liittymän eri osakkaiden kuvaukset, yhtiömuoto ja 

Y-tunnus, joista yhteenveto koostuu.  

Urakoitsijan asettaman henkilöstön osaaminen ja kokemus ovat olleet kriteereinä sekä 

Tanskan kumppanuusmalleissa että muun muassa ST-mallissa ja allianssimallissa. 

Kadefors ym. (2007) huomasivat kokemusten vertailussa ongelman, joka nousee esiin 

silloin kun kumppanuusmalli on uusi ja vähän käytetty toteutusmuoto. Urakoitsijoilla on 

monesti hyvin samankaltainen kokemus, mutta harvalla on kokemusta 

Arviointikohteet Painoarvot 

SANEERAUSTÖIDEN ORGANISOIMINEN  

Kuvaus työprosessien ajoittumisesta ja optimoinnista 15 

Kuvaus kolmansien osapuolien huomioimisesta 10 

Organisaation osaaminen ja sitoutuminen 15 

yhteensä 40 

SANEERAUSTÖIDEN SUORITUS JA KEHITTÄMINEN  

Hankkeen toteutussuunnitelma ja dokumentointi 20 

Työkohtainen/menetelmäkohtainen laadunvarmistus ja sen kehittäminen sekä 
kumppanuustoiminnan kehittäminen 

25 

yhteensä 45 

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN TURVAAMINEN  

Kuvaus asiakastyytyväisyyden varmistamisesta 15 

yhteensä 15 

YHTEENSÄ 100 
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kumppanuusmalleista. Tällöin kokemuksen vertailu on vaikeaa. Yhtenä ratkaisuna 

Kadefors ym (2007) esittää, että urakoitsijoilta pyydetään selvitys miksi ilmoitetut 

henkilöt valitaan juuri kyseiseen projektiin. Varahenkilöiden tiedot ovat tärkeitä 

erityisesti silloin kun kyse on työnjohdosta. Myös varalla olevien työnjohtajien tulee 

olla päteviä. Työnjohdon ajankäyttö projektissa ennakoi myös työn laatua.  

Saneeraustöiden suoritus ja kehittäminen sisältävät hankkeen toteutussuunnitelman ja 

dokumentoinnin kuvauksen, sekä työkohtaisen tai/ja menetelmäkohtaisen 

laadunvarmistuksen ja sen kehittämisen kuvauksen. Hankkeen toteutussuunnitelmassa 

kuvataan hankkeen toteutus ja saneerausratkaisut osuuksittain, sekä hankkeen 

ongelmakohdat ja riskit. Dokumentoinnin kuvaus sisältää työkohtaisen raportoinnin 

kuvauksen kuten työmaapäiväkirjan, laaturaportit, poikkeamaraportit, määrämitattavat 

työt, ympäristöraportoinnit, asiakaspalautteet, vahingot kolmansille osapuolille ja 

kolmansien aiheuttamat vahingot. Lisäksi tarjoajan on annettava kuvaus 

tiedottamisperusteista erilaisissa tilanteissa. Työkohtainen tai/ja menetelmäkohtainen 

laadunvarmistus ja sen kehittäminen sisältävät urakoitsijan kuvauksen miten se osoittaa 

tilaajalle, että laatuvaatimusten mukainen yhtenäinen laatutaso saavutetaan ja miten 

vältetään laatutason vaihtelut. Tarjoajaa pyydetään kuvaamaan toimintaansa 

poikkeamatapauksessa ja poikkeamien korjaavat sekä ehkäisevät toimenpiteet, sekä 

kuinka laatu- ja määrämittaukset suoritetaan ja dokumentoidaan. Tarjoajan tulee esittää 

miten aikoo kehittää työprosessejaan ja laadun tuottoaan, sekä yhteistyötä ja 

kumppanuutta tilaajan kanssa. Lisäksi tarjoaja esittää kuvauksen yhteistoiminnasta 

kiinteistönomistajien kanssa mm. liikennejärjestelyjen osalta.  

Århus Vandin mallissa urakoitsijan käsitys kumppanuusmallista ja sen kehittämisestä 

oli tärkeä. Samoin työprosessien ja laadun kehitys nähtiin tärkeäksi. (Hjortdal 2013a.) 

Urakoitsijalta tulevat kehitysehdotukset voivat parantaa kustannustehokkuutta sekä 

osoittavat urakoitsijan innovatiivisuutta sekä ammattitaitoa. Kumppanuussopimusten 

ollessa tuntemattomia palveluntarjoajille tilaajan on syytä itse kannustaa 

palveluntuottajia kehittämään toimintatapojaan. Urakoitsijoille on viestitettävä, että 

tilaaja on tosissaan sitoutunut kumppanuuteen ja kykenee toteuttamaan hankkeen 

kumppanuusmallilla. Tarjoajilta on pyydettävä näkemyksiä siitä, mitä 

kumppanuussopimus tarkoittaa ja miten sitä voidaan kehittää, mutta yhtä tärkeää on että 
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tilaaja määrittelee mitä se merkitsee heille itselleen. Tilaaja voi esittää oman yrityksen 

näkemyksen kumppanuudesta, esittää henkilöitä jotka osallistuvat hankkeeseen, sekä 

kumppanuussopimusten kokemuksia. (Kadefors ym. 2007: 384.) Tähän tarjoutuu hyvä 

tilaisuus neuvotteluiden aikana. Kiinteistön omistajat ovat urakoitsijan kannalta 

kahdessa roolissa. He ovat vesilaitoksen asiakkaita ja voivat tilata urakoitsijalta 

tonttijohtojensa saneerauksen tai valittaa esim. vedenlaadusta. Toisaalta työmaa 

vaikuttaa heidän arkeensa melun tai pölyn tai liikennejärjestelyjen kautta, jolloin 

urakoitsijan on otettava heidät huomioon. Nämä molemmat roolit urakoitsijan on 

otettava huomioon toimintatapojensa kuvauksessa.  

Asiakastyytyväisyyden turvaamiseksi tarjoajaa pyydetään ehdottamaan toimintatapoja 

asiakastyytyväisyyden turvaamiseksi sekä miten liikennejärjestelyt, tiedotus, melu, 

palautteet ym. asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat seikat varmistetaan. 

Asiakastyytyväisyyden turvaamiseen voidaan liittää asiakastyytyväisyyteen perustuva 

bonusjärjestelmä. Bonuksen saannin periaatteena on, että asiakkailta kerätty palaute 

pisteytetään ja pisteiden perusteella urakoitsija saa bonuksen. Bonusjärjestelmästä 

keskustellaan neuvottelujen aikana ja sen käyttöön otosta sovitaan urakkasopimuksessa.  

Arviointikohteiden jälkeen tarjouspyynnössä kuvataan miten tarjousten arviointi etenee. 

Jokaiselle arviointikohteelle annetaan pisteet. Pisteet annetaan vain tarjousasiakirjoista 

selviävien tietojen perusteella. Arviointiin osallistuvat arvioivat itsenäisesti koko 

aineiston ja antavat pisteet kohteittain kokonaislukuna. Tarjoukset arvioidaan 

arviointikohteissa kuvatun mukaisesti. Tarjoajien tiedot arvioidaan arviointikohde 

kerrallaan ja pisteytetään nollasta kymmeneen. Samoja pisteitä voi saada samasta 

kohdasta useampi tarjoaja. Yritys saa 5 pistettä, kun tarkastettavat yksityiskohdat 

vastaavat ko. kohdan vaatimuksia. Mikäli tarjouksessa on puutteita, ne alentavat pisteitä 

ja lisäarvoa tuovat yksityiskohdat lisäävät pisteitä. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, 

jos yritys saa jostakin arviointikohteesta lopputulokseksi yhden pisteen tai vähemmän. 

Jokaisen arviointiin osallistuneen antamista kunkin arviointikohteen pisteistä lasketaan 

keskiarvo yhdellä desimaalilla. Kaikkien arviointikohteiden pisteytyksen jälkeen 

kerrotaan arviointikohteen keskiarvopisteet painoarvokertoimella (taulukko 8). Kun 

saadut luvut lasketaan yhteen, saadaan kunkin arviointiosion laatupisteet. Arviointiosien 

pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan laatuosion kokonaispisteet. Kokonaispisteet 
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muutetaan edelleen laatupisteiksi siten, että 1000 pistettä antaa 50 laatupistettä ja 450 

pistettä antaa 0 laatupistettä. Jos tarjous saa alle 450 pistettä, tarjous hylätään. Näiden 

pisteiden välillä pisteytys on lineaarinen.  

Hintapisteiden arviointi vaiheessa avataan hintakuoret. Mikäli tarjoaja hylätään 

laatupisteiden arvioinnissa, hänen hintatarjoustaan ei avata. Hintatarjouksissa 

vertailuhintana käytetään tarjottua arvonlisäverotonta kokonaishintaa. Tarjousten 

laskutoimitukset tarkastetaan. Hintapisteet lasketaan siten, että halvin hinta saa 

maksimipistemäärän 50 ja muiden tarjousten pisteet suhteutetaan halvimpaan hintaan. 

Pisteytys etenee siten että 20 % kalliimpi hinta antaa 40 pistettä ja 40 % kalliimpi hinta 

30 pistettä jne. ja lopulta 100 % kalliimpi hinta saa nolla pistettä.  

5.3.6 Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 

Tarjouksista valitaan se, joka on saanut suurimman yhteispistemäärän laatupisteet ja 

hintapisteet yhteenlaskettuna. Mikäli tarjoajat saavat saman yhteispistemäärän, valituksi 

tulee se tarjous jolla on suuremmat pisteet kohdassa ”Saneeraustöiden suoritus ja 

kehittäminen” ja sen jälkeen se, jolla on paremmat pisteet kohdassa ”Saneeraustöiden 

organisoiminen”. Valitun tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa solmitaan 

urakkasopimus.  

5.4 Sopimusmalli  

Sopimusmalli perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 98. 

Sopimusmalli sisältää tilaajan ja palveluntuottajan väliset saneeraustöitä koskevat 

toiminnalliset, tekniset sekä kaupalliset ehdot ja tiedot. Sopimukseen sisältyy myös 

urakkaohjelmassa esitetyt asiakokonaisuudet, jolloin erillistä urakkaohjelmaa ei 

asiakirjoihin sisälly. Urakkaohjelmasta urakoitsija saa tietoa työmaan olosuhteista, 

urakoitsijan ja tilaajan vastuunjaosta sekä urakkahintaan vaikuttavista seikoista. 

Urakkaohjelman avulla tilaaja voi vaikuttaa urakoitsijan toimintaan, esimerkiksi 

laadunvarmistukseen, ja osoittaa asiakohdat joita pitää tärkeänä. Urakkaohjelma 

täydentää Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja ja mikäli tilaaja haluaa poiketa näistä 

ehdoista, poikkeamat tulee ilmoittaa urakkaohjelmassa. (Kankainen & Junnonen 
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2001:51.) Sisällyttämällä urakkaohjelman asiat sopimukseen vähennetään erillisiä 

asiakirjoja ja saadaan asiakirjakokonaisuus kevyemmäksi ja yksinkertaisemmaksi 

paketiksi. Näin urakkaohjelma on selkeästi osa sopimusta, jolloin sopimuksen 

tulkintaeroja voidaan vähentää. Sopimusmallissa on muutamia vaihtoehtoisia kohtia, 

joista tilaaja voi itse päättää hankekohtaisesti mitä vaihtoehtoa käyttää.  

Sopimusmallin asiakokonaisuudet ovat: 

- sopimuskumppanit,  

- palveluntuottajan suoritusvelvollisuus,  

- maksuperuste,  

- tilaajan suoritusvelvollisuus,  

- sopimuksessa noudatettavat asiakirjat,  

- urakka-aika,  

- vakuudet ja vakuutukset,  

- tilaajan maksuvelvollisuus,  

- organisaatiot,  

- yhteiset toimitukset ja raportointi, 

- laadunvarmistus,  

- riitaisuuksien ratkaiseminen,  

- muut sopimusasiat/erityisiä määräyksiä.  

5.4.1 Sopimuskumppanit 

Sopimuskumppaneina toimivat rakennuttaja/tilaaja sekä palveluntuottaja. 

Rakennuttajana toimii vesilaitos, joka toimii myös tilaajana. Valvoja nimetään myös. 

Palveluntuottajan puolelta kirjataan palveluntuottajan edustaja sekä vastuunalainen 

työnjohtaja. Lisäksi ilmoitetaan osapuolten yhteystiedot.  

5.4.2 Palveluntuottajan suoritusvelvollisuus 

Palveluntuottajan suoritusvelvollisuutta kuvataan kertomalla lyhyesti urakan kohteesta 

ja sen sijainnista. Pääsuoritusvelvollisuuteen kuuluvat työt ja hankinnat määritellään 

tarkemmin sen lisäksi mitä YSE 98 1§:ssä on mainittu. Lisäyksenä tähän pykälään 
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palveluntuottajan tulee suorittaa työt voimassa olevien stardardien ja Infra-RYL:n 

mukaisesti. Lisäksi tilaajan tulee saada yhteys palveluntuottajan edustajaan joko 

kaikkina vuorokauden aikoina tai normaaleina työaikoina. Näistä vaihtoehdoista tilaaja 

voi valita kumpaa käyttää. Palveluntuottajan tulee välittömästi ilmoittaa tilaajan 

edustajalle urakka-alueella havaitsemistaan vesihuoltoverkkoon liittyvistä vioista, 

puutteista yms. Urakoitsija vastaa myös työnaikaisten liikennejärjestelyjen 

suunnittelusta Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella (SKTY:n julkaisu 19/99) 

mukaisesti. Liikenteen ohjauksessa on otettava huomioon lupaviranomaisten ohjeet ja 

määräykset. Järjestelyt tulee esittää ensin tilaajalle ja hyväksyttää kadunpitäjällä ja 

mahdollisesti viranomaisilla hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista.  Näistä 

toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset tarjoajan on sisällytettävä tarjoukseensa.  

Urakkarajat määräytyvät vesilaitoskohtaisesti. Urakkarajoista on erillinen 

urakkarajaliite, jossa määritellään työmaan hallinto, työmaajärjestelyt ja 

työmaapalvelut, työturvallisuus ja ympäristöasiat, työmaan laatusuunnitelma ja 

ympäristösuunnitelma sekä vastaanottoon ja käyttöönottoon liittyvät seikat.  

Urakkarajana on runkojohtojen osalta liittäminen olemassa olevaan runkojohtoon, mutta 

kiinteistöjen tonttijohtojen osalta urakkaraja voi olla joko runkojohdossa tai tontin 

rajalla. Urakkaan kuulumattomia töitä ja hankintoja ovat kiinteistöjen tonttijohtojen 

saneeraus. Urakoitsijan toivotaan saneeraavan myös tonttijohtoja, mutta niiden 

saneerauksesta sopiminen on kiinteistön omistajan ja urakoitsijan välinen asia jossa 

vesilaitos voi olla edesauttamassa sopimuksen syntyä. Palveluntuottajan 

suoritusvelvollisuuteen kuuluu suorittaa urakka-alueella yksikköhintaluettelossa 

mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainitsemillaan yksikköhinnoilla sekä 

tarvittaessa yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä.  

Sopimussuhteet on määritelty siten, että palveluntuottaja toimii pääurakoitsijana. 

Aliurakoitsijat on hyväksytettävä tilaajalla eikä aliurakoitsijoita saa ketjuttaa yhtä 

porrasta enempää. Myös aliurakoitsijoiden on toimitettava hankintailmoituksessa 

vaaditut tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.  

Urakoitsijan sivuvelvollisuudet on määritelty YSE 98 2§:ssä. Niihin lisäyksenä 

palveluntuottajan on toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvitykset 12 kk välein, 



 

 

75 

mikäli urakan kesto on yli 12 kk. Tämän lisäksi palveluntuottajan on huolehdittava, että 

jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan kuvallinen tunniste.  

Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva 

työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja sekä veronumero. Palveluntuottajalle kuuluu 

myös työmaan toimintaan liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen.  

Työmaapalveluista on määrätty YSE 98 3§:ssä. Tätä pykälää tarkennetaan 

sopimuksessa siten, että tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön 

työkohteissa niiden toteuttamiseksi tarvittavat alueet. Tästä on kuitenkin sovittava 

etukäteen tilaajan kanssa.  

Työmaan johtovelvollisuudet on määritelty YSE 98 4§:ssä. Päätoteuttaja on vastuussa 

tehtävien töiden työturvallisuudesta. Palveluntuottajan tulee huolehtia että tehtävät 

tulevat tehtyä oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Tehtävät tulee 

tehdä sopimuksen ja tehtäväkuvausten mukaan. YSE 98 4§:n lisäten tilaajan edustajalla 

on oikeus määrätä palveluntuottaja ryhtymään sopimuksen mukaisiin toimenpiteisiin, 

mikäli palveluntuottaja laiminlyö tehtävien aloittamisen, alittaa vaaditun laatutason tai 

muusta syystä.  

Sopimusmalliin on liitetty sopimusmallit yhteistyöstä kolmansien osapuolten kanssa 

sekä kiinteistönomistajien kanssa. Palveluntuottajan on mahdollista tehdä urakoitsijan ja 

kolmansienosapuolien välisellä yhteistyösopimuksella töitä kadunpitäjän ja muiden 

verkostojen omistajien kanssa. Tämän sopimuksen lisäksi palveluntuottajan on 

mahdollista tehdä urakkasopimuksia alueen kiinteistöjen kanssa koskien tonttijohtojen 

saneerausta urakkarajalta kiinteistön alueelle YSE 98:n ehdoilla. Palveluntuottajan 

tehdessä sopimuksen tonttijohtojen saneerauksesta pidättää rakennuttaja oikeuden ottaa 

työmaan rakennuttaminen itselleen missä vaiheessa hanketta tahansa.  

5.4.3 Maksuperuste 

Maksuperusteena käytetään tavoitehintaa. Tavoitehinta perustuu palveluntuottajan 

antamiin yksikköhintoihin ja tilaaja maksaa toteutuneet kustannukset tavoitehintaan 

saakka. Tavoitehinnan toteutuminen tarkistetaan hankkeen lopuksi. Tavoitehinnan ylitys 

tai alitus jaetaan siten, että tavoitehinnan ylittyessä tavoitehinnan yli menevästä 
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osuudesta lankeaa maksettavaksi 70 % palveluntuottajalle ja 30 % tilaajalle. Alle 

tavoitehinnan mentäessä jaetaan alittava osuus prosenttiosuuksin 50 % 

palveluntuottajalle ja 50 % tilaajalle. Nämä osuudet ovat suuntaa antavia ja 

laitoskohtaisesti sovittavissa neuvottelujen aikana.  

5.4.4 Tilaajan suoritusvelvollisuus 

Tilaajan suoritusvelvollisuus urakassa on sopimuksessa määritelty siten, että tilaaja ei 

suorita rakennuskohteessa urakka-aikana rakennustöitä, eikä urakkaan sisälly tilaajan 

hankintoja. Tämä tarkoittaa että väliaikainen vedenjakelu sekä viemäriveden 

ohipumppaukset ovat urakoitsijan vastuulla kuten myös väliaikaiset järjestelyt 

hulevesien poisjohtamiseksi.  

5.4.5 Sopimuksessa noudatettavat asiakirjat 

Sopimuksessa noudatettavat asiakirjat on määritelty YSE 98 13§:ssä. Tästä pykälästä 

poiketaan siten, että urakkaohjelma jää pois kaupallisten asiakirjojen luettelosta ja sen 

sijaan työturvallisuusasiakirjat tulevat noudatettavaksi urakkarajaliitteen jälkeen. 

Urakkasopimus on pätevyysjärjestyksessä ensimmäinen. Työturvallisuusasiakirjojen 

jälkeen tulee tarjous liitteineen. Teknisten asiakirjojen järjestykseen ei tule muutoksia.  

5.4.6 Urakka-aika 

Urakka-aikaa koskevat pykälät ovat YSE 98 17§ ja 18§. Sopimusaika ja sopimuksen 

päättymisajankohta on tilaajan määriteltävä sopimukseen. Lisäyksenä YSE 98 17§:ään, 

palveluntuottajalla on oikeus aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu. 

Työt aloitetaan tutustumalla alueeseen ja tehtäviin vähintään kaksi viikkoa ennen töiden 

aloittamista. Sopimuksen päättymisajankohtana urakan on oltava valmiina. Kun 

sopimus loppuu palveluntuottaja luovuttaa tilaajalle kohteen asiakirjat ja hoitaa tiedon 

siirtämisen. Sopimusaikaa voidaan myös jatkaa osapuolten yhteisellä päätöksellä vuosi 

kerrallaan ja se mihin asti voidaan jatkaa, on kirjattava sopimukseen. Urakkaan voidaan 

määritellä välitavoitteita ja mikäli niitä on, ne on kirjattava sopimukseen.  

Palveluntuottajalle voidaan määrätä sanktioita toiminnallisesta laiminlyönnistä, kuten 

tehtävän suorittamisen laiminlyönnistä tai suoritusohjeista poikkeamisesta. Sanktioina 
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toimivat kirjallinen muistutus, sakko, palveluntuottajan edustajan vaihto ja urakan 

purku. Sopimukseen kirjataan palveluntuottajan tekemistä poikkeamista seuraavat 

sanktiot ja niiden suuruus.  

Poiketen YSE 98 91§:stä Oikeus urakoitsijan laiminlyönnin korjaamiseen, tilaajalla on 

oikeus korjauttaa puute palveluntuottajan kustannuksella, ellei palveluntuottaja korjaa 

puutetta tilaajan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kaikki kustannukset peritään 

kaksinkertaisina palveluntuottajalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt kunnes 

poikkeamat ja puutteet on korjattu. Toistuvat puutteet ja laiminlyönnit voivat johtaa 

sopimuksen purkamiseen. Urakoitsijalla on mahdollisuus myös bonukseen 

asiakastyytyväisyyden perusteella. Menettely sovitaan tarjouskilpailun aikana ja 

kirjataan sopimukseen.   

5.4.7 Vakuudet ja vakuutukset 

Poiketen YSE 98 37§:n tilaajan vakuudenantovelvollisuudesta, tilaaja ei esitä selvitystä 

eikä aseta vakuutta maksuvelvollisuutensa täyttämisestä. YSE 98 31§:ssä määrätään 

vastuista kolmannelle henkilölle ja 38§:ssä rakennuskohteen vakuuttamisesta. Näihin 

pykäliin lisätään ehto, jonka mukaan niissä vahinkotapauksissa, joissa vesilaitos voi olla 

laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vesilaitos hoitaa 

korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on aiheutunut 

palveluntuottajan sopimusvelvoitteen laiminlyönnistä eikä hän ole korvannut 

rikkomustansa kolmannelle henkilölle, on vesilaitoksella oikeus kohdistaa 

palveluntuottajaan korvausvaade. Vesihuoltolaitoksella on oikeus korvausvaateeseen 

myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu vesilaitokselle muuta vahinkoa. 

Vakuutusten osalta vesilaitoksilla on tuotevastuuvakuutus vedenlaadussa tapahtuvia 

muutoksia varten oman toimintansa osalta. Palveluntuottajalta edellytetään riittävää 

sopimuskohtaista rakennus- ja asennustyövakuutusta, jonka suuruus on sopimuksessa 

tarkemmin määritelty. RA-vakuutus on omaisuusvakuutus, joka korvaa esim. laitteille 

tai muulle omaisuudelle tapahtuneet vahingot. Lisäksi palveluntuottajalla on oltava 

voimassaoleva toiminnanvastuuvakuutus, joka korvaa kolmannelle osapuolelle 

tapahtuvat vahingot.  
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5.4.8 Tilaajan maksuvelvollisuus 

Maksuvelvollisuudesta säädetään YSE 98:n 39-42§:ssä. Sopimushinta muodostuu 

mitattujen suoritemäärien ja sopimuksen mukaisten yksikköhintojen perusteella. 

Maksuperusteena on tarjouslomakkeessa ilmoitettujen yksikköhintojen perusteella 

muodostuva tavoitehinta ja sopimuksessa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. 

Poikkeuksena YSE 98 40§:ään maksut suoritetaan kuukausittain. Ennakkomaksua ei 

suoriteta. Yli kahden vuoden sopimuksissa sopimushinta sidotaan 

maarakennuskustannusindeksiin. Kaikki työt on suoritettava tehtävämäärittelyissä 

selostetuilla tavoilla. Muutos- ja lisätöistä on sovittava kirjallisesti tilaajan kanssa. 

Poikkeuksena YSE 98 41§:ään, laskujen maksuaika on 21 vrk.  

5.4.9 Organisaatiot 

Sopimuksessa ilmoitetaan tilaajan sekä palveluntuottajan edustajat. Sopimuksessa 

palveluntuottaja määrätään esittämään edustajansa jo tarjouspyynnössä. Tilaaja voi 

hylätä palveluntuottajan esittämän työnjohdon. Palveluntuottajan on nimettävä urakkaa 

varten vastaava työnjohtaja sekä työn työturvallisuudesta vastuussa oleva henkilö, 

joiden tiedot kirjataan tähän sopimuksen kohtaan. YSE 98 56§ määrätään Urakoitsijan 

työnjohdosta ja 57§ työsuojelusta. Näihin pykäliin lisäten palveluntuottajan edustajan ja 

vastaavan työnjohtajan sekä vähintään yhden työntekijän jokaisesta työryhmästä on 

kyettävä kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti suomenkielellä. Lisäksi 

asiantuntijoiden vaihtaminen ilman pakottavaa syytä tai sopimatta siitä tilaajan kanssa 

etukäteen aiheuttaa palveluntuottajalle 1000 euron sanktion.  

5.4.10 Yhteiset toimitukset ja raportointi 

Yhteisiin toimituksiin kuuluvat katselmukset, työmaakokoukset, ja tarkastukset. Näihin 

liittyvät YSE 98:n pykälät 63-74. Lisäyksenä YSE 98 65§:ään pidetään aloituskatselmus 

urakka-alueella ennen työn aloittamista. Katselmuksessa käydään maastossa läpi 

urakka-alueen ja urakan kohteena olevien vesihuoltoverkkojen kunto ja todetaan 

sopimukseen kuuluvat, sekä tilaajan tai kolmansien osapuolten suoritettavaksi tulevat 

tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Katselmus järjestetään myös sopimuksen 

päättyessä sekä sopimusaikana kerran vuodessa, jolloin tarkastetaan 
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sopimusvelvollisuuksien täyttyminen ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat 

poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna. Katselmuksissa 

läsnä ovat molemmat sopijaosapuolet ja katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka 

molemmat osapuolet allekirjoittavat. Lisäyksenä YSE 98 66§:ään työmaakokouksia 

pidetään noin neljän viikon välein. Työmaapäiväkirjasta on säädetty YSE 98 75§:ssä ja 

sopimuksessa pykälää tarkennetaan siten, että työmaapäiväkirjaan kirjattavat asiat on 

lueteltu sopimuksessa. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä: 

- päivittäiset olosuhdehavainnot, 

- töiden aloitus- ja lopetusajat, 

- tehdyt työt, 

- tehdyt tarkastukset, 

- laadunvalvontatoimenpiteet, 

- käytetyt tilaajan materiaalit, 

- toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö), 

- mahdolliset muut havainnot urakka-alueella, 

- tilaajan reklamaatiot, 

- vahingot, 

- asiakaspalaute.  

Työmaapäiväkirjan allekirjoittavat palveluntuottajan vastuullinen työnjohtaja ja tilaajan 

valvoja.  

Takuutarkastus on määritelty YSE 98 74§:ssä. Lisäyksenä tähän pykälään pidetään 

tilaajan pyynnöstä takuuajan puolivälissä välitarkastus. Välitarkastuksen osalta 

noudatetaan takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä soveltuvin osin.  

Raportoinnin osalta määrätään palveluntuottaja toimittamaan tilaajalle laadunvalvontaan 

liittyvien mittausten tulokset välittömästi sekä laatia kuukausikohtaiset raportit 

laaduntarkistuksista. Kaikki sopimusajan raportointi luovutetaan tilaajalle. Kaikki 

poikkeamat raportoidaan poikkeamailmoituksella.  
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5.4.11 Laadunvarmistus 

Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Nämä kokeet eivät 

korvaa palveluntuottajan laadunvalvontaa. YSE 98 10§:n mukaan urakoitsijan on 

vaadittaessa osoitettava miten hän varmistaa suorituksensa laadun. Sopimuksessa 

palveluntuottajalta vaaditaan laatusuunnitelman laadintaa. Laatusuunnitelmassa tulee 

esittää mm. seuraavat seikat: 

- laadunvalvontaorganisaatio toteutustasolla, 

- tiedonkulun varmistaminen, 

- laadunvalvonnassa käytettävät laitteet, 

- aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden työn ja toimitusten laadun varmistaminen, 

- kelpoisuuden osoittaminen ja laadunmittaustulosten dokumentointi, 

- riskienhallinta. 

Vastaava suunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla. Laatusuunnitelma 

tulee esittää ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Työnaikaisesta laadun seurannasta 

vastaa palveluntuottaja. Palveluntuottajan tulee huolehtia omalla kustannuksellaan 

laadunohjauksen, laadunvarmistuksen ja laadunarvostelun kuuluvasta näytteenotosta ja 

tutkimuksesta. Sopimusosapuolten suorittamien laadunvalvontatutkimusten ja -

mittausten tulokset on toimitettava toiselle osapuolelle tiedoksi. 

5.4.12 Riitaisuuksien ratkaiseminen 

YSE 98:n 92§ määrittelee missä oikeudessa riitaisuudet ratkaistaan. Poikkeuksena tähän 

pykälään riita-asiat on määritelty ratkaistavaksi vesilaitoksen itse määräämässä 

käräjäoikeudessa.  

5.4.13 Muut sopimusasiat/erityisiä määräyksiä 

Muina sopimusasioina määritellään sopimuksenkieleksi suomi sekä yhteistyökieleksi 

suomi. Sopimuksen purkamiseen ja irtisanomiseen määrätään lisäyksenä YSE 98 

78§:ään Urakoitsijan sopimusrikkomus ja 79§:ään Urakoitsijan konkurssi tai 

suorituskyvyttömyys vesilaitoksen oikeus purkaa sopimus kokonaan tai määrätyiltä osin 

tietyillä ehdoilla. Näitä ehtoja ovat: 
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- palveluntuottaja joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että 

sopimusvelvoitteiden täyttyminen vaarantuu, 

- palveluntuottaja joutuu yritysjärjestelyihin ja urakkasopimuksen oikeuksien ja 

velvoitteiden siirtymisestä ei erikseen sovita, 

- vesilaitoksella on syy uskoa, ettei palveluntuottaja kykene suorittamaan 

velvoitteitaan sovitussa aikataulussa. 

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kolmen kuukauden irtisanomisajalla, 

jos toinen toistuvasti rikkoo sopimusvelvoitteensa eikä korjaa toimintaansa.  

Työvoimamääräyksinä palveluntuottajan on annettava työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. 

Kaikilla työntekijöillä tulee olla kuvallinen ja veronumerollinen henkilökortti, jossa on 

työnantajan ja työntekijän nimet. Ulkomaalaisella työntekijällä on oltava vaaditut luvat. 

Palveluntuottajan on pystyttävä osoittamaan että hän itse sekä alihankkijat noudattavat 

suomalaisia työehtosopimuksia sekä sopimuksessa ja työturvallisuusasiakirjassa 

mainittuja vaatimuksia ja vastaa siitä että ulkomaalaiset työntekijät maksavat 

suomalaisen lainsäädännön edellyttämät verot. Palveluntuottajalla on myös velvollisuus 

osoittaa ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteiden täyttäminen, sekä ottamaan 

omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan että alihankkijat toimivat 

vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa 

kuukausittain verottajalle sopimansa urakat ja alihankkijoilleen maksamat maksut. 

Palveluntuottajan tulee pitää luetteloa työmaan työntekijöistä ja ilmoittaa kuukausittain 

verottajalle tiedot työntekijöistä.  

5.4.14 Sopimuskappaleet 

Sopimuksia tehdään aina kaksi kappaletta. Sopimukset ovat samansisältöiset ja yksi 

luovutetaan kummallekin osapuolelle. Loppuun lisätään sopimusosapuolien 

allekirjoitukset sekä kahden todistajan allekirjoitukset ja nimet. 
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5.5 Riskit 

Urakointiin liittyvien riskien tunnistamiseksi ja niiden hallitsemiseksi tehokkain keino 

on hankekohtainen riskien kartoittaminen urakkaneuvotteluvaiheessa. Riskien 

kartoituksen perusteella voidaan laatia riskienjakosuunnitelma. Riskien jakamisen 

kehittämiseen vesihuoltohankkeissa on tarvetta. (Vesisama workshop 2014.) 

Riskienjakoa varten on tunnistettava riskit, arvioitava niiden suuruus, määriteltävä 

hallintatoimenpiteet erikseen sekä riskien ehkäisemiseksi että riskien realisoituessa, ja 

lopuksi asetettava riskinkantaja.  

Riskien kartoittamiseen voidaan lähteä liikkeelle toiminnan eri vaiheista ja määritellä 

kullekin vaiheelle omat riskit. Riskit voidaan jaotella sopimusvaiheen riskeiksi, 

suunnittelun riskeiksi, työn aikaisiksi riskeiksi, sekä takuuajan riskeiksi. Nämä vaiheet 

voidaan edelleen jakaa pienemmiksi osiksi. Työn aikaiset riskit voidaan jakaa 

esimerkiksi työn aloitukseen liittyviksi riskeiksi ja lopetusvaiheen riskeiksi. Hankkeen 

vaiheiden läpikäynti on perusteellinen tapa, jolloin käymällä koko hanke läpi jokaisen 

vaiheen riskit tulee tunnistettua. Tunnistuksen jälkeen riskit voidaan ryhmitellä ja siihen 

on erilaisia tapoja. Ryhmittely voidaan tehdä jaottelemalla riskityypit esimerkiksi 

teknisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin, työturvallisuusriskeihin, aikatauluriskeihin, 

organisaatioriskeihin, ympäristöriskeihin, hallinnollisiin riskeihin, ja terveydellisiin 

riskeihin. Tunnistuksen jälkeen riskien suuruutta arvioidaan ja määritellään 

hallintatoimenpiteet. Riskien suuruuden arviointi suoritetaan arvioimalla 

todennäköisyyttä ja vakavuutta asteikolla 0-4 ja kertomalla nämä arvot keskenään. 

Lopuksi asetetaan riskille kantaja. Riskienjakosuunnitelman täyttäminen on osa 

tarjouspyyntöä ja lomake voidaan ottaa esille neuvottelujen aikana. Neuvotteluissa 

lomaketta voidaan yhdessä käydä läpi ja keskustella hankkeen riskeistä molempien 

osapuolten näkökulmista. 

Riskien jaossa on huomioitava urakoitsijan rajalliset mahdollisuudet hankkia 

vakuutuksia. Urakoitsijalla on toiminnanvastuuvakuutuksen lisäksi RA-vakuutus eli 

rakennus- ja asennustyövakuutus. RA-vakuutus on omaisuusvakuutus, joka korvaa 

työkohteessa tapahtuvat omaisuusvahingot työkohteelle, kuten putkille, koneille ja 

laitteille jotka on tarkoitus jättää pysyväksi osaksi työn kohteena olevaan omaisuuteen. 
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RA-vakuutus ei ole vastuuvakuutus eikä se korvaa vahingonkorvausvastuita. 

Vesilaitoksella on puolestaan tuotevastuuvakuutus. Tuotevastuuvakuutus korvaa, jos 

toimitetun veden laadussa on luovutushetkellä poikkeama joka aiheuttaa henkilö- tai 

esinevahingon kolmannelle osapuolelle ja vahingon aiheuttaja on siitä 

vahingonkorvausvastuussa. Urakoitsija ei saa tuotevastuuvakuutusta, sillä hän ei ole 

tuotteen liikkeelle laskija. Jos veden laadussa tapahtuu heikkenemistä siten, että se 

aiheuttaa vahinkoa, vahinkoa kärsinyt mahdollisesti hakee korvausta suoraan 

aiheuttajalta, eli urakoitsijalta, vahingonkorvauslain perusteella. Tässä tilanteessa 

urakoitsijan toiminnanvastuuvakuutus korvaa vedenlaadun heikkenemisen aiheuttamat 

henkilö- ja esinevahingot, silloin kun vakuutuksenottajana oleva yritys on aiheuttanut 

vahingon ja on siitä vastuussa. (Nygren 2014.) Juuri vedenlaatuun liittyvä vastuu on 

yksi keskeisistä vastuukysymyksistä. Väliaikaisen vedenjakelun aikana vastuu 

toimitetusta vedestä säilyy vesihuoltolaitoksella. Lähtökohtana riskien jaolle voidaan 

pitää sitä, että riskin ottaa kannettavakseen osapuoli, jolla on suurimmat mahdollisuudet 

hallita ja vaikuttaa riskiin. Tästä lähtökohdasta katsottuna vedenlaadun vastuuta 

väliaikaisen vedenjakelun aikana on vaikeaa siirtää yksipuolisesti kummallekaan 

osapuolelle. Urakoitsijan mahdollisuus vaikuttaa vedenlaatuun alkaa saneerausalueen 

rajalta, mikäli sitä ennen verkostossa tapahtuu laadun muutoksia, urakoitsija ei voi olla 

niistä vastuussa. Tällöin riski voidaan myös jakaa, jolloin osan siitä kantaa urakoitsija, 

osan vesihuoltolaitos.  

Kumppanuussopimuksessa riskien jako hyödyttää kaikkia osapuolia. Riskien jaolla 

voidaan kannustaa urakoitsijaa kustannustehokkuuteen ja tekemään laadukasta työtä. 

Tämä puolestaan hyödyttää tilaajaa. Riskien jakoon tulisi löytää tasapaino, jossa 

molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Kun riskejä jaetaan, urakoitsijan näkökulmasta 

riskeihin tulee sisältyä mahdollisuus hyötyä niistä. Tilaajan kannalta puolestaan riskien 

siirto maksaa. Liian suuri riskin siirto, jota urakoitsija ei pysty kantamaan aiheuttaa 

lisäkustannuksia ja vähentää hankkeen kustannuksista saatavaa hyötyä ja arvoa. 

Toisaalta liian vähäinen riskien siirto urakoitsijalle voi myös rajoittaa kustannuksista 

saatavaa arvoa rahalle. Tiettyjen riskien siirtäminen urakoitsijalle voi tuoda tehokkuutta 

ja innovaatioita sekä parantaa laatua.  
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5.6 Laatu 

Kun töitä siirretään suuressa määrin urakoitsijalle, laadun painotus kasvaa. 

Aluesaneerausmallissa haluttiin kiinnittää erityistä huomiota laadunvarmistukseen. 

Alalle halutaan luoda uusia käytännönläheisiä käytäntöjä laadunvarmistustoimintaan. 

Laadun tarkastamiseen ja todentamiseen liittyvän toimintakulttuurin muutokselle on 

todettu olevan tarve (Vesisama workshop 2014). Tähän tulee hyvä tilaisuus uuden 

saneerausmallin käyttöönoton yhteydessä. Aluesaneerausmallissa urakoinnin sekä 

lopputuotteen laatu on pyritty ottamaan huomioon hankinnan kaikissa vaiheissa.  

Työn laatuun voidaan vaikuttaa urakoitsijan osaamistason varmistamisella, oikealla 

toteutustavan valinnalla sekä standardoitujen tuotteiden käytöllä ja kattavalla 

valvonnalla. Laatuvaatimusten tarkalla kuvauksella sopimuksessa, poikkeamien 

korjaamiseen liittyvien vastuiden ja toimintatapojen määrittämisellä sekä työn laadun 

jatkuvalla mittaamisella voidaan hallita laatuun liittyviä riskejä. (Vesisama workshop 

2014.) Hankintailmoituksessa urakoitsijoiden osaamistasoa arvioidaan aiempien 

referenssien ja asiantuntijoiden perusteella. Neuvotteluihin valitaan ehdokkaat 

taloudellisten resurssien, referenssien, ja laatujärjestelmän perusteella. Aiemmat 

referenssit kertovat urakoitsijan taitojen ja osaamisen lisäksi yrityksen asiakkaista. 

Saadakseen lisää asiakkaita yrityksillä täytyy olla ennestään tyytyväisiä asiakkaita. 

Laatujärjestelmän käytöllä ja sen soveltamisella yritys osoittaa tekevänsä laadukasta 

työtä.  

Tarjouspyynnössä laatu nousee merkittäväksi tekijäksi urakoitsijaa valittaessa. 

Tarjouspyyntövaiheessa arvioidaan urakoitsijan työn laatua että pyritään varmistamaan 

lopputuotteen laatu. Tarjouspyyntövaiheessa urakoitsijan osaamista arvioidaan 

henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Työnjohtajalla tulee olla kokemusta ja hänelle 

on varattava riittävästi aikaa työmaalla. Näin voidaan varmistua työn riittävästä 

valvonnasta ja laadusta. Työn laatu pyritään varmistamaan urakoitsijan 

saneerausratkaisujen ja työn raportoinnin kuvaamisella. Lopputuotteen laadun 

varmistamiseksi urakoitsijan on kuvattava raportoinnin lisäksi omaehtoista työn laadun 

valvontaa sekä toimintaa poikkeamatapausten osalta. Näiden lisäksi urakoitsijaa 

pyydetään esittämään kehitysehdotuksia miten se voi parantaa omaa laaduntuottoaan. 
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Aluesaneerausmallissa urakoitsijaa kannustetaan kehittämään toimintaansa ja 

yhteistyötä tilaajan kanssa mm. laadun näkökulmasta. Keskittyminen yhteiseen 

projektiin tuo vuoropuhelua ja kehittää yhteistä laadunvarmistusta.  

Sopimukseen laadunvarmistus on tuotu esiin painottamalla standardienmukaisuutta, 

laatusuunnitelman tekoa ja dokumentointia. Työssä tulee käyttää standardien mukaisia 

materiaaleja ja työ on suoritettava standardeissa kuvatulla tavalla. Työn suoritukseen 

kuuluvat myös laadunvarmistukseen liittyvät toimenpiteet kuten näytteenotot ja 

tutkimukset. Ennen töiden aloitusta tehtävän verkoston kunnon arviointia ohjaa 

viemäreiden osalta standardi SFS-EN 13508, Rakennusten ulkopuolisten 

jätevesijärjestelmien tarkastus ja arviointi. Kaivamattomien menetelmien käyttöä 

ohjaavat standardit: 

- SFS-EN ISO 11295, Kunnostamisessa käytettävien muoviputkijärjestelmien 

luokittelu ja suunnittelutiedot, 

- SFS-EN ISO 11296, Muoviputkijärjestelmät maahan asennetun paineettoman 

viemäriverkoston korjaamiseen 

- SFS-EN ISO 11297, Muoviputkijärjestelmät maanalaisten paineviemäri-

verkostojen peruskorjaukseen,  

- SFS-EN ISO 11298, Muoviputkijärjestelmät maahan asennetun paineellisen 

vedenjohtamisverkoston korjaamiseen.  

Standardeissa on määritelty vaadittavat asennuksen jälkeiset testit ja niiden 

minimivaatimukset. Näiden lisäksi viemäreiden korjausta ja kunnostusta ohjaa SFS-EN 

13380 Kiinteistöjen ulkopuolisten viemärijärjestelmien saneerauksessa ja korjauksessa 

käytettävien osien yleiset vaatimukset. Standardien lisäksi työtä ohjaa InfraRYL-

laatuvaatimusjärjestelmä. VVY:n julkaisu Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden 

yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013 ovat osa sopimusasiakirjoja ja myös 

niissä annetaan määräyksiä saneeraustyölle. Ohje täydentää InfraRYL-julkaisuissa 

esitettyjä vaatimuksia siten, että siinä on otettu huomioon vesijohtojen ja viemäreiden 

saneeraustöissä ominaisia työvaiheita. Sopimuksen mukaisesti urakoitsija velvoitetaan 

toimittamaan laadunvalvontaan liittyvien mittausten tulokset tilaajalle välittömästi ne 

saatuaan sekä laatimaan kuukausittaiset raportit laaduntarkistuksista. Takuuajaksi on 



 

 

86 

sopimuksessa määritelty YSE 98:n mukaiset kaksi vuotta. Hankekohtaisesti voi olla 

syytä harkita pidempää takuuaikaa. Takuuajan puolivälissä pidettävä välitarkastus 

osaltaan varmistaa työn ja tuotteen laatua.  

Tällä hetkellä urakoitsijoiden laadunvalvontamenetelmistä ei ole yhtenäisiä suosituksia 

tai hyväksyttyjä ohjeita, joten laadunvarmistamisessa on eroja. Standardeissa 

mainittujen laadunvarmistusmenettelyjen lisäksi urakoitsijoiden omaehtoiseen 

laadunvarmistamiseen ja itselleluovutukseen olisi saatava yleiset suositukset. 

Urakoitsijan omaehtoiseen laadunvarmistamiseen urakoitsijan kuuluu dokumentoida 

kaikki saneerauksen oleelliset työvaiheet. Dokumentointi sisältää saneerauksen 

perustiedot kuten päivämäärä, paikka jne. Lisäksi on dokumentoitava saneerattavan 

putkiston taustatiedot, saneerauksessa käytetyt laitteistot ja materiaalit, 

puhdistusmenetelmät ja puhdistuksen tarkistustapa ja tulokset, saneerausmenetelmän 

kuvaus, haara- ja liitoskohtien saneerausmenetelmät, materiaalit ja sijainnit, sekä 

lopputarkastuksen menetelmät ja tarkistettavat ominaisuudet sekä tulokset. (Pelto-

Huikko & Kaunisto 2012: 86-87.) Omaehtoisen laadunvarmistamisen lisäksi 

saneerauksessa tulee käyttää laadukkaita ja tarkoitukseen sopivia materiaaleja. VTT 

myöntää sertifikaatteja saneeraustuotteille, -järjestelmille sekä -menetelmille. 

Sertifiointi sisältää tyyppitestejä, sekä sisäisen ja ulkoisen laadunvalvonnan. 

Tyyppitesteissä tuotteen on läpäistävä asetetut testit vaadituilla arvoilla. Sisäisen 

laadunvarmistuksen arviointi suoritetaan arvioimalla laadunvarmistusmenettelyjä ja 

niiden toimivuutta. Ulkoiseen laadunvalvontaan kuuluu yrityksen vuosittainen 

laadunvalvonta, jossa yrityksen toimintaa arvioidaan säännöllisesti. (Pelto-Huikko & 

Kaunisto 2012: 51-52.) Sertifioitujen menetelmien tai tuotteiden käyttö varmistaa että 

tuotteen laatu on ulkoisesti varmennettu ja että sitä valvotaan säännöllisesti. Pelkkä 

tuotteen laatu ei kuitenkaan kerro sitä että se soveltuu kaikkeen, vaan ensin on 

varmistuttava siitä että kyseinen menetelmä tai tuote on varmasti soveltuva 

käyttökohteeseensa.  

Koko urakan ajan valvonnan tasosta on huolehdittava. Valvonta tulee suorittaa 

ammattitaidolla ja siihen tulee olla käytössä asiansa osaava valvoja. Valvojan tulee 

tuntea käytettävät saneerausmenetelmät, laadunvarmistusmenetelmät, sekä 
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dokumentoinnit. Pystyäkseen hoitamaan työnsä hyvin valvoja tarvitsee hyvät 

suunnitelmat ja määritellyt laatuvaatimukset muuten valvojan taidoista ei ole apua.  

5.7 Yhteistoimintamalli urakoitsijan ja kolmansien osapuolien välillä 

Urakoitsijan ja kolmansien osapuolten väliset sopimukset on jaettu kahteen erilliseen 

sopimukseen. Toinen sopimus on kiinteistön omistajien kanssa solmittava kiinteistön 

vesihuollon saneerauksen urakkasopimus, ja toinen on muiden kolmansien osapuolten 

kanssa solmittava yhteistyösopimus. Nämä sopimukset ovat itsenäisiä osia, joita 

voidaan hyödyntää urakassa kun siitä on yhteisesti sovittu.  

5.7.1 Kiinteistöjen urakkasopimus urakoitsijan ja kiinteistöjen välillä 

Tonttijohtojen saneerauksessa kyse voi olla pelkästä viemäriputken sujuttamisesta tai 

koko tonttijohtojen täydellisestä uusimisesta sisältäen kuivatusvesien erottelun. 

Saneeraus voidaan jakaa vaiheisiin, joita ovat johtojen puhdistus ja kunnon tarkistus, 

saneerauksen suunnittelu, maanrakennustyöt, johtojen ja niihin liittyvien laitteiden ja 

rakennelmien saneeraus, johtojen liittäminen yleiseen verkkoon, ja maanrakennustöiden 

viimeistelytyöt katu/piha-alueella. Saneerauksen suunnitteluun tulisi kiinnittää 

enemmän huomiota tonttijohtoja saneerattaessa. Näin voidaan havaita itse 

saneeraustyön yhteydessä ilmeneviä ongelmia ja varautua niihin. (Vesi- ja 

viemärilaitosyhdistys 2002: 92-93.)  

Tonttijohtojen saneerauksessa on otettava huomioon että työn tilaajana toimii tavallinen 

kuluttaja. Hänellä ei ole yleensä aavistustakaan miten tai millaisin materiaalein hänen 

tonttijohtonsa on rakennettu. Saneerausmenetelmistä kiinteistöjen omistajilla on hyvin 

harvoin tietoa. Tässä tilanteessa kiinteistön omistaja on urakoitsijan tiedon varassa. 

Mikäli halutaan tehdä yksilöity tarjous, on ennen sopimuksen tekoa tehtävä tarpeellisia 

mittauksia ja olosuhteiden tarkastuksia. Jos näin ei toimita, on tarjous tehtävä varauksia 

sisältävänä. Hinta voidaan sitoa esimerkiksi saneerausmenetelmään ja mikäli 

menetelmän käyttö ei ole mahdollista olosuhteista johtuen, osapuolten velvollisuuksia 

voidaan tarkastella uudelleen tai he voivat vetäytyä urakasta. (Vesi- ja 

viemärilaitosyhdistys 2002: 93-94.)  
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Aluesaneeraussopimukseen on urakoitsijalle lisätty mahdollisuus saneerata kiinteistöjen 

tonttijohtoja. Nämä sopimukset tehdään aluesaneeraussopimuksen ehdoilla eli YSE 

98:aa käyttäen. Kiinteistönomistajien kanssa tehtävät sopimukset ovat pelkästään 

urakoitsijan ja kiinteistönomistajan välisiä. Vesilaitos voi kuitenkin ottaa työmaan 

rakennuttamisen itselleen missä vaiheessa hanketta tahansa. VVY:n uudet 

saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat ovat soveltuvia myös tonttijohtojen 

saneeraukseen, mutta ovat sen verran laajoja että niiden käyttö sellaisenaan tekisi 

sopimuksesta turhan raskaan. Kiinteistön omistajia varten laadittiin KTVVS-

tutkimuksen sopimusmallin pohjalta oma sopimusmalliasiakirja, jota vesilaitos voi 

jakaa saneerattavan alueen kiinteistöille. Sopimusehtoina toimivat YSE 98, 

työselityksenä käytetään VVY:n Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleistä 

työselitystä 2013 sekä InfraRYL-järjestelmää.  

Palveluntuottajan suoritusvelvollisuuteen kuuluu:  

- tarpeellisten materiaalien, laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, 

- vesijohdon sujutus tai rakentaminen runkoputken liitoskohdasta vesimittarille 

saakka, 

- jätevesiviemärin sujutus tai rakentaminen runkoviemäristä kiinteistön 

tarkastuskaivolle saakka ja ko. tarkastuskaivon saneeraus, 

- sadevesiviemärin rakentaminen, 

- liitostöiden tilaaminen vesihuoltolaitokselta, 

- työmaapalveluiden järjestäminen ja yleinen työmaan johtaminen, 

- mahdolliset luvat katualueella työskentelyä varten sekä muut luvat. 

 

Mikäli urakan toteuttaminen ei onnistu suunnitellulla tavalla, sovitaan saneerauksen 

toteuttamistavasta uudelleen tarpeellisilta osin. Urakkahinta ja aikataulu tarkistetaan 

vastaavasti muutosten johdosta. Tilaajan suoritusvelvollisuuksiin kuuluu asiakirjojen 

hankinta sekä mahdollisesti joidenkin lupien hankkiminen. Nämä eritellään 

sopimuksessa. Takuuaikana käytetään YSE 98:n mukaisesti kahta vuotta. Sopimukseen 

eritellään urakan aikataulu sekä hinta ja maksut. Urakka voidaan tehdä kokonaishinnalla 

tai vesilaitoksen voimassa olevan sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. 

Sopimuksesta tai sen tulkinnasta syntyvät erimielisyydet ratkaistaan yleisessä 
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alioikeudessa. Lopuksi sopimukseen tulee tilaajan ja urakoitsijan allekirjoitukset. 

Vesilaitos ei ole sopimuksen osapuoli, mutta voi edesauttaa sopimuksen syntymisessä.  

5.7.2 Yhteistyösopimus urakoitsijan ja kolmansien osapuolien välillä 

Yhteistyösopimuksessa osapuolia ovat palveluntuottaja eli urakoitsija, kumppani eli 

kadunpitäjä tai verkon omistaja., ja rakennuttaja eli vesilaitos. Sopimuksen 

tarkoituksena on sopia osapuolten yhteistyöhön liittyvistä velvollisuuksista ja 

oikeuksista. Kyseessä ei ole siis toimeksiantosopimus, jossa määrätään tehtävistä ja 

niistä saatavista korvauksista. Sopimusta voidaan käyttää tilanteissa joissa 

palveluntuottaja suorittaa esim. kaapelitöitä samaan aikaan alueurakka-alueella, mutta 

toimeksiantajana on kaapeliyhtiö. Palveluntuottajan tehtävänä on sopimuksen mukaan 

edistää ja valvoa rakennuttajan ja kumppanin etuja. Palveluntuottajan tulee suorittaa 

sopimuksen mukaiset suoritteet niin, ettei se häiritse aluesaneeraussopimuksen 

toteutumista sopimuksen mukaisesti. Kumppanin tehtävänä on antaa sopimuksen 

toteuttamisessa tarvittavat tiedot palveluntuottajalle. Lisäksi kumppanin tehtävät ovat 

samat kuin YSE 98:ssa mainitut rakennuttajan tehtävät. Rakennuttaja puolestaan antaa 

palveluntuottajalle sopimuksen kannalta merkitsevät tiedot. Lisäksi rakennuttajalle 

voidaan määritellä muita tehtäviä. Palveluntuottajalla on oikeus käyttää rakennuttajan 

nimeämiä oikeuksia sopimuksen voimassa ollessa sopimuksen mukaista tehtävää 

suorittaessaan ja sen edellyttämässä laajuudessa. Nämä oikeudet nimetään erikseen 

sopimukseen. Sopimuksella ei siirretä tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia 

osapuolelta toiselle ellei niin erikseen sovita.  

Sopimuksen ehtojen täyttämisestä palveluntuottaja ei voi saada palkkiota, muuten kuin 

siitä erikseen sopimalla hyvissä ajoin ennen tehtävän aloittamista. Palveluntuottajan 

tulee raportoida toisille osapuolille sopimuksessa määrätyin ajanjaksoin. Raportin 

sisällöstä määrätään erikseen ja se kirjataan sopimukseen. Osapuolten vastuut ovat YSE 

98:n mukaiset ja sen lisäksi tulevat vastuut sovitaan erikseen ja kirjataan sopimukseen, 

samoin osapuolilta vaadittavat vakuutukset. Sopimuksessa voi olla näiden lisäksi myös 

muita sopimusehtoja, jotka kirjataan sopimukseen. Sopimuksen mukaan kaikki 

osapuolten väliset liike- tai ammattisalaisuutena pidettävät tiedot riippumatta siitä, 

missä muodossa ne ovat, ovat luottamuksellisia. Sopimuksen sisältö on 
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salassapitovelvollisuuden piirissä, mutta osapuolilla on oikeus kertoa sopimuksen 

olemassaolosta. Sopimukseen tehtävät muutokset on tehtävä kirjallisesti, eivätkä ne tule 

voimaan ennen kuin osapuolet ovat ne allekirjoituksellaan hyväksyneet. 

Palveluntuottajalla on oikeus käyttää valitsemiaan alihankkijoita sopimuksen tehtäviä 

suorittaessaan. Palveluntuottaja vastaa käyttämistään alihankkijoista kuten omasta 

työstään. Sopimus, YSE 98 sekä sopimuksen liitteet muodostavat osapuolten välisen 

koko sopimuksen. Jos sopimus on ristiriidassa YSE 98:n kanssa, noudatetaan 

ensisijaisesti sopimusta. Sopimuksen voimassaolo kirjataan hankekohtaisesti erikseen. 

Sopimus voidaan irtisanoa siinä tapauksessa että joku osapuolista rikkoo olennaisesti 

sopimusta eikä korjaa rikettään 14 päivän kuluessa toiselta osapuolelta saamastaan 

huomautuksesta. Erimielisyydet ratkaistaan neuvotellen tai ensiasteen käräjäoikeudessa. 

Sopimusta tehdään kolme samansisältöistä kappaletta. Lopuksi sopimukseen lisätään 

allekirjoitukset.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työ oli osa WSP:n toteuttamaa hanketta, jossa oli tavoitteena luoda uusi hankintamalli 

vesihuoltoverkostojen saneerausta varten. Mallin tavoitteena on tuoda uusia tehokkaita 

menettelytapoja verkostojen saneeraukseen. Tässä työssä keskityttiin pelkkään 

saneerauksen hankintaan. Projektin seuraava vaihe on esimerkkikohteiden toteutus 

kehitetyllä hankintamallilla. Hankintamallin laajamittaisemman hyödyntämisen tueksi 

tarvitaan toteutusvaiheen kokemusten raportointia ja niiden pohjalta tehtäviä tarvittavia 

muutoksia malliin.  

Mallin luominen alkoi hankintamenettelyn valinnasta ja eteni hankintailmoituksen 

kautta tarjousasiakirjojen ja sopimusmallin luomiseen. Hankintamenettelyksi valittiin 

kilpailullinen neuvottelumenettely, jota vesihuoltolaitosten on mahdollisuus vapaasti 

käyttää erityisalojen hankintalain perusteella. Hankintamenettelynä 

neuvottelumenettelyt eivät ole kovin tuttuja vesihuoltoalalla, joten käyttökokemuksia 

tästä menettelystä olisi hyvä saada. Neuvottelumenettelyjen käytön lisääntyminen on 

mahdollista, mikäli urakkakokoja saadaan suurennettua jolloin neuvottelujen käyminen 

muuttuu kannattavammaksi ja siitä saadaan enemmän hyötyä. Neuvotteluissa on se etu, 

että niiden avulla voidaan varmistua siitä että hankkeen osapuolet ovat ymmärtäneet 

hankkeen tavoitteet ja haasteet. Neuvottelut tukevat myös laadunvarmistusta.  

Tässä hankintamallissa, joka pohjautuu kumppanuusmalliin, kilpailullinen 

neuvottelumenettely oli paras vaihtoehto, sillä kumppanuustoimintaa on vähän käytetty 

vesihuollon saneerauksissa. Pitkistä yhteistyösopimuksista vesihuoltolaitoksilla on 

kokemuksia, mutta nyt sovellettava kumppanuusmalli poikkeaa aikaisemmista 

yhteistyömuodoista. Kumppanuusmallin ytimenä on laadukas työ ja yhteistyön 

kehittäminen. Laadunvarmistus oli työn keskeinen teema. Vesihuoltoalalla kaivataan 

toimintakulttuurin muutosta laadun tarkastamiseen ja todentamiseen. Laadunvarmistusta 

pyrittiin tuomaan esiin asiakirjamalleissa kaikissa hankintaprosessin vaiheissa ja siinä 

onnistuttiin. Kokemukset esimerkkikohteista osoittavat miten laadun tarkastamiseen ja 

todentamiseen liittyviä toimintatapoja on syytä kehittää edelleen.  
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Hankintailmoitus laadittiin vaikka sitä ei vaadita EU-kynnysarvot alittavilta 

hankinnoilta. Ilmoitus toimii kuitenkin mainoksena, joka kiinnittää mahdollisten 

tarjoajien huomion, ja on siksi hyödyllinen tehdä vaikka sitä ei velvoitettaisikaan. 

Hankintailmoitukseen kirjatut asiat ovat sitovia, joten ilmoituksen laadinta on tehtävä 

huolella. Tärkeimpiä hankintailmoituksessa ilmaistavia seikkoja ovat osallistujien 

valintaan liittyvät perusteet. Perusteiden valinnassa käytettiin apuna kirjallisuutta.  

Tarjouspyynnössä tarjousten vertailun kuvaus on keskeinen asia. Tarjouspyynnössä 

ilmoitettavat vertailuperusteet perustuivat kirjallisuuteen sekä Tanskan 

kumppanuusmalleissa käytettyihin perusteisiin. Tarjousten valintaperusteiden 

painotukseksi valittiin 50 % laatu ja 50 % hinta. Näillä painotuksilla pisteytys on selkeä 

ja yksinkertainen. Laadun painotus Tanskan malleissa oli 60 %. Painotusten jakoon on 

kiinnitettävä huomiota, sillä mikäli jotain perustetta painotetaan selkeästi yli 50 %, 

muilla perusteilla ei ole juuri merkitystä. Hintaa on painotettava tarpeeksi, sillä 

kilpailutuksella pyritään varojen tehokkaaseen käyttöön ja taloudellisuuteen. Kun nämä 

seikat otettiin huomioon, päädyttiin painotusten tasapuoliseen jakoon. Vertailukohteissa 

pyrittiin tuomaan esiin työn laadun merkitystä arvioimalla organisaatiota, töiden 

suoritusta, dokumentointimenetelmiä, laadunvarmistusmenetelmiä ja työn laadun 

kehittämistä, sekä asiakastyytyväisyyden varmistamista. Tarjousten tarkistamista varten 

tulisi laatia lomake, johon urakoitsijoiden tulee täyttää tarjouspyynnössä vaaditut 

selvitykset. Yhtenäinen lomake helpottaisi tarjousten tarkistamista.  

Asiakastyytyväisyyden varmistamiseen on mahdollista liittää bonusjärjestelmä, joka 

hiotaan neuvotteluissa. Asiakastyytyväisyyttä mitataan kyselylomakkeella ja sen 

perusteella urakoitsijan on mahdollista saada bonus. Asiakastyytyväisyyden 

mittaaminen on toisaalta vaikeaa, sillä vastauksia kirjallisiin kyselyihin ei saada paljon. 

Vastausprosentti on perinteisesti ollut noin 30 (Vesisama 2014). Sama vastausprosentti 

on myös Tanskassa, jossa bonusjärjestelmään ollaan tyytyväisiä.  Tanskan 

bonusjärjestelmä koostuu kuitenkin muistakin osista kuin pelkästään 

asiakastyytyväisyydestä. Aluesaneerausmallissa bonus voisi perustua 

asiakastyytyväisyyden lisäksi myös saneerattuihin tonttijohtomääriin, mikä kannustaisi 

urakoitsijaa tonttijohtojen saneeraukseen.  
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Sopimusmallin asiakirjat perustuvat VVY:n Vesijohtojen ja viemäreiden 

saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2013-julkaisuun. Asiakirjapohjia muokattiin 

malliin sopivaksi. Sopimusmalli esitetään tarjoajille tarjouspyyntöasiakirjojen mukana. 

Tarkoituksena on muokata sopimusta neuvottelujen aikana ja tehdä siitä yhdessä 

sellainen johon molemmat osapuolet voivat sitoutua. Sopimuksen sisällön lisäksi 

neuvotteluissa on syytä keskustella riskien jaosta. Hankkeen sisältämät riskit on 

kartoitettava sekä urakoitsijan että tilaajan näkökulmista. Riskien hallintatoimenpiteet 

on määritettävä ja sovittava kullekin riskille riskinkantaja. Riskit, joita kummankaan 

osapuolen on vaikeaa hallita, tulisi jakaa tilaajan ja urakoitsijan kesken. Riskien 

yhteydessä tulee esiin vakuutusten ottaminen. Urakoitsijalle on vaikeaa siirtää 

vesilaitosten vastuita rajoitetun vakuutusten hankkimisen takia. Urakoitsijalta 

edellytetään toiminnanvastuuvakuutuksen lisäksi sopimuskohtaista vakuutusta, jonka 

suuruus määritellään hankekohtaisesti. Riskien jaossa tulisi ottaa huomioon, että 

urakoitsijalle ei siirretä sellaisia riskejä joita vakuutus ei korvaa. Veden laadussa 

mahdollisesti tapahtuvat muutokset ja siitä seuraavat vahingot kuuluvat 

tuotevastuuvakuutuksen piiriin. Vesi ole urakoitsijan liikkeelle laittama tuote, joten 

urakoitsija ei voi saada tuotevastuuvakuutusta. Toiminnanvastuuvakuutus kuitenkin 

korvaa vedenlaadun muutoksista johtuvat vahingot, silloin kun urakoitsija on 

aiheuttanut vahingon omalla toiminnallaan. Vakuutusten korvaavuuteen tarvittaisiin 

lisää selvityksiä mm. yrityksille koituvia vahinkoja kohtaan.  

Kiinteistön omistajille ja muille kolmansille osapuolille päädyttiin tekemään erilliset 

sopimusmallit, sillä nämä sopimukset haluttiin tehdä eri tarkoituksiin. Kolmansien 

osapuolten kanssa tehtävä sopimus on yhteistyösopimus, joka ei sisällä tehtäviä joista 

maksettaisiin korvaus.  Kiinteistönomistajien kanssa urakoitsijaa kannustetaan tekemään 

kahdenvälinen urakkasopimus, jossa vesilaitos ei ole mukana. Tähän sopimukseen 

kirjataan myös suoritteita, joista maksetaan sovittu korvaus. 

Kolmansien osapuolten kanssa kehitettävää yhteistyötä varten luotiin 

yhteistyösopimusmalli. Sopimuksessa kolme osapuolta, rakennuttaja eli 

vesihuoltolaitos, kumppani eli kadunpitäjä tai verkostonomistaja, ja palveluntuottaja, 

jotka sopivat yhteistyöstä aluesaneerausurakan alueella. Sopimuksen tarkoitus on 

kehittää yhteistyötä ja sopia kunkin osapuolen velvollisuuksista ja oikeuksista samalla 
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urakka-alueella. Verkostojen yhtäaikaisella toteuttamisella, eli yhteisrakentamisella, 

voidaan saavuttaa monia hyötyjä, mutta siinä on myös omat haasteensa. Huono 

informaation kulku osapuolelta toiselle, aikataulutuksen ongelmat, ja vajavainen 

dokumentointi ovat esimerkkejä ongelmista, joita yhteisrakentamishankkeissa ilmenee. 

Näihin haasteisiin yhteistyösopimus pyrkii vastaamaan.  

Tonttijohtojen saneerausta varten kehitettiin oma sopimusmalli, jonka avulla urakoitsija 

voi tehdä sopimuksen kiinteistönomistajien kanssa tonttijohtojen saneeraamisesta. 

Tonttijohtojen huono kunto aiheuttaa ongelmia vesihuoltolaitoksille, sillä tonttijohdot 

ovat suuria vuotovesien aiheuttajia. Tonttijohdot muodostavat suuren osan 

vesihuoltoverkostosta, jolloin niiden huonon kunnon tuottama lasku tulee 

vesihuoltolaitoksen maksettavaksi. Kiinteistönomistajille tonttijohtojen saneeraus 

samaan aikaan runkolinjan kanssa tulee halvemmaksi. Valmiilla sopimuslomakkeella on 

tarkoitus kannustaa kiinteistöjen omistajia saneeraamaan tonttijohtojaan. Valmis lomake 

voi hälventää pelkoa ja epätietoisuutta urakkasopimuskäytännöistä. Aiempien 

tutkimusten mukaan asukasillat ja tiedotustilaisuudet ovat toimineet hyvin tonttijohtojen 

saneerauksen lisäämisessä. Aluesaneerausmallia käytettäessä olisi myös hyvä järjestää 

asukasiltoja, joissa kiinteistöjen omistajille kerrottaisiin tulevasta saneerauksesta ja 

uudesta saneerausmallista pääpiirteissään. Kiinteistönomistajia olisi myös muistutettava 

vastuustaan omia johtojaan kohtaan.  

Hankkeessa kehitetty hankintamalli soveltuu aluesaneerauksen hankintaan. Kehitetyt 

asiakirjat ovat mallipohjia, jotka viimeistellään vesilaitosten pilottikohteiden 

toteutuksessa. Työssä onnistuttiin kehittämään hankintamalli alueelliseen vesihuollon 

saneeraukseen ja pilottikohteiden toteutuksen jälkeen selviää mitä muutoksia malliin 

olisi tehtävä ja onko mallin käyttö mahdollista laajemmassa mittakaavassa. 

Urakoitsijoilta tulleen palautteen perusteella toivotaan siirtymistä laajempiin urakoihin 

ja niiden toteuttamiseen työssä kehitettyä mallia on mahdollista soveltaa. Nykyisellään 

urakoinnissa on myös vastakkain asettelua ja yhteistyön puutetta. Tulevaisuuden 

kokemukset näyttävät onko hankintamallilla mahdollista tuoda muutosta urakoitsijoiden 

ja tilaajien yhteistyökulttuuriin.  
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