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VT12 RANTATUNNELI 
• Urakka-alue 4.2km 
• Tunneli 2+2, 2,3km 
• Väylät 
• Johtosiirrot 
• Työn aikaiset liikennejärjestelyt 
• Sillat (7) ja muut taitorakenteet 
• Meluesteet 
• Tekniset järjestelmät 
• Suunnitelmat 

 

 

 

 

 

 

 



RANTATUNNELIN ALLIANSSIN VAIHEET 

Strategia 

Käytetäänkö 

allianssimallia? 

Tilaaja päättää 

projektiin 

parhaiten 

soveltuvasta 

toteutusmallista 

Kyllä 

Allianssin 

muodostaminen 

Allianssin kesto 

• Toimijat valitaan 

allianssiin ensisijaisesti 

laadullisin perustein 

kirjallisen esityksen, 

haastattelujen ja 

workshopin avulla 

• Tilaaja päättää, 

kilpaillaanko ensin 

suunnittelijoiden ja sitten 

urakoitsijoiden allianssista 

vai yhteisallianssista  

 

Projektin 

kehitysvaihe 

Projektin 

toteutusvaihe Takuuaika 

Onko  

kaikki tavoitteet 

sovittu? 

Tilaaja haluaa 

edetä? 

• Tilaaja ja valitut 

toimijat muodostavat 

integroidun 

projektitiimin.  

 

• Tiimi innovoi edullisia 

ja hyödyllisiä 

suunnittelu- ja 

toteutusratkaisuja. 

 

• Allianssin taloudelliset 

ja muut yhteiset 

tavoitteet luodaan 

sarjassa kokouksia ja 

workshopeja 

Toteutuksen ehtona on, että 

kaikista keskeisistä 

tavoitteista on sovittu ja että 

tilaaja haluaa edetä 

kyseisillä tavoitteilla. 

• Tilaaja ja toimijat työskentelevät yhdessä 

ja toteuttavat projektin integroidulla tiimillä. 

 

• Kaupalliset ehdot on asetettu siten, että 

toimijat jakavat edut/haitat jos kustannukset 

ja muut asetetut tavoitteet ovat 

parempia/huonompia kuin sovitut tavoitteet. 

• Tilaaja ja toimijat ovat 

yhteisvastuussa kaikista 

takuuajan korjauksista. 

 

• Allianssi on voimassa 

takuu-ajan loppuun asti. 

Valitusprosessit HO/KHO 18.9.2013 

Kevät 2012 
Syksy 2013 

16.9.2013 
2017 

Hanke valtion budjettiin 
Vuosi 2011 

Hankkeen toteutus muilla malleilla 



• ”Value” not just ”cost”  -  Arvoa rahalle ajattelu konkretisoituu 
Target Value Design -prosessissa 
 

• Tavoitteena  on suunnitteluratkaisuilla ja tuotannon suunnittelulla 
täyttää kaikki tilaajan asettamat tavoitteet  hyödyntämällä koko 
konsortion (tilaaja – suunnittelija – rakentaja)  osaamista 
 

• Työskennellään yhdessä yhteisissä tiloissa = BIG ROOM 
 

• Suunnitellaan siten, että suunnitelmat ovat rakennettavissa  
tehokkaasti 
 

• Suunnitellaan siten, että pysytään budjetissa 
(tavoitekustannuksessa) 

Target Value Design –  
Mistähän tässä on kysymys? 



Avaintavoite Allianssin tavoite 

Kustannustehokkuus Hanke toteutetaan kustannustehokkaasti innovatiivisten 
ratkaisujen ja toiminta- ja työtapojen avulla. Allianssi tuottaa 
tilaajalle arvoa rahalle. 

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

Ympäristö Hankkeen lopputuotteen ja sen rakentamisen aikaiset 
ympäristöhaitat ovat vähäiset. 

Laatu Suunnittelun ja rakentamisen laatu on erinomainen. 

Turvallisuus Turvallisuuden osalta hanke on hoidettu erinomaisesti. 

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

Julkisuuskuva Hankkeen julkisuuskuvan tulee olla myönteinen.  

Arvoa rahalle – tavoitteiden kautta 



Target Value Design -prosessi 

Yhteistyö ja 
innovointi 

Tavoite- 
kustannus- 

arviot  

Target 
Value Design 

Sisältäen Arvoa 
Rahalle ajattelun 

 

Projektin 
läpivienti- 

aika 



Tavoitekustannuksen asettaminen  
ja TVD-prosessi 

• Kehitysvaiheen alussa päätetään tavoitekustannustaso, esim. 4X M€ 

• Tavoitekustannustaso pilkotaan osatavoitteiksi (tekniikka)tiimeille 

• Tarkistetaan suunnitteluperusteet ja laatuvaatimukset 

• Parannetaan lähtötietoja 

• Tehdään suurien linjauksien suunnittelua, ideointia ja innovointia 

• Tunnistetaan ja pienennetään riskien kustannusvaikutuksia 

• Käsitellään tavoitekustannusarvioita ja tehdään niiden perusteella johtopäätöksiä  ja 
ohjaustoimenpiteitä (1-2 kk:n välien) 

• Lyödään lopullinen laajuus ja skouppi kiinni 

• Kustannuslaskijat ja Kustannusasiantuntija osallistuvat tiimien työhön 

• Lopullinen tavoitekustannus lyödään lukkoon kehitysvaiheen loppuvaiheessa 
sisältäen kustannusasiantuntijoiden lausunnot sekä riski- ja mahdollisuusraportin 



Target Value Design prosessina 

Kustannustehokkuutta –  
muista tavoitteista tinkimättä! 



Päätöksiä 

●Miten ositetaan? 

 

●Mitkä ovat tavoitekustannustasot ositetuille 
kokonaisuuksille? 

 

●Miten organisoidutaan? 

 

●Miten toimitaan? 



Rantatunneli - yhteinen 
kannustinjärjestelmä 
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Haasteita ja saavutuksia tähän saakka 

Haasteita  

• Tavoitehinta 

• Aikataulu 

• Viranomaiset 

• Ympäristö 
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Saavutuksia 

• Ideointi ilman esteitä on tuottanut tulosta 

• Ideoiden systemaattinen käsittely on 

tuottanut innovaatioita 

• Avoimuus 

• Luottamus 

• Tehokkuus  

 

 

       



Allianssin arvontuotto – Value –   
suhteessa perinteisiin malleihin  

Allianssiurakan arvontuottoa suhteessa kustannuksiin verrattiin 
perinteisiin urakkamuotoihin:  

• Kokonaisurakkaan (KU) ja 

• Suunnittele-Toteuta (ST) -urakkaan 

selvittämällä vertailukelpoisesti kolmen erilaisen urakkamuodon 
arvontuottoa. 

● Selvitystyö rajattiin allianssin kehitysvaiheeseen 

● Tarkastelukohteena käytettiin Tampereen Rantatunnelihanketta 



Rantatunneli  - kehitysvaiheessa  
syntyneet ideat (yhteensä 76 kpl) 

39 

20 

17 Hyväksytty

Siirretään
toteutusvaiheeseen

Hylätty

 2012 2013 2014 

Kilpailuttaminen  

Kehitysvaihe  

Toteutusvaihe  

                                                   Ideoiden syntyajankohdat (numeroidut innovaatiot) 
 

 

1 2 3 

4 5 

Tarkasteluun otettujen viiden idean syntyajankohdat 
Ko. innovaatioiden arvioitu kustannussäästö yhteensä 9,2 M€ 



Ideoista innovaatioiksi -  
toteutusmuotojen vertailua 

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

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

●Mitkä ovat eri toteutusmuotojen vertailukustannukset, kun niiden 
innovaatiopotentiaalit otetaan huomioon? 

Arviointiin osallistui 25 asiantuntijaa väylärakentamisen eri osa-
alueilta – pääosa muita kuin allianssitekijöitä 

Oletuksena, että Rantatunnelihanke olisi toteutettu perinteisillä (KU / 
ST) toteutusmuodoilla 

• asiantuntijat arvioivat toteutusmuodoittain kunkin innovaation 
syntymisen todennäköisyyttä (%) 

• ja hyötyä verrattuna allianssiurakkaan (%) 



Esteitä ideoiden syntymiselle ja esittämiselle 
KU- ja ST -malleissa 

Esimerkki kannustimien puuttumisesta (ideoiden syntyminen) 

Kokonaisurakassa suunnittelijalta puuttuu motiivi ja tiedot alentaa 
kustannuksia ja lyhentää aikataulua. Tämän vuoksi ei ideoida toteuttajan 
näkökulmasta optimaalisia ratkaisuja, vaan suunnitellaan pelkkä lopputuote. 
Usein käytetään vakiintuneita menettelyjä ja tähtäimessä on ainoastaan 
laatia tarvittavat kuvat sekä asiakirjat. 

Esimerkki tiukoista reunaehdoista (ideoiden esittäminen) 

Tiesuunnitelma on liian yksityiskohtaisesti ja sitovasti laadittu tai 
tarjouspyynnön ja sopimusehtojen ehdot ja tulkinnat ovat liian tiukat, eikä 
tilaajan uskota muuttavan niitä tai hyväksyvän poikkeavia tarjouksia 
ideoiden vuoksi. Tähän ei kannata panostaa. 

Esteiden pääsyyt 

 kannustimien puuttuminen 

 suunnitelmien ja sopimusten tiukat reunaehdot 

 kireät aikataulut 

 jäykät asenteet 

 kokonaisosaamisen puute (syvällinen, monialainen osaaminen; synergiapuute) 



Esteitä ideoiden käyttöönotolle  
KU- ja ST -malleissa 

Esteiden pääsyyt: aikataulu, suunnittelutilanne, sopimusjuridiikka, 
asenteet, epävarmuus ja viranomaismenettelyt. 

 

Esimerkki  / aikataulu 

Hanke on niin pitkällä, ettei ideaa ehditä ottaa käyttöön tai siitä ei enää 
saada riittävää hyötyä. 

Esimerkki  / suunnittelutilanne 

Idean käyttöönotto edellyttäisi liikaa uudelleen suunnittelua. Suunnittelijat 
ovat myös saattaneet vaihtua suunnittelun kuluessa, jolloin jo laaditut muut 
suunnitelmat pitää laatia uudelleen korvausta vastaan. 

Esimerkki / asenteet 

Tilaaja haluaa säästää omaa työtään ja välttää riskinottoa pitäytymällä 
aiemmin käytetyissä ratkaisuissa sekä jo laaditussa 
rakennussuunnitelmassa. 

Muut osapuolet epäilevät, että idean esittäjä yrittää hyötyä vain itse, eivätkä 
hyväksy idean käyttöönottoa. 



Allianssi ja innovaatiot 

Idean syntyminen 
 Yhteisenä intressinä on toteuttaa hanke kokonaistaloudellisesti eikä osallistujilla 

ole tarvetta oman suorituksensa osaoptimointiin 
 Koska myös tilaaja kuuluu allianssiin, aiempien suunnitelmien ja mm. 

sopimusehtojen muuttaminen on tarvittaessa tilaajankin edun mukaista 
 Ideat syntyvät pääosin kehitysvaiheen allianssisuunnittelussa, jolloin 

kilpailusäädökset eivät enää ole esteenä uusille vaihtoehdoille 
 Tilaisuuksia ideoiden syntymiselle on useita, ja niissä luontaisesti yhdistyy eri 

alojen osaaminen 
 
Ideasta innovaatioksi 
 Allianssiurakan kehitysvaiheen pitkä kesto mahdollistaa lupa-asioiden 

selvittämisen, uudelleen suunnittelun ja varsin pitkätkin viranomaismenettelyt 
 Tilaajan osallistuessa allianssiin se ei joudu yksinään käsittelemään 

muutosehdotuksia 
 Hyötyjen ja mahdollisten riskien jakaminen sekä uudelleen suunnittelusta 

maksettavien korvausten perusteet on määritetty allianssisopimuksessa 
 Allianssimalli sinänsä ohjaa yhteisen edun tavoitteluun sekä antaa 

mahdollisuuden suurempien hallittujen riskien ottamiseen kuin perinteiset 
toteutusmuodot, koska riskit jakautuvat koko konsortiolle. 



Toteutusmuotojen vertailukustannukset 

 Tutkimuksen tulos 25 asiantuntijan arviona 

 Toteutusmuotojen suhteellisten kustannusten vertailutason 

muodostaa Rantatunnelin allianssiurakan oletettu kustannustaso 

(100 %). 



Innovoinnin perusedellytykset projektissa 

OSAAMINEN 

MOTIVAATIO 

VUOROVAIKUTUS 
BIG ROOM 

10 x 10 x 10 = 1000 

0 x 10 x 10 = 0 


