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Elinkaaripalvelu vaihtoehtona
elinkaariurakalle
Juhani Kiiras, Professori
Teknillinen korkeakoulu
juhani.kiiras@tkk.fi

Uuden elinkaarimallin tarve
Julkisuudessa on esitetty vahvoja kannanottoja
ns. elinkaarimallin puolesta. Elinkaarimallilla
tarkoitetaan tällöin ainoastaan kokonaisvastuul-
lisia toteutustapoja, elinkaariurakoita, jotka
sisältävät rahoituksen, vähintään teknisen suun-
nittelun, rakentamisen sekä ylläpidon, kansain-
välisesti usein myös kohteen operoinnin. Maksu
tapahtuu rakenteen käytön, esimerkiksi liiken-
nemäärän, perusteella tai tasaerin käyttöaikana.
Näiden ns. yksityisrahoitusmallien (PPP ja PFI)
on esitetty olevan tilaajille muita toteutustapoja
edullisempia.

Elinkaariedullisuus on tavoitteena tietysti oi-
kea, mutta elinkaariurakka ei ole ainoa ratkaisu-
mahdollisuus. Elinkaarimalli -nimitystä ei tuli-
sikaan rajoittaa pelkkään urakkaan, koska mui-
takin tapoja on. Investorit, erityisesti julkiset
omistajat, tarvitsevat vaihtoehtoja. Oikeastaan
rakentamisessa tulisi yleisestikin siirtyä raken-
teiden tai tilojen koko elinkaaren johtamiseen.

Teknillisen korkeakoulun rakentamistalou-
den laboratoriossa on kirjoittajan johdolla kehi-
tetty erityisesti infrarakentamiseen vaihtoehto,
elinkaaripalvelu. Tutkimus on saanut kohtuu-
tonta julkista huomiota, jossa on unohtunut sen
tavoite; vaihtoehdon kehittäminen. Tässä esi-
tyksessä kuvataan tällainen vaihtoehto, elinkaa-
ripalvelu ja verrataan sen ominaisuuksia elin-
kaariurakkaan. Tutkimus kohdistui infraraken-
tamiseen, mutta tulokset on hyvin sovellettavis-
sa myös erityisesti julkisiin tilahankkeisiin.
Kyseessä ei ole paluu entiseen, vaan uusi koko-
naan, myös rahoitukseltaan markkinoihin pe-
rustuva konsepti. Elinkaaripalvelu ei myöskään
suojele esimerkiksi kuntien oman henkilöstön
työsuhteita, vaan kaikki suorittajat valitaan kil-
pailun perusteella.

Elinkaarikäsitteet ovat selkeytymättömiä ja
eroavat eri käyttäjillä. Tässä artikkelissa käyte-
tään talonrakennuksessa sovellettuja käsitteitä.
Ylläpito käsittää hoidon ja kunnossapidon. Hoi-
to on jatkuvaa toimintaa ja kunnossapito säilyt-
tää rakenteen kunnon. Elinkaarella voidaan ym-
märtää rakenteen koko elinikää valmistuksesta
purkuun. Tässä elinkaarikustannuksiksi on las-

kettu valitun, elinkaariurakoissa käytettävän
tarkastelujakson aikana syntyvät kustannukset,
myös jäännösarvo. Jäännösarvon huomioon
otto tarkoittaa että ajatellaan siitä alkavan uuden
(taloudellisen) pitoiän, jolle tehdään uudet elin-
kaarilaskelmat.

Rakentamistalouden laboratoriossa on jo pit-
kään kehitetty rakentamisen palvelumuotoa,
projektinjohtototeutusta, josta Suomessa on
saatu yleensä hyviä kokemuksia. Tilaajat ovat
olleet tyytyväisiä, erityisesti koska he voivat
tehdä päätöksensä hankkeen edistymisen myötä
ja valinnat voivat silloin olla aitoja hinta- ja laa-
tupäätöksiä. Myös kansainvälisesti on julkaistu
uusia tutkimuksia, joissa on suhtauduttu kriitti-
sesti elinkaariurakkaan (PPP-malleihin), vaikka
lukuisat tutkijatkin edelleen puolustavat sen
edullisuutta.

Suuret ja vaativat tilahankkeet on Suomessa
toteutettu lähes poikkeuksetta projektinjoh-
to-muodoilla (esim. Nokian kohteet, Iso Ome-
na, Sello). Vuonna 2000 projektinjohtototeutus-
ten volyymi oli RAKLI:n tilaston mukaan yhtä
suuri kuin pääurakkamuodon. Sen sijaan kaikki
Suunnittele ja Rakenna (KVR) -muodot edusti-
vat vain vähäistä markkinaosuutta. Useat viime
ajan suuret infrahankkeetkin on toteutettu pro-
jektinjohtomenettelyllä; muun muassa pääkau-
punkirata (Leppävaaran rata), Lahden oikorata,
Koskenkylä-Kouvola -tiehanke sekä Vuosaaren
satama ja sen liikenneväylät (Vuoli hanke).
Talonrakennusalalla ylläpidon manageeraus,
isännöinti, on normaalia ja myös infran ylläpi-
don management-muodon käyttö on käynnisty-
nyt (rata-alueiden isännöinti).

Erityisesti Isossa Britanniassa on elinkaari-
urakoita käytetty laajasti. Tulokset ovat olleet
kelpoisuudeltaan parempia, valmistuneet no-
peammin ja olleet halvempia kuin perinteinen
brittiläinen julkisen rakennuttajan työt. Osasyy-
nä voidaan pitää brittiläisten julkisten rakennut-
tajien osaamisen tasoa ja sikäläistä julkista ra-
hoituskäytäntöä.

Elinkaariurakassa urakoitsija lupaa kantaa
hankkeen riskit. Kuitenkin, kun hanke epäon-
nistuu, on riskin todellisena kantajana ollut
omistaja (mm. ruotsalainen Arlanda Express ja354R
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brittiläinen Railtrack). Lontoon maanalaisen
projekteissa tästä on peräti sovittu sopimuksissa
(95 % pääomasta taattu).

Projektinjohtototeuttajia on joskus arvosteltu
käyttöönoton ja elinkaaren heikosta huomioon
ottamisesta. Rakennusbudjetin toteutumisesta
saattaa muodostua heille pääasia. Projektinjoh-
tokonseptia laajennetaankin tässä elinkaaripal-
veluksi yhdistämällä rakennushankkeen projek-
tijohto ja käyttöajan ylläpitojohto (”isännöin-
ti”). Näin synnytetään projektinjohdolle kiin-
nostus ja vastuu myös käyttöaikaan. Kun palve-
lupakettiin lisätään rahoituksen järjestely ja sys-
temaattinen raportointi, onkin vaihtoehtoinen
malli valmis.

Projektijänne laajennetaan
elinkaareksi
Yleisestikin, ei vain elinkaaritoteutuksessa, tu-
lee siirtyä tarkastelemaan projektin sijasta ra-
kenteen koko elinkaarta. Rakennushankkeiden
sijasta toteutetaan elinkaarihankkeita. Projek-
tinjohtamisesta siirrytään elinkaarijohtamiseen,
mikä edellyttää hankeohjelman laajentamista
elinkaariohjelmaksi. Perinteisen projektisuun-
nitelman rinnalle laaditaan ylläpitosuunnitelma
ja tarvittaessa rahoitussuunnitelma. Myös suun-
nittelupalvelu laajentuu rakennussuunnitelmis-
ta elinkaarisuunnitelmiksi.

Projektin elinkaariohjelma voisi käsittää
käyttöohjelman, investointiohjelman, rahoitus-
ohjelman, ylläpito-ohjelman ja hankkeen suun-
nittelun ja rakentamisen sekä käyttövaiheen or-
ganisoinnin ja järjestämistavat. Samalla selvi-
tettäisiin toteutetaanko hanke ja käyttövaihe ko-
konaisuutena vai osissa, kuinka laajana ja millä
tarkastelujänteellä sekä tehdään asianmukaiset
verrokkilaskelmat muilla kilpailukykyisillä
muodoilla,

Elinkaarisuunnitelmat käsittävät perinteis-
ten rakennussuunnitelmien lisäksi hoitomene-
telmät sekä kunnossapitojaksot ja -toimenpiteet
kunnollisten teknisten laskelmien (painuma,
urautuminen) ja mitoituksen perusteella. Vastuu
suunnitteluratkaisuista on lopullisesti suunnitte-
lijoilla. Elinkaaritiedon keruun taakse ei saa
mennä, vaan elinkaarilaskelmien teko on aloi-
tettava heti, ja käynnistettävä tiedon ja osaami-
sen kumulointi. Elinkaaren mitoitustieto on jär-
kevää kumuloida suunnittelijoille. Managerit
voivat sitten teettää kustannuslaskelmat. Ei ole
mitään hyötyä käyttää keskimääräisiä empiiri-
siä ylläpidon arvoja, joihin valittu ohjelma tai
suunnitteluratkaisut eivät vaikuta. Paljon ei ole
hyötyä myöskään 20 vuotta vanhojen kohteiden
tiedoista. Innovointi edellyttää että elinkaarilas-
kelmat kyetään tekemään myös uusille ratkai-
suille. Elinkaarimitoituksessa on vielä sarkaa
tutkijoille.
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Elinkaaripalvelu on
vaihtoehto
Verrokkina elinkaariurakalle ei tule olla vuosi-
budjetilla ”tipoittain” rahoitettu hidas toteutus,
ei myöskään kertarahoitettu SR-toteutus, vaan
sisällöltään vastaava palvelumalli. Kehitettävän
elinkaariurakalle vaihtoehtoisen mallin tulee
tyydyttää samat tilaajan vaatimukset, tarkaste-
lujänteen tulee olla sama (20–30 vuotta), julkis-
yhteisön maksujen tulee jakaantua em. tarkaste-
luajalle ja kaikki hankkeen osat tulee hankkia
markkinoilta kilpailtuna. Näin tutkittavien vaih-
toehtojen väliseksi eroksi jäävät vain elinkaaren
kustannukset sekä kustannus- ja aikatauluriskit.

Elinkaaripalvelun luonne
Elinkaaripalvelussa rakentamisen ja ylläpidon
johtopalvelu tapahtuu läheisessä yhteistyössä ti-
laajan kanssa ja varsinaiset suoritukset toteute-
taan kilpailutettuna hankintoina. Lopullinen
päätösvalta ratkaisuista ja hankinnoista on tilaa-
jalla, joka näin säilyttää ohjausvaltansa rakenta-
misen ja käytön ajan. Malli edellyttää avointa
kustannusrakennetta rakentamisesta, ylläpidos-
ta ja rahoituksesta. Rakennusvaiheen hankinnat
kilpailutetaan suunnitelmien valmistumisen
myötä, mikä mahdollistaa suunnittelun, hankin-
tatoimen ja rakentamisen elinkaariedullisen yh-
distämisen. Suunnitelmien muuttaminen raken-
tamisen ja käytön aikana on joustavaa.

Ero palvelun ja urakan välille muodostuu vas-
tuusta ja riskistä. Elinkaariurakassa urakoitsija
vastaa suorituksesta ja kustannuksistaan sovi-
tulla maksumekanismilla. Elinkaaripalvelussa
tilaaja kantaa kustannusriskin. Vastineeksi ris-

kistä julkinen tilaaja saa alhaisemman koron
edun, toteutumattomien riskien hyödyn ja koko-
naistoteuttajan voiton. Tilaaja säilyttää otteen
hankkeesta pitkänä käyttöaikana, jolloin toi-
mintaympäristö ja käyttö voivat suurestikin
vaihdella. Johtomalleissa palvelun sisällön
muutokset ja tuottajan vaihtokin ovat helppoja,
eivätkä aiheuta korvausvaateita. Tilaaja säilyt-
tää ja ehkä lisääkin tietämystään elinkaarikus-
tannuksista.

Julkisen hankkeen rahoitus voi perustua bud-
jettirahoitukseen tai elinkaarirahoitukseen.
Budjettirahoitus voi olla perinteisesti vuosittai-
nen tai kokonaisrahoitus. Kokonaisrahoituksel-
la hanke on mahdollista toteuttaa nopeasti. Elin-
kaaripalvelussa voidaan käyttää sekä kokonais-
että elinkaarirahoitusta.

Elinkaaripalvelu voidaan järjestää kuten pro-
jektinjohtohankekin erilaisilla vastuujaoilla ja
sopimuksilla. Projektinjohtopalvelun tuottaja,
konsultti tai urakoitsija, suorittaa rakennus-
hankkeen projektinjohtotehtävät ja isännöinti-
tehtävät sopimusajan. Konsulttimuotoisessa
hankkeessa kaikki sopimukset tehdään tilaajan
nimiin ja urakkamuotoisessa taas urakoitsijan
nimiin. Toiminnallisesti muodot eivät suuresti
eroa, urakkamuotoisessa hankkeessa ei tilaajan
tarvitse ottaa nimiinsä kaikkia sopimuksia.
Suunnittelijat ovat sopimussuhteessa tilaajaan.

Elinkaaripalvelun prosessi ja
tehtävät
Elinkaaripalvelussa hankeprosessi on kolme-
vaiheinen; tavoitteet asettava suunnitteluvaihe,
ne toteuttava toteutusvaihe ja käyttövaihe. Han-
ke- ja yleissuunnittelussa tilaaja yleensä laadi-
tuttaa toiminnallisen yleisratkaisun, joka täyttää
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Kuva 2. Pääurakan, elinkaaripalvelun ja elinkaariurakan vastuualueet.
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hänen tavoitteensa, ja joka on tuotot tai hyödyt
ja uhraukset huomioonottaen elinkaariedullinen
ja kannattava. Yleissuunnitteluun on käytettä-
vissä markkinoiden ”parhaat voimat”. Suunni-
telmahan määrää rakennushankkeen laadun ja
sitoo pääosan sekä rakennus- että ylläpitokus-
tannuksista. Elinkaaripalvelun tuottaja voi tie-
tysti olla konsulttina myös suunnitteluvaihees-
sa.

Perinteiseen projektisuunnitelmaan lisätään
ylläpito-organisaatio ja ylläpitobudjetti ja tar-
vittaessa rahoitussuunnitelma. Kunnossapito-
jaksot ovat pitkiä, joten niistä laaditaan vain
kustannuslaskelma. Toteutusvaiheessakin elin-
kaaripalvelun tuottaja ohjaa suunnittelua. Tilaa-
jan asettamat kustannus-, aikataulu- ja laatuta-
voitteet sekä ylläpitotavoitteet ovat koko ajan
mukana suunnittelun tavoitteena. Toteutus-
suunnitelmat tehdään ja rakentaminen suorite-
taan hankinnoittain. Elinkaarijohtototeuttajan
tehtävänä on varmistaa suunnitteluratkaisujen
ja toimitusten elinkaariedullisuus ja se että rat-
kaisut ovat sekä rakennus- että ylläpitobudjet-
tien mukaisia. Tilahankkeissa vastaan- ja käyt-
töönotto on monimutkainen ja tärkeä tehtävä ja
elinkaaripalvelussa siihen kiinnitettäisiin ny-
kyistä enemmän huomiota, koska elinkaarito-
teuttajalla on myös käyttövastuu.

Toteutussuunnittelu voidaan limittää oikea-
aikaisesti hankintaan ja rakentamiseen ja koko
hankkeen kestoa saadaan lyhennettyä, vaikka
suunnitteluaika säilyy pitkänä. Suunnitelmien
muuttaminen on joustavaa rakennustyön ja
mahdollista myös käytön aikana.

Toteutusvaiheessa johtopalvelun toteuttaja
ehdottaa ja tilaaja hyväksyy suunnitelmajaon,
hankintajaon, urakkamuodot ja urakoitsijat.

Hankintahinnat pysyvät kilpailulla kohtuullisi-
na ja markkinoita voidaan käyttää tehokkaasti.
Myös pienet ja keskisuuret yritykset saavat töi-
tä, ja tuoteosakauppojen käyttö on mahdollista.
Hankintaketjut ovat lyhyitä, koska työt ja toimi-
tukset ostetaan suoraan toteuttajalta ja toimitta-
jilta. Motivaatio kunnolliseen työntulokseen ja
halu innovoida ovat varsinaisella toteuttajalla
yleensä korkea. Lisä- ja muutostöiden teettämi-
nen on joustavaa. Toteutus ja kustannukset ovat
avoimia ja läpinäkyviä, joten tilaajan kustan-
nustietoisuus säilyy.

Ylläpitovaiheessa isännöitsijä esittää ja tilaa-
ja hyväksyy rakenteiden kunnon raja-arvot ja yl-
läpitosuunnitelmat, hankintajaon, urakkamuo-
dot ja urakoitsijat. Ylläpitotoiminnot voidaan
tehdä suunnitellusti, niin että rakennuskohteen
arvo säilyy. Ylläpitosopimusten teko voidaan
alkaa jo rakennusvaiheessa. Kustannustiedot
ovat avoimia ja niistä raportoidaan jatkuvasti,
joten tilaajan elinkaarikustannustietoisuus säi-
lyy. Teknologian kehityksen ja innovaatioiden
säästöt tulevat tilaajalle.

Kustannukset
elinkaaripalvelussa
Elinkaaripalvelussa tilaaja maksaa hankintojen
toteutuneet kustannukset. Toteutusvaiheen pro-
jektinjohtotehtävät ja käyttövaiheen isännöinti-
tehtävät suoritetaan kiinteällä palkkiolla. Hank-
keella ei ole kokonaishintaa, vaan yleensä tavoi-
tebudjetti, jonka toteutumista valvotaan ja ra-
portoidaan hankkeen ajan.

Tavoite- ja kattohintaa sekä palkkiota ja sank-
tiota voidaan käyttää vain urakkamuotoisessa

Elinkaaripalvelu vaihtoehtona elinkaariurakalle
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Kuva 3. Kolmivaiheinen hankeprosessi elinkaarijohtototeutuksessa.

R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

07
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
AM

K 
R

KL
 ry



palvelussa. Tavoite- ja kattohinnan määritys
edellyttää hintakilpailua ja siten varsin valmiita
suunnitelmia. Lisäpalkkio voi myös vaarantaa
yhteistyön ja haitata tilaajan tavoitteiden toteu-
tumista. RAKLI:n projektinjohtopalvelun (RT
13-10845) sopimusmallissa esitetty kiinteän bo-
nuksen malli hankkeen kaikkien tavoitteiden to-
teutuessa voisi olla elinkaarihankkeissakin
käyttökelpoinen.

Elinkaaripalvelussa kunnossapidon tavoite-
budjettia korjataan yleisen hintakehityksen mu-
kaan. Näin voitaisiin myös kuvitella vuosittai-
nen tavoitepalkkio ylläpitobudjetinkin alituk-
sesta. Seurauksena saattaa kuitenkin olla raken-
teiden pitkäjänteisen kunnossapidon laimin-
lyönti.

Aikataulut elinkaarimalleissa
Elinkaarijohtopalvelulla rakennushanke on
mahdollista aloittaa noin vuotta aiemmin kuin
elinkaariurakassa. Elinkaariurakassa tarjous-
menettelyn kesto pitenee perinteiseenkin urak-
kamenettelyyn verrattuna, koska tarjouspyyn-
nön laatiminen on vaativa tehtävä ja tarjoajan
täytyy tarjousaikana hankkia rahoitus, suunnit-
teluttaa ”elinkaariedulliset” suunnitteluratkai-
sut, hankkia aliurakoita, tehdä kustannus- ja tar-
jouslaskelmat ja laatia myös kunnossapidolle
”pitävä” suunnitelma ja laskelma. Vuodessa on
mahdollista suorittaa runsaasti lisätutkimuksia
ja tehdä suunnitelmia. Jos molemmilla malleilla

on sama lähtötilanne ja suunnitelmavalmius, ei
aikataulussa liene eroa.

Rahoituksen järjestely
elinkaaripalvelussa
Elinkaaripalvelu perustuu julkisessa omistuk-
sessa olevaan projektiyhtiöön. Projektiriskien
vastuut ovat tilaajalla, mutta osa niistä siirretään
hankinnoissa osaurakoitsijoille. Rahoitus voi
myös tapahtua julkisen tilaajan taseen ulkopuo-
lella. Tällöin projektiyhtiö vastaa rahoituksesta
ja tilaaja antaa sitoumuksen (undertaking) mak-
suista. Rahoitus on avointa ja läpinäkyvää. Mal-
lin erästä muotoa on sovellettu esimerkiksi
Ruotsissa Botniaratahankkeeseen.

Yksityisrahoitusmalleissa hankkeen toteu-
tusta varten perustetaan yksityinen projektiyh-
tiö, joka vastaa elinkaaritehtävistä. Tilaaja ja
projektiyhtiö sopivat keskenään elinkaarisopi-
muksen. Maksut jaetaan sopimuksen maksume-
kanismilla sopimuskaudelle. Hankkeen kassa-
virta muodostaa projektiyhtiön vakuuden.

Elinkaarimallien
kustannuserot
Elinkaarikustannukset muodostuvat rakenteen
palvelevan toiminnan, rakennus-, ylläpito ja
aina myös rahoituskustannuksista. Usein tek-
nis-taloudellisissa tarkasteluissa unohdetaan ra-
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TOTEUTUSMUOTO HANKKEEN TOTETUSVAIHEEN AIKATAULU KÄYTTÖAIKA

PÄÄURAKKAMUOTO

Toteutussuunnittelu

Rakentamisen valmistelu

Rakentaminen

Vastaanotto

Käyttö

ELINKAARIURAKKA

Sopimusmenettely

Toteutussuunnittelu

Rakentaminen

Vastaanotto

Käyttö

ELINKAARIPALVELU

Toteutussuunnittelu

Hankintamenettely

Rakentaminen

Käyttöönottopalvelu

Käyttö

Pidentynyt suunnitteluaika

Vaikutusmahdollisuus säilyy

Aikasäästö

Porrastettu käyttöönotto

Porrastettu käyttöönotto

Pidentynyt sopimusmenettely

Kuva 4. Pääurakan, elinkaariurakan ja elinkaaripalvelun aikataulut.
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hoituskustannus kokonaan. Rahoituskustannus-
ten merkitys on kuitenkin samaa suuruusluokka
kuin rakennuskustannusten.

Elinkaarimalleissa tilaajan kannalta kustan-
nukset syntyvät käytön aikana vuosikustannuk-
sina. Eriaikaisten maksujen saattamiseen vertai-
lukelpoiseksi käytetään investointilaskennan
menetelmiä, yleensä nykyarvoa. Nykyarvossa
diskontataan tulevat maksut nykyhetkeen. Ny-
kyarvo kuvaa summaa, joka nyt on talletettava,
jotta laskentakorolla korkoa korolle voidaan tu-
levat maksut hoitaa. Nykyarvo poikkeaa siten
suorista kokonaiskustannuksista. Mitä kauem-
pana maksut ovat tulevaisuudessa, sitä vähem-
män niillä on merkitystä. Kuitenkin mitä pitem-
mälle maksut siirtyvät sitä suuremmiksi muo-
dostuvat rahoitus- ja siten myös kokonaiskus-
tannukset.

Pelkän nykyarvon käyttäminen rakennus-
hankkeen elinkaariedullisuuden mittarina saat-
taa vääristää kuvaa edullisuudesta. Tällöinhän
elinkaariedullisimmaksi vaihtoehdoksi muo-
dostuu ratkaisu, jossa varsinainen rakennusaika
on mahdollisimman pitkä.

Väylissä ylläpidon osuus nykyarvosta on pie-
ni. Tyypillisen tilahankkeen ylläpitokustannuk-
set, jotka sisältävät käyttöaineiden ja energian
kustannuksia ylläpito on lähes samaa suuruus-
luokkaa kuin rakennuskustannukset. Elinkaaren
kokonaiskustannukset ovat herkkiä laskenta-
korkokannalle. Koron yhden prosenttiyksikön
muutos voi kokonaiskustannuksissa suuruudel-
taan vastata peräti kolmanneksen muutosta ra-
kennuskustannuksissa.

Tämän artikkelin taustatutkimuksessa verrat-
tiin laskennallisesti väylä-, kunnallistekniikka-
ja tilahankkeiden elinkaarikustannuksia julki-
sen tilaajan näkökulmasta. Sopimusaika oli 25
vuotta. Rahoituksen hankki joko yksityinen yri-
tys (elinkaariurakka), tai julkinen projektiyhtiö
(elinkaaripalvelu). Maksut saadaan vuosittaisin
tasaerin. Eriaikaisten maksujen saattamiseen
vertailukelpoiseksi käytettiin nykyarvoa ja vuo-
simaksuja sopimusaikana. Laskennat suoritet-
tiin SEK:n (Swedish Export Credit Corporation)
vertailuohjelmalla. Ohjelman parametrit on
muokattu pitkäaikaisessa käytössä todellisissa
hankkeissa.

Toteutus julkisella yhtiöllä elinkaarijohtopal-
veluna on oleellisesti (20–30 %) elinkaariurak-
kaa halvempi. Ero ei ole erityisen herkkä. Ero
kokonaiskustannuksissa yksityisrahoitteisen ja
julkisen vallan rahoittaman hankkeen välillä on
sitä suurempi mitä suuremmat suhteelliset ra-
kennuskustannukset ovat ja mitä pidempi sopi-
musaika on.

Rakennuskustannusten suuruus säätelee suo-
raan rahoituskustannuksia. Rahoituksesta syn-
tyykin elinkaarikustannuksiin voimakas ”vipu-
vaikutus”, jota vielä lisää toteutusriskien hin-
noittelu nostaen korkomarginaalia. Onkin to-
dennäköistä, että elinkaarihankkeiden raken-
nuskustannukset tulee minimoida rahoituksen
vipuvaikutuksen takia. Jos jatkuvan hoidon mää-
rärahat ovat turvattuja, voitaneen nykyisiä raken-
nuskustannuksia siis alentaa ja ylläpitoa lisätä
kevyemmillä suunnitteluratkaisuilla. Pienikin
muutos rakennuskustannuksissa antaa mahdol-
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Tilaaja

Julkinen 
projektiyhtiö

Rahoittajat

Rakennusurakka
Rakennusurakka

Rakennusurakka
Rakennusurakka

Hoitourakka
Hoitourakka

Hoitourakka
Hoitourakka

Kunnossapitourakka
Kunnossapitourakka

Kunnossapitourakka
Kunnossapitourakka

Elinkaaripalvelun
tuottaja

Suunnittelijat

Asettaa

Suunnittelijat
Suunnittelijat

Takaus

KSE YSE YSE YSE

KSE

Kuva 5. Elinkaaripalvelun organisaatio julkista projektiyhtiötä käyttäen.
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lisuuden muuttaa suuresti ylläpitobudjettia.
Väylähankkeissa rakennuskustannusten alenta-
minen 10 % sallii lähes 40 % korotuksen ylläpi-
toon.

Em. tarkastelun kohteena oli vain rahoitus-
erot, muiden tekijöiden ollessa vakioita. Muiden
tekijöiden vaikutusta valotettiin kääntäen herk-
kyystarkastelulla, ns. kriittisin arvoin. Kriittinen
arvo kertoo kuinka paljon tarkasteltavaa tekijää
on muutettava, jotta todettu ero häviäisi.

Laskelmien luotettavuus
Erilaisia vertailulaskelmia on helppo tehdä,
mutta todellisuutta on vaikeaa tutkia. Hankkeita
ei juuri voida toteuttaa erilaisilla malleilla.
Asiantuntijakyselyillä saadaan esille vain osa-
puolien etuja ajavia ristiriitaisia kannanottoja.

Julkisesti esitetyissä laskemissa on verrokkina
yleensä perinteinen hidas toteutusmalli tai
SR-urakka ja niille saadaan tietysti korkeampi
nykyarvo kuin elinkaariurakalle. Rakennuskus-
tannukset syntyvät heti ja niiden nykyarvo on
korkea, tosin erot ovat olleet pieniä. Verrokin
kalleus on perustunut oletuksiin korkeammista
rakennuskustannuksista ja suurista riskivarauk-
sista.

Muutamassa talonrakennushankkeessa, jois-
sa on ollut käytettävissä kokonaishintatarjouk-
set ja jotka on toteutettu projektinjohtototeutuk-
sella, on pj-toteutus tullut selvästi, noin 10 %
halvemmaksi. Vastaavan suuruinen ero on myös
todettavissa talonrakennusalalla teoreettisesti
hankepalveluiden kustannusrakenteen avulla.
Toisaalta on ollut kohteita, joissa budjetit ovat
ylittyneet.
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VÄYLÄHANKE TILAHANKE

Ylläpitok.NA

Rakenteen 
kustannukset

Rahoitus-
kustannus

NA

Toiminnan
kustannukset

Rakennus-
kustannus

Rakennuksen 
kustannukset Rahoitus-

kustannus
NA

Toiminnan
kustannukset

Ylläpito-
kustannus

NA

Rakennus-
kustannus

Kuva 6.  Elinkaarikustannusten osien merkitys.

Kuva 7. Tila, väylä- ja kuntatekniikkahankkeiden nykyarvot elinkaaripalvelussa ja -urakassa.

Kuva 8.  Kustannusten ja korkokannan kriittiset arvot (arvo, jolla ero häviää).R
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Riskit elinkaaripalvelussa

Riskikäsite
Riskien jako osapuolille ja niiden suuruuden ar-
viointi ovat keskeisiä verrattaessa erilaisia elin-
kaarimalleja. Riski on mahdollisuus, etteivät
hankkeelle asetetut vaatimukset ja tavoitteet to-
teudu. Arvioimalla riskit riittävän suuriksi saa-
daan haluttu malli näyttämään edulliselta.

Riskin suuruus on sen toteutumisen todennä-
köisyyden ja seurausten suuruuden tulo. Seu-
raukset koskevat valmiin rakenteen käyttökel-
poisuutta tarkoituksessaan ja hankkeen hankin-
takustannuksia, aikataulua, laatua ja hallintoa
sekä elinkaaritaloutta. Riskien syinä ovat hank-
keen ympäristö (mm. inflaatio, korkotaso ja
suhdanteet), rakennussuunnitelmat ja tutkimuk-
set, projektihenkilöstö ja osapuolten johtamis-
järjestelmät sekä käytetty hankeprosessi ja asia-
kirjat. Uudet turvallisuusvaatimukset tai ympä-
ristöasiat, energian hintakehitys ja lainsäädän-
nön muutokset ovat suuria riskejä.

Julkisesti esitetyissä elinkaariurakan verrok-
kilaskelmissa riskivaraukset ovat olleet jopa
suuruusluokkaa 15 %, kun lisäksi ensin verrok-
ki, esim. SR-urakka on katsottu esim. 20 % kal-
liimmaksi. Suuri osa teknisistä riskeistä on tor-
juttavissa tutkimuksilla ja suunnittelulla, hinta-
ja aikatauluriskit on pääosin siirrettävissä osato-

teuttajille ja monet oleelliset riskit kuten inflaa-
tio on elinkaariurakkasopimuksissakin jätetty
omistajan kannettavaksi.

Kaikissa hankintamenettelyissä ja toteutus-
muodoissa riskit ovat periaatteessa samalla ta-
valla olemassa ja hanke niille alttiina. Sen sijaan
riskien seuraukset kohdistuvat osapuolille eri ta-
valla eri hankintamenettelyissä. Kun muut han-
keen kustannustekijät on kohtuudella suunnitel-
tavissa ja arvioitavissa, on riskien suuruuden ar-
vioissa asiantuntijoidenkin kesken suurta vaih-
telua ja eroja. Tietenkään uudesta prosessi-inno-
vaatiosta kuten elinkaaripalvelusta ei voi olla-
kaan kokemuksia.

Kustannusten aliarviointi hankkeen käynnis-
tämiseksi aiheuttaa kustannusylityksiä. Yleinen
tilaajasta johtuva riski onkin hankeohjelman pi-
tävyys. Lukuisissa suurissa hankkeissa hanke-
ohjelmaa on kasvatettu hankkeen käynnistämi-
sen ja määrärahojen myönnön jälkeen. Esimerk-
kinä tästä on Juutinrauman silta, jossa hankkee-
seen lisättiin hankepäätöksen jälkeen rautatie-
tunneli sekä Malmön kiertävä moottoritie. Eräs-
kin julkaisu katsoo niiden olevan budjetin yli-
tyksiä. On selvää että kiinteät sopimukset torju-
vat tällaiset myöhemmät ohjelman laajennukset.

Riskien jako
Julkisella sektorilla elinkaariurakan keskeisinä
valintaperusteita ovat kiinteät ennakoitavat kus-
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Kuva 9. Rakennuskustannusten ”siirto” ylläpitokustannukseksi, kun nykyarvo säilyy yhtäsuurena.

TEHTÄVÄ Pj-palvelu Kok.urakka
RAKENNUTTAMISPALV. TIL OU TIL. PU

Rakenn. suunnitteluvaihees 10 10 10
Rakenn. rakennusvaiheess 20 20 20
Rakennustyön valvonta 20 20

RAKENTAMISPALVELUT
Työmaan johtopalvelu 40 40 40
Työmaapalvelut 40 40 40
Työm kalustopalvelu 30 30 30
Yrityspalvelut 110 20 110

270 90 70 50 220
Toimistorakennus 2005
RAKENNUSKUSTANNUS 1160    erotus = 110 noin 10%

160 270

Kuva 10. Teoreettinen kustannusero projektinjohtopalvelun ja kokonaisurakan välillä perustuen
hankepalveluiden erilaiseen kohdistumiseen (Talonrakennuksen kustannustieto 2005).R
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tannukset ja riskien siirto urakoitsijalle. Tavoite
on ymmärrettävä määrärahojen pitävyyden kan-
nalta. Kuitenkin mitä enemmän yksityiselle sek-
torille siirretään riskiä, sitä suuremman preemi-
on se pääoman tuotolle vaatii.

Riskien siirtoa urakoitsijalle perustellaan
usein yksityisen sektorin paremmalla tietämyk-
sellä riskeistä. Eräät tutkijat ovat viime aikoina
asettaneet tämän käsityksen kyseenalaiseksi.
Pääomavaltaisten infrahankkeiden riskit voivat
olla niin suuria, että vain julkinen valta kykenee
ne kantamaan. Esimerkiksi Lontoon maanalai-
sen sopimuksissa valtio takaa 95 % pääomaris-
kistä.

Kokonaisurakoitsija toteuttaa hankkeensa
käyttäen aliurakoitsijoita, jotka kantavat pää-
osan tuotantoriskeistä. Kokonaisurakoitsijat
tuskin ovat suunnitelmariskien parhaita asian-
tuntijoita. Esimerkiksi painumariskejä ei hallita
yleensäkään kovin hyvin ja toistuvat kattosortu-
mat varoittavat urakoitsijavaltaisista (KVR)
muodoista. Suunnittelijat tekevät lopullisesti
kaikki keskeiset valinnat, ja heidän riskiosaa-
mistaan tulee hyödyntää tutkimuksin ja suunnit-
telulla.

Pitkän sopimuskauden aikana myös hank-
keen sisältöön sekä mm. tuotevaatimuksiin voi
tulla muutoksia. Muutosten riskit tulisi olla huo-
lellisesti jaettu tarjouspyyntö-, tarjous- ja sopi-
musasiakirjoissa, joista muodostuu todella mo-
nimutkaisia. Elinkaariurakassa kaikkien riskien
seuraukset joudutaan sisällyttämään tarjoushin-
taan kunnollisiin tutkimuksiin ja suunnitteluun
nähden lyhyenä tarjousaikana.

Elinkaaripalvelussa rakentamisen ja käytön
aikaiset riskit analysoidaan projektisuunnitte-
lussa. Tunnistettuihin riskeihin seurauksineen
voidaan löytää torjuntatoimepiteitä työn edisty-
misen mukaan kunkin hetkisen tilanteen pohjal-
ta. Aikatauluongelma voidaan torjua mukaute-
tulla työjärjestyksellä ja kustannusylitykset voi-
daan paikata säästöillä muussa toteutuksessa.
Osaurakoitsijat kantavat hankkeen toteutuksen
riskit oman työnsä osalta. Tilaajalle jää kuiten-
kin riski koko hankkeen onnistumisesta.

Tutkimusten lisääminen on välttämätöntä
korjattaessa vanhaa toimivaa ympäristöä. Osaan
riskeistä voidaan varautua budjeteissa varauk-
sin. Mahdolliset onnettomuudet on pakko va-
kuuttaa. Inflaatioriskin kantanee kaikissa sopi-
muksuissa tilaaja. Korkoriskiä torjutaan kiin-
teällä korolla.

Elinkaari-innovaatiot
palvelumallissa
Eräänä perusteluna yksityisrahoitukselle ja ko-
konaissuoritukselle on käsitys innovaatioiden
synnystä. Suunnittelun ja rakentamisen yhdistä-

vien toteutusmuotojen ja siten myös elinkaa-
riurakan on katsottu tukevan innovaatioiden
syntyä. Lähtökohtana on ajatus, että ahneus
tuottaa innovaatioita. Kansainvälisissä empiiri-
sissä tutkimuksissa on kuitenkin todettu inno-
vaatioita syntyvän myös perinteisissä toteutus-
muodoissa.

Kansainvälisten havaintojen mukaan infrara-
kentamisen innovaatioryhmiin ovat kuuluneet
suunnittelijat, urakoitsija, tilaaja ja toimittajat ja
yllättävän usein myös viranomaiset. Innovaatioi-
den aikaansaamiseksi onkin keskeistä alentaa
koko projektitiimin sisäisiä tiedonsiirron kynnyk-
siä ja lisätä yhteistyötä tiimin jäsenten kesken.

Innovaatiot tarvitsevat syntyäkseen mahdol-
lisuuksia. Asiakirjoissa ei saa täsmällisesti mää-
rittää tuotteita ja menetelmiä. SR-urakoissa to-
teutuu yhteistyö suunnittelijoiden, urakoitsijan
ja toimittajien kesken. Sen sijaan tilaaja ja käyt-
täjät jäävät ulkopuolelle ja tilaaja joutuu täs-
mentämään ja kuvaamaan kaikki vaatimuksen-
sa ja rajaamaan hyväksyttäviä ratkaisuja tar-
jouspyynnössä. Palvelumalleissa yhteistyö ta-
pahtuu koko projektiryhmän sisällä ”saman
pöydän ääressä” ja tilaajakin osallistuu kehitys-
työhön. Määrityksiä ja vaatimuksia ei tarvitse
täysimääräisesti siirtää ”paperilla yli muurin”
osapuolelta toiselle.

Elinkaariurakan tarjoustilanne ei mitenkään
suosi innovaatioita. Tarjousaika on tehtävään
nähden lyhyt, suunnitteluratkaisut on päätettävä
nopeasti ja kunnossapidon ajoitus ja toimenpi-
teet jäävät pakostakin heikosti valmistelluksi.
Myöhemmin ylläpitoaikana on aikaa innovoida,
mutta hyöty tulee kokonaan urakoitsijalle.

Elinkaarijohtopalvelun
käyttökohteet
Elinkaarijohtopalvelu on tarkoitettu vaihtoeh-
doksi elinkaariurakalle. Pääsyynä elinkaarimal-
lien valintaan lienee tarve käynnistää kansan- tai
yhteiskuntataloudellisesti kannattava kohde ja
saada sen rahoitus jaetuksi käyttöajalle.

Kokonaistoteutuksessa tarjoajien lukumäärä
jää vähäiseksi ja siten kilpailu rajoitetuksi, kun
pilkottu malli antaa mahdollisuudet laajaan kil-
pailuun. Infrahankkeet liittyvät kiinteästi maan-
käyttöön, ne toteutetaan olemassa olevassa ver-
kostossa, niitä säätelee moninainen lainsäädän-
tö, päätökset ovat osin demokraattisia ja ympä-
ristöarvot ovat tärkeitä. Tähän ympäristöön pit-
käkestoinen muoto sopii huonosti. Tilahank-
keissa taas ratkaisut usein kyetään tekemään
vasta rakennusaikana, jopa sen jälkeen. Sopi-
muksia ei tulisi yleensäkään tehdä yli kymme-
nen vuoden jänteelle, koska toimintaympäristön
muuttuessa seurauksena tulee olemaan vaikea
neuvottelutilanne.
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Palvelumuoto sopii erityisesti kohteisiin,
joissa vanha tekninen ympäristö sitoo ratkaisut,
tarvitaan nopeaa aloitusta ja tarjouspyyntö ja so-
pimus- ja sen hintarakenne muodostuisivat mo-
nimutkaisiksi ja työläiksi laatia. Tulevaisuuteen
liittyvä epävarmuus, joko tekniikan kehityksen
suhteen (esim. telematiikka) tai käytön kohdis-
tumisen suhteen (vaikkapa sairaala) tukevat
joustavaa palvelumuotoa. Myös tilahankkeet
sopivat elinkaaripalvelulla toteutettaviksi. Tila-
hankkeet, erityisesti korjaushankkeet ja moni-
mutkaista toimintaa sisältävät ja lyhyen muutos-
syklin kohteet, kuten sairaalat sopivat palvelu-
muodoilla toteutettaviksi.

Erityisesti johtomallille sopivat hankkeet,
jotka liittyvät aiempaan verkostoon ja tekniik-
kaan, kuten esimerkiksi rautatierakentaminen.
Näissä kohteissa tarjouspyyntöjen laatiminen ja
tarjousten sekä sopimusten tekeminen on työ-
lästä, eikä elinkaaritoteuttaja voi vaikuttaa lain-
kaan rakenteen käytön määriin. Kunnissa käyt-
töaloina olisivat erityisesti yhteishankkeet yksi-
tyisen ja valtion kanssa, joihin julkinen yhtiö so-
pii hyvin.

Supistettuna elinkaarijohtomallit sopivat
myös keskikokoisiin hankkeisiin. Tällöin ei ra-
hoitusta järjestettäisi, mutta ylläpitovaihe otet-
taisiin huomioon suunnitelmissa ja hankinnois-
sa. Johtomalli käy erinomaisesti myös kohteis-
sa, joissa rahoitus hoidetaan kokonaisrahoituk-
sena budjetista. Mallin käänteinen sovellus olisi
menettely, jossa alueisännöitsijä hoitaisi myös
alueensa korjaus- ja uudishankkeita.

Talonrakennushankkeissa johtototeutuksen
antama joustavuus sopii useille tilaajille. Suun-
nitteluratkaisut voidaan lopullisesti päättää kun
tilaajalla on siihen valmius ja tarjoukset ovat
käytettävissä. Tämä mahdollistaa hankkeet jois-
sa käyttäjät tai heidän vaatimuksensa selviävät
vasta rakennustyön aikana tai mahdollisesti
muuttuvat pian valmistumisen jälkeen.

Selvästi yksityisrahoitus on paikallaan, jos
urakoitsija kykenee liiketoimintaosaamisellaan
ja markkinoinnilla lisäämään kohteen tuottoja.
Tällöinkin osamaksukaupan sijaan puhdas
vuokraus on selkeämpi ratkaisu. Vuokraaja
omistaa kohteen ja vastaa sen elinkaaren aikai-
sista muutoksista. Vuokraaja taas tekee vuokra-
sopimuksensa itselleen sopivaksi ajaksi.

Yksityisrahoitteista toimintaa tarvitaan edel-
lisen perusteella, jos omistaja ei kykene hoita-
maan ylläpidon rahoitusta ilman kiinteitä sopi-
muksia. Yksityisrahoituksella urakkana on
käyttöä myös silloin kun julkisen omistajan
luottokelpoisuus on huono. Tosin silloin myös
tuottajan riski saada maksut kasvaa jyrkästi.

Elinkaarimallien vertailu
Kokonaisvastuullisten elinkaarimallien ongel-
mana on toteutukseen ja pitkään sopimuskau-
teen liittyvien riskien suuruus sekä ennakoinnin
vaikeus. Tilaaja joutuukin kaikissa sopimus-
muodoissa tosiasiallisesti kantamaan osan pit-
kän sopimusajan riskeistä, esimerkiksi force
majeure -ehtoihin, kysyntään, inflaatioon ja ym-
päristökuormituksiin liittyvät riskit sekä toimin-
taympäristön muutosten mahdolliset seurauk-
set. Rahoituksen vipuvaikutus edelleen korostaa
ongelmia.

Pitkän keston aikana rakennuskohteen käyt-
tö muuttuu ja teknologia kehittyy vaikeasti en-
nakoitavasti. Elinkaariurakassa joudutaan tule-
vaisuuden vaikutukset ottamaan huomioon tar-
jouspyynnössä, tarjouksissa ja elinkaarisopi-
muksissa ja tarjoajan täytyy sisällyttää kaikki
riskit tarjoukseensa. Elinkaaripalvelussa ei so-
pimuksia tehdä kerralla koko tarkasteluajalle,
eikä niihin siten tarvitse sisällyttää toimintaym-
päristön muutosten vaikutuksia. Kohteen käy-
tössä tapahtuvien muutosten huomioon otto on
yksinkertaista ja teknologian kehityksen hyödyt
tulevat tilaajalle. Sopimus ei sido koko tarkaste-
lujaksoa, vaan toimijat voidaan helposti ja ilman
korvauksia vaihtaa sekä toiminnan tavoitteita
muuttaa.

Hankkeen suuri koko rajoittaa elinkaariura-
kassa kilpailua. Tarjoaja joutuu suunnittelutta-
maan tekniset ratkaisut, laskemaan niiden kus-
tannukset tai hankkimaan pitkäaikaiset ylläpi-
tosopimukset. Elinkaaripalvelussa hanke to-
teutetaan pilkottuna hankkien kaikki suorituk-
set, myös johtamispalvelut, kilpailtuna mark-
kinoilta. Kilpailussa on silloin mukana pieniä ja
keskisuuria yrityksiä. Suunnitelmat teetetään
pitempänä aikana hankkeen edistymisen myötä.
Ylläpidon aikana kilpailu toistetaan sopivin vä-
liajoin ja tilaaja hyötyy teknisestä kehityksestä
ja harjaantumisesta uusissa sopimuksissa.

Julkisilla rakennuskohteiden omistajilla on
ollut vaikeuksia osoittaa riittävää rahoitusta
kunnossapitoon. Elinkaariurakka turvaa tämän
rahoituksen ja estää päättäjiä puuttumasta kun-
nossapitoon. Elinkaaripalvelussa ei vastaavaa
sopimussuojaa ole.

Julkisuudessa on väitetty, että palvelumuo-
doissa budjetit ylitetään ja rakentamisen kesto
venyy. Syynä kustannusylityksiin on ollut töi-
den käynnistäminen vaiheessa, jossa suunnitel-
mat eivät ole riittävässä valmiudessa pitävän
kustannusarvion tekoon. Johtopalvelun tuottaja
ei aina ole riittävällä tiukkuudella ohjannut
suunnitelmia, kun taas elinkaariurakoitsijan on
pakko se tehdä pysyäkseen tarjouksensa puit-
teissa. Perinteisessä pitkäaikaisessa vuosira-
hoitteisessa toteutuksessa ylitykset saattoivat
olla suuriakin.
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Edellytyksenä taloudellisesti onnistuneelle
toteutuksella onkin kokonaisbudjetoinnin käyt-
tö. Ratkaisuna ongelmaan on kokonaisbudjetin
tarkistus suunnitelmien valmistuttua sopivaan
valmiusasteeseen. Tämä vastaisi tarjoushinnan
saantihetkeä elinkaariurakassa. Kiinteällä bo-
nuksella voitaisiin myös aktivoida palvelutuot-
tajaa. Liukuva tavoitepalkkio taas synnyttäisi
vastakkaisasetelman tilaajan ja palvelutuottajan
välille.

Omistajan päätökset
elinkaarihankkeissa
Peruskysymyksiä, joita tilaaja elinkaarihank-
keen toteutusmallia valitessaan joutuu ratkaise-
maan, ovat:
• tarvitsenko rahoituksen (yksityissektorilta)
• otanko riskejä kannettavakseni ja missä määrin
• säilyykö toiminta samanlaisena sopimusajan
• onko tarpeen saada rakennus tai rakenne

käyttöön nopeasti
• haluanko vaikuttaa ratkaisuihin sopimusaikana
• miten varmistan riittävän kunnossapidon.
Tilaajan ratkaisuun vaikuttaa oleellisesti se, mi-
ten hän suhtautuu riskeihin – uhkina vai mah-
dollisuuksina. Ei ole olemassa yhtä toteutusmal-
lia, joka olisi ainoa oikea ratkaisu kaikkien pro-
jektien tarpeisiin. Tilaajien ja projektien tarpeet
vaihtelevat suuresti ja tarvitaan vaihtoehtoisia
ratkaisumalleja eri tarpeisiin.

Tilaajan päätösprosessi elinkaarihankkeissa
voisi olla:
1. Päätetään toteuttaa yhteiskunnallisesti edul-

linen hanke, hyväksytään sille elinkaarioh-
jelma (hankeohjelma ja käyttöohjelma),

budjetoidaan se kokonaisbudjettina, joka si-
sältää myös valtuudet ylläpitoon tarkastelu-
ajan

2. Hankitaan rahoitus erikseen julkisen projek-
tiyhtiön tai vastaavan avulla

3. Teetetään elinkaariedulliset yleissuunnitel-
mat parhailla suunnittelijoilla

4. Toteutetaan rakentaminen käyttäen kohtee-
seen sopivaa toteutusmuotoa, siten että vä-
hintään synnytetään ammattivastuu ylläpito-
pitokustannuksista
a) kokonaisurakkana, jolloin tilaaja suunnit-

teluttaa toteutussuunnitelmat ja tilaaja
hankkii ylläpidon

b) teknisten ratkaisujen urakkana, jolloin
urakoitsija suunnitteluttaa toteutussuun-
nitelmat ja tilaaja hankkii ylläpidon

c) projektinjohtomuodolla siten, että vähin-
tään ensimmäisten ylläpitosopimusten te-
ko ja valvonta kuuluvat johtamistehtävään

5. Tarkistetaan kokonaisbudjettia tarjousten tai
tarkennetun projektisuunnitelman mukai-
seksi

6. Solmitaan johtopalvelusopimus (isännöinti-)
ylläpidon johtamisesta (toistaiseksi) ja yllä-
pitosopimukset sopivalla jaolla keskipitkälle
ajalle (5 vuotta) johtopalveluiden tuottajan
kanssa.
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• talonrakennus • korjausrakentaminen • infra-rakentaminen • betoni- ja teräsrakenteet • teollisuusrakennukset • tuotekehitys

Kattavaa rakennetekniikan

asiantuntemusta ja

luotettavaa rakenne-

suunnittelua niin kotimaan

kuin ulkomaan

rakennuskohteisiin.
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