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 JOHDANTO
Rakennusalan merkitystä Euroopan talouselämälle, yhteiskunnalle ja ympäristölle ei voi
painottaa liikaa. Pari kuvaavaa faktaa1:
• Rakennusten osuus energian loppukulutuksesta on 42 % ja kasvihuonekaasupäästöistä 35 %.
• Yli 50 % kaikista maaperästä saaduista raaka-aineista jalostetaan rakennusaineiksi
ja –tuotteiksi. Rakennus- ja purkutoiminta muodostaa noin 33 % jätteiden kokonaismäärästä.

© Vkraskouski, www.dreamstime.com

• Alan osuus EU:n bruttokansantuotteesta on noin 10 % ja työvoimasta noin 7 %
(vain rakennustyömaat huomioiden).
Alaan kohdistuu myös merkittäviä paineita ja haasteita. Kaikilla julkishallinnon tasoilla ilmastonmuutossopimuksissa ja –strategioissa on tunnistettu tarve parantaa tuntuvasti
energiatehokkuutta sekä uudis- että korjausrakentamisessa. EU:n lainsäädäntö velvoittaa
jäsenvaltioita asettamaan kaikille uusille rakennuksille ja merkittäville korjausrakentamiselle energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset. Uudistetun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin2 mukaan kaikkien julkisten rakennusten tulee olla ”lähes nollaenergiarakennuksia” vuoteen 2018 mennessä2.
EU-maiden viranomaiset joutuvat tekemään tuntuvia budjettileikkauksia ja niiden on entistä vaikeampi saada rahoitusta suuriin pääomainvestointeihin talouskriisin vuoksi. Lisäksi kunnossapitobudjetteihin kohdistuu kasvavaa painetta.

Kahden muutosvoiman eli energiatehokkuuden ja budjettileikkausten yhteensovittaminen
ei ole yksinkertaista. Hallintoviranomaisilla on vähemmän rahaa investoida kalliisiin korjaus- tai uudisrakennushankkeisiin, vaikka elvytyspaketit ovat tehneet mahdolliseksi monia
infrastruktuurihankkeita. Toisaalta energiatehokkuuteen investoimalla voidaan saada aikaan huomattavia taloudellisia säästöjä, minkä vuoksi se on taloudellisesti kannattavaa lyhyelläkin aikavälillä. Ala on merkittävä niin työllisyyden kuin bruttokansantuotteenkin kannalta
MALLIE SIMER KKEJÄ
paikallisille talouksille, joten on tärkeää säilyttää rakennusala
elinvoimaisena.
Tässä oppaassa annettujen neuvojen ja
Uusia innovatiivisia rakennusmateriaaleja, tekniikoita ja -mesuositusten havainnolnetelmiä kehitetään jatkuvasti ja niiden avulla voidaan paranlistamiseksi on mukaan
taa tuntuvasti ja edullisesti energia- ja ympäristötehokkuutta.
otettu joitakin lyhyitä
.com
ockphoto
a, ww w.ist
Nämä uudet mahdollisuudet jätetään kuitenkin turhan usein
© kr yc zk
kuvauksia malliesihyödyntämättä julkisissa rakennushankinnoissa, joissa suosimerkeistä. Lisätietoa
taan vakiintuneita menettelyjä ja tekniikoita. Näin uudet ideat
malliesimerkeistä ja
jäävät ilman ansaitsemaansa huomiota.
muita esimerkkejä on oppaan onlineversiossa sivustolla www.sci-network.eu. Lisätietoa saa myös
osoitteesta procurement@iclei.org
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1

Taulukot ovat asiakirjasta ”Aloite edelläkävijämarkkinoiden luomiseksi Eurooppaan: Kestävän rakentamisen toimintaohjelma”. Euroopan yhteisöjen komissio.
KOM (2007) 860 lopullinen sekä Resource-efficient construction – The role of eco-innovation for the construction sector in Europe , ekoinnovaatioteemaraportti 2011.

2

Direktiivi 2010/31/EU rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleen laadittu).

 JOHDANTO

1.1 O PPA AN TAVO ITE
Oppaan tavoitteena on lisätä viranomaisten innovaatiomyönteisyyttä rakennushankinnoissa eli auttaa heitä hyödyntämään innovatiivisten rakennusratkaisujen myötä syntyviä
ympäristöllisiä, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Oppaassa neuvotaan, miten hankintamenettely toteutetaan siten, että se rohkaisee innovoimaan ja kerrotaan investointien rahoitustavoista.
Opas on tarkoitettu ensisijassa toimijoille, jotka ovat rakennushankintojensa kautta tekemisissä EU:n julkishallinnon viranomaisten kanssa. Päätöksentekijöille suunnattu tiivistelmä on saatavana SCI-verkoston verkkosivustolta (www.sci-network.eu).

1. 2 O PPA AN R AKENNE
Oppaassa pyritään selvittämään, miten innovatiivisia ratkaisuja rakennushankintojen eri
vaiheissa ja osissa voidaan parhaiten edistää.
Julkaisu jäsentyy pääpiirteittäin hankintamenettelyprosessin mukaisesti. Alan hankintamenettelyt voivat kuitenkin olla hyvin monimutkaisia ja vaihdella merkittävästi eri hankkeissa, joten oppaan eri osien välillä on huomattavasti päällekkäisyyksiä ja ristiviittauksia.

INN OVAT II V I S E T J A K E S TÄVÄT
R A K ENNU S H ANK INNAT
O PA S E U R O O PA N J U L K I S E N H A L L I N N O N V I R A N O M A I S I L L E

Oppaan rakenne:

HANKINTAMALLIN
VALINTA

OSA AVANA OS TAJANA
TOIMIMINEN

TAVOIT TEIDEN JA VA ATIMUS TEN A SE T TAMINEN

SOPIMUK SE T, SEUR ANTA JA
TOIMIT TAJIEN HALLINTA

ELINK A ARIKUS TANNUK SET

MARKKINAYHTEIS T YÖ

© The SCI-Network Consortium
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 OSA AVANA OS TAJANA TOIMIMINEN
Kuten kaikissa hankinnoissa, parhaaseen ratkaisuun pääseminen riippuu ensi sijassa siitä,
miten hyvin itse hankintamenettely toteutetaan, ja millaista osaamista toteuttajilta löytyy.
Tämä pätee erityisesti rakennusalan kaltaisiin monimutkaisiin aloihin. Tarvittavat taidot
riippuvat toteutettavan hankkeen laadusta ja laajuudesta. Ensin on määritettävä, onko viranomaisilla tarpeeksi valmiuksia vai tarvitaanko ulkopuolista apua.
Osaavana ostajana toimimisen edellytyksenä on todellisten tarpeiden tunteminen. Menestymisen edellytyksenä on, että loppukäyttäjät ja toimitilajohtajat saadaan sitoutettua
hankkeeseen.
© mediaphotos, www.istockphoto.com

Huom: Tässä oppaassa oletetaan, että rakennussuunnittelupalveluista vastaa
ulkoinen taho. Joissakin Euroopan maissa suunnittelutyön tekevät julkisen sektorin palveluksessa olevat arkkitehdit. Se vaikuttaa hankeryhmän kokoonpanoon.

2 .1 HANKERYHMÄN PER US TAMINEN
Yksi tärkeimmistä onnistuneen rakennushankkeen vaiheista on tehokkaan ja asiantuntevan projektiryhmän kokoaminen. Ryhmällä on hyvä olla seuraavanlaista asiantuntemusta:
• P R O JE K T INH A LL INTA – rakennushankkeisiin liittyy usein mittavia budjetteja
sekä paljon yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita. Myös aikataulut voivat olla
vaativia. Tehokkaat projektinhallintataidot ovat sen vuoksi tärkeitä. Innovatiivisiin
ratkaisuihin pyrkivissä hankkeissa tulisi harkita riskienhallinnan osaamista.
• TE KNINEN O S A AMINEN – On erittäin tärkeää, että sopimuksen laatijoilla on
teknistä osaamista, jotta he ymmärtävät rakennusalan ammattilaisia ja pystyvät
kommunikoimaan heidän kanssaan. Tämä on erityisen tärkeää pyrittäessä innovatiivisiin rakennusratkaisuihin, joissa on pystyttävä arvioimaan innovaatioihin
liittyvät tekniset riskit.

TIIMIN
R AKENTAMINEN
SUOME SSA
Jyväskylän kaupunki
kokosi projektiryhy
män varmistaakseen
O
kk itehdit
© Linja Ar
kunnianhimoisen
kestävän kehityksen
standardien mukaisen
päiväkodin ja koulukeskuksen rakentamisen.
Tällä kaupunki varmisti, että hankkeessa oli vaadittavaa
osaamista. Kaupungin (rakennusvirasto, kiinteistönhallinta,
koulutus, päivähoito, kaupunkisuunnittelu, ruokahuolto,
urheilutilat) virkamiehet kokoontuivat yhteen eri alojen
ulkopuolisten asiantuntijoiden (tekniikan, arkkitehti- ja
rahoituskonsulttien sekä hankintojen johtamisen) kanssa.
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• OIKEUDELLINEN NEUVONTA – jotkin tässä oppaassa
kuvatut hankintamenettelyt ja välineet (energiatehokkuussopimus, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, kilpailullinen neuvottelumenettely, elinkaarikustannukset) voivat olla vieraita viranomaisille. Siksi on tärkeää, että ryhmässä on asiaan
liittyvää oikeudellista osaamista, jotta voidaan varmistaa menettelyjen ja työkalujen oikeanlainen ja tehokas soveltaminen.
• K AU PA LL INEN O S A AMINEN – hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan myös kaupallista osaamista, erityisesti
kun on kyse hankkeen hyötysuhteen selvittämisestä hankkeen
kaikille osapuolille.
• K ÄY T TÄ J IEN S I TO U T TAMINEN – kuten kappaleessa 2.5
kuvataan, loppukäyttäjien ja toimitilajohtajien oikea-aikaisella
osallistamisella voidaan varmistaa käyttökustannusten ja muiden olennaisten seikkojen riittävä huomioiminen.

 O S A AVA N A O S TA J A N A T O I M I M I N E N

SU OSIT US 2 . A :
Perustakaa hankkeen alussa projektiryhmä, jossa on rakennushankkeen vaatimaa projektinhallinta-, teknistä, oikeudellista sekä kaupallista osaamista. Varmistakaa, että loppukäyttäjä ja toimitilajohtaja ovat mukana tiimissä.

2 . 2 LIIKE TO IMINTA SU UNNITELMAN KEHIT TÄMINEN
Jokaisen menestyvän rakennushankkeen taustalla tulee olla huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma. Perusteellinen liiketoimintasuunnitelma tulee laatia hankkeen alkuvaiheessa ja sitä on hyvä tarkistaa säännöllisesti. On mietittävä, ovatko suunnitelmaan
alun perin kirjatut arviot ja tavoitteet edelleen päteviä. Liiketoimintasuunnitelmassa tulee
määritellä selkeästi hankkeen tärkeysjärjestys ja tavoitteet sekä sen onnistumista mittaavat indikaattorit (ks. kappale 3), joihin kuuluvat myös tehokkuuden, kustannusten sekä
ajankäytön tasapaino. Liiketoimintasuunnitelma tarjoaa vankan perustan projektin päätöksenteolle ja mahdollistaa innovaatioiden vaikutuksen tehokkaan arvioinnin.

SU OSIT US 2 . b :
Laadi huolellisesti liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää selkeät tavoitteet,
hankkeen tärkeysjärjestyksen ja menestyksen mittarit.

2 .3 ULKOISTEN ASIANTUNTIJOIDEN MUKAANTUOMINEN
Ihannetapauksessa hankintaviranomaisella on kaikki tarvittava osaaminen, mutta näin ei
useinkaan ole. Viranomaisilla ei välttämättä ole kaikkea tarvittavaa erityisosaamista. Sen
vuoksi viranomaiset hakevat usein apua ulkopuolisilta konsulteilta ja asiantuntijoilta täyttääkseen hankeryhmän puuttuvaa osaamista ja valmiuksia.
Viranomainen voi palkata esimerkiksi kestävän rakentamisen
erikoistuneen teknisen asiantuntijan avustamaan tarjouskilpailua edeltävissä toimissa (kappale 4.2) tai suunnittelukilpailuun lähetettyjen ehdotusten arvioinnissa (kappale 5.4). Myös
elinkaarikustannuksiin erikoistunut konsultti voidaan palkata
huolehtimaan kustannusmallin integroimisesta hankintamenettelyyn.
Hankkeen jokaisessa vaiheissa – suunnittelusta rakentamiseen
ja käyttöönottoon – tulisi olla mukana kyseisten alojen asiantuntijoita. Laajoissa hankkeissa prosessin kokonaishallinta voidaan
antaa rakennusalan projektinjohtoyrityksen tehtäväksi.
Monissa maissa ja alueilla on myös julkisen sektorin toimijoita, jotka voivat tarjota viranomaisille suoraan apua esimerkiksi
energiatehokkuuteen tai innovatiivisiin hankintakäytäntöihin
liittyvissä kysymyksissä.

ASIANTUNTIJA-AVUN
KÄYTTÖ RANSKAN
ALSACESSA
Alsacen alue halusi
tehdä pitkäkestoisen
sopimuksen 14 lukion
© Cofely/
GKG Arch
ylläpidosta saavuttaakite ct ure/Ré
gion Alsa
ce
seen mahdollisia energiasäästöjä. Hallintoviranomaisella oli vähän kokemusta
energiatehokkuussopimuksista (EPC) sekä julkisen ja
yksityisen sektorin kumppanuuksista (PPP), joten se päätti
kääntyä ulkoisten asiantuntijoiden puoleen. Sopivimman
mallin kehittämiseksi hankittiin teknisen ja oikeudellisen
asiantuntijan sekä rahoitusasiantuntijan palveluja. Lopputuloksena oli PPP, jonka kestoksi määritettiin 20 vuotta
ja jonka arvo on 64,6 miljoonaa euroa. Asiantuntijat ovat
käytettävissä sopimuksen täytäntöönpanon valvomisessa
kolmen ensimmäisen vuoden ajan.
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APUA SU OMEN
ENER GIATEH O KKU USHANKINNO ISSA
Useiden peruttujen
tarjouskilpailuiden ja
I-Net work
© The SC
energiatehokkuussopimuksiin liittyvien
pyyntöjen vuoksi suomalaiset viranomaiset ovat kääntyneet ulkopuolisten
asiantuntijoiden puoleen. Tämä on lisännyt myös heidän
omia valmiuksiaan. Ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkaaminen tarjouskilpailun valmisteluun on osoittautunut
hyväksi tavaksi varmistaa prosessin läpinäkyvyys sekä syrjimättömyyden toteutuminen energiatehokkuussopimusten
hankinnassa.
m
Consor tiu

SU OSIT US 2 .C :
Mikäli hankintayksikön sisällä ei ole tarpeeksi kokemusta
innovatiivisista rakennushankinnoista, harkitkaa ulkopuolisten konsulttien palkkaamista prosessin johtamiseen tai neuvonantoon.

SU OSIT US 2 . D :
Selvittäkää, voiko kansallisilta tahoilta saada apua innovaatioihin tai kestäviin rakennushankintoihin liittyvissä
asioissa.

2 .4 YHTEIS T YÖ JA VALMIUK SIEN
KEHIT TÄMINEN
Ulkopuolisten konsulttien käyttö saattaa olla kallista. Pitkällä
aikavälillä voi etenkin isoille hankintayksiköille olla kannattavaa
sisällyttää innovatiivisten ratkaisujen hankintaa koskeva koulutus
henkilöstönsä kehittämisohjelmiin. Pienemmissä, vain satunnaisesti asiantuntijoiden osaamista vaativissa viranomaisten hankkeissa saattaa olla tehokkaampaa palkata ulkopuolisia konsultteja.

© The SCI-Netw
ork
Consor tium

ALUEELLI NEN TUKI IsossaBritanniassa JA
ITÄVALL A SSA
• Lontoossa toteuttavassa Re:Fit-ohjelmassa alueen viranomaisille tarjotaan suoraa
apua peruskorjata rakennukset energiatehokkaiksi. Tuki voi olla taseiden ja mahdollisten energiasäästöjen
arviointia, tarjouskilpailuasiakirjojen valmistelua, rahoitusmahdollisuuksien selvittämistä ja hankkeiden valvontaa.
I-N
© The SC

et work Co

nsor tium

• Nachhaltig: Bauen in der Gemeinde (”Kestävä rakentaminen kunnissa”) on itävaltalaisen Vorarlbergin
ympäristöyhdistyksen (Umweltverband Vorarlberg) julkishallinnon viranomaisille tarjoama konsultointipaketti. Se
sisältää apua alustavaan suunnitteluun, rakennussuunnittelu- ja tarjousvaiheeseen, rakentamiseen ja tehokkuuden
valvontaan.
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Piene viranomaisyksiköt voivat myös harkita yhteishankintoja
koskevia järjestelyitä esimerkiksi laatimalla ulkopuolisten neuvonantajien käyttöä koskevan puitesopimuksen. Suuremmat
viranomaisyksiköt voivat myös tarjota pienemmille yksiköille
mahdollisuutta päästä osallisiksi saavutetuista sopimuseduista.
Monissa maissa ja monilla alueilla on myös viranomaisia, jotka
voivat antaa suoraa apua esimerkiksi energiatehokkaaseen rakentamiseen tai innovatiivisten ratkaisujen hankintaan liittyvissä
kysymyksissä.

SU OSIT US 2 .E:
Isojen hankintayksiköiden kannattaa sisällyttää omien
valmiuksien kehittäminen innovatiivisten rakentamisen
ratkaisuiden hankintaprosessiin.

SU OSIT US 2 .F:
Miettikää, voisiko alueen muiden viranomaisten kanssa
tehdä yhteistyötä.

SU OSIT US 2 .G:
Selvittäkää, voiko joltain kansalliselta tai alueelliselta
virastolta saada asiantuntija-apua alennettuun hintaan
tai ilmaiseksi.

 O S A AVA N A O S TA J A N A T O I M I M I N E N

2.5 LOPPUK ÄY T TÄJIEN JA TOIMITIL AJOHTAJIEN
SITOUT TAMINEN
Rakennushankkeen johtamisesta vastaavat henkilöt eivät tavallisesti ole valmiin rakennuksen käyttäjiä tai niitä, jotka vastaavat sen hoidosta. Yhteyden puuttuminen on usein merkittävin tekijä, joka estää optimaalisten rakennusratkaisujen saavuttamisen.
Kaikkien rakennushankkeiden lähtökohtana on oltava perusteellinen tarvearviointi, joka
edellyttää tiivistä yhteistyötä loppukäyttäjien ja toimitilajohtajien välillä. Käyttäjät pystyvät myös parhaiten arvioimaan rakennussuunnitteluvaiheessa esitettyjen eri vaihtoehtojen käytännöllisyyttä, erityisesti silloin, kun käyttäjiltä vaaditaan käytäntöjen muuttamista.
Alussa on tärkeää määritellä rakennuksen eri käyttäjä- ja huoltajaryhmät. Koulussa näitä
olisivat ainakin rehtori, vahtimestari, opettajat, oppilaat, vanhemmat, keittiö- ja siivoushenkilökunta sekä rahoittajaorganisaatiot. He voivat vaikuttaa hankekohtaisesti myös alueen asukkaisiin.
Loppukäyttäjien ja toimitilajohtajien mahdolliset epärealistiset odotukset hankaloittavat
osapuolten sitouttamisessa hankkeeseen. Lisäksi rakennusalan teknisten asiantuntijoiden
ja käyttäjäryhmien välinen vuorovaikutus saattaa olla hankalaa. Viranomaiset voivatkin
palkata asiantuntijoita vastaamaan tästä vaiheesta. Sovellettavasta sopimus/hankintamallista riippuen voi olla tarpeen, että arkkitehti tai hankkeen johtaja
laatii suunnitelman loppukäyttäjien sitouttamisesta hankkeeIso - Britannia :
seen. Käytettävissä on myös SoftLandingsin3, tapaisia välineitä,
4
joista voi olla apua.
CLE VELE YN
Keskusteluyhteyden puuttumisella on myös taloudellisia vaikutuksia. Rakentamisen ja käytön aikaiset kustannukset on usein
erotettu toisistaan eikä käytönaikaisia kustannuksia huomioida
investoinneista päätettäessä. Tätä selvitetään tarkemmin kappaleessa 7.

SU OSIT US 2 .H:
Määrittäkää asianomaiset käyttäjäryhmät sekä keinot
heidän sitouttamiseksi hankkeeseen.

SU OSIT US 2 . I:
Pyytäkää arkkitehtia tai hankkeen johtajaa laatimaan
suunnitelma käyttäjien sitouttamisesta tai palkatkaa
kokenut avustaja huolehtimaan vuorovaikutuksen sujumisesta.

3
4

A ALLONMUR TA JAN
JA RANTAPROMENADIN KUNNOSTUS
Rakennushankkees© D avid
Dixon
sa yhdistyivät 7 700
asuintaloa suojaava
aallonmurtaja sekä vähäpäästöinen rannikkoinfrastruktuuri. Hanke
avattiin vuonna 2008 ja se on kiinnostanut paikallisia ja
ulkomaisia matkailijoita sekä voittanut useita palkintoja.
Hankkeessa valmistunut 1,3 km pitkä aallonmurtaja syntyi
tiiviissä yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja kävijöiden
kanssa. Lisäksi yhteistyön tuloksena syntyivät saneeratut
ja kestävän kehityksen mukaan toteutetut tilat sekä muun
muassa viisi spiraalituuliturbiinia, jotka tuottavat vuosittain
50 mW energiaa kahvilan pitämiseen ja rantapromenadin
LED-valaistukseen. Hanke toteutettiin kestävän kehityksen,
innovoinnin ja yhteistyön periaatteiden mukaisesti. Se valmistui etuajassa sekä arvioitua alhaisemmin kustannuksin.

www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings
Lisätietoa käyttäjien sitouttamisesta kestäviin saneeraushankkeisiin on SCI-verkoston laatimassa raportissa. Raportti on saatavana osoitteesta www.sci-network.eu.
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2 .6 O PPIA MUILTA
Olennainen osa osaavana ostajana toimimista on oppiminen muista vastaavista hankkeista
sekä tiivis yhteistyö viranomaisten kanssa. Useimpien organisaatioiden on vaikea jakaa hyviä
tai parhaita käytäntöjään, myös sellaisia, joihin liittyy innovaatioita. Uusia kontaktiverkostoja
luomalla ja olemassa olevia hyödyntämällä viranomaiset sekä muut ulkopuoliset tahot voivat
löytää innovatiivisia ratkaisuja ja välttää muissa hankkeissa mahdollisesti tehtyjä virheitä.

SU OSIT US 2 .J:
Ottakaa oppia muiden kokemuksista ja samankaltaisten hankkeiden parhaista
käytännöistä. Määrittäkää olennaiset verkostot ja viestintäkanavat.

 TAVO IT TEIDEN JA VA ATIMUS TEN
A SE T TAMINEN

Rakennushankkeiden lopputulos riippuu pitkälti siitä, millaisia tavoitteita ja vaatimuksia
viranomainen on asettanut sekä miten hyvin ne on määritetty ja kuvattu työn toteuttajille.
Tavoiteltavan päämäärän tai standardin lisäksi on tärkeää pohtia myös, miten tavoitteet
sisällytetään tehokkaasti hankintamenettelyyn.

3.1 ENERGIATEHOKKUUS TAVOIT TEIDEN A SE T TAMINEN
© wbritten, www.istockphoto.com

Useimmissa EU-maissa on käytössä rakennusten energiatehokkuuden arviointi- ja sertifiointijärjestelmiä. Niissä määritellään sekä energiatehokkuuden laskennassa käytettävä menetelmä (eri maissa on eri malleja) että tavoiteltavat minimistandardit. Joihinkin järjestelmiin
voi sisältyä myös arvoasteikko, esimerkiksi ”kulta”, ”hopea” ja ”pronssi”. Minimistandardien
vaatimukset voivat kuitenkin erota huomattavasti toisistaan. Passiivitalostandardissa5 on
energiatehokkuudelle asetettu erittäin kunnianhimoiset tavoitteet, joihin monet julkishallinnon viranomaiset pyrkivät tänä päivänä rakennushankkeissaan.
Kun lähtökohtana on rakennuksen elinkaarikustannukset, on järkevää tavoitella mahdollisimman korkeaa energiatehokkuustasoa. Arvioitaessa rakennuksen kustannuksia sen koko
elinkaaren ajalta huomataan, että alkuinvestointikustannuksia selvästi suurempi kustannuserä muodostuu yleensä käyttö- ja ylläpitokustannuksista – nyrkkisääntönä on tavallisesti 1:5. Tiukkojen energiatehokkuusstandardien soveltamisesta on sen vuoksi yleensä
huomattavaa taloudellista hyötyä (kappale 7).
Jos rakennustöiden alkubudjetti on rajallinen, voi olla järkevää asettaa vähimmäisvaatimukseksi vähemmän kunnianhimoinen standardi ja toivomuksena korkeammat tavoitteet, joihin arkkitehteja ja rakennusyhtiöitä kannustetaan pyrkimään. Kannustimena voidaan käyttää esimerkiksi suunnittelukilpailua tai ne voidaan sisällyttää sopimukseen (ks.
kappale 5.4). Viranomaisten, arkkitehtien ja rakennusurakoitsijoiden välinen vuoropuhelu
hankesuunnitteluvaiheessa (ks. kappale 4) voi auttaa selvittämään, mitä markkinoilta on
saatavilla ja mitkä ovat ratkaisujen kustannusvaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

5
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Monissa EU-maissa on passiivitalojärjestöjä. Maakohtaiset järjestöt on lueteltu seuraavalla sivulla: www.passivehouse-international.org/index.php?page_id=77
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Tärkeimmät energiatehokkuutta koskevat päätökset tehdään hankkeen alussa (hanke- ja
rakennussuunnitteluvaiheissa). Sovellettavasta hankintamenettelystä ja sopimusmallista riippumatta on tärkeää, että myös tavoitteet (sekä minimivaatimukset että toivotut
tavoitteet) asetetaan aikaisessa vaiheessa. On varmistettava, että tavoitteet on kaikissa
hankkeen vaiheissa ja kilpailuasiakirjoissa ilmaistu selkeästi. Näin varmistetaan myös, että
kaikki hankkeen osapuolet ymmärtävät tavoitteet samalla tavalla. Kunnostushankkeissa
on määritettävä myös tarkka perustasona käytettävä energiatehokkuusluku.
Energiatehokkuutta tulisi mahdollisuuksien mukaan tarkastella koko rakennuksen tasolla
eikä pelkästään yksittäisten komponenttien osalta. Vaikka jokin tietty komponentti tai järjestelmä voisikin itsenäisenä yksikkönä toimia tehokkaasti, on tarkasteltava myös, miten
hyvin se sopii rakennuksen toiminnan ja tehokkuuden kannalta kokonaisuuteen.

SU OSIT US 3. A :
Määrittäkää rakennushankkeelle kunnianhimoiset määrälliset energiatehokkuusvaatimukset kansallisten arviointi- ja sertifiointijärjestelmien pohjalta.
Asettakaa passiivitalostandardi mahdollisuuksien mukaan tavoitteeksi uudisrakentamiskohteissa.

SU OSIT US 3. B :
Vaihtoehtoisesti voitte asettaa lievemmät minimitehokkuusvaatimukset ja täydentää niitä korkeammilla tavoitteilla, joihin markkinoiden toimijoita kannustetaan
pyrkimään. Tämä saattaa olla paras malli silloin, kun
hankkeen investointimäärärahat ovat kiinteät.

SU OSIT US 3.C :
Vaatimukset ja tavoitteet tulisi asettaa hankesuunnitteluvaiheessa. Ne on ilmaistava selkeästi hankkeen kaikissa vaiheissa.

SU OSIT US 3. D :
Varmistakaa aina, että energiatehokkuuden määritys tapahtuu koko rakennuksen eikä yksittäisten komponenttien tai järjestelmien tasolla.

PA SSIIVITALO KO ULU SAK SA SSA
Oberspreewald-Lausitzissa oli lakkautettava useita kouluja.
Tilanne nähtiin
© The SC
I-Net work
mahdollisuutena
Consor tiu
m
luoda uusi, monta
eri instituutiota
kattava koulurakennus, jonka
rakentamiseen ja ylläpitoon voidaan soveltaa passiivitalostandardia. Hanke toteutettiin julkisen ja yksityisen
sektorin kumppanuutena. Kriteerit määritettiin yhteistyössä
Darmstadtin Passivhaus Institutin kanssa, ja niihin sisältyi
myös lämmitysenergiantarve, joka oli maksimissaan 15
kWh/(m²a). Rakennus valmistui 14 kuukaudessa.

THE HIVE , Iso - Britannia : SELKE ÄT KE S TÄV Y YS TAVO IT TEE T
Isossa-Britanniassa sijaitsevan Worcestershiren uuden kirjasto- ja historiakeskuksen (”The
Hive”) rakentamisessa maakuntavaltuusto, kaupunginvaltuusto ja yliopisto asettivat
korkeat kestävyystavoitteet, jotka määritettiin selkeästi hankkeen alkuvaiheessa. Tavoitteet esitettiin 160 sivua käsittävässä yksityiskohtaisessa suunnitteluasiakirjassa (Detailed
Design Statement, DDS), joka toimitettiin mahdollisille tarjoajille. Hiilidioksidipäästötavoitteeksi asetettiin kunnianhimoiset 15,8 kgCO² /m² , josta tuli sopimuksen tärkein
tehokkuutta mittaava indikaattori. Tuloksena oli ratkaisu, jossa jokivettä käytetään
kesällä rakennuksen viilentämiseen ja talvella rakennuksen lattialämmityksen tehostamiseen. Tämä yhteistyössä kehitetty ominaisuus on tärkein syy siihen, että rakennuksen hiilidioksidipäästöt ovat poikkeuksellisen alhaiset.

© The SC

I-Net work

Consor tiu
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3. 2 MU UT KE S TÄV Y YSNÄKÖ KOHDAT
Joissakin edellä mainituissa hankkeissa keskitytään pelkästään energiatehokkuuteen,
mutta sen lisäksi on sellaisia hankkeita6 , joihin sisältyy monia eri kestävään kehitykseen
liittyviä näkökohtia. Tällaisia ovat esimerkiksi kestävien rakennusmateriaalien käyttö, sisäilman laatu, jätteet, rakennustöiden
aikainen melu ja vedenkäyttö. Tällaisten järjestelmien perustana
HAR OLD HILL ,
olevat indikaattorit ja standardit voivat olla hyödyllisiä määritetIso - Britannia :
täessä rakennushankkeen vähimmäisvaatimuksia tai toivottuja
KE S TÄVÄ
tavoitteita.

ENERGIATEHO K A S
PALOA SEMA

Harold Hillin paloaseman saneeraustöiden tavoitteena oli
BREEAM-luokitusjärjestelmän arvosana ”excellent”. Perustana
käytettiin Lontoon palolaitoksen laatimaa paloasemien
suunnitteluopasta. Lopputuloksena oli rakennus, jossa
hyödynnetään 80 % alkuperäisestä rakenteesta ja jonka
energiankulutus on 42 % vähemmän kuin Lontoon paloasemilla keskimäärin. Rakennuksen ominaisuuksia ovat
muun muassa. sähköntuotantoon käytettävät aurinkopaneelit, aurinkolämmitys, yhteistuotanto, harmaan veden
kierrätys sekä liike- ja päivänvalotunnistimet, joiden avulla
voidaan vähentää energiankulutusta.
© The SC

I-Net work
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Käytettävissä on myös kriteerejä ympäristöä säästäville julkisille
hankinnoille (GPP), esimerkkinä Euroopan komission rakennushankkeille laatimat kriteerit7. Erilaisia ympäristömerkintöjä, kuten
EU-ympäristömerkki ja Natureplus,8 voidaan käyttää yksittäisissä
rakennusmateriaaleissa. Olennaisia kestävyyskriteereitä määritettäessä on kuitenkin tärkeää varmistaa, että pääpaino on rakennuksessa eikä yksittäisissä komponenteissa.
Rakennushankkeissa käytettävien kestävyysnäkökohtien laajuus
voidaan osittain määrittää sen mukaan, millaisia kokemuksia ja
mahdollisuuksia hankintaryhmässä on. Useiden indikaattorien
käyttö voi saada aikaan kestävämmän tuloksen, mutta se on
myös vaativampaa hankintaryhmälle.

SU OSIT US 3.E:
Keskittykää aluksi tärkeimpiin kestävyysindikaattoreihin
ja -tavoitteisiin. Kun ryhmä on saanut kokemusta kestävistä rakennushankinnoista, tuleviin hankintatoimiin
voidaan lisätä muitakin indikaattoreita.

HIS TOR IALLISEN
R AKENNUK SEN
SANEER AUS
ITÄVALL AN
WIENISSÄ
Itävallan ammattiliittojen keskusjärjestön
(ÖGB) toimistotilojen saneerauksessa sovellettiin tiukkoja kestävyysvaatimuksia, joiden
perustana oli GreenBuilding-ohjelma ja klima:aktiv-aloite.
Vaatimuksiin kuului muun muassa se, että lämmitysenergian tarpeen oli oltava 50 % lain vaatimuksia alhaisempi.
Muut vaatimukset koskivat käytettäviä rakennusmateriaaleja sekä sisäilman laatua. Lisähaasteena oli toimistorakennuksen historiallisesti arvokkaan julkisivun säilyttäminen.
Rakennuksen lämpöenergian tarve saatiin laskettua
saneerauksen myötä 102 kWh/(m²a) 50 kWh:iin/(m²a).
© The SC
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3.3 T E H O K K U U T E E N P E R U S T U VAT
E R I T Y I S VA AT IM U K S E T
Innovatiivisten ratkaisujen edistämiseksi on tärkeää, että vaatimukset eivät ole liian yksityiskohtaisia. Vaatimukset tulisi laatia
siten, että ne koskevat tehokkuutta (esim. ”sisälämpötila tasaisesti 20–22 °C, kokonaispäästöt 15,8 kgCO²/m²” (ks. sivun 11 kuvateksti), eivätkä ne saisi olla liian teknisiä (esim. ”öljypohjainen
lämmitysjärjestelmä, jossa on X lämmityspistettä neliömetriä
kohti, kolminkertaiset ikkunat”). Näin arkkitehtien ja urakoitsijoiden on helpompi kehittää innovatiivisia tapoja tavoitetehokkuuden saavuttamiseksi.

SU OSIT US 3.F:
Muotoilkaa hankintoja koskevat vaatimukset siten, että
niissä määritetään haluttu energiatehokkuus, ei tietty
teknologia tai tekninen ratkaisu.

Kuten BREEAM (www.breeam.org), DGNB (www.dgnb.de), Klima:Activ (www.klimaaktiv.at) tai PromisE (www.promise-luokitus.fi)
www.ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
8
www.natureplus.org
7
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© The SCI-Network Consortium

3.4 TIE TOMALLINNUS (BIM)
Rakennusten tietomallinnusta (BIM) käytetään Euroopassa yhä
enemmän. Se kuvaa digitaalisesti kiinteistön fyysisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia. BIM kokoaa kiinteistöä koskevat tiedot
yhteen paikkaan ja tukee päätöksentekoa koko rakennuksen elinkaaren aikana aina ensimmäisistä luonnoksista purkamiseen.9
BIM:n avulla rakennuksen digitaalinen mallinnus voidaan toimittaa suunnitteluryhmältä pääurakoitsijalle ja aliurakoitsijoille sekä
rakennuksen omistajalle/ylläpitäjälle. Vastuullinen taho syöttää
jokaisessa vaiheessa malliin uusia tietoja.
Menettelyn avulla voidaan vähentää tietojen katoamista siinä
vaiheessa, kun uusi tiimi ”ottaa hankkeen ohjakset” (ks. kappale 5). Lisäksi sen avulla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä
rakennussuunnittelussa ja rakentamisessa sekä optimoida tehokkuutta.

WAKEFIELD,
Iso - Britannia :
INNOVATIIVISE T
REUNAKIVE T
Kannustaakseen
uusiin innovatiivisiin
© The SC
I-Net work
Consor tiu
teknisiin ratkaisuim
hin Wakefieldin
kaupunginvaltuusto
sisällytti lopputehokkuutta koskevan erittelyn reunakiveystä koskevaan tarjouspyyntöönsä. Sen sijaan,
että tarjouspyynnössä olisi kirjattu tiukat vaatimukset reunakivielementeille, tehokkuuteen perustuvan lähtökohdan
ansiosta voitiin huomioida kokonaan kierrätysmateriaaleista tehdyt kevyet reunakivet.
Kevyiden rakenteiden käyttö paransi kivien leikkaamisen ja
muotoilun aikaiseen manuaaliseen nostamiseen ja tärinään
liittyvää työturvallisuutta ja vähensi nostolaitteiden tarvetta. Tuote paransi myös kestävyyttä. Ympäristön kannalta
Durakerbin käyttö vähensi hiilidioksidipäästöjä, sillä kulutustarve väheni ja hiilidioksidia sitoutui enemmän.

SU OSIT US 3.G:
Harkitkaa rakennuksen tietomallinnuksen (BIM) käyttämistä kaikissa rakennushankkeen vaiheissa hankkeen
osapuolten välisen tiedonkulun parantamiseksi.

9

UK Construction Project Information Committeen määritelmä.
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 MARKKINAYHTEIS T YÖ
Hankkeen onnistuminen riippuu viime kädessä hankkeessa vaikuttavien rakennusalan
ammattilaisten kyvystä ja halusta kehittää ja toteuttaa parhaita ratkaisuja. Kertomalla
markkinoiden toimijoille selkeästi hankkeen tarkoitusperistä ja olemalla yhteydessä kiinnostuksensa ilmaisseisiin yrityksiin jo ennen virallista tarjouskilpailua voidaan saavuttaa
merkittävää hyötyä.

4.1 TAVO IT TEIDEN SELVIT TÄMINEN MAR KKINO ILLE

© skynesher, www.istockphoto.com

Innovatiivisten ja kestävien ratkaisujen saamiseksi viranomaisten on selkeästi esitettävä
toiveensa markkinoille. Yksityisillä urakoitsijoilla on usein käsitys, että julkinen sektori on
hankinnoissaan konservatiivinen ja riskejä välttävä. Tarjouskilpailuasiakirjoissa on selkeästi ilmaistava, että viranomainen hakee kestävän kehityksen kriteerit täyttävää lopputulosta
ja on avoin uusille teknologioille ja tekniikoille.
Tarjouskilpailuasiakirjoissa voi olla myös hyvä mainita joitakin viranomaisen tiedossa olevia (tai tarjouskilpailua edeltäneessä vaiheessa tietoon tulleita) innovatiivisia teknologioita. Erittelyissä kannattaa myös keskittyä tehokkuuteen ja lopputulokseen.

WAKEFIELD,
Iso - Britannia :
HANKINNAN
ENNAKKOTIEDOTE
Toukokuussa 2010
Wakefieldin kaupung©
invaltuusto alkoi
laatia strategiaa erittäin energiatehokkaan valaistusjärjestelmän hankkimiseksi uuteen uima- ja
vapaa-ajankeskukseen. Oli tiedossa, että valaistusalalle oli
tullut paljon innovaatioita, joten Wakefield laati hankintaa
koskevan ennakkotiedotteen, jossa markkinoiden toimijoille
kerrottiin tarkemmin ehdotetusta hankkeesta ja pyydettiin kaikkia toimitusketjun tasoja esittämään innovatiivisia
ehdotuksia. Lupaavimpia vastauksia käsiteltiin sen jälkeen
työpajoissa. Vastanneista yrityksistä koottiin luettelo,
joka julkaistiin verkossa tavoitteena rohkaista toimittajia
tekemään yhteistyötä tarjouskilpailussa.
w.flick
Moulin, ww

r.c om

Lisäksi on tärkeää, että markkinoiden toimijoilla on tarpeeksi
aikaa valmistautua tarjouskilpailuun. Sopivien ratkaisujen kehittäminen ja niiden tuottamiseen tarvittavien yhteistyökumppanien löytäminen vie aikaa. Jos markkinoiden toimijoille kerrotaan ajoissa hankkeen tarkoitusperistä, ne pystyvät hyvin
valmistelemaan tarjouksensa.
Tulevista tarjouskilpailuista kertovien ennakkotiedotteiden tai
-ilmoitusten käyttöä on syytä harkita.

SU OSIT US 4. A :
Kertokaa markkinoiden toimijoille jo hyvissä ajoin ennen
tarjouskilpailua, että hankinnassa painotetaan kestävyyttä ja innovointia.

SU OSIT US 4. B:
Ilmoittakaa tarjouskilpailuasiakirjoissa selkeästi toivottu
lopputulos ja avoimuus innovatiivisia ratkaisuja kohtaan.

4. 2 MAR KKINAV U OROPUHELU
Monet viranomaiset käyvät nykyään ennen suunnittelu- tai rakennustöiden tarjouskilpailua tiivistä vuoropuhelua mahdollisten toimittajien kanssa. Tällaiset tarjouskilpailua
edeltävät toimenpiteet voivat olla korvaamaton keino saada tietoa innovaatioista, uusista
prosesseista, hankkeen toteutettavuudesta ja markkinoiden toimijoiden kapasiteeteista
sekä osaamisesta. Lisäksi tiedot voidaan huomioida rakennushankkeen vaihtoehtojen
arvioinnissa, erittelyissä ja hankinnoissa.
14

 M A R K K I N AY H T E I S T YÖ

Tarjouskilpailua edeltävä toiminta voi kattaa monia eri kysymyksiä, esimerkiksi:
• TOTE U TE T TAV U U S: onko se, mitä halutaan, toteuttavissa, tai onko sitä koskaan
toteutettu,
• K Y K ENE V Y YS: pystyvätkö markkinoiden toimijat tuottamaan sen, mitä halutaan,
• VA LMI U S: onko vaatimuksille olemassa vakiintuneita markkinoita ja onko markkinoilla tarpeeksi toimittajia kilpailuttamista varten,
• K A PA S I TE E T T I : pystyvätkö markkinat tuottamaan halutun tuloksen tarpeeksi
nopeasti tai tarpeellisessa laajuudessa.
Tarjouskilpailua edeltävät toimenpiteet vaihtelevat markkinatutkimuksista ostajien tapahtumiin tai teollisuuspäiviin, joilla kiinnostuneille toimittajille kerrotaan tarkemmin viranomaisen suunnitelmista ja joilla ne voivat esittää kysymyksiä ja ehdottaa ratkaisuja.
Monissa tapauksissa kaikista innovatiivisimmat ja soveltuvimmat tarjoukset tulevat tarjoajien kumppaneilta. Tarjouksissa eri osapuolten erilaiset kokemukset ja osaaminen täydentävät toisiaan. Teollisuuspäivien järjestäminen ja luettelo ennakkoilmoituksiin ja -tiedotteisiin vastanneista yrityksistä voi auttaa yrityksiä tunnistamaan mahdolliset kumppanit ja
muodostamaan kumppanuuksia. Ne auttavat myös innovatiivisia
pk-yrityksiä muodostamaan kumppanuuksia suurempien urakoitsijoiden kanssa ja hyödyntämään siten ideaansa kaupallisesti.
Kaikissa tarjouskilpailua edeltävissä toimissa on noudatettava
avoimuuden, syrjimättömyyden ja keskinäisen arvonannon periaatteita EU:n hankintoja koskeva lainsäädännön mukaisesti.
Tarjouskilpailua edeltävistä toimista ei saa aiheutua toimittajille
tai toimittajaryhmälle minkäänlaista etua tai haittaa; on tärkeää
tehdä toimittajille selväksi, että hankinnan kilpailuvaihe toteutetaan erikseen ja että kaikkia toimittajia kohdellaan tasavertaisesti. Tämä on hyvä mainita kaikissa keskustelukutsuissa.10

SU OSITUS 4.C :
Kaikissa tietyn kynnysarvon ylittävissä rakentamiseen
liittyvissä hankinnoissa on syytä tehdä tarjouskilpailua
edeltävää selvitystyötä. Selvitystyön avulla saadaan tietoa siitä, mitä uusia teknisiä ratkaisumahdollisuuksia on
tarjolla, mitkä tavoitteet ovat saavutettavissa ja mitä arviointijärjestelmiä voidaan käyttää.

SU OSITUS 4. D :
Rohkaiskaa toimittajia muodostamaan kumppanuuksia
järjestämällä teollisuuspäiviä ja julkaisemalla verkossa
luetteloita ennakkoilmoituksiin ja ennakkotiedotteisiin
vastanneista yrityksistä.

10

OSLO, NOR JA :
TAVO IT TEENA
KO ULU,
J O K A E I K ÄY TÄ
FOSSIILISIA
P OLT TOAINE ITA
© The SC
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Oslon kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa 2008, että fossiilisten
polttoaineiden käyttö Oslon kouluissa lopetetaan
vuoden 2011 loppuun mennessä. Haasteena oli selvittää,
millaisia innovatiivisia ratkaisuja markkinat tarjosivat (erityisesti lämmitysjärjestelmiä), sillä kokemukset olemassa
olevista tuotteista ja ratkaisuista olivat huonoja.

Prosessi käynnistyi sisäisesti alustavien ehdotusten määrittelyllä, minkä jälkeen yritykset kutsuttiin keskustelemaan
ja pohtimaan mahdollisia ratkaisuja konferenssiin. Konferenssista saatua tietoa sovellettiin tarjousasiakirjojen
valmistelussa. Myös tarjouskilpailu aloitettiin järjestämällä
toimittajille suunnattu työpaja, jossa esiteltiin tarjouskilpailuasiakirjat ja toimittajilla oli mahdollisuus keskustella
yhteistyömahdollisuuksista. Kaupunki oli erittäin tyytyväinen tulokseen: tarjouskilpailussa esitettiin monta sellaista
ratkaisua, joita ei ollut tarjolla ennen prosessin käynnistämistä.

Lisätietoa on SCI-verkoston raportissa ”Procuring Innovation”. Raportti sisältää kappaleen tarjouskilpailua edeltävistä toimista ja se on saatavana osoitteesta
www.sci-network.eu, sekä SMART SPP -hankkeen julkaisusta ”Driving energy efficient innovation through procurement – A practical guide for public authorities”, joka on saatavana osoitteesta www.smart-spp.eu.
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4.3 IMMATER IA ALI O IKEUK SIEN
SU OJA AMINEN
KIERRÄTYSAINEIDEN
OSU UD EN
LISÄ ÄMINEN
R AKENNUSHANKKEISSA
Bristolin kaupunginvaltuusto asetti
selkeäksi tavoitteeksi
käyttää neljän uuden
koulun rakentamisessa mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja. Hankkeen arvo oli noin 140 miljoonaa euroa. Markkinatutkimuksella selvitettiin paikallisia
tavarantoimittajia ja materiaaleja. Markkinatutkimuksesta
ja koulun rakennussuunnitelmien yksityiskohtaisesta analyysista ilmeni, että yli 15 %:n kierrätysosuus olisi mahdollinen
ilman lisäkustannuksia.
© The SC
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Tämän perusteella Bristolin kaupunginvaltuusto päätti
sisällyttää tarjouskilpailuun kierrätysaineiden vähimmäisvaatimuksen. Kaupunginvaltuuston laskelmien mukaan
saavutettiin 800 000 euron säästöt, kun käytettiin kierrätysmateriaaleja: jätemaksut vähenivät, kaatopaikkavero ja
materiaalinkulutus laskivat.

Suosituksissa 4.C ja 4.D kuvattujen tarjouskilpailua edeltävien
toimien aikana jokin toimittaja tai toimittajaryhmä voi paljastaa viranomaiselle yksityiskohtia uudesta, innovatiivisesta ratkaisusta tai teknologiasta ennen virallisen sopimusmenettelyn
aloittamista. Toimittajat hyötyvät tästä siinä mielessä, että ne
voivat osoittaa siten kilpailuetunsa ja varmistaa, että heidän
osaamisalueensa huomioidaan tarjouskilpailumenettelyssä tai
sisällytetään hankkeen erittelyyn. Toimittajien kannalta tähän sisältyy kuitenkin myös merkittävä riski, sillä niiden innovatiivisiin,
suuria kehittelykustannuksia aiheuttaneisiin ratkaisuihin liittyviä
immateriaalioikeuksia voidaan loukata. Tämä voi johtaa siihen,
että toimittajat eivät kerro innovaatioistaan tarjouskilpailua edeltävässä vaiheessa, elleivät ne ole varmoja, että heidän immateriaalioikeuksiaan suojataan riittävästi.

SU OSIT US 4.E:
Virallisia tarjouskilpailua edeltäviä toimia toteutettaessa
lisätkää asiakirjoihin oikeudellinen vakuutus toimittajien
immateriaalioikeuksien kunnioittamisesta sekä mahdollisesta korvausten maksamisesta, mikäli jokin toinen toimittaja hyödyntää niitä.

 HANKINTAMALLIN VALINTA
Rakennushankintojen toteutus voi olla erittäin monimutkaista, erityisesti suurissa hankkeissa, joissa tarvitaan paljon erilaisia palveluja.
Julkisiin hankintoihin sovelletaan monia erilaisia hankintamalleja. Käytännöt vaihtelevat
yleensä huomattavasti maittain. Tässä on erityistä merkitystä sillä, miten pitkälle rakennussuunnittelu ja rakennustyöt on erotettu toisistaan, miten kyseisten palvelujen hankinta
tapahtuu ja kuka vastaa sopimuksen valvonnasta.

© doram, www.istockphoto.com

Yksi kestävän rakentamisen suurimmista haasteista on varmistaa, että lopputuloksessa
saavutetaan alustavassa suunnitelmassa asetetut tavoitteet. Vastuun pilkkominen ja suunnittelu- ja rakennustiimien välisen yhteistyön puute lisäävät riskiä, että tavoitteet jäävät
saavuttamatta.
Tiimien välisen vuorovaikutuksen tehostaminen parantaa rakennussuunnittelun laatua ja
toteutettavuutta, auttaa tunnistamaan toimitusketjun pullonkaulat ja luotettavuusriskit
sekä hallitsemaan niitä. Onnistuneessa hankkeessa sovelletaan hankintamallia, jossa rakennussuunnittelun ja rakennustöiden välinen vuorovaikutus on taattu.
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Monet viranomaiset ovat nykyään halukkaita antamaan rakennustöiden jälkeiset ylläpito- ja kiinteistönhoitopalvelut rakennustöiden toteuttajan tehtäväksi. Tällöin alihankkijan
kannattaa optimoida rakennustyöt, koska parantuneesta käyttötehokkuudesta on sille
suoranaista hyötyä.
Mitään kaikille suositeltavaa mallia ei ole kuitenkaan olemassa. Mallin sopivuus riippuu
hankkeen laadusta, viranomaisten resursseista ja painopisteistä. Rakennusalalla ei ole yksimielisyyttä eri mallien hyvistä ja huonoista puolista.

5.1 RAKENNUSHANKINTOJEN VAKIOMALLIT
EU:n sisällä voidaan erottaa kaksi rakennushankintojen vakiomallia:

a) R AKENNUSSUUNNIT TELUN JA R AKENTAMISEN EROT TAMINEN
Tämä on yhä tavallisin julkisella sektorilla sovellettu malli: ensiksi toteutetaan rakennussuunnittelu, jonka jälkeen tarjouskilpailulla valitaan rakennusyhtiö (pääurakoitsija) toteuttamaan rakennustyöt suunnitelman mukaisesti. Rakennusyhtiö vastaa yleensä myös
aliurakoitsijoiden palkkaamisesta ja materiaalien hankinnasta.
Rakennussuunnittelu voidaan toteuttaa joko viranomaisorganisaatiossa (julkisen hallinnon palveluksessa olevat arkkitehdit) tai
tarjouskilpailun (esim. suunnittelukilpailu, ks. 5.4) kautta ostettavana palveluna. Arkkitehtejä voidaan myös pyytää laatimaan
rakennustöiden kilpailutusasiakirjat.
Tämän mallin etuna on se, että prosessi on koko ajan viranomaisen tiiviissä valvonnassa. Rakennussuunnittelu- ja rakennustiimien välinen vuorovaikutus voi kuitenkin jäädä vähäiseksi.

b) SU UNNIT TELU - JA R AKENNUS TÖ ID EN
YHD IS TÄMINEN
Monet viranomaiset hankkivat palveluja keskitetysti yhdeltä toimittajalta, joka vastaa sekä suunnittelusta että rakentamisesta.
Sopimusviranomainen laatii yleensä alustavan suunnitteluoppaan ja valitun toimittajan kanssa sovitaan töiden toteuttamisesta maksettava kiinteä hinta.
Malliin sisältyy huomattavasti vuorovaikutusta suunnittelu- ja
rakennustiimien välillä, mutta viranomaisella on vain vähän mahdollisuuksia valvoa prosessia suoraan. Suunnittelun ja rakentamisen yhdistäminen on yleistä PPP-järjestelyissä tai -toimiluvissa.

VUOROVAIKUTTEINEN
MALLI – TH OR
HE YERDAHLIN
LUKIO L ARVIKISSA
(NOR JA )
Thor Heyerdahlin lukio
© The SC
I-Net work
Consor tiu
oli tarkoitus rakentaa
m
yhteiskunnallisesti ja
pedagogisesti suuntaaantavana pilottihankkeena, jossa
käytetään innovatiivisia arkkitehtuuriratkaisuja. Vestfoldin maakuntaneuvosto sovelsi norjalaista vuorovaikutusmallia, jossa urakoitsija osallistuu rakennuksen suunnitteluun yhdessä suunnittelutiimin kanssa. Urakoitsijan valinta
tapahtui sekä ehdotuksen että hankeryhmän kanssa käytyjen haastattelujen pohjalta. Suunnittelu- ja rakennusvaiheisiin osallistuivat myös toimitilajohtajat ja loppukäyttäjät,
joilla oli yksi täysipäiväisesti hankeryhmässä työskennellyt
edustaja. Hankkeen tärkeimmät saavutukset olivat 35 %:n
tilansäästö verrattuna vastaaviin samaan aikaan toteutettuihin kouluhankkeisiin sekä energiantarpeelle asetetun
tavoitteen 110 kWh m²/vuosi saavuttaminen.

Lisäksi on monia muita malleja ja edellisten mallien muunnelmia,
joissa pyritään suunnittelun ja rakentamisen integrointiin sekä
vähentämään viranomaisen riskiä. Liitteessä 1 esitellään muutamia niistä.
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K AK SIVAIHEINEN
KILPAILU
AL ANKOMAISSA
Alankomaalaisen Purmerendin kaupungin
historiallisesti arvokkaan Koemarkt-torin
om
ck r.c
rt , ww w.fli
© Foto Be
uudistustöitä varten
käytettiin kaksivaiheista kustannuslähtöistä
hankintamallia. Hankkeen enimmäisbudjetiksi asetettiin 2,4 miljoonaa euroa, ja sopimuskumppanin
valintaperusteena käytettiin yksinomaan laatua. Viranomainen
kilpailutti kaksivaiheisen suunnittelu- ja rakennussopimuksen ja
palkkasi konsultin avustamaan siinä, sillä kyseisellä viranomaisella ei ollut juurikaan aiempaa kokemusta tällaisesta menettelystä. Tarjouskilpailumenettelyn esivalintavaiheessa viisi parasta
tarjoajaa valittiin jatkoon. Näitä viittä tarjouskilpailuryhmää
pyydettiin laatimaan alustavat suunnitelmat, joiden perusteella valittiin kolme tarjoajaa. Kyseiset kolme tarjoajaa laativat
yksityiskohtaiset suunnitelmat, joista valittiin voittaja. Mielenkiintoista tässä hankintamenettelyssä oli se, että Purmendin
asukkaat valitsivat voittajan äänestyksellä. Kaikki hankkeelle
asetetut tavoitteet saavutettiin. Hankkeen loppusumma jäi
3000 euroa alle budjetin. Tähän sisältyi 15 000 euron bonus,
joka sopimuksen mukaisesti maksettiin urakoitsijalle työn valmistumisesta ennen määräajan päättymistä.

SU OSIT US 5. A :
Valitkaa sellainen hankintamalli, jossa suunnittelu- ja
rakennustiimit ovat riittävästi yhteydessä toisiinsa.

SU OSIT US 5. B:
Jos rakennustöille järjestetään suunnittelutöistä erillinen
tarjouskilpailu, varmistakaa, että kilpailuasiakirjoissa
eritellään yksityiskohtaisesti tehokkuuteen pohjautuvat
määrälliset indikaattorit (kuten primäärienergian enimmäistarve vuodessa). Nämä mittarit määritetään lopullisen suunnitelman pohjalta. Harkitkaa myös lisäpisteiden
antamista arviointivaiheessa tarjoajille, jotka ylittävät
vähimmäisvaateet.

SU OSIT US 5.C :
Vaatikaa suunnittelupalvelujen tarjouskilpailussa tarjoajilta näyttöä työn laadusta, ei vain luetteloa soveltuvista hankkeista. Näytöstä tulisi ilmetä, miten kestävyydelle
ja kustannuksille asetetut hanketavoitteet ja määräajat
on saavutettu. Painottakaa määrän sijasta referenssien
laatua, jotta myös pienemmillä, innovatiivisilla yrityksillä on mahdollisuuksia.

SU OSIT US 5. D :

ER IY TE T T Y
SU UNNIT TELU JA
R AKENTAMINEN
ITÄVALL A SSA
Itävaltalaisen Weizin
piirikunnan viranomainsor tium
sen vuonna 1964 valet work Co
I-N
SC
e
© Th
mistuneen toimistotalon saneerauksessa oli
kunnianhimoisena tavoitteena saavuttaa Itävallan A+-energiatehokkuusluokka.
Ensin muodostettiin hanke- ja rakennussuunnitteluryhmä,
johon kuului arkkitehteja ja erikoiskonsultteja. Heillä oli kokemusta energiatehokkaasta rakentamisesta. Ryhmä vastasi
yksityiskohtaisten teknisten erittelyjen (materiaalit, U-arvot,
innovatiivisen julkisivuratkaisun erittelyt jne.) laatimisesta
rakennustöiden hankintaa sekä rakennuspalveluja (esim.
LVI-järjestelmän lähtöteho ja tehokkuus) varten. Ryhmä arvioi
myös, täyttivätkö jätetyt tarjoukset kilpailun vaatimukset.
Rakennustyöt valmistuivat vuonna 2011 ja niiden avulla arvioidaan saadun aikaan 80 %:n säästöt lämpöenergiantarpeessa.
Parhaillaan on käynnissä yksityiskohtainen energianseuranta
saneeraustoimien vaikutusten kartoittamiseksi.
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Jos tavoitteena on tehdä useita sopimuksia, kannattaa
harkita puitesopimusta, sopimusta yhteenliittymän
kanssa tai olemassa olevien puitesopimusten hyödyntämistä. Varmistakaa, että innovaatioita ja kestävyyttä
sekä niiden seurantaa koskevat tavoitteet tulevat huomioitua yksittäisiä sopimuksia tehtäessä ja mahdollisuuksien mukaan myös toimittajia valittaessa.

5. 2 SU UNNIT TELU, R AKENTAMINEN JA
K ÄY T TÖ
Monet viranomaiset pyrkivät nykyään siirtymään perinteisistä
rakennustöiden hankintamalleista vaihtoehtoisiin hankintajärjestelyihin, joissa yhdistyvät kiinteistön ylläpito ja huolto sekä sen
suunnittelu- ja rakennustyöt. Tällaisiin malleihin voi myös sisältyä
yksityisesti rahoitettavia osia. Niiden merkittävimmät edut ovat
seuraavat:
• E D U LL I S E T R A H O I T U S J Ä R JE S TE LY T – Julkistalouteen
kohdistuvan paineen vuoksi monet viranomaiset pyrkivät löytämään vaihtoehtoisia keinoja rahoittaa rakennushankkeita.
Energiatehokkuussopimusten (EPC) tai julkisen ja yksityisen
sektorin kumppanuuksien kaltaisten välineiden avulla viranomaiset voivat jakaa investointikustannukset tai käyttää niiden
rahoittamiseen odotettavissa olevia säästöjä.

 H A N K I N TA M A L L I N VA L I N TA

• TE H O K K U U D EN L I S ÄYS – Jos toimittajilla on rakennus- tai saneeraustöiden
lisäksi vastuu myös tietyistä käyttökustannuksista, heidän kannattaa maksimoida
tehokkuushyödyt.
Rakennusalalla on käytössä monia tämänkaltaisia malleja Euroopassa. Mallit eroavat toisistaan rahoitusvastuun osalta ja siinä, miten palveluntarjoaja saa tuloja (esim. viranomaisen käyttömaksuista tai kiinteistön kaupallisesta käytöstä).
Yksi tällainen malli on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus (PPP).11 Mallia käytetään
rakennusalalla usein silloin, kun yksityinen sektori halutaan saada mukaan määritettyjen
kehitystavoitteiden toteuttamiseen. Tällöin on yleensä kyse suurimittaisista hankkeista,
joiden toteutukseen menee vuosia. Euroopan parlamentti määrittelee kumppanuuden:
”pitkäaikaiseksi, sopimuksin säädellyksi ja julkisten tehtävien suorittamiseen tähtääväksi yhteistyöksi, jossa tarvittavia voimavaroja hallinnoidaan yhteisesti ja hankkeen riskit jaetaan asianmukaisesti siihen osallistuvien kumppaneiden riskinhallintakompetenssin mukaisesti.” 12

SU OSIT US 5.E:
Rakennushankkeita varten perustettaviin kumppanuuksiin tulisi sisällyttää hankkeen yleisen kestävyyden
arviointiin käytettävät mittarit, tehokkuustavoitteet,
referenssihankkeet sekä viranomaiselle taattavat mahdollisuudet vetäytyä hankkeesta. Mittareiden tulisi olla
osa yksityisen kumppanin valintaprosessia ja ne tulisi sisällyttää PPP-sopimukseen.13

SU UNNIT TELU,
R AKENTAMINEN
JA K ÄY T TÖ
JY VÄ SK YL Ä SSÄ
(SU OMI)
Jyväskylän kaupunki
© koppiku
or iainen,
ww w.flick
käynnisti vuonna
r.c om
2010 Jyväskylän
Optimi -nimisen hankkeen, jonka tarkoituksena oli edistää hankinnoissa innovaatioita ja elinkaariajattelua. Päiväkoti- ja
koulukeskuksen rakentamista varten päätettiin tehokkuuden parantamiseksi antaa tilojen rakennussuunnittelu,
rakentaminen ja ylläpito yhden yrityksen tehtäväksi.
Sopimukseen määritettiin lämmitysenergian, sähkön
(paitsi käyttösähkön, kuten valojen ja muiden laitteiden)
ja vedenkulutuksen ylärajat. Jos rajat ylittyvät, lisäkustannuksista vastaa palveluntarjoaja. Jos energiantarve on
alle asetettujen rajojen, hyödyt jaetaan viranomaisen ja
palveluntarjoajan kesken tasan.

© The SCI-Network Consortium
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Kumppanuus esitellään tässä vain lyhyesti, koska hyviä esityksiä on saatavissa muualta.
Euroopan parlamentin päätöslauselma julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksista sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevasta yhteisön
oikeudesta (2006/2043(INI), 26. lokakuuta 2006.
13
Katso SCI-verkoston raportti ”Financing and Contracting Sustainable Construction - Innovative Approaches” sivustolla www.sci-network.eu
12
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5.3 ENERGIATEH O KKU USSO PIMUK SE T (EP C)
Energiatehokkuussopimukset (EPC) on toinen vaihtoehtoinen hankintamalli, jossa energiatehokkuussaneeraukset rahoitetaan vuosien kuluessa kertyvillä säästöillä. Parannustöitä tekeviä yrityksiä kutsutaan energiapalveluyrityksiksi (ESCO). Parannustöiden alkurahoitus voi tulla yritykseltä itseltään tai kolmannelta osapuolelta, kuten pankilta. Rakennuksen
omistaja tai haltija vastaa tavallisesti ainoastaan koroista, vaikka joissain tapauksissa parannustöitä tekevä yritys voikin saada myös vuosimaksun.
EPC-sopimukset ovat laajassa käytössä monessa jäsenvaltiossa, kuten Saksassa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Ne ovat osoittautuneet erinomaiseksi keinoksi edistää suuria energiatehokkuushankkeita. Esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa julkinen sektori
on ollut haluton soveltamaan mallia, sillä energiatehokkuussopimusten hankintaan ja täytäntöönpanoon on liittynyt erimielisyyttä laadusta ja käyttäjien odotuksista.
Suuret energiatehokkuussopimukset kattavat monta julkista rakennusta. Näissä kannattaa keskittyä ensi sijassa tarjouksen tehneen ESCOn kykyyn toteuttaa energia-analyysi, ehdotettuun hankesuunnitelmaan sekä hankkeeseen osallistuvan henkilöstön osaamiseen.
Mahdollisten energiasäästöjen vertailu ei ole helppoa, eikä niiden perustella voida välttämättä vertailla tarjouksia. EPC-hankkeet toteutetaan usein kolmen osapuolen sopimuksina, joihin kuuluu analysointi-, investointi- ja seurantavaiheet. Sopimuksessa tulee ilmaista
selkeästi, miten kumpikin osapuoli voi halutessaan vetäytyä sopimuksesta.
Myös muista joustavista menettelyistä (kilpailullinen ja tavallinen neuvottelumenettely),
voi olla hyötyä valittaessa energiapalveluyrityksiä. Joustavat menettelyt tarjoavat mahdollisuuden vuoropuheluun tarjouksen tekijöiden kanssa ja voivat auttaa kehittämään vaatimuksia prosessin aikana. Molemmat menettelyt vaativat optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi kuitenkin jonkin verran osaamista ja kokemusta toimimisesta toimittajien kanssa.

SU OMI: EP C
KILPAILULLISEN
NEUVOT TELU MENE T TELYN
AVULL A
Haminan kaupunki
käynnisti vuonna
2012 tarjouskilpailun
energiatehokkuussopimuksesta: 10 rakennuksessa haluttiin
säästää energiaa ja parantaa asuinoloja. Hankinta tehtiin
kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, jossa ehdokkaat tekivät toteutettavuustutkimuksen kolmesta hankkeen rakennuksesta. Tutkimuksia käytettiin lähtökohtina neuvotteluissa, joissa selkiytettiin hankkeen ehtoja ja tarjouskilpailua.
Valintakriteereihin kuului muun muassa hankesuunnitelman laatu, millä tavoin urakoitsijan ja viranomaisen yhteistyön on määrä toteutua, energiansäästötakuut, ehdotettujen toimien laajuus ja niiden vaikutukset sisäilman laatuun,
rakennusten käyttö ja käyttökustannukset.
© The SC
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Pienissä EPC-hankkeissa eli yhdessä tai useammassa rakennuksessa toteutettavasta teknisestä ratkaisusta (esim. ilmanvaihto),
on parempi soveltaa yksinkertaista hankinta- ja sopimusmallia.
Tällöin voidaan arvioida tarjouksentekijöiden esittämiä energianja hiilidioksidipäästöjen säästöjä. On myös tärkeää, ettei päätöstä tehdä yksinomaan investoinnin takaisinmaksuajan perusteella,
vaan siihen käytetään pidempiaikaista menetelmää, kuten nettonykyarvoa.14

m

SU OSIT US 5.F:
Pienissä EPC-hankkeissa tulisi tarjousten arvioinnissa
keskittyä esitettyihin energian- ja hiilidioksidipäästöjen
säästöihin.

SU OSIT US 5.G:
Suurissa ja monimutkaisissa EPC-sopimuksissa tarjousten
arvioinnin pääpainon tulisi olla energiapalveluyrityksen
henkilöstön osaamisessa. Myös kilpailullista tai tavallista
neuvottelumenettelyä voidaan käyttää. Myös ulkopuolisen konsultin palkkaamista kannattaa harkita.

Lisätietoa on SCI-verkoston raportissa ”Financing and Contracting Sustainable Construction - Innovative Approaches” sivustolla www.sci-network.eu

 H A N K I N TA M A L L I N VA L I N TA

5.4 SU UNNIT TELUKILPAILUT
Suunnittelutiimi hankitaan yleensä tarjouksen perusteella. Tarjouspyynnössä määritellään, mitä osaamista vaaditaan ja mitä kokemusta on vastaavanlaisista hankkeista. Toinen
vaihtoehto on järjestää suunnittelukilpailu, jossa esivalittuja suunnittelijoita pyydetään
laatimaan määritettyjen hankevaatimusten pohjalta alustava suunnitelma. Asiantuntijalautakunta arvioi alustavat suunnitelmat.
Suunnittelukilpailu voi olla hyvä keino kannustaa innovatiivisiin suunnitelmiin. Lisäksi se
auttaa sisällyttämään arviointiprosessiin energiatehokkuuden, innovaation ja kokonaiskestävyyden kaltaisia kriteerejä.
Suunnittelukilpailun perustana tulisi käyttää selkeää suunnitteluopasta, jossa mainitaan
energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset ja tavoitteet, muut kestävyystavoitteet sekä
avoimuus innovatiivisille ratkaisuille. Tässä vaiheessa ei vielä voida laskea energiantarvetta yksityiskohtaisesti, mutta rakennuksen muoto ja julkisivu ovat merkittävimpiä energiankulutukseen vaikuttavia seikkoja. Energiatehokkuuden vertailu on olennainen osa arviointiprosessia, siksi tuomaristossa tulee olla kestävän rakentamisen asiantuntijoita.

SU OSIT US 5.H:
Jos haluatte pitää suunnittelukilpailun, laatikaa selkeä
hankeopas, jossa mainitaan:

• yleistavoitteena erittäin energiatehokas rakennus
ja toivomuksena innovatiivinen ratkaisu
• selkeä määrällinen energiatehokkuuden vähimmäisvaatimus ja toivottu tavoite.
• vaatimus suunnitella ratkaisu energiantarpeen vähentämiseksi
• yksinkertainen ja yksiselitteinen menetelmä, jolla
voidaan vertailla eri tarjousten energiatehokkuutta (ja muita kestävyysnäkökohtia)
• eri näkökohtien, kuten energiatehokkuuden, painotus loppuarvioinnissa

SU OSIT US 5. I:
Varmistakaa, että suunnittelukilpailun tuomaristossa on
kokeneita arkkitehteja ja muita asiantuntijoita arvioimassa tarjousten kestävyysnäkökohtia.

SU UNNIT TELU KILPAILU GR AZISSA ,
Itävallassa
Uuden koulutuskeskuksen (ABZ Lehrwerkstätten Graz-Andritz)
© nvik i8
suunnittelutiimin
9, ww w.fli
ck r.c om
valintaa varten järjestettiin suunnittelukilpailu Grazissa. Tarjouksia arvioitaessa neljännes pisteistä annettiin osa-alueelle ”resurssien
kulutus”, johon kuului rakennuksen eristyksen ja kokonaisenergiantarpeen arviointi. Tähän käytettiin yksinkertaista
energiantarpeen laskentavälinettä (www.cesb.cz/cesb10/
papers/4_environment/076.pdf) Tuomaristoon kuului sekä
arkkitehteja että teknisiä asiantuntijoita, ja koko kilpailun
valvonnasta vastasi siihen palkattu arkkitehti.
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 SOPIMUK SE T, SEUR ANTA JA
TO IMIT TAJIEN HALLINTA

Innovaatioiden painottamista ei pidä lopettaa sen jälkeen, kun toimittajien sopimukset on
allekirjoitettu. Monet viranomaiset sisällyttävät rakennussopimuksiinsa lausekkeita, joilla toimittajia kannustetaan parannuksiin ja innovaatioihin koko sopimuksen ajan. Lisäksi
tavoitteiden ja indikaattorien saavuttamista arvioidaan sopivilla seurantamenettelyillä.
Seuranta jatkuu mahdollisuuksien mukaan myös, kun rakennus on jo käytössä – tätä kutsutaan käyttöönoton jälkeiseksi arvioinniksi (POE).

© Courtney Keating, www.istockphoto.com

Toimittajasuhteiden hallinta (SRM) on yhä tärkeämpää, kun tutkitaan millainen vaikutus pitkäaikaisilla toimittajasuhteilla on innovatiivisten teknologioiden ja tekniikoiden
kehittämiseen ja käyttöönottoon julkisessa rakentamisessa.

6.1 INNOVA ATI O IHIN K ANNUS TAMINEN
R AKENNUSSOPIMUK SILL A
Innovatiivisten ratkaisujen etsimistä ja soveltamista ei tule lopettaa, kun hankkeen rakennussuunnitelma on valmistunut. Rakennussopimus voidaan laatia siten, että siinä kannustetaan toimittajia ylittämään suunnittelussa asetetut alkuperäiset tavoitteet. Tällaisia
kannustimia voivat olla esimerkiksi seuraavat:
• Tärkeimpiä tehokkuutta mittaavia indikaattoreita (esim. energiatehokkuus, kierrätysaineiden käyttö, jätteiden ja kuljetusten minimointi) koskevat tehokkuuspalkkiot
• Sopimuksessa oleva voittojen jakolauseke, jonka mukaan mahdolliset voitot jaetaan sopimusviranomaisen ja rakennusyhtiön kesken, jos hankekustannusarviot
alittuvat.
• Mahdollisuus jatkaa sopimusta, jos suunnitelmaan on tarjolla innovatiivisia muutoksia.
• Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden mainitseminen korkeat tehokkuusstandardit
täyttäviä tai palkintoehdokkaiksi nimettyjä rakennuksia koskevassa mainonnassa
• Jos kiinteistön ylläpito sisältyy sopimukseen, siihen voidaan lisätä teknologian uudistamista koskeva lauseke. Tämä voi tarkoittaa, että yrityksen on siirryttävä valaistuksen, lämmityksen, ilmanvaihdon ja muiden järjestelmien parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan (BAT) säännöllisin välein tai aina, kun ilmaantuu uusia
ratkaisuja. Lausekkeeseen voidaan yhdistää kannustimia tai rangaistusmaksuja ja
sen avulla voidaan myös varmistaa, että BAT on käytössä alusta alkaen.
• Jos kiinteistön ylläpito sisältyy sopimukseen, siihen voidaan lisätä ”innovaatiorahasto”, jonka avulla innovaatioista (esim. LED-valaistuksen käyttöönotosta) syntyvät
säästöt voidaan jakaa omistajan ja ylläpitäjän kesken.

SU OSIT US 6. A :
Harkitkaa innovaatioihin rohkaisevien kannustimien sisällyttämistä rakennussopimuksiin. Tällaisia voivat olla tehokkuuspalkkiot, voitonjakolausekkeet ja
mahdolliset jatkosopimukset.
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SU OSIT US 6. B:
Lisätkää sopimukseen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja tekniikan
uudistamista koskevia lausekkeita. Perustakaa kiinteistöjen käyttöä koskeva
”innovaatiorahasto”.

6. 2 TEHO KKU UDEN SEUR ANTA

© Vasko, www.istockphoto.com

Asianmukaista seurantajärjestelmää tarvitaan, jotta rakennustyöt tehdään alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti ja asetetut tehokkuustavoitteet saavutetaan. Sopimusehtoihin
tulisi sisällyttää säännöllinen tehokkuusseuranta ja riippumattomat tekniset laatutarkastukset, kuten painetestit. Laatutarkastusten tuloksia verrataan asetettuihin tehokkuusmittareihin. Seuranta edellyttää ammattitaitoista teknistä henkilöstöä tai ulkopuolisten
asiantuntijoiden apua.

SU OSIT US 6.C :
Rakennustöiden kaikissa vaiheissa on sovellettava selkeää tehokkuudenseurantamenettelyä. Näin varmistetaan suunnittelun kestävyyttä koskevien näkökohtien toteutuminen ja rakennustöiden ympäristötehokkuutta voidaan seurata. Rakennustöiden aikana on syytä seurata laatua (esimerkiksi painetestein).

SU OSIT US 6. d :
Sopimusviranomaisen on varmistettava, että se pystyy valvomaan töitä tehokkaasti. Valvonta voidaan ulkoistaa hankejohtajalle.
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6.3 K ÄY T TÖ ÖNOTON JÄLKEINEN ARVI O INTI
Rakennuksen todellinen energiatehokkuus voidaan laskea vasta, kun rakennus on käytössä. Valmistuneen rakennuksen energiatehokkuus voi jäädä hyvinkin paljon alle rakennussuunnitelmassa esitetyn. Rakennussopimukseen voidaan sisällyttää käyttöönoton jälkeinen arviointi (POE). Se toimii urakoitsijan lisäkannustimena ja sen avulla voidaan palkita
alkuperäiset odotukset ylittäneitä tuloksia ja rangaista, jos odotukset jäävät saavuttamatta. POE on jäsennetty arvio käytössä
olevan rakennuksen funktionaalisesta, toiminnallisesta ja strateSKOTL ANTI , Iso gisesta tehokkuudesta. Siihen kuuluu käyttäjän ja/tai rakennukBritannia :
sen tehokkuuden kannalta tärkeimpien mittareiden säännöllinen
K ÄY T TÖ ÖNOTON
kokoaminen ja arviointi:

©D

ardson
aniel Rich

, ww w.flick

r.c om

JÄLKEIS TEN
ARVI O INTIEN
SYSTEMAATTINEN
K ÄY T TÖ

NHS (National
Health Service, julkinen
terveydenhuoltojärjestelmä) Scotland on
parhaita esimerkkejä POE:n integroidusta, systemaattisesta ja yhteistyössä tapahtuvasta käytöstä. Hankkeeseen
investoidusta pääomasta jopa 1 % käytetään käyttöönoton
jälkeiseen arviointiin. Käytäntö on tuonut huomattavia
säästöjä ja lyhentänyt sairausaikoja. Järjestelmässä vaaditaan, että käyttäjien tarpeet ja tuloksellisuus on otettava
täysimääräisesti huomioon tarjouksen tekemisestä rakennus- ja käyttövaiheisiin asti.
Maksusuoritusten edellytyksenä on, että käyttäjät ovat
todistettavasti vaikuttaneet hankkeeseen. Jokaisen vaiheen
jälkeen on laadittava yhteenvetoraportti.Hankearviointi
tehdään 1–3 kuukauden kuluessa rakennuksen luovutuksesta. Kokemukset kootaan ja jaetaan muiden verkostoon
kuuluvien kanssa.

• käyttäjän tyytyväisyys
• tilankäyttö
• resurssien kulutus
Käyttöönoton jälkeisestä arvioinnista on viranomaiselle useita
etuja. Rahalliset edut vaihtelevat käytönaikaisen energiantarpeen
vähenemisestä (kustannusten ja hiilidioksidipäästöjen väheneminen) rakennus- ja kiinteistönhoitokustannusten pienenemiseen sekä käyttäjän tuottavuuden paranemiseen.
Jos käyttöönoton jälkeinen arviointi halutaan sisällyttää rakennussopimukseen, sopimuksessa on määritettävä, milloin arvioinnit toteutetaan (esim. käyttöönottoa seuraava vuosi). Näin
voidaan huomioida esimerkiksi säänvaihtelut.15

SU OSIT US 6.E :
Lisätkää rakennussopimukseen käyttöönoton jälkeinen arviointi sekä selkeä rangaistus, jos rakennussuunnitelmassa
esitetty tehokkuus jää saavuttamatta.

6.4 TO IMIT TA JA SUHTEID EN HALLINTA
Viranomaiset pyrkivät määrittämään rakennustoimintaa koskevat ehtonsa puitesopimuksissa, joilla ne voivat saavuttaa mittakaavaetuja ja yhtenäistää toimintaansa.
Innovaatiopaine on suurimmillaan silloin, kun sille on huomattavasti kysyntää. Julkisen
sektorin kanssa tehtävä merkittävä sopimus voi vähentää toimittajalle innovaatioista aiheutuvaa riskiä. Toimittajat voivat myös kohdistaa resursseja julkisen sektorin innovaatioihin, kun ne huomaavat, että viranomaisen kiinnostus markkinoihin on pitkäaikaista.
Monet viranomaiset valitsevat suunnittelu- tai rakennussopimusten tai yhdistettyjen
suunnittelu- ja rakennussopimusten tarjoajat puitesopimuksilla tai yhteenliittymien välityksellä. Tämä lyhentää hankintamenettelyä ja voi myös parantaa tilaajan ja urakoitsijan
välistä yhteistyötä. Myös hankkeen lopputulos voi olla poikkeuksellisen hyvä, jos toimittajalla on konkreettisia mahdollisuuksia saada lisäurakoita. Puitesopimukset soveltuvat parhaiten EU:n kynnysarvon ylittäviin toimeksiantoihin. Urakoitsijoiden tai suunnittelijoiden
yhteenliittymien kanssa tehtäviä sopimuksia käytetään monissa jäsenmaissa kynnysarvon
alapuolelle jäävissä toimeksiannoissa.
15
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For more information see the SCI-Network report on Post Occupancy Evaluation at www.sci-network.eu
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Yksiselitteisesti ei voida sanoa, onko innovatiiviset rakennusratkaisut parempi toteuttaa
yksittäissopimuksilla vai puitesopimuksilla. Monesti useita hankkeita käsittävät puitesopimukset tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden luoda urakoitsijoiden kanssa strategisia
kumppanuuksia ja siten tilaisuuden kehittää ja soveltaa innovatiivisia ideoita.
Toimittajasuhteiden hallinta (SRM) on menetelmä kahden osapuolen, tavaroiden tai palvelujen tuottajan ja niiden vastaanottajan, välisen vuorovaikutuksen hallintaan. SRM koskee toimittajasuhdetta yleisesti, ei niinkään tiettyä sopimusta. Siinä pyritään korvaamaan
perinteinen viranomaisen ja urakoitsijan vastakkainasettelu kumppanuuteen ja yhteistyöhön perustuvalla suhteella. Tavoitteena on, että molemmat osapuolet hyötyvät kumppanuudesta ja pystyvät ratkaisemaan ongelmat yhdessä sekä tunnistamaan mahdollisuudet.

SU OSIT US 6.F:
Miettikää, voisitteko yhteistyössä alueen muiden viranomaisten ja toimittajien
kanssa tehdä pitkäaikaisia puitesopimuksia, joissa painotetaan innovaatioita.

SU OSIT US 6.G:
Sisällyttäkää puitesopimukseen arviointimekanismi,
jolla voidaan arvioida toimittajan innovatiivisuutta ja
tehtyjen ratkaisujen kestävyyttä ensimmäissä hankkeissa. Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää myöhempien
hankkeiden yhteydessä järjestettävissä pienimuotoisissa
kilpailuissa.

SU OSIT US 6.H:
Sopikaa tärkeimpien rakennusurakoitsijoiden ja toimittajaryhmien kanssa virallisesti toimittajasuhteiden hallinnasta rakennushankkeiden puitesopimuksissa.

SU OSIT US 6. I:
Kun hanke on saatettu päätökseen, kokoontukaa toimittajien ja alihankkijoiden kanssa keskustelemaan kokemuksista. Näin suunnitteluvaiheen jälkeen ja rakennusvaiheen aikana kehittyneitä innovatiivisia ideoita
voidaan hyödyntää tulevissa hankkeissa.

SU OSIT US 6. J:
Jos puitesopimukseen kuuluu useita toimittajia, kannattaa perustaa foorumi helpottamaan innovaatioiden jakamista ja yhteistyötä toimittajien välillä.

B ERLIINI , SAK SA :
ENERGIATEH O KKU USSO PIMUS TEN
NIP UT TAMINEN
Berliinin kaupunkiosavaltiossa energiatehok© The SC
I-Net work
Consor tiu
kuussopimuksia on
m
hyödynnetty laajamittaisesti vanhojen
rakennusten järjestelmätekniikan uudistamiseen. Jotta energiapalvelujen tarjoajat eivät tarttuisi
vain nopeita voittoja lupaaviin tarjouksiin, eri rakennuksia yhdistettiin ns. rakennuspooleihin, jotka kattavat eri
koko- ja käyttöluokkien rakennuksia. Hankkeeseen kuuluu
yhteensä yli 1 300 rakennusta. Pooleissa saadut säästöt ovat
15 %–35 %.
Sopimuskumppanin valinta tapahtuu neuvottelumenettelyn avulla. Tarjouksentekijät esittävät tarjouskilpailumenettelyn aikana karkean arvion hankkeen säästömahdollisuuksista. Sopimuskumppanin valinnan jälkeen tehdään
yksityiskohtainen analyysi, jonka kustannuksista vastaa
urakoitsija. Urakoitsija vastaa saneeraus-, käyttö-, ylläpitoja tarkastuskustannuksista sekä järjestelmänhallinnan ja
säännöllisten parannustöiden kustannuksista.
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 ELINK A ARIKUS TANNUK SE T
Alkuvaiheen investointien osuus on monissa rakennushankkeissa vain noin 20 % kaikista
omistajalle aiheutuvista kustannuksista – erityisesti, kun laskelmiin sisällytetään energiaja ylläpitokustannukset. Jos laskelmiin sisällytetään myös rakennusta käyttävän henkilöstön kustannukset, osuus on vain 0,5 %.16
Elinkaarikustannusanalyysi (WLC tai LCC17) on menetelmä, jolla voidaan tarkastella järjestelmällisesti kaikkia kustannuksia ja hyötyjä, joita omistajalle aiheutuu tietyn analyysijakson aikana. Aidossa elinkaarikustannusmallissa huomioidaan rakennushankkeen
hankesuunnitteluun, kehittämiseen ja rakennussuunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon, sen elinaikaiseen käyttöön sekä purkamiseen liittyvät kustannukset.
© www.sxc.hu

WLC on tärkeä apuväline rakennushankkeiden kestävään tarkasteluun. Lisäksi se tukee uusien, innovatiivisten ja kestävien rakennusmateriaalien sekä -menetelmien käyttöönottoa.
Yleensä investoinnit maksavat ajan myötä itsensä takaisin, vaikka kestävän rakennushankkeen vaatimat alkuinvestoinnit saattavat olla korkeita. Kestävä kehitys tuo lisäarvoa, joka
voi olla esimerkiksi työympäristön paranemisen myötä saavutettu käyttäjän tuottavuuden
paraneminen. Julkisen sektorin rakennushankkeisiin liittyvistä päätöksistä suurin osa tehdään kuitenkin vielä pelkästään investointikustannusten perusteella. Lisäksi usein huomioidaan pelkästään lyhyen aikavälin vaikutukset.
Elinkaarianalyysia voidaan käyttää kaikissa rakennushankkeen vaiheissa eri vaihtoehtojen
kustannusten ja hyötyjen vertailun välineenä. Se soveltuu esimerkiksi sisäiseen päätöksentekoon ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, rakennussuunnitteluun ja tarjouskilpailun arviointiin.
Elinkaarianalyysille on eniten käyttöä rakennussuunnittelun alkuvaiheissa. Tässä vaiheessa on vielä mahdollista keskustella useimmista vaihtoehdoista. Hankkeen edistyessä viranomaisen mahdollisuudet vaikuttaa kustannuksiin vähenevät. Arvioiden mukaan 80–90
% rakennuksen huolto- ja saneerauskustannuksista aiheutuu suunnitteluvaiheen aikana
tehtävistä päätöksistä.
Rakennusalan elinkaarianalyysia varten on olemassa erilaisia välineitä ja oppaita. Esimerkiksi elinkaarimallin perusperiaatteet on määritelty standardeissa (kuten ISO 156865:2008). Lämmityksen tai valaistuksen kaltaisia osajärjestelmiä voidaan vertailla rakennusten elinkaarikustannusten laskentavälineillä (kuten Statsbyggin ”LCC Analysis for
Construction”) tai välineillä rakennuksen osien elinkaarikustannuksien laskemiseen (kuten ”SMART SPP LCC–CO²”-arviointiväline tai tulevaisuusforumin Forum for the Future
”WLC+CO² Tool”) avulla.18

16

Britannian Royal Academy of Engineering kehitti vuonna 1998 1:5:200-mallin, jossa kustannusten suhteet esitetään seuraavasti: jos rakennuksen
rakentamiskustannukset ovat 1, sen ylläpito- ja käyttökustannukset ovat 5 ja liiketoiminnalliset käyttökustannukset 200. 1:5:200-malli ei ole tarkka laskelma, vaan
pikemminkin nyrkkisääntö

17

Englanninkielisiä termejä ”whole life costing” (WLC) ja ”life cycle costing“ (LCC) käytetään usein synonyymeinä. Seuraavat määritelmät ovat standardista ISO
15686-5:2008 Buildings and constructed assets – Service life planning:
• LCC: kiinteistön tai sen osien kustannukset koko sen elinkaaren ajalta silloin, kun sen tuottavuudelle asetetut vaatimukset täyttyvät
• WLC: menetelmä kaikkien elinaikana syntyvien kustannusten ja hyötyjen systemaattiseen taloudelliseen vertailuun määritetyn ajanjakson aikana.

18
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Lisätietoa käsitteistä WLC ja LCC on SCI-verkoston raportissa sivustolla www.sci-network.eu
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Elinkaarianalyysin käytölle julkisen sektorin hankinnoissa on useita esteitä:
• PÄ ÄOMAN JA K ÄY T TÖVAR OJEN ER OT TAMINEN
Rakennushankkeiden pääomabudjetti on yleensä erotettu käyttövaroista, joten viranomaisten mahdollisuudet siirtää varoja budjetista toiseen voivat olla rajalliset. Tällöin yksi
viranomainen hyväksyy alhaisimpien alkukustannusten tarjouksen ja luovuttaa rakennuksen muiden huollettavaksi, koska hankintaviranomainen tai -osasto ei saa lisähyötyä käyttökustannusten huomioimisesta.
Innovatiivisia ratkaisuja käyttökustannusten alentamiseksi voidaan pohtia jo alkuvaiheessa, kun perustetaan hankeryhmä, johon kuuluu kiinteistön hankinnasta ja käytöstä vastaavia edustajia. Näin loppukäyttäjät voidaan jo hankintamenettelyn alkuvaiheessa sitouttaa
hankkeeseen. Ottamalla loppukäyttäjät mukaan suunnitteluvaiheeseen voidaan myös selvittää niiden tarpeet.
• OSA AMISEN JA TIED ON SA ATAV U US
Elinkaarianalyysin laatiminen on monimutkainen prosessi. Monilla viranomaisilla ei ole
henkilöstöä, jolla olisi tietoa ja kokemusta elinkaarimallin soveltamisesta. Tilannetta pahentaa vielä se, ettei vastaavien hankkeiden elinkaarikustannuksista ole tietoa. Ratkaisuna
voi olla henkilöstön koulutus tai ulkopuolisten elinkaarikustannuskonsulttien palkkaaminen hankintaryhmään. Silti olisi erittäin
toivottavaa, että kansallisella tai EU:n tasolla kerättäisiin ja jaetWAKEFIELD,
taisiin tietoja.

SU OSIT US 7. A :
Valitkaa hankesuunnitteluvaiheessa sopiva elinkaarikustannusmalli, joka vastaa standardin ISO 15686-5 säännöstön periaatteita ja jota voidaan käyttää päätöksenteon apuvälineenä. Mallin tulisi kattaa vähintään:

• rakennustöiden kokonaiskustannukset,
• vuotuiset käyttökustannukset,
• vuotuiset ylläpitokustannukset,
• vuotuiset käyttöhenkilöstökustannukset
(ml. rakennuksen hoitajien koulutus rakennuksen käyttötekniikoista) sekä,
• purkamiskustannukset.

SU OSIT US 7. B:
Varmista, että toimitilajohtajat osallistuvat elinkaarianalyysien laadintaan.

Iso - Britannia :
INNOVATIIVISE T
REUNAKIVE T

Wakefieldin innovatiivisen reunakiveyksen
© The SC
I-Net work
Consor tiu
(ks. myös kappale 3)
m
hankinnassa tarjous
valittiin elinkaarikustannusten perusteella. Elinkaarikustannuksissa huomioitiin osto-, toimitus-, käyttö- ja hävittämiskustannukset. Kaupunginvaltuusto tarkasteli myös tuotteen
mahdollisia vaikutuksia yhteiskuntaan, ympäristöön ja
elinkeinoelämään sekä sen elinkaaren aikana syntyviä
kustannuksia. Näiden perusteella valittiin kokonaan kierrätysaineista valmistetut kevyet reunakivet, vaikka niiden
ostohinta olikin 235 % korkeampi kuin vakiomalleissa. Elinkaarikustannukset olivat selvästi alhaisemmat, sillä työturvallisuus parani kivien nostamisen ja tärinän vähennyttyä.
Myös materiaalin kestävyys parani. Työmaalla tarvittiin
vain vähän nostolaitteita ja kuljetuksia, koska materiaali
oli vakiomalleja huomattavasti kevyempää. Kuljetusten
hiilidioksidipäästöt vähenivät 73 % ja tuotantoenergiapäästöt 17 %.
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© jferrer, www.istockphoto.com

SU OSIT US 7.C :

Algarvelaisen Olhãon
kaupungin tavoitw.flick r.c om
o.uk , ww
eSports.c
ac
br
teena oli vähentää
Em
©
riippuvuutta fossiilisista polttoaineista,
joten se päätti kilpailuttaa kunnallisen
uimalan saneerauksen ja ylläpidon vuonna 2011. Tarjousten
vertailuun käytettiin elinkaarikustannusanalyysia. Kaupungilla ei ollut kokemusta elinkaarikustannusmallin soveltamisesta, joten se pyysi apua aluehallintovirastolta (Algarven
alueen energia- ja ympäristövirasto).

Arvioikaa rakennussuunnittelun ja/tai rakennusurakan
tarjouskilpailuun jätettyjen tarjousten kustannukset
jollain elinkaarikustannusmallilla. Ilmoittakaa elinkaarikustannusmalli ja mahdolliset painotukset sekä siihen
liittyvä pisteytys tarjouskilpailuasiakirjoissa.

Viranomaiset sisällyttivät hankintamenettelyyn elinkaarikustannuksia koskevia vaatimuksia (odotettu käyttöikä ja
laitteiston laatu). Tarjouskilpailuun jätettyjen tarjousten
budjetti ja laatustandardit erosivat toisistaan. Elinkaarikustannusmallin avulla voitiin vertailla tarjousten todellisia
kustannuksia ja saavuttaa talouden ja ympäristön kannalta
kestävä ratkaisu.

• tarjota henkilöstölleen koulutusta ISO 15686-5:
2008 -standardiin pohjautuvista WLC ja LCCmalleista, jotta rakennusinsinöörit, arkkitehdit ja
insinöörit voivat toteuttaa elinkaarianalyysin rakennushankkeen hanke- ja rakennussuunnitteluvaiheissa (suositeltava vaihtoehto) tai

Aurinkopaneelien ja muiden laitteiden investointikustannukset olivat 85 000 euroa. Kaupunki säästää vuosittain
15 000 euroa energiakustannuksissa, joten investointi on
maksanut itsensä takaisin noin kuudessa vuodessa.

SU OSIT US 7. D :
Jos viranomaisella ei ole elinkaarikustannuslaskelmat
hallitsevaa henkilöstöä, sen kannattaa joko:

• ulkoistaa laskelmien tekeminen ulkopuoliselle
asiantuntijalle. Tämä kannattaa vain silloin, kun
sen kustannukset eivät ylitä henkilöstön koulutuskustannuksia.

SU OSIT US 7.E:
Perustakaa yhteinen hankeryhmä ja laskekaa hankinta- ja
käyttöosastojen yhteinen ”hankebudjetti”. Hankkeen kustannukset on näin helpompi jakaa osastojen kesken. Tämä
auttaa määrittämään mahdolliset käyttökustannukset ja
kannustaa alusta alkaen innovatiivisiin suunnitteluratkaisuihin. Toimitilajohtamisesta tai kiinteistöjohtamisesta
vastaavat osastot voivat tarvittaessa maksaa osan investointikustannuksista, joilla tulevia käyttökustannuksia
voidaan laskea ja joilla elinkaarilaskelmia koskevat päätökset voidaan toteuttaa optimaalisesti jo hankkeen alkuvaiheessa.
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LIITE 1 – MUITA R AKENNUSHANKINTAMALLEJA
KEHITÄ JA R AKENNA
Viranomainen tai sopimusarkkitehti laatii tässä järjestelyssä ensin alustavan suunnitelman, josta pääurakoitsija kehittää yksityiskohtaisen suunnitelman. Pääurakoitsija vastaa
myös suunnitelman toteuttamisesta.

HANKKEENJ O HTOSO PIMUS
Tässä mallissa hankkeelle palkataan johtaja, joka avustaa suunnittelutiimiä rakennussuunnittelussa ja kustannuslaskelmissa. Hän vastaa myös aliurakoitsijoiden hankkimisesta rakennustöihin.

K AK SIVAIHE INEN O PEN B O O K - MENE T TELY
Kaksivaiheisessa Open book -menettelyssä viranomainen pyytää tarjoajilta kilpailuehdotuksia, jotka perustuvat hankeluonnokseen ja vertailuhintaan. Ensimmäisen vaiheen tarjouskilpailuun osallistuu useita urakoitsijoiden ja konsulttien muodostamia ryhmiä, joista
voittaja valitaan kapasiteetin, kykenevyyden, vakauden, kokemuksen ja toimitusketjun
vahvuuden sekä hinnan (voitto ja hallintokulut) perusteella. Voittajatiimi laatii toisessa
vaiheessa todellisiin kustannuksiin pohjautuvan tarjouksen, joka täyttää viranomaisen
määrittämät vaatimukset ja kustannustavoitteet.
Aina ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä toteutetaan perusteellinen, asiantuntijuutta vaativa vaihetarkastus, jolla varmistetaan hankkeen määrittely ja kilpailukykyisyys,
seurataan sen kehitystä ja havaitaan mahdolliset suunnitteluvirheet, riskit sekä menetetyt
mahdollisuudet. Tarkastuksen perusteella tilaajalle ja urakoitsijalle esitetään parannusehdotuksia.
Tarkastusten tuomien säästöjen tulee olla niiden kustannuksia suuremmat. Sen lisäksi
on varmistettava, että tarkastajilla on valmiuksia toteuttaa tarkastukset oikein. Jos tämän
mallin käyttö yleistyy, kasvanee tarkastajien koulutustarve huomattavasti.

KUS TANNUSL ÄHTÖ INEN HANKINTA
Viranomainen tekee puitesopimuksen toimittajien
kanssa, jotka ovat osoittautuneet yhteistyökykyisiksi
ensimmäisessä hankkeessa.
Sen jälkeen kaksi tai kolme toimittajaryhmää saa mahdollisuuden kehittää tarjouksiaan tilaajan hankeryhmän
kanssa. Hankkeen varhaisessa vaiheessa toimittajaryhmät voivat osoittaa kykynsä luoda innovatiivisia ratkaisuja. Jos jokin toimittajaryhmä pystyy tuottamaan tarjouksen, joka alittaa määritetyn kustannusrajan, tarjoaja
valitaan taloudellisen ja teknisen laadun sekä tarjoajaryhmän osaamisen perusteella.
© Imagesbybarbara, www.istockphoto.com
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Jos mikään ryhmä ei pysty tuottamaan tarjousta, hanke avataan muille tarjoajille.
Hanketta ei toteuteta, jos määritetty kustannusraja ylittyy. Toimeksiantajan on sen vuoksi
syytä määrittää realistinen hinta.
Kustannuslähtöisen hankintamallin etuna on ennen kaikkea se, että sillä voidaan saavuttaa
haastavia kustannustavoitteita sekä jatkuvien parannusten avulla lisäsäästöjä.

INTEGR O IT U HANKE VAKU UT US
Tässä mallissa viranomainen kokoaa tarjouskilpailua varten integroidun hankeryhmän,
joka vastaa hankkeen toteuttamisesta. Jäsenet valitaan muun muassa osaamisen,
kykenevyyden, todistetun kokemuksen, sosiaalisten kykyjen ja hinnoittelun perusteella.
Valittu ryhmä valmistelee ratkaisun, jolla saavutetaan viranomaisen määrittämät tulokset.
Eri hankintamallien tärkein ero on se, että tässä mallissa otetaan yhteinen (kolmannen
osapuolen) vakuutus, joka kattaa hankkeen mahdolliset riskit. Vakuutus kokoaa yhteen
kaikki tilaajan ja tuottajien vakuutukset. Lisäksi se vähentää liiketoiminnallista riskiä,
sillä yhteinen vakuutus kattaa kustannusten ylittymisen (tietystä kynnysarvosta alkaen).
Ylittävä summa jaetaan viranomaisen, tilaajan ja sen alihankkijoiden kesken.
Malliin kuuluu riippumattoman kolmannen osapuolen tarkastus eri vaiheisiin siirryttäessä.
Tarkastuksella taataan varojen tehokas käyttö ja hankkeen tarpeeksi vankka taloudellinen
pohja. Näin vakuutusyhtiön vaatimukset täyttyvät.
Kenestäkään ei tule syntipukkia, koska vakuutus kattaa kustannusrajan huomattavasta
ylittymisestä kaikille toimitusketjun osapuolille aiheutuvan riskin. Vahingonkorvaus tapahtuu todistettavan vahingon, ei syyllisyyden perusteella. Vakuutuksen saamisen ehtona
on, että ryhmä pystyy laatimaan luotettavan, riippumattoman asiantuntijan vahvistaman
hanke-ehdotuksen. Ehdotuksen taloudellisen pohjan tulee olla vankka, jotta vakuutusyhtiö
uskaltaa vakuuttaa hankkeen.
Tutkimusten mukaan toimittajien ja tilaajan vakuutukset niputtamalla voidaan säästää noin 2,5 %
investointikustannuksista. Säästöjä voidaan käyttää liiketoiminnallisen riskin vakuuttamiseen.
Vakuutuskustannusten osuus on arvioiden mukaan myös noin 2,5 % investointikustannuksista.
Vakuuttaminen on siis yleisesti ottaen kustannusneutraalia.

L I S ÄT IE TOA

• Constructing Excellencen julkaisema tiedote hankinnoista (englanniksi) (www.scribd.com/doc/96454679/Procurement)
• Väliraportti ”Interim Report of the Procurement / Lean Client Task Group” (englanniksi): https://update.cabinetoffice.gov.uk/sites/
default/files/resources/Procurement%20Lean%20Client%20Group%20Report%20Jan%202012_0.pdf

• Kaksivaiheisesta kilpailumenettelystä: ”Two-Stage Tendering: An Open Approach, ILO”: www.internationallawoffice.com/
newsletters/detail. aspx?g=7a87d0a2-4059-db11-9a86-001143e35d55&redir=1

• Suunnittelusta: ”Designing: Ways to Involve the Contractor, Changing Roles 2009:” www.changingroles09.nl/uploads/File/Final.
Chao-Duivis.pdf
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SCI -verkosto
SCI-verkosto eli kestävä rakentaminen innovatiivisten julkisten hankintojen avulla on kasvava Euroopan laajuinen viranomaisten verkosto, jonka tavoitteena on:
• etsiä rakennushankintoihin liittyviä parhaita käytäntöjä
• sekä tunnistaa, miten innovaatioita ja kestävää kehitystä voidaan parhaiten edistää.
Opas on laadittu eurooppalaisten työryhmien asiaan liittyvistä teemoista laatimien raporttisarjojen ja suositusten pohjalta.
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SCI-verkosto saa 36 kuukaudeksi osarahoitusta Euroopan komission edelläkävijämarkkinoita koskevan aloitteen alaisesta kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta.
Vastuu tämän asiakirjan sisällöstä on yksinomaan tekijöillä. Se ei välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä. Euroopan komissio ei ole vastuussa sisällön
mahdollisesta tulevasta käytöstä.

