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Lähtökohtia uudelle urakkamallille

• Nykyinen alueurakkamalli* on kehitetty 2000-luvun alussa kilpailun 
avaamisen yhteydessä

• Malli on toiminut pääosin hyvin ja se on lisännyt tuottavuutta. Toteutuvan 
laadun osalta ei ole aina saatu riittävää varmuutta.

• Lähtökohtana uudessa maanteiden hoitourakkamallissa on tilaajan ja 
urakoitsijan vuorovaikutuksen sekä yhteistyön lisääntyminen. 

*kokonais- ja yksikköhintaisia töitä sisältävä palvelusopimus, nykyään 
reilusti yli 90 % töistä aliurakointina



Maanteiden hoitourakka, mikä se on?
• Maanteiden hoitourakka perustuu projektinjohto- ja allianssimalleihin sekä nykyiseen 

alueurakkamalliin
• Keskiössä on tienkäyttäjä ja joustava palvelu heitä varten. Malli ohjaa yhteistyön 

kehittämiseen tilaajan ja urakoitsijan välillä. 
• Tavoitellaan mm. 

• hukan vähentämistä ja nopeampaa reagointikykyä (joustoa) muutoksiin,
• urakointiketjun riskien jakoa ja hallintaa,
• tilaajan, urakoitsijan työnjohdon ja alihankkijoiden osaamisen, yhteistyökyvyn, 

toimintamallien, turvallisuuden ja työvälineiden kehittymistä
• laatutiedon tuottamista työn ja toimenpiteiden yhteydessä
• tukea innovointiin ja kehitystyöhön. 

• Ihmiset ratkaisevat onnistumisen. Urakan töitä organisoivat ja johtavat henkilöt 
muodostavat urakan sydämen. Heidän osaamistasonsa sekä organisointi- ja 
palvelutaidot ovat keskeisessä asemassa urakan onnistumisen kannalta.
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Urakoitsijan valinta ja kaupallinen malli
• Laatu 35 % (laatulupaukset 15 %, avainhenkilöinen testi 10 % ja tentti 10 %)
• Hinta 65 %
• Lupaukset syventävät ja varmistavat urakan jokapäiväistä laadukasta toimintaa ja 

tavoitteiden toteutumista
• Urakoitsijan avainhenkilöiden osaaminen ja soveltuvuus varmistetaan 

tarjouspyyntövaiheessa testillä ja tentillä
• Urakoitsijan tarjous tavoitehintainen (sis. hankintakustannukset, johto- ja 

hallintokorvaukset sekä palkkion)
• Hankintakustannukset toteutuman mukaan (alihankintasopimukset pääurakoitsijan 

nimiin, kustannuksissa avoimet kirjat). Hankintakustannuksiksi katsotaan muun 
muassa kaikki ali- ja palveluhankinnat, rakennus- ja hoitotuotteet sekä käyttöaineet.

• Urakan johto- ja hallintokorvaus sisältää muun muassa työnjohdon palkat ja toimisto- ja 
informaatioteknologiakulut

• Hoidonjohtopalkkio sisältää katteen, riskin ja yleiskulut
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Maanteiden hoitourakan kaupallinen malli
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Hankintojen kilpailuttaminen urakassa

 Pääurakoitsija kilpailuttaa kaikki hankinnat suunnittelemillaan 
periaatteilla. Käytännössä malleja tullee olemaan useita: Kirjallinen 
tarjouspyyntö, neuvottelu tai niiden yhdistelmä. 

 Tilaaja on aktiivisesti mukana alihankintasopimusten tekemisessä ja 
vahvistaa hankinnat hyväksynnällään.

 Pääurakoitsijalla on mahdollista tarjota myös omaa työtä. Tarjous 
jätetään ennen kuin muilta alihankkijoilta tarjousta pyydetään.



Laine Antti7

Maanteiden hoitourakan laatulupaukset
 Laatulupauksella tarkoitetaan tarjouspyynnössä esitettyjä laatulupauksia. 

Laatulupausten osalta käytetään bonuksia ja sanktioita, jotka pohjaavat 
lupauksen pitämiseen, sen ylittämiseen tai alittamiseen.

 Kaikkien laatulupausten vuosittaiset toteutumat tarkastellaan erikseen, jonka 
jälkeen niistä saadut pisteet lasketaan yhteen. Tätä verrataan tarjouksessa 
luvattuihin yhteenlaskettuihin pisteisiin, jonka perusteella määräytyy lopullisen 
bonuksen tai sanktion arvo. Tarkastelu tehdään sopimusvuosittain kyseisen 
sopimusvuoden välikatselmuksessa.

Nro Lupaus
1 Kannustavat alihankintasopimukset
2 Suunnitelmallisuus ja hankintojen hallinta
3 Alihankintojen ja toimintamallien kehittäminen
4 Viestintä
5 Reagointikyky ja toimenpiteiden ennakointi
6 Alihankintojen kehittämisen onnistuminen käytännössä
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Maanteiden hoitourakan laatulupaukset 
 Lupaukset on jaettu kahteen ryhmään
1) keinopohjaiset lupaukset (nro 1-4).
2) tulos- ja vaikuttavuusperusteiset lupaukset (nro 5-6).

 Keinopohjaisten lupausten avulla pyritään edistämään sellaisia
toimintatapoja ja malleja, jotka johtaisivat parempiin tuloksiin ja
vaikuttavuuteen. Tulos- ja vaikuttavuusperusteisilla pyritään
edistämään ja varmistamaan, että tavoiteltavat tulokset ja vaikutukset
toteutuvat myös käytännössä.

Nro Lupaus
1 Kannustavat alihankintasopimukset
2 Suunnitelmallisuus ja hankintojen hallinta
3 Alihankintojen ja toimintamallien kehittäminen
4 Viestintä
5 Reagointikyky ja toimenpiteiden ennakointi
6 Alihankintojen kehittämisen onnistuminen käytännössä
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Alihankintoihin liittyvät laatulupaukset 
 Lupaus 1: Kannustavat 

alihankintasopimukset 

 Tarjoaja antaa lupauksen 
valitsemalla taulukon 
mukaisista vaihtoehdoista. 
Tilaaja on varannut vuosittain 
10 000 € alihankkijoiden 
bonusjärjestelmän 
rahoittamiseksi talvi- ja 
kesähoitoon yhteensä. 

LUPAUS 1

Toteutettavat keinot

Lupaustaso 0:
 Ei lupausta

Lupaustaso 1:
 Kehitämme yhdessä alihankkijoiden kanssa kannustavia ja toimintaa tehostavia mekanismeja. (muu 

kuin seuraavan osan bonusjärjestelmä, esimerkiksi maksupostitus, uudet työmenetelmät, töiden 
yhdisteleminen, oma kouluttautuminen, alihankintayrityksen sisäinen pikatulospalkkio, tmv.). 
Tällainen mekanismi on urakkavuosittain käytössä vähintään yhdessä 
alihankintasopimuksessamme. 

 Kehitämme yhdessä tilaajan kanssa alihankkijoiden bonusjärjestelmän, joka on käytössä vähintään 
yhdessä alihankintasopimuksessamme. Tämä osa lupauksesta täyttyy myös bonusjärjestelmän 
kehittämisen ja käyttöönoton jälkeisinä urakkavuosina, mikäli sama bonusjärjestelmä on edelleen 
käytössä.

 Alihankkijoiden kanssa tekemämme sopimukset pohjautuvat yrityksen/alan yleisiin sopimusmalleihin.

Lupaustaso 2:
 Osassa alihankintasopimuksistamme (> 25 % urakkavuoden alihankintasopimusten 

kokonaissummasta (€)) on käytössä kannustavia ja toimintaa tehostavia mekanismeja (voi olla 
lupaustason 1 mukainen mekanismi, kuitenkin muu kuin seuraavan osan bonusjärjestelmä).

 Vähintään kahdessa alihankintasopimuksessamme on käytössä Lupaustason 1 bonusjärjestelmä, 
johon urakoitsija on varannut vuosittain omaa rahaa yhteensä > 10 000 €.

Lupaustaso 3:
 Pääosassa alihankintasopimuksissamme (> 50 % urakkavuoden alihankintasopimusten 

kokonaissummasta (€)) on käytössä kannustavia ja toimintaa tehostavia mekanismeja (muu kuin 
seuraavan osan bonusjärjestelmä).  

 Vähintään neljässä alihankintasopimuksessamme on käytössä Lupaustason 1 bonusjärjestelmä, 
johon urakoitsija on varannut vuosittain omaa rahaa yhteensä > 20 000 €.
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Alihankintoihin liittyvät laatulupaukset 
 Lupaus 3: Alihankintojen ja 

toimintamallien kehittäminen

 Seurannan kohteena on luvattujen 
keinojen toteutuminen käytännössä. 
Tämä lupaus koskee 
alihankintasopimuksia, jotka ovat 
kestoltaan yli 20 
henkilötyöpäivää/vuosi tai arvoltaan 
yli 10 000 euroa/vuosi.

LUPAUS 3

Toteutettavat keinot

Lupaustaso 0:
 Ei lupausta

Lupaustaso 1:
 Järjestämäämme koulutukseen (1 htp/urakkavuosi) osallistuu vähintään 1 alihankkijan henkilö kultakin 

sopimussuhteessa olevalta alihankkijalta. Koulutusaiheita voivat olla esim. menetelmätieto, 
laatutietoisuus, raportointi, seurantalaitteiden käyttö ja työturvallisuus. Osallistumisvelvollisuus on kirjattu 
alihankintasopimuksiimme.

 Pidämme alihankkijoiden operatiiviselle henkilöstölle (> 80 %) vuosittain työlajikohtaiset tai synergisesti 
yli työlajien nivoutuvat turvallisuuden aloituskokoukset. Kokouksien ohjelmat ja osallistujalistat 
toimitetaan tilaajalle viimeistään koulutusta seuraavassa työmaakokouksessa.

 Meillä (pääurakoitsijalla) on käytössä itselle luovutuksen menettely kaikista töistä/työkokonaisuuksista.

Lupaustaso 2:
 Järjestämäämme koulutukseen (2 htp/urakkavuosi) osallistuu vähintään 1 alihankkijan henkilö kultakin 

sopimussuhteessa olevalta alihankkijalta.
 Tunnistamme ja raportoimme kirjallisesti urakka-alueen tiestöltä työ- tai liikenneturvallisuutta vaarantavia 

puutteita, jotka eivät ole tilaajan järjestelmissä (vähintään 20 kpl tilaajan hyväksymiä havaintoja / 
urakkavuosi).

 Alihankkijamme tekevät itselle luovutuksen omista töistään/työkokonaisuuksista, jotka tarkastamme 
ennen tilaajalle luovuttamista.

Lupaustaso 3:
 Teemme urakassa muuttuvissa keliolosuhteissa laadunseurantaa myös pistokokeina > 4 kertaa talvessa 

(esim. toimenpideajassa pysyminen, työn jälki, työmenetelmä, reagointikyky ja 
liukkaudentorjuntamateriaalien annosmäärät). Laadimme jokaisesta pistokokeesta erillisen raportin ja 
luovutamme sen tilaajalle viimeistään seuraavassa työmaakokouksessa.

 Tunnistamme ja raportoimme kirjallisesti urakka-alueen tiestöltä työ- tai liikenneturvallisuutta vaarantavia 
puutteita, jotka eivät ole tilaajan järjestelmissä (vähintään 40 kpl tilaajan hyväksymiä havaintoja / 
urakkavuosi).

 Seuraamme urakassa systemaattisesti työturvallisuutta vaarantavia läheltä piti -tilanteita ja oppimisen 
avulla teemme korjaavia toimenpiteitä ko. tilanteiden vähentämiseksi. Raportoimme em. tilanteet tilaajalle 
työmaakokouksien yhteydessä.
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Alihankintoihin liittyvät laatulupaukset 
 Lupaus 6: Alihankintojen kehittämisen 

onnistuminen käytännössä

 Tavoitteena on, että keinopohjaiset 
lupaukset 1-4 ja muut urakoitsijan 
toteuttamat asiat onnistuisivat 
mahdollisimman hyvin myös käytännössä 
alihankkijoiden kokemina.
 Lupauksen toteutumisen mittaamisessa 

käytetään riippumattoman tahon vuosittain 
tekemää väitemuotoista kyselytutkimusta, 
joka kohdistetaan vuonna 2019 alkavien 
hoitourakoiden alihankkijoille.

Kysymyksen sisältö/väite Tulos

Pääurakoitsijan ja meidän välinen sopimus kannustaa tinkimättömästi 
laatuvaatimusten toteuttamiseen

Yhdessä pääurakoitsijan kanssa tekemämme hoito- ja korjaustöiden 
suunnittelu parantaa merkittävästi laatuvaatimusten toteuttamista

Pääurakoitsijan järjestämän koulutuksen ansiosta hallitsemme 
erinomaisesti hoitourakan laatuvaatimukset meille kuuluvissa töissä

Pääurakoitsijan tekemät yhteenvedot tienkäyttäjien palautteista kehittävät 
merkittävästi laadun hallintaa

Pääurakoitsija on erittäin kiinnostunut ideoistamme laadun kehittämiseen

Pääurakoitsijan ja meidän välinen sopimus kannustaa erinomaisesti 
kustannustehokkuuteen

Pääurakoitsija on erittäin kiinnostunut ideoistamme kustannustehokkuuden 
kehittämiseen
Yhdessä pääurakoitsijan kanssa tekemämme työ- ja 
liikenneturvallisuuspuutteiden jatkuva tunnistaminen parantaa merkittävästi 
turvallisuutta

Pääurakoitsijan järjestämän koulutuksen ansiosta työ- ja 
liikenneturvallisuus toteutuu käytännön työssä kiitettävästi

Pääurakoitsija on erittäin kiinnostunut ideoistamme työ- ja 
liikenneturvallisuuden kehittämiseen

KESKIARVO



Kalustovaatimuksiin ei ole tullut muutoksia
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 Ajoneuvot, joiden käyttö edellyttää ammattipätevyyttä + traktorit ja liikennetraktorit -> 
alkolukkovaatimus.

 Henkilöautojen, pakettiautojen, liikennetraktoreiden ja kuorma-autojen kuljettajilta 
edellytetään taloudellisen ajotavan koulutusta.

 Traktoreissa ja liikennetraktoreissa vähintään 2-pistevyö ja kuljettajilla turvavyön 
käyttövelvollisuus.

 Kuorma-autoissa tulee olla asennettuina heijastavat ääriviivamerkinnät Traficomin
tieliikenne -ohjeen Heijastavat ääriviivamerkinnät raskaissa ajoneuvoissa 
(TRAFI/384/03.04,03.2011/2011) mukaisesti.

 Törmäysvaimenninta (TMA) tulee käyttää tiestön hoidon töissä yksi- ja kaksiajorataisilla 
teillä maanteiden hoitourakan työkohtaisessa tarkennuksessa esitetyn mukaisesti.

 Törmäysvaimennin (TMA) on sallittua kiinnittää myös suoraan työkoneeseen, jos 
koneen ominaisuudet ja tehtävä työ sen sallivat -> oltava Ruotsissa (Trafikverket) 
hyväksyttyä tyyppiä ja valmistajan ohjeissa sallittu.

 Kävely- ja pyöräilyväylillä käytettävät työkoneet tulee olla pakollisen peruutushälyttimen 
lisäksi varustettuina peruutuskameralla tai -tutkalla.

 Lisäksi tilaaja suosittelee tallentavan videokameran käyttöä kalustossa.
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 Kuorma-autokaluston tulee täyttää EURO IV-luokan päästövaatimukset ja traktoreiden vaiheen II 
vaatimukset (stage II). Vaatimus ei koske tilapäisesti (alle 14 vrk) käytössä olevia kalustoja. 

 1.10.2020 lähtien maanteillä käytettävän kaluston tulee täyttää stage IIIA, ja kävely- ja pyöräilyväylillä 
käytettävän kaluston stage IIIB vaatimus. Vaatimus ei koske tilapäisesti (alle 14 vrk) käytössä olevia 
kalustoja.

 Työkoneiden tulee olla CE-merkittyjä. CE-merkintä ei koske ennen 1.1.1995 käyttöönotettuja 
työkoneita. Ennen 1.1.1995 käyttöönotetuilla työkoneilla voidaan työskennellä, mikäli ne ovat 
käyttöasetuksen ja työturvallisuuslain mukaisia.

 Lisälaitteiden tulee olla CE-merkittyjä ja lainsäädännön vaatimusten mukaisia.



Kokemuksia hoidonjohtourakoista
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Kaupallista mallia on pilotoitu neljässä urakassa vuodesta 2014 alkaen. Kokemukset näistä HJU-
urakoista ovat erittäin myönteiset.

”Urakoitsija pystyy oikeasti hallitsemaan kokonaisuuksia kun ei tarvitse osaoptimoida tuloksen 
teko mielessään.”

”Yhteistyö on käytännön läheistä, tavoitehinta ohjaa yhteisten eurojen käyttöä ja 
hankintakustannukset ovat kaikkien näkyvissä. Hankintasopimuksissa varmistetaan laatutaso.”

”Kaikki työt tehdään, alihankintasopimukset ovat tilaajan nähtävillä. Laatu paranee ja toimenpiteet 
saadaan kohdennettua todellisiin ongelmakohteisiin.”

Laine Antti



15

”Hoitourakointi on koko Suomessa ”pelkkää alihankintaa”. HJU lisää vuoropuhelua ja avoimuutta 
alihankinnan suuntaan. Tilaaja näkee alihankinnan ongelmat saatavuudessa ja laadussa 

avoimemmin.”

”Voidaan keskittyä olennaiseen eli tienkäyttäjien palveluun ja tieomaisuuden säilyttämiseen.”

”Ongelmien ratkaisu, menetelmien kehittäminen sekä uusien innovaatioiden käyttöönotto tehdään 
tiiviissä yhteistyössä.”

”Tilaajan hintatietous lisääntyy, kun nähdään mitä erilaiset toimenpiteet oikeasti maksavat.”

Laine Antti

Kokemuksia hoidonjohtourakoista
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Eli maanteiden hoitourakka on…

… hoitotöiden osalta saman sisältöinen kuin perinteinen alueurakka.

…tavoitehintainen malli, jossa hoitotyöt maksetaan toteutuneen mukaan.

…kilpailutuksen myötä käytössä koko Suomessa.

…yhteistyötä tienkäyttäjien, urakoitsijoiden ja tilaajan parhaaksi!

antti.laine (at) ely-keskus.fi ; 0295 021 345


