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TI IVISTE LMA 

Hankintamenettelyiden riskienhallinta  -selvityksen lähtökohtana  on  ollut  Tie- 
hallinnon hankintamenettelyjen kehittäminen. Visionsa mukaan Tiehallinnolla 

 on  käytössään parhaat tilauskäytännöt kehittyneillä  ja  toimivilla markkinoilla. 
Tämä tarkoittaa sellaisten hankintamenettelyiden  ja  toimintatapojen käyt-
töönottoa, jotka mandollistavat suunnittelijoiden  ja  urakoitsijoiden innovaatiot 

 ja  tuotekehitystyön. 

Hankintastrategian  mukaisesti hankinnat suuntautuvat kohti laajempia  ja  pit
-käkestoisempia hankekokonaisuuksia.  Nykyiset asiakirjat määrittelevät sel-

keästi riskien jakautumisen osapuolten kesken. Siirryttäessä uusiin hankin-
tamenettelyihin  ja  laajempiin hankintakokonaisuuksiin  on  tarvetta tehostaa  ja 

 systematisoida tienpidon riskienhallintaa. 

Riskienhallintaselvityksen  tavoitteena  on  ollut tunnistaa tienpidon hankintoi-
hin liittyvät keskeiset riskit  ja  niiden merkitys hankinnan eri vaiheissa, määri-
tellä periaatteet riskien tasapainotukselle  ja  järkevälle  jakamiselle osapuolten 
kesken eri hankintamenettelyissä, sekä tehdä esitys riskienhallinnan kehit-
tämisestä tienpidon hankintamenettelyissä. 

Riski  on  mikä tahansa este tavoitteiden saavuttamiselle. Riski  on  epäonnis-
tumisen, menetyksen  tai  vaaran uhka. Riski voi myös olla menetetty mandol-
lisuus. 

Riskienhallinta  tarkoittaa systemaattista prosessia, jonka tavoitteena  on  siir-
tyä ongelmien passiivisesta toteamisesta aktiiviseen riskejä kartoittavaan  ja 

 ennakoivaan  toimintaan. Tarkoituksena  on  todeta ongelmat  ja  tehdä korjaa-
vat  toimenpiteet riittävän varhain. 

Riskienhallintaprosessiin  kuuluu hankkeen kriittisten tekijöiden tunnistami-
nen, riskien tunnistaminen, riskien merkityksen arvioiminen,  projektin  riskipo-
litiikan  ja  kantokyvyn määritys, riskienhallintatoimenpiteiden määritys  sekä 
riskien seuranta  ja  mittaaminen. Tienpidossa riskienhallintaprosessi  on  aina 
hankekohtainen. Jokaisella hankkeella  on  omat erityispiirteensä, jotka vai-
kuttavat hankkeen riskeihin. 

Hankkeen riskien tunnistaminen voidaan tehdä olemassa olevien riskiluette-
loiden  tai  riskimatriisien  avulla. Riskien merkitys voidaan ilmaista  riskin  esiin-
tymisen todennäköisyyden  ja  toteutuvan  riskin  vaikutuksen  tulolla  eli riskiker-
toimella. 
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Nykyaikainen  riskienhallinta  on  pitkälti  tiimityötä.  Riskien merkityksen arvioi-
miseen tarvitaan hankkeesta riippuen useampia asiantuntijoita, jotka yhdes-
sä miettivät  tunnistettujen  riskien vaikutuksia. 

Merkittävissä hankkeissa  ja  pienemmissäkin  hankkeissa  tunnistettujen  mer-
kittävien riskien osalta tilaajan  on  syytä laatia  riskienhallintasuunnitelma,  jos-
sa kuvataan hankkeen  riskinhallinnan  periaatteet: hankkeeseen liittyvät mer-
kittävät  strategiset,  operatiiviset, taloudelliset  ja  vahinkoriskit  sekä riskien  
hallintamenetelmät.  Suunnitelmaa tulee  päivittää  hankkeen edetessä.  Ris

-kienhallinnan  tulisi olla  osa  hanketoteutusta  hankkeen alusta asti. 

Tässä raportissa  on  käsitelty  hankintastrategian  mukaisten  hankintamenette-
lyiden  riskejä; niiden tunnistamista  ja  merkitystä. Raportissa  on  myös esitys 
riskien jaon  pääperiaatteista  tilaajan  ja  palveluntuottajan  kesken. Esitys ris-
kien  jaoksi  vaatii vielä  tarkentamista  niin  Tiehallinnon  sisällä kuin  Tiehallin

-non  ja  palveluntuottajien  kesken. 

Kyseessä  on  esiselvitys,  jossa hankinnan  riskienhallintaa  on  tarkasteltu ver-
raten yleisellä tasolla. Tarkastelua tulee rajata  ja  täsmentää tulevina vuosi-
na. Nyt riskejä  on  tarkasteltu lähinnä uusien  hankintamallien  näkökulmasta.  
Painopisteenä  ovat olleet suunnittelun  ja  rakentamisen uudet  toteutusmuo

-dot.  Kunnossapitoa  on  tarkasteltu selvästi  kevyemmin.  

Työn ulkopuolelle  rajattiin  mm.  tiedonhallintaan  liittyvät  hankintakäytäntöjen  
muutokset sekä  hankintamenettelyt  muilta kuin  sopimusmuotoja koskevilta  
osin. Raportissa ei ole täsmällistä  ohjeistusta  tai  yksittäisten  malliasiakirjojen  
muutoksia, eikä siihen liity  investointiesityksiä riskienhallintatyökaluihin  tms.  
tietojärjestelmiin.  Raportissa esitetyt näkemykset  riskienhallinnan organi-
soinnista  tulee käsitellä laajemmissa yhteyksissä  tiehallintotasolla,  kun  orga-
nisoinnista  ja  resursoinnista  tehdään päätöksiä. 

Riskien  hallinnan  tehostamiseksi  tienpidon hankintamenettelyissä  on  tehty  
kehittämisesityksiä,  jotka liittyvät:  

• Tiehallinnon  henkilöstön  ydinosaamisen  ja  toimintatapojen kehittämi-
seen,  

•  hankintojen  aikataulutuksen  kehittämiseen,  
• palveluntuottajien  taloudellisten edellytysten varmistamiseen,  
• palveluntuottajien  ammatillisten  ja  teknisten valmiuksien varmistami-

seen,  
•  riittävän kilpailun varmistamiseen,  
•  tarjousten vertailuun  ja  sopimustekniikkaan, 
• toteutusaikatauluun, 
• kustannushallintaan, 
•  laatuun,  
•  yleisten teiden hoidon varmistamiseen sekä  
• riskienhallinnan  sisäisen  raportoinnin  ja  dokumentoinnin  kehittämi-

seen.  

Tiehallinnon riskienhallintaprojektin jatkotoimenpiteiksi  esitetään tässä rapor-
tissa  kuvattujen riskienhallintamenetelmien pilotointia erityyppisissä  kohteis-
sa. Myös  Tiehallinnon hankintahenkilökunnan  koulutusta  riskienhallintaan  
esitetään.  Palveluntuottajien  kanssa tulisi keskustella  Tiehallinnon toimenpi- 
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teistä riskienhallinnassa  ja  erityisesti riskien jaosta tilaajan  ja  palveluntuotta -
jan  kesken eri hankintamenettelyissä. Lisäksi hankintamallin valintaan liitty-
vien kriteereiden analysointiin tulisi panostaa. 
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ESIPUHE  

Riskien  hallinnan  painoarvo kasvaa tienpidon hankinnoissa. Tiehallinnon 
hankintastrategian eräänä tavoitteena  on  suuntautuminen kohti laajempia  ja 

 pitkäkestoisempia hankekokonaisuuksia.  Erityisesti pitkäkestoisissa hank-
keissa  on  yhä tärkeämpää tunnistaa hankkeen riskit riittävän ajoissa. 

Tiehallinnon  uudet hankintamenettelyt ovat olleet lähtökohtana riskienhallin-
taselvitykselle. Työ  on  luonteeltaan esiselvitys  ja  päätavoitteena  on  ollut laa-
tia perusselvitys riskeistä, niiden määrittelystä eri hankintamalleissa sekä 
luoda yksinkertainen analysointikehikko riskien arvioimiseen. Työ muodos-
taa perusteet riskienhallinnan kehittämiselle systemaattiseksi  ja  kiinteäksi 
osaksi tienpidon hankintaa. 

Selvitys  on  tehty osana Tiehallinnon T&K-ohjelmaa  ja sen  toimivat  ja  terveet 
tienpidon markkinat -teemaa. Työtä  on  ohjannut ohjausryhmä, jossa toimek-
siantajia ovat edustaneet seuraavat henkilöt:  

Matti  Vehviläinen 
Jussi  Ala-Fossi 

 Ari Huomo 
Pekka Jokela 

 Anna  Myllylä 
Pekka Pakkala 

 Markus Salmi 
 Markku Teppo 

Seppo Toivonen 

Turun tiepiiri 	puheenjohtaja 
Keskus hallinto 
Keskushallinto 
Turun tiepiiri 
Keskushallinto 
Keskushallinto 
Turun tiepiiri 
Keskushallinto 
Keskushallinto  

JP-Transplan  Oy:ssä työstä ovat vastanneet dipl.ins.  Peter  Molin,  dipl.ins. 
 Tuomas Miettinen, dipl.ins.  Matti  Mannonen  sekä dipl.ins. Tuomas Vulli. 
 Konsultin  työhön  on  lisäksi osallistunut asiantuntijaryhmä, johon  on  kuulunut 

Toivo Mäkynen  ja  Veikko Välilä  (Marsh  Oy). Raimo Nurminen  (JP-Terasto 
 Oy) sekä Anu Ahola (Jaakko Pöyry  Management Consulting).  

Helsingissä, helmikuussa  2004  
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RISKIEN HALLI  NTA  

I  Riskienhallinta  

1.1  Johdanto  

Tämän työn lähtökohtana  on  ollut Tiehallinnon hankintamenettelyjen kehit-
täminen. Visionsa mukaan Tiehallinnolla  on  käytössään parhaat tilauskäy-
tännöt kehittyneillä  ja  toimivilla markkinoilla. Tämä tarkoittaa sellaisten  han

-kintamenettelyiden  ja  toimintatapojen käyttöönottoa, jotka mandollistavat 
suunnittelijoiden  ja  urakoitsijoiden innovaatiot  ja  tuotekehitystyön. Tiehallin

-non  hankintastrategiassa  (julkaisu TIEH  1000061-03) on  kehitetty  vision  mu-
kaisia uusia hankintamalleja. 

Tiehallinto  noudattaa hankinnoissaan vakiintuneita menettelyjä, joilla halli-
taan sekä itse hankintatoimeen että hankkeiden suunnitteluun, rakentami-
seen  ja  kunnossapitoon liittyviä riskejä. Suunnittelu-  ja  urakkasopimuksissa 

 noudatetaan alan yleisiä sopimusehtoja (KSE  95  ja  YSE  98)  täydennettyinä 
Tiehallinnon  omilla sopimusehdoilla, ohjeilla  ja  tuotevaatimuksilla.  Yleiset 
sopimusehdot jakavat nykymuotoisen hanketoteutuksen riskit alan kanssa 
sovitulla tavalla. 

Siirryttäessä uusiin hankintamalleihin  ja  laajempiin hankintakokonaisuuksiin 
 on  tarvetta tehostaa  ja  systematisoida tienpidon riskienhallintaa. Riskienhal-

lintaselvityksen  tavoitteena  on  tunnistaa tienpidon hankintoihin liittyvät kes-
keiset riskit  ja  niiden merkitys hankinnan eri vaiheissa, määritellä periaatteet 
riskien tasapainotukselle  ja  järkevälle  jakamiselle osapuolten kesken eri 
hankintamenettelyissä, sekä tehdä esitys riskienhallinnan kehittämisestä 
tienpidon hankintamenettelyissä. Hyvät ulkomaiset kokemukset kannustavat 
riskien optimointiin erityisesti suurissa väylähankkeissa (ks. esim.  HM Trea-
sury;  NAD  FFI:  Construction Performance 2002).  

Tämä raportti jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa (luvussa  1) 
 tarkastellaan riskejä  ja  riskienhallintaa  yleisellä tasolla sekä riskienhallinnan 

nykytilaa tienpidon hankinnoissa. Toisessa osassa (luvut  2, 3  ja  4)  käsitel-
lään tienpidon riskien tunnistamista, merkitystä  ja  jakoa. Kolmannessa osas-
sa (luvut  5  ja  6)  esitetään keinoja riskienhallinnan tehostamiseksi tienpidon 
hankinnoissa sekä käytännön jatkotoimenpiteitä. 

Työssä ei ole käsitelty syvällisesti Tiehallinnon sisäisiä prosesseja, kuten 
riskienhallintaan liittyvää raportointia  ja  dokumentointia, sopimusasiakirjojen 

 muutoksia  tai  riskienhallinnan  organisointia.  

1.2 Riskin  määritelmä 

Riskillä  on  sanana monta merkitystä  ja  useita eri määritelmiä. Yleisesti voi-
daan sanoa, että riski  on  mikä tahansa este tavoitteiden saavuttamiselle. 
Riski voi olla epäonnistumisen, menetyksen  tai  vaaran uhka. Riski voi olla 
myös menetetty mandollisuus.  Riskin  yleiskielinen  synonyymi  on  yleensä 
vaara. 



Hankintamenettelyiden riskienhallinta  
RISKIEN HALLINTA 

Seuraavassa muutama määritelmä  riskille:  

•  Riski  on  ei-toivotun tapahtuman todennäköisyys, joka  on  >  0  
•  Riski  on  vaaratekijä,  joka uhkaa hankkeen suunnitelman mukaista toteu-

tumista 
• 	Riskillä tarkoitetaan funktiota, joka riippuu vaaran seurausten eli aiheutu- 

vien vahinkojen toteutumisen todennäköisyydestä  ja  suuruudesta 
• 	Riski  on  turvallisuuden vastakohta.  

1.3  Yleistä riskienhallinnasta 

Riskienhallinnalla  tarkoitetaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa riskeihin  ja 
 niiden systemaattista hallintaa. Riskienhallinnan tavoitteena  on  siirtyä on-

gelmien passiivisesta toteamisesta aktiiviseen riskejä kartoittavaan  ja  enna-
koivaan  toimintaan, jossa ongelmat todetaan  ja  korjaavat toimenpiteet teh-
dään riittävän varhain. 

Kriittisten tekijöiden 
tunnistaminen 

Riskien 
Seuranta  ja  mittaaminen 	 tunnistaminen  

fl 	 7npidon) 	fl  proJ)_ 

Riskienhallinta- 	 Riskien  merkityk - 
toimenpiteet 	 sen  analysointi  

Projektin riskipolitiikan 
ja kantokyvyn määritys  

Copyright  ©  JP-Transplan  Oy  ja  Marsh  Oy  

Kuva  1.  Kokonaisvaltainen  riskienhallintaprosessi. 

Riskienhallintaprosessi  alkaa riskianalyysista, joka koostuu hankkeen kriittis-
ten tekijöiden tunnistamisesta, riskien tunnistamisesta, riskien vaikutusten  ja 

 todennäköisyyden arvioinnista sekä  projektin  riskipolitiikan määrittämisestä. 
 Tämän jälkeen tehdään riskienhallintasuunnitelma, jossa määritellään toi-

menpiteet  ja  vastuutahot  riskien torjumiseksi sekä toteutuvien riskien seura-
uksiin varautumiseksi. 

Riskienhallinnalla  muodostetaan kokonaisnäkemys hankkeen riskeistä  ja 
 riskinoton  vaikutuksista. Riskienhallintasuunnitelmassa kuvataan järjestel-

mällisesti  se,  mitä riskejä hyväksytään  ja  miten riskeiltä voidaan suojautua 
 tai  niitä pienentää  tai  eliminoida. Samalla määritetään vastuuhenkilöt toi-

menpiteille sekä periaatteet jäljelle jäävien riskien jaosta. 



Hankintamenettelyiden riskienhallinta 	 1 3  
RISKIEN  HALLIN  TA 

Riskin  suuruus riippuu usein siitä, kuka  sen  kantaa. Riskienhallinnalla pyri-
tään löytämään optimaalinen  riskin  kantaja. Väärin suunniteltu riskien  jako 

 voi aiheuttaa kohtuutonta kustannusten nousua esim. tarjoushintojen koh-
tuuttomien riskivarausten muodossa. Edullisinta  on  antaa riski  sen  osapuo-
len kannettavaksi, jolla  on  parhaat edellytykset (resurssit  ja  osaaminen)  ris-
kin  hallintaan  tai  sen  vastapainona saatavan vapausasteen hyödyntämiseen. 

Riskeiltä  suojautuminen  ja  riskien eliminoiminen aiheuttavat kustannuksia. 
Riskienhallinnassa tuleekin arvioida sitä, miten riskeistä aiheutuvat mene-
tykset voidaan minimoida  tai  mitä hyötyä riskinotolla voidaan saavuttaa. Tä-
män arvion perusteella valitaan kokonaisuuden kannalta  paras riskienhallin-
tastrategia. Riskienhallintaa  voi siis kuvailla menetelmäksi, jolla pyritään 
saavuttamaan hyvin määritelty varmuustaso pienimmillä mandollisilla  mene-
tyks il  lä.  

Riskien analysointiin  ja  lieventämiseen voidaan käyttää seuraavanlaista  por-
taittaista  menettelyä: 

•  Asiantuntijat 
•  Analysointi, harjaantuminen 
• Simulointi 

RISKIEN 
ARVIOIMINEN/ 
YMMÄRTÄMINEN _Th •  

•  Tulevaisuus 
•  Vaihtoehdot 
• Kustannusriskit 
• Valintamandollisuus  

SURIAMEN L 
YHDISTAMINEN/ 	 •  Investointien oikea- 
OSITTAMINEN 	I 	 ••.. 	 aikaisuus 

•  Oikean paikan löytäminen 

L...LJOUSTAVUUS 	r  -- 	 • Panos/Tuottavuus 
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Kuva  2 Portaittainen  menettely  riskin muokkaamiseksija lieventämiseksi  ((lähde: 
 Miller, R.. Lessard D., "Understanding and Managing risks in Large Engi-

neering Projects' MIT Sloan School of Management, Sloan Working Paper 
4214-0 1, October 2001). 

1.  Riskien kartoituksessa sekä niiden todennäköisyyden  ja  vaikutusten 
määrittelyssä käytetään asiantuntija-arvioita, riskilistoihin  ja —matriiseihin 

 perustuvia analyyseja  tai  hankkeen simulointiharjoituksia siihen tarkoitet-
tuja apuvälineitä käyttäen. 
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2. Suurilta  riskeiltä suojaudutaan  tai  siirretään ne niille, jotka pystyvät par-
haiten hallitsemaan ne  tai  hyötyvät niiden vastapainona  saatavista  vapa

-usasteista.  
3. Riskit kootaan suurempiin kokonaisuuksiin  tai  jaetaan osiin.  
4. Reagointikyky  eri  vaihtoehtoihin  varmistetaan pyrkimällä joustavuuteen 

 projektitoteutuksessa  ja  sopimuksissa, sekä luomalla optioita eri vaihto-
ehtoja varten.  

5. Riskejä  pienennetään  ja  muokataan vaikuttamalla niitä  synnyttäviin  teki-
jöihin.  

6. Kannetaan jäljelle jäävät riskit, mikäli hankkeen  hyödyt  ovat niihin näh-
den riittävän suuret. 

Edellä mainitut kuusi tapaa muokata riskejä ovat käytännön työssä sovellet-
tuja menetelmiä riskien hallinnassa. Nämä kuusi tasoa muodostavat  tarken

-tuvan  prosessin,  jota  tulee jatkaa, kunnes voidaan tehdä sitovia päätöksiä 
riskien jaosta. Isossa hankkeessa voidaan esimerkiksi irrottaa  ja  toteuttaa 
erikseen jokin  projektin osa,  jonka riskit ovat liian suuret  urakoitsijan  kannet-
tavaksi.  

1.4  Riskienhallinta tienpidossa 

Tienpidossa  riskit kohdistuvat joko hankkeen varsinaisiin  vastuutahoihin,  vä-
littömiin  sidosryhmiin  tai  hankkeen välillisten vaikutusten kautta elinkei-
noelämään, ympäristöön  ja  kansantalouteen.  Riskin  toteutuessa  sidosryhmil

-le  ja  yhteiskunnalle aiheutuvat menetykset voivat olla suurempia kuin  vas
-tuutahojen  omalle toiminnalle  tai  omaisuudelle.  

Tienpidon  hankintojen  riskienhallinnassa  tulee ottaa huomioon hankkeen 
 koko  elinkaari. Hankintatapaa  suunniteltaessa tulee pitää mielessä, mihin 

kyseessä oleva projekti päättyy  ja  miten  se  vaikuttaa  koko  tieosuuden elin- 
kaareen. Esimerkiksi  ST-urakassa  päätetään käytettävistä  rakenneratkai-
suista,  jolloin sidotaan myös monia hoitoon  ja  ylläpitoon vaikuttavia asioita.  

On  tärkeää saada tilaaja  ja  palvelutuottajat  tunnistamaan  ja  ymmärtämään 
hankkeen todelliset riskit  ja  niiden laajat  heijastusvaikutukset.  Osapuolten  on 

 saatava toisiltaan riittävät  lähtötiedot,  jotta voidaan tehdä onnistunut riski- 
analyysi  ja  riskienhallintasuunnitelma.  Vuorovaikutuksen tavoitteena  on  koh-
distaa osapuolten yhteinen huomio  ja  toimenpiteet merkittäviin riskeihin sekä 
määritellä hankkeelle järkevä  riskitaso  ja  riskien jakoperusteet. 

Tämän lisäksi tilaaja  ja  palveluntuottajat tarkastelevat  hankkeiden riskejä  ja 
 niiden hallintaa omista lähtökohdistaan. Tilaaja pyrkii varmistamaan  mm. 

 hankkeen  toteutettavuutta,  tavoitteiden saavuttamista  ja  taloudellisissa  reu-
naehdoissa  pysymistä.  Palvelutuottaja  tarkastelee hankkeen tekniseen to-
teutukseen, kannattavuuteen, rahoitukseen  ja  muihin  tavoitteisiinsa  vaikutta-
via tekijöitä.  Riskienhallinta  ei  tarkoitakaan  riskien  minimointia,  vaan hallittu 

 riskin  ottaminen tarjoaa myös mandollisuuden  innovaatioille  ja  kokonaista
-loudellisesti kannattaville  ratkaisuille. 

Kaikkien hankkeiden osalta  on  syytä analysoida riskit  ja  tehdä  riskienhallin-
tasuunnitelma.  Niiden syvyys  ja  laajuus riippuu  mm.  hankkeen koosta  ja  si-
sällöstä.  
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Hankintamallin  valinnalla voidaan vaikuttaa hankkeen riskeihin monilla ta-
voin. Toteutusmuodon valinnalla vaikutetaan hankkeen kokonaisriskitasoon 

 ja  määritellään riskien  jakaminen  osapuolten kesken sekä riskien seurauk-
set. 

Ensimmäinen riskianalyysi tulisikin tehdä ennen hankintamallin valintaa. Täl-
löin  projektin  riskit arvioidaan suhteessa valittavissa oleviin sopimusmuotoi

-hin ja  asetetaan ne vaikutuksen  ja  todennäköisyyden mukaiseen prioriteetti-
järjestykseen. 

Analyysin jälkeen tehdään päätös hankintamallista, tarkennetaan riskiana-
lyysiä  ja  laaditaan tarvittaessa hyvinkin yksityiskohtainen riskienhallinta-
suunnitelma, joka sisältää perusteet riskien  jaolle  sekä tarpeelliset ennalta 
ehkäisevät  ja  riskiä poistavat toimenpiteet. Elinkaarihankkeita valmisteltaes-
sa riskianalyysit ovat erityisen keskeinen  osa  hankintamallin  valintaan vai-
kuttavaa verrokkilaskelmaa.  

1.5  Tiehallinnon  nykyiset  riskienhallintakäytännät  

Varsinaista riskienhallintaohjelmaa Tiehallinnolla ei ole, mutta nykyiset asia-
kirjat määrittelevät selkeästi riskien jakautumisen osapuolten kesken. Riski-
en  hallitsemiseksi  ja  taloudellisesti järkevien hankintamenettelyjen valitsemi-
seksi tarvitaan kuitenkin uusia menettelytapoja  ja  ohjeita täydentämään  han

-kintastrategiaa.  Seuraavassa käydään läpi riskienhallinnan nykytilaa. 

Hankintojen  aikataulutus 

Tiehallinto  pyrkii omalta osaltaan ylläpitämään riittävää suunnitelmavalmiut
-ta,  jottei hanketoteutuksen pullonkaulaksi muodostu suunnitelmien puuttu-

minen. Vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa systematisoidaan pyrkimykse-
nä  mm.  vähentää hankkeesta tehtävien valitusten määrää. Hankkeiden aika-
taulutus laaditaan hallintomenettelyiden ehdoilla siten, että projekti etenee 
vasta, kun  on  varmuus tarvittavista viranomaispäätöksistä  ja  luvista.  

Markkinoiden tasaisen kysynnän turvaamiseksi Tiehallinto  on  siirtynyt kolmi-
vuotisen hankintaohjelman käyttöön. Erityisesti tähdätään suurten investoin-
tihankkeiden kilpailuttamisen tasaisuuteen. Hoitourakoiden tarjouskyselyt  ja 

 sopimusten pituudet vaiheistetaan yhtäältä siten, ettei liian suurta määrää 
urakoita ole samanaikaisesti kilpailussa,  ja  toisaalta siten, että joka vuosi kil-
pailussa  on  markkinoiden dynaamisen toimivuuden kannalta riittävä määrä 
urakoita. 

Riittävän kilpailun varmistaminen  

Hankintastrategian  kautta vaikutetaan suoraan markkinoihin. Hankintame-
nettelyjen tulee siis olla markkinoille läpinäkyviä  ja  sopivia  tai  niiden tulee 
ohjata markkinakehitystä myönteiseen suuntaan. Riittävän kilpailun varmis-
tamiseksi uusiin hankintamenettelyihin siirrytään vaiheittain hyödyntäen  pi

-lottihankkeista  saatavia kokemuksia. Tiehallinto pyrkii kehittämään olosuhtei-
ta, jotka mandollistaisivat yhteispohjoismaisten markkinoiden  ja  kansainväli-
sen kilpailun syntymistä. 
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Tieliikelaitos  on  nykyisen lainsäädännön puitteissa velvollinen tarjoamaan 
kaikkia  tarjouskilpailuun  tulevia  hoitourakoita,  joten jokaisen hoitoalueen 
osalta  on  varmistettu vähintään yhden tarjouksen saanti. 

Tarjousten vertailu 

Tarjousten  vertailukriteerit  ilmoitetaan  tarjouspyynnössä. Valintakriteerinä  
käytetään joko alinta hintaa  tai  kokonaistaloudellisuutta.  Selvästi alihintaiset 
tarjoukset  on  kynnysarvoasetuksen  mukaisesti hylättävä, mutta selkeää  hyl

-käysrajaa  ei ole määritelty.  

Palvelusopimushankkeissa toimivuusvaatimukset  tulevat valtaosin  syrjäyt-
tämään  tekniset vaatimukset.  Toimivuusvaatimuksia  ja  tarjousten  vertailukri-
teerejä  kehitetään jatkuvasti.  

Toteutusaikataulu 

Aikatauluriskejä  hallitaan nykyisin  sopimusteknisesti määrittelemällä  väli-  ja 
 valmistumistavoitteita, myöhästymissanktioita  ja  ääritilanteita  varten sopi-

muksen  purkuperusteita. Nopeammasta  valmistumisesta maksetaan tietyis-
sä tapauksissa  bonuksia. 

Kustannushallinta  

Toteutuksen  kustannushallintaan  vaikutetaan nykyisin antamalla riittävän 
yksityiskohtaiset  tilaajaa  sitovat  lähtötiedot tarjouslaskennalle,  jakamalla 
määrä-  ja  muita riskejä  Tiehallinnon  ja  toteuttajan  kesken, soveltamalla  in-
deksiehtoja  ja  sopimalla säävaihteluiden  huomioonottamisesta.  Tiehallinto 

 on  aktiivisesti mukana  infrarakentamisen kustannushallintajärjestelmän  kehi-
tystyössä. 

Laatu 

Laatua ohjataan teknisten laatuvaatimusten määrittelyn,  urakoitsijan laatujär-
jestelmän  ja  laatusuunnitelman arvoinnin  sekä  pistokoevalvonnan, sankti-
oinnin  ja  KSE:ssä  ja  YSE:ssä määriteltyjen  muiden toimenpiteiden avulla. 
Valmiin työn  sopimuksenmukaisuus  varmistetaan  pidennettyjen takuuaikojen 

 ja  takuuajan vakuuksien  avulla sekä  takuuajan  jälkeen  YSE:ssä määritellyin 
vastuuperiaattein.  

Silta-  ja  päällystystöiden  osalta  Tiehallinnolla  on  olemassa oma  luokittelujär-
jestelmänsä.  Silta-  ja  päällysteurakoitsijoilta  vaaditaan  auditoitu laatujärjes-
telmä.  Muun rakentamisen, suunnittelun  ja  hoidon osalta arvioidaan yritys-
ten  ja  henkilöstön  referenssejä  sekä yritysten  laatujärjestelmiä  ja  hankekoh-
taisia laatusuunnitelmia.  Alalle tulevilta uusilta yrityksiltä vaaditaan todistus  
laaduntuottokyvystä. Sertifioltuja laatujärjestelmiä  ei toistaiseksi  vasdita. 
RALA:n  kanssa kehitetään parhaillaan toimintamallia tuottajien laadun arvi-
ointiin.  

Palveluntuottajien  taloudellisten edellytysten varmistaminen 

Palveluntuottajien  taloudelliset edellytykset varmistetaan vaatimalla  tarjoajil
-ta  verojäämätodistuksia, eläkemaksutodistuksia  ja  tilinpäätöstietoja.  Tuotta
-jilta  vaadittavat  rakennusaikaiset  ja  takuuajan  vakuudet turvaavat yhtäältä  
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tilaajan aseman  palvelutuottajan  joutuessa  maksukyvyttömäksi  ja  toisaalta  
Tiehallinto  vakuuksia vaatimalla hyödyntää pankkien  ja  luottolaitosyhtiöiden 

 asiantuntemusta tuottajien vakavaraisuuden arvioinnissa.  

1.6  Riskien luokittelu infrastruktuurihankkeissa 

Riskit voidaan luokitella usealla eri tavalla. Luokittelu ohjaa ajattelemaan yk-
sittäistä riskiä eri näkökulmista  ja  arvioimaan  sen  vaikutusta näistä näkökul-
mista. 

Yksi  infrastruktuurihankkeissa  käyttökelpoinen riskien luokittelu voi olla seu-
raavanlainen; riskit jaetaan neljään eri  osa-alueeseen:  strategisiin, operatii-
visiin,  taloudellisiin  ja  vahinkoriskeihin.  Riski voi olla myös sellainen, että  se 

 kuuluu useampaan kuin yhteen  nelikentän lohkoista.  Kussakin  on  sekä  uI-
koisia  että sisäisiä riskejä.  Osa  riskeistä  on  sekä ulkoisia että sisäisiä. 

Luokittelu auttaa arvioimaan kunkin  riskin  osalta, miten riskiä hallitaan  ja  ku-
ka hallinnasta vastaa. Sisäisiä riskejä voidaan poistaa  ja  lieventää omin toi-
menpitein, ulkoisiin riskeihin tulee varautua mandollisimman hyvin.  Riskin 

 sijoittuminen  nelikentän  sektoriin auttaa määrittelemään, millaisia keinoja  
riskeiltä  suojautumiseen käytetään  ja  kenen tehtäviin suojaaminen kuuluu.  
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Strategiset  riskit  

Strategiset  riskit liittyvät esimerkiksi ydinosaamisen varmistamiseen, tuot-
teelle  tai  palvelulle asetettaviin vaatimuksiin  ja  elinkaarikestävyyteen,  tutki-
mus-  ja  kehitystoimintaan,  toimialan trendeihin, markkinamekanismien toimi-
vuuteen  ja  markkinoiden muutoksiin, lakeihin  ja  politiikkaan sekä toimialan  ja 

 yksittäisten toimijoiden julkisuuskuvaan. Näistä riskeistä vastaa organisaati-
on johto. 

Operatiiviset riskit 

Operatiivinen riski  on  laadullinen riski, jonka  osa-alueita ovat  mm.  projekti- 
johdon  ja  henkilöstön ammattitaito, järjestelmien toimivuus  ja  luotettavuus. 
Hankkeen hankintamallin valinta, aikataulut, tiedonhallinta, lähtötietojen  rut

-tävyys  ja  luotettavuus, tekniset toteutusmenetelmät  ja  -ratkaisut, laadunvar-
mistus, resurssit, materiaalit sekä viranomaismääräykset  ja  -luvat ovat myös 
operatiivisia riskejä. Näistä riskeistä vastaa tyypillisesti hankkeen projekti-
päällikkö. 

Vahinkoriskit 

Vahinkoriskit  ovat luonteensa vuoksi vaikeammin ennustettavissa  ja  hallitta-
vissa. Niiltä suojautumisesta päättää projektipäällikkö organisaation yleisIin-
jausten puitteissa. Esim. luonnonolosuhteet, poikkeavista maaperäolosuh-
teista aiheutuvat vahingot, teknisistä syistä aiheutuvat onnettomuudet  tai  in-
himillisestä toiminnasta aiheutuneet vahingot kuuluvat tähän riskiluokkaan. 

Taloudelliset riskit 

Taloudelliset riskit liittyvät hankkeen hyötyjen oikeaan määrittelyyn, rahoituk-
seen sekä rahoitusmarkkinoihin, kustannusarvioon, toteuttajien valintaan, 
sopimusehtoihin  ja  -asiakirjoihin, työssä tarvittavien materiaalien hintoihin 
sekä riittävään kilpailuun. Näistäkin riskeistä päävastuun kantaa projektipääl-
likkö, jolla  on  kuitenkin tukenaan lukuisa joukko  ko.  asioita valmistelevia  ja 

 niistä päättäviä asiantuntijoita. 

Sisäiset riskit 

Riskit jaetaan sisäisiin  ja  ulkoisiin  ja  se  tehdään jokaisen osapuolen kannalta 
erikseen. Sisäisiä riskejä ovat riskit, joihin osapuoli pystyy itse vaikuttamaan. 
Ne liittyvät organisaation omaan toimintaan  ja  osaamiseen sekä  mm.  Tiehal-
linnossa hankinnoissa  käytettäviin hankintamenettelyihin. 

Ulkoiset riskit 

Ulkoiset riskit ovat esimerkiksi olosuhteista, yhteiskunnasta, lainsäädännöstä 
 ja  markkinoiden muutoksista riippuvia riskejä, joihin osapuoli ei pysty suora-

naisesti itse vaikuttamaan. Riskit voivat liittyä itse hankkeeseen  tai  ne vaikut-
tavat  koko  alaan  tai  peräti  koko  yhteiskuntaan. 
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t7  Riskien todennäköisyyden  ja  vaikutusten arviointi 

Hankkeen alussa  on  syytä määritellä  sen  kriittiset tekijät. Riskiarviointi tulee 
tehdä näiden kriittisten tekijöiden suhteen. Kriittisiä tekijöitä voivat olla esim. 
aikataulu, budjetti, toiminnallisuus, ympäristö, turvallisuus. Näille tekijöille  on 

 usein asetettu tavoite  ja  siitä poikkeamisen toleranssi. 

Kriittisten tekijöiden määrittelyn jälkeen tunnistetaan hankkeen riski. Riskilis-
tojen tekemisessä  on  syytä olla avoin. Vähäistenkin riskien listaaminen var-
mistaa  sen,  että riskejä  on  ajateltu laajalti  ja  monipuolisesti.  

Sen  sijaan riskienhallintatoimenpiteiden kannalta oleellisessa riskien merkit-
tävyyden arvioinnissa tulee pyrkiä realistisuuteen  ja  parhaaseen mandolli-
seen asiantuntija-arvioon. Toimenpiteet tulee kohdistaa niihin riskeihin, jotka 
hankkeen kannalta ovat merkittäviä.  

Riskin  merkittävyyden  arvioinnissa oleellista  on  nähdä  riskin  vaikutus  sen 
 toteutumisen todennäköisyyden rinnalla,  sillä  toiselle niistä ei pidä antaa lii-

kaa painoa. Riskien todennäköisyyksien  ja  vaikutusten yhdistelmän arvioin-
nissa  on  käytännössä aina hyvä käyttää matriisimallia. Mallissa kullekin  ris-
kille  arvioidaan esim. numeroiden  1-4  perusteella todennäköisyys  ja  samalla 
skaalalla  sen  vaikutus. Käytettävät skaalat tulee harkita aina tapauskohtai-
sesti.  Riskin  merkittävyyttä kuvaava riskikerroin  on  todennäköisyyden  ja  vai-
kutuksen  tulo.  

Yksinkertaisimmillaan  todennäköisyyden skaalana voi olla:  
1  =  erittäin pieni (toteutumiselle esim.  alle promillen  todennäköisyys)  
2  =  pieni (esim.  alle  viiden prosentin todennäköisyys)  
3  =  suuri (esim.  5-50  %  prosentin todennäköisyys)  
4  =  erittäin suuri (esim. yli  50  %  todennäköisyys) 

Vaikutuksen skaalana voi olla esim.:  
1  =  erittäin pieni (esim.  alle  prosentti hankkeen kustannusarviosta)  
2  =  pieni (esim.  alle  10  prosenttia hankkeen kustannusarviosta)  
3  =  suuri (esim.  10-50  prosenttia hankkeen kustannusarviosta  tai  yli  500 000 

 €)  
4  =  erittäin suuri (esim. yli  50  prosenttia hankkeen kustannusarviosta  tai  yli 

 2 000 000  €)  

Useimpiin hankkeisiin tämän tarkkuustason riskianalyysi  on  aivan riittävä, 
jotta oleellisiin riskeihin osataan kiinnittää tarvittava huomio. Sijoittamalla 
matriisin riskit riskikertoimen mukaiseen järjestykseen voidaan priorisoida 
riskienhallintatoimenpiteet järkevällä tavalla. 

Toimenpiteisiin ryhtymisessä  on  lisäksi otettava huomioon  projektin riskin-
kantokyky  ja  keskeiset kipukynnykset. Ne tulee määritellä viimeistään tässä 
vaiheessa. Riskinkantokyvyn määrittämisessä arvioidaan sitä, kuinka suuri 
toteutuneet riskit saavat enintään olla.  Projektin  kipukynnykset määrittävät 
riskienottokyvyn  yksittäisten riskitekijöiden suhteen. Usein  on  niin, että jois-
sakin riskitekijöissä riskejä voi ottaa enemmän, kun taas toisissa tekijöissä 
pienikin riskinotto  on  poissuljettu. 

Taulukossa  1 on  esimerkki yhden  riskin  todennäköisyyden  ja  vaikutuksen 
arvioinnista. Taulukosta  on  helppo havaita visuaalisesti, millainen riski  on  
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kyseessä. Riskien hallintakeinot kohdistetaan siis erityisesti niihin riskeihin, 
jotka sijoittuvat matriisissa ylös oikealle, liittyvät hankkeen kriittisiin tekijöihin 

 tai  joiden suhteen hankkeen riskinoton kipukynnys  on  alhainen. 

Taulukko  1. Riskin  todennäköisyyden  ja  vaikutuksen arviointi. 

RISKI 	 Riskikerroin 	4  
Sillan  kansirakenteen  pettäminen 	4 	 3 0 0 0 0  

. 	 - - ::5--Ö-- 
10000 

1234  
Todennäköisyys 

Kriittiset tekijät  ja  kipukynnyksen huomioonottavan riskikertoimen  vaikutus 
hankkeen riskienhallintaan voisi siis olla seuraava:  
1-4  =  hyväksytään riski,  se  ei edellytä erityisiä toimenpiteitä  
6-8  =  riskiä tarkkaillaan  ja  sitä hallitaan yksinkertaisilla toimenpiteillä  
9-12  = tarkennetaan  tämän  riskin  analyysiä  mm.  selvittämällä  sen  syyt  ja 

 laaditaan sille yksityiskohtainen riskinhallintasuunnitelma, joka voi edellyttää 
merkittäviäkin toimenpiteitä  
12-16  =  Erittäin kriittinen riski, joka edellyttää merkittäviä toimenpiteitä  ja 

 hankkeen uudelleentarkastelua. Onko hanketta järkevä toteuttaa tällä riski- 
tasolla vai voidaanko sitä muuttaa  riskin  pienentämiseksi? 

Isommissa  hankkeissa  on  pääsääntöisesti aina perusteltua pyrkiä simuloi-
maan riskien odotusarvoja  ja  herkkyyttä tarjoushinnoittelun suhteen. Tämä 

 on  monesti järkevää pienemmissäkin hankkeissa,  jos  niissä  on  tunnistettu 
merkittäviä riskejä. Näin autetaan hankkeen pysymistä kustannusarvios-
saan. 

Tällöin tarvitaan hienostuneempia arviointimenetelmiä. Jokaisen  riskin  toteu-
tumisen todennäköisyyttä  on  arvioitava täsmällisemmällä prosenttiluvulla  ja 

 vaikutuksia euroina. Yksinkertaisin malli  on  arvioida  riskin  todennäköisin se-
kä minimi-  ja  maksimiarvot.  Niiden perusteella voidaan estimoida  ko.  riskite-
kijän kustannusvaikutuksen jakaumaa.  Esimerkiksi ns.  Monte Carlo  - 
simuloinneissa  kullekin riskitekijälle laaditaan euromääräinen odotusarvo, 
sekä  sen  vaihteluväli esim.  90  prosentin todennäköisyydellä. Näiden harjoi-
tusten perusteella riskienhallintatoimenpiteet voidaan kohdentaa sellaisiin 
riskeihin, joilla kustannusvaikutuksen odotusarvo  on  suurin  tai  joiden odo-
tusarvon hajonta  on  suurin, ts. joihin toimenpiteillä voidaan eniten vaikuttaa.  

1.8  Riskienhallintasuunnitelma  

Hankkeen valmisteluvaiheessa tunnistetaan riskit, analysoidaan ne, valitaan 
hankintamalli  ja  täydennetään riskianalyysiä.  Tarvittaessa laaditaan riskien-
hallintasuunnitelma. Potentiaalisten riskien  ja  ongelmien säännöllinen kartoi-
tus sekä riskienhallintatoimenpiteiden vastuutus, dokumentointi  ja  seuranta 
tulee olla keskeisenä osana  projektin  valvontaa. 

Hankkeen edetessä kartoitetaan seuraavien vaiheiden riskit yksityiskohtai- 
sesti  ja  varmistetaan  projektin  onnistuminen riskienhallintasuunnitelmaa päi- 
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vittämällä.  Kuvassa  4 on  esitetty riskienhallinnan vaiheet sekä riskienhallin- 
taprosessin  sijoittuminen hankintaketjun eri vaiheisiin. 

MUUT  HANKINTAMALLIN  
VALINTAAN VAIKUTTAVAT 
TEKIJÄT 
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Kuva  4.  Riskienhallinnan  vaiheet hankinnassa 

Riskienhallintasuunnitelman  laativat omalta osaltaan sekä Tiehallinto että 
palvelun tuottaja. Merkittävistä riskeistä  ja  etenkin yhteisten intressien osalta 
osapuolet voivat laatia myös yhteisen riskienhallintasuunnitelman, jonka to-
teutumista seurataan hankkeen aikana esim. työmaakokouksissa. 

Riskienhallintasuunnitelmassa  kuvataan hankkeeseen liittyvät merkittävät 
 strategiset,  operatiiviset, taloudelliset  ja  vahinkoriskit  sekä niiden syyt  ja hal

-lintamenetelmät  sekä toimenpiteiden aikataulut  ja  vastuuhenkilöt.  Riskien 
 jako ja osa  riskienhallinnan  toimenpiteistä määritetään täsmällisesti hank-

keen toteutusta ohjaavissa asiakirjoissa, joita ovat  mm.  tarjouspyyntö-,  so-
pimus-, urakka- sekä turvallisuusasiakirjat. 

Palveluntuottajan riskienhallintasuunnitelma  painottuu operatiivisten  ja va
-hinkoriskien  hallintaan sisältäen  mm.  teknisen toteutuksen, aikataulun, mate-

riaalien, työmenetelmien, alihankkijoiden toiminnan, työturvallisuus-  ja  liiken-
neturvallisuusriskien  hallinnan  sekä menettelytavat onnettomuustapauksis

-sa.  

Riskienhallintasuunnitelmaa  tehtäessä otetaan huomioon  mm.  seuraavat 
seikat: 
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-  tarkoitus  on  tunnistaa riskeihin liittyvät tosiasiat ilman tarkoitushakuisuut
-ta;  siinä  on  paras  näkemys potentiaalisten ongelmien sisällöstä, syistä, 

kustannuksista, aikatauluvaikutuksista  ja  muista seurauksista. 
-  suunnitelmassa määritellään tarvittavat ennalta ehkäisevät  ja  korjaavat 

toimenpiteet sekä vastuuhenkilöt. 
- riskienhallintasuunnitelma  tehdään subjektiivisesta näkökulmasta. 
-  merkittävien, kaikkia koskevien riskien osalta suunnitelmat pyritään sovit- 

tamaan yhteen kaikkien hankeosapuolten kanssa. Tämä tarkoittaa tilaa- 
jaa,  mandollista rakennuttajakonsulttia, suunnittelijoita, urakoitsijoita  ja  
materiaalitoimittajia. 

-  jos  tilanne  sen  mandollistaa, voidaan suunnitelmat tehdä vuorovaikutuk-
sessa myös  projektin  ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. 

- elinkaarihankkeissa  riskien hallinnasta  ja  jaosta neuvotellaan tarjouskil-
pailun eri vaiheissa tilaajan  ja  palvelutuottajien  kesken, ennen  best and 
final offer  -vaihetta. 

Hankkeen toteutusorganisaatiossa tulee olla henkilö, joka vastaa riskienhal-
linnasta. Ensisijaisesti hankkeen riskienhallinnasta vastaa projektipäällikkö. 
Isoissa hankkeissa  on  kuitenkin tarpeellista muodostaa tiepiirin omista  ja 

 tarvittaessa ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva asiantuntijaryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimii hankkeen projektipäällikkö. 

Hankkeen sisällöstä riippuen ryhmässä tarvitaan suunnittelun, rakentamisen, 
kunnossapidon, rahoituksen, hallinnon  ja  juridiikan asiantuntemusta. Asian-
tuntijaryhmä kokoontuu analysoimaan hankkeen riskit. Asiantuntijaryhmä voi 
osallistua hankkeen kriittisten tekijöiden  ja  riskinkantokyvyn  määrittelyyn, 
mutta  sen  varsinaisena tehtävänä  on:  
-  toimia laaja-alaisen näkemyksen omaavana asiantuntijaelimenä, 
- kartoittaa potentiaaliset riskit tunnistamalla  ja  analysoimalla niitä, 
- määritellä tarpeelliset ennalta ehkäisevät  ja  riskiä poistavat toimenpiteet 

yhteistyössä projektiorganisaation avainhenkilöiden kanssa, 
-  valmistella elinkaarihankkeeksi ajatellun hankkeen verrokkilaskelma  ta -

lousarvopäätöstä  ja  hankintamallin valintapäätöstä  varten. 
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2  Riskien tunnistaminen hankinnan eri vaiheissa  

2.1 	Yleistä 

Riskien tunnistaminen  on  yksinkertaisinta  tehdä  riskilistojen  avulla.  Riskilisto-
jen laadinnassa  käytetään apuna analyysejä, aikaisempia kokemuksia,  asi-
antuntijahaastatteluja  tai  aivoriihiä.  Riskien tunnistamisen yhteydessä  on  hy-
vä  dokumentoida  riskin  lähde  ja  syy, jotta toimenpiteet  sen  hallitsemiseksi  on 

 vaivatonta käynnistää.  1  

Riskien lähteen analysointia voi helpottaa,  jos  hanketta tarkastelee eri osa-
puolten näkökulmasta. Riskejä kantavia  ja  samalla niihin vaikuttavia osapuo-
lia  ja  tekijöitä voivat olla  mm.:  
• 	tilaaja  I  rakennuttaja  
• 	suunnittelija  
• 	urakoitsija  
•  viranomainen  
• 	ei inhimilliset tekijät, kuten  sopimusasiakirjat 
• 	ulkopuoliset tahot  
•  ennalta arvaamattomat tekijät  

Tiehanke  on  prosessina  pitkäkestoinen  ja  monivaiheinen. Tienpidon  hankin- 
noissa riskejä  on  syytä tarkastella  koko  prosessin ajalta, koska monista ris-
keistä  ja  niiden siirrosta tehdään päätöksiä  jo  hankkeen alkuvaiheissa, mutta 
niiden merkitys tulee esiin vasta hankkeen lopussa.  Maanrakentamisen  eri

-tyisluonteesta  johtuen ala  on  erityisen  altis  riskeille  ja  epävarmuudelle. Ku-
vassa  5 on  esitetty  tienpidon toteutusprosessi hankeideasta  tieosuuden hoi-
toon saakka. 

Yleisesti voi todeta, että hankkeen kustannukset  ja  hyödyt  sekä samalla 
myös riskit sidotaan suurelta osin  yleissuunnitteluvaiheessa.  Tässä vaihees-
sa ei kuitenkaan välttämättä ole vielä tiedossa  esim.  se ,  miten hankkeen ra-
hoitus hoidetaan,  tai  millaista  hankintamenettelyä  tullaan soveltamaan. Myös 
riskien täsmällinen  allokointi  ja  kustannusvaikutukset määrittyvät  vasta han-
kinta-  ja  sopimusprosessin  aikana.  

1 
 Tässä työssä tunnistettlin suuri joukko tienpidon hankintoihin liittyviä potentiaalisia riskejä. Ne  on  istattu 
liiteaineistoon lA.  Listaa voi hyödyntää käytännön työssä hankkeen riskien kartoittamisessa. Lisäksi  lute - 
aineistoon tutustuminen auttaa tämän raportin lukujen  2, 3  ja  4  hahmottamista. Keskeisimpiä riskejä  on 

 kuvattu raportin luvussa  3.  



24 	 HarkintamenetteIyiden riskienhallinta  
RISKIEN TUNNISTAMINEN HANKINNAN ERI VAIHEISSA 

HANKE-  I 	 I  

EHDOTUKSET: INVESTOINTIEN HANKINTA 	I  
KUNNAT  14 ES 	YS 	TS 	RS 	T 	Y 	H  
SEUTUKUNNAT  I  
MAAKUNNAT -  I 

I  I ii YHTEISÖT 	JA  
Cs 

S 	 I 	S 	 s 	 H 
JÄRJESTÖT  ______ 	 I 	 ______  

I 	Ii 	ii 	I  
TIEHALLINNOW  C 

C I  

___________ 	 _________ I 
SELVITYKSET  

_______  
1  • 	lilkennejart . 	. 	. 	 I  suunnitelmat  ______________  

• 	tieverkko 	suun-  I U)  I  -  KOK.  SOPIMUS  IS  
nitelmat wo  I  ___1I 	 Ii 	 ii 	 II _____  

MUUT UI  z-°  
VIRANOMAISET  

________  
•RHK - — — 
.YTV >  It 

II  
II
II 	_________________________  

-  ______________________________ 

__________ 
-  C  

Cs  
£  

-.  
I 	 TAYSPALVELU  

_____  
II 	II 	

I' 	

ll- 
RAHOITUS 	I 	I I  

___________ 	II 	II 	II 	I 	II 	I  

ES=EsisuUnnittelu, YS=Yleissuunnitelma, TS=Tiesuunnitelma, RS=RakennussuUnnittelU, T=ToteUtUs, 
Y'=Ylläpito, H=Hoito, S=SUunnittelu  

Kuva  5.  Hanke-ehdotuksesta hoidon hankintaan  

2.2  Investointien  hankintapolut  

Eri  suunnitteluvaiheissa  on  mandollista valita useita erilaisia  etenemistapoja 
 hankkeen toteuttamiseksi. Kuvassa  6 on  esitetty  numerolaatikot  (1-4),  joista  

erkanevat  nuolet kuvaavat  ko.  suunnitteluvaiheen  jälkeiset vaihtoehtoiset 
hankinta mallit. 

Hankkeen riskien kartoitus  ja  arviointi  on vain  yksi  päätöskriteeri  valittaessa 
hankkeen  toteutustapaa.  Muita valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin:  

projektin koko  
lähtötiedot,  edellisten vaiheiden tulokset  

- suunnitelmavalmius 
-  olosuhteet  
- ympäristötekijät 

rahoitusvalmius 
- markkinatilanne  

osapuolten käytettävissä olevat resurssit.  
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Kuva  6.  Investointien hankinta polut. 

Riskit näille etenemistavoille ovat pääsääntöisesti hankekohtaisia, mutta ku-
hunkin hankintamalliin liittyy myös sellaisia riskejä, jotka usein korostuvat  ko. 
mallin  kaikissa hankkeissa. Jatkossa  on  kartoitettu juuri tällaisia eri hankin-
tamallien tyypillisiä riskejä. 

Tiehanke  alkaa tarpeesta  ja  tarpeiden analysoinnista sekä  sen  perusteella 
tehtävästä hankkeiden priorisoinnista. Esikarsintavaiheessa oleellisin riski  on 

 kannattavien, toteuttamiskelpoisten hankkeiden lykkääntyminen. Hyväksyn-
nän saaminen hallinnollisessa käsittelyssä  on  merkittävin riski jokaisen 
hankkeen esi-  ja  yleissuunnitelmavaiheessa.  

2.3  Esisuunnittelu 

Esisuunnittelussa  tutkitaan tiehankkeiden tarvetta  ja  ajoitusta maakuntakaa
-van  ja  yleiskaavan likimääräisellä tarkkuustasolla. Esisuunnitelmia  on 

erinimisiä  ja  sisällöltään erilaisia. Yleisimpiä hankekohtaisia esisuunnitelmia 
ovat kehittämisselvitys  tai -  suunnitelma, tilanvaraussuunnitelma, tarveselvi

-tys ja  toimenpideselvitys. 

Esisuunnittelun  tuloksena saadaan  mm.  tavoitteet, vaihtoehdot  ja  likimääräi
-set  toimenpiteet, alustavat vaikutusarvioinnit sekä kustannusennusteet. Esi-

suunnitelmien perusteella voidaan päättää jatkosuunnittelusta. Tarpeellisiksi 
katsotut toimenpiteet etenevät jatkosuunnitteluun  ja  toteutukseen rahoituk-
sen sallimalla aikataululla. 
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Esisuunnittelu  on  Tiehallinnon  vastuulla. Esisuunnitteluvaiheen riskejä ovat 
 mm.:  

•  Tärkeiden asioiden huomiotta jättäminen 
•  Pitkä ajanjakso suunnittelusta toteuttamiseen 
• 	Löytyykö innovatiivisia ratkaisuja? 

Alustava hyöty-kustannussuhde voidaan laskea esisuunnitteluvaiheessa, 
mutta yleensä  se  tehdään vasta jatkosuunnittelussa.  H/K-suhde  on  tieinves-
tointien  oleellinen, joskaan ei ainoa peruste. Pääoman sitoutus perustuu 
hyötykustannuslaskelmaan. Riskejä  H/K-laskelmassa ovat kustannusarvion 
paikkansapitävyys  ja  hyötyjen  sekä haittojen ali-  tai  yliarviointi  

2.4  YVA,  Yleissuunnitelma  ja  kokonaissopimukset  S  ja  ST  

Yleissuunnitelman  laatiminen voidaan tehdä erillisenä tilauksena,  tai se  voi 
sisältyä kokonaissopimukseen  I S tai  kokonaissopimukseen  I ST.  Yleissuun-
nittelu voi olla myös  osa  täyspalvelua. Yleissuunnitelman  jälkeen voidaan  jo 

 valita urakkamuoto (Kokonaissopimus  /ST)  jatkosuunnittelua  ja  rakentamista 
ajatellen. Valittu hankintamalli vaikuttaa oleellisesti hankkeen riskiprofiiliin eli 
siihen, mitkä riskit korostuvat kyseisessä mallissa. 

Yleissuunnittelu vastaa yleiskaavatasoista  tai  asemakaavatasoista  maan-
käytön suunnittelua.  Sen  tarkkuus riippuu tien sijainnista. Maaseutulinjalla ei 
ole järkevää tehdä yleissuunnitelmaa tien yksityiskohdista, kuten siltapai-
koista  ja  yksityistiejärjestelyistä.  Taajamissa tilanne  on  toinen. 

Yleissuunnitelmassa  määritellään yleensä tien paikka likimääräisesti  ja sen 
 tilantarve,  suhde ympäröivään maankäyttöön, tekniset  ja  liikenteelliset  pe-

rusratkaisut, tieympäristön maisemointi  ja  viheralueiden käsittelyn periaat-
teet, vaikutusten arvioinnit, kustannusarvio sekä rakentamisen tavoitteeltinen 
ajoitus  ja  rakentamisvaiheet. 

Yleissuunnitelmasta  tehdään hyväksymispäätös, jonka jälkeen hanke voi-
daan sisällyttää Tiehallinnon lähivuosien toteuttamisohjelmiin. 

Seuraavaksi  on  kuvattu esimerkkejä yleissuunnitelmaan liittyvistä riskeistä 
eri hankintamalleihin liittyen. Eri hankintamallien käyttäminen mandollistaa 
riskien jakamisen eri osapuolten välillä. Tätä asiaa käsitellään enemmän lu-
vussa neljä Riskien  jako.  

Suurten hankkeiden lainmukainen ympäristövaikutusten arviointi (YyA) si-
sältyy yleensä yleissuunnitteluvaiheeseen. YVA:n riskejä ovat  mm.:  
•  Vaihtoehtojen muodostaminen  ja  vertaileminen 
•  Yllättävät ympäristötekijät 
• Vuorovaikutuksen hallinta  

2.4.1  Yleissuunnitelma  S  

Yleissuunnittelussa  riskit liittyvät vuorovaikutukseen  ja  päätöksentekoon. 
Tässä vaiheessa sidosryhmät osallistuvat voimakkaimmin hankkeeseen. Mi- 
käli kaikkia asioita ei saada tuotua esille  tai  käsiteltyä, voivat riskit realisoitua 
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myöhemmässä suunnittelu-  tai  toteutusvaiheessa. Tiehallinnon titaamaan 
yleissuunnitelmaan  liittyvät  em.  YVA:n  riskien lisäksi seuraavia keskeisiä ris-
kejä:  

•  Vuorovaikutuksen hallinta  
•  Tavoitteiden asettaminen  
• 	Informaation siirtyminen  suunnitteluvaiheiden  välillä  
• Vaikutusarviotja  niiden  arviointikriteerien  kestävyys  
•  Maaperä-olosuhteet 

Riskien tunnistamisen kannalta  yleissuurinitelman  hankkiminen perinteisellä 
tavalla  on  helpointa.  Yleissuunnitelmien laatimisprosessista  on  runsaasti ko-
kemusta sekä  tilaajalla  että palvelun toimittajilla.  Suunnitteluvaiheeseen  liit-
tyvät riskit ovat molempien osapuolten tiedossa.  

2.4.2  Kokonaissopimus  13S  (yleissuunnitelma,  tiesuunnitelma  ja 
 rakennussuunnitelma)  

Laajempaan  kokonaissopimukseen  sisältyvät kaikki  suunnitteluvaiheet  yleis- 
suunnitelmasta eteenpäin. Laajan  kokonaissopimusten  käyttö pienentää joi-
tain riskejä,  sillä  kaikki  suunnittelutieto  säilyy silloin samalla palvelun  tuotta

-jalla.  Tähän  hankintamalliin  liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat:  
• Suunnittelutehtävien aikataulutus  hallinnollisen käsittelyn näkö- 

kulmasta  
• 	Suunnittelijan valinta 

Hankkeen sisällön muuttuminen 

Riskien tunnistamisen kannalta laajan  kokonaissopimuksen  käyttö mandol-
listaa suunnitteluun liittyvän kokonaisvaltaisen  riskienhallinnan. Palveluntuot-
tajalla  on  kokemusta eri  suunnitteluvaiheiden laatimisprosesseista  ja  niihin 
liittyvistä riskeistä. Operatiiviset  riskitekijät  ovat helposti tunnistettavissa  ja 

 hallittavissa. Merkittävimmät riskit ovatkin ulkoisia, liittyen  pitkäkestoiseen 
suunnitteluprosessiin.  Suunnittelutyön aikana  on  useita  välietappeja,  joihin 
sisältyy  sidosryhmien sitouttamista,  tiedotustilaisuuksia sekä  valitusmah

-doll  i  suu ks  ia.  

2.4.3  Kokonaissopimus  12S  (yleissuunnitelma  ja  tiesuunnitel-
ma) 

Suppeampaan kokonaissopimukseen  kuuluvat  yleissuunnitelma  ja  tiesuunni-
telma.  Yleissuunnittelun  riskien lisäksi mukaan tulevat  tiesuunnitelmavai-
heen  riskit:  

• 	Yksityistiejärjestelyt,  kadut  ja  kaavatiet 
• Meluntorjunta 
• 	Sillatja  rakenteet 

Riskien tunnistamisen kannalta  suppeammassa kokonaissopimuksessa  on 
 mandollisuus hallita kanden peräkkäisen  suunnitteluvaiheen  riskit paremmin 

kuin erikseen  tilattavissa  suunnitelmissa.  Suunnittelutieto  säilyy palvelun 
 tuottajalla,  joka pystyy hyödyntämään sitä seuraavassa suunnitteluvaihees-

sa. Myös tässä  menettelyssä  on  sekä tilaajan että  palveluntuottajan  hallitta-
va  suunnitteluprosessi. 
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2.5  Tiesuunnittelu  

Tiesuunnitelma  on  tien yksityiskohtaista suunnittelua  ja  vastaa asemakaa-
van tarkkuutta. Tiesuunnitteluvaiheessa määritellään tien  (tai  muun inves-
toinnin, esim.  sillan)  tarkka sijainti, tietä varten tarvittavat alueet, yleisten  ja 

 yksityisten teiden liittymät sekä muut tiejärjestelyt, kevyen liikenteen  ja  jouk-
koliikenteen  järjestelyt sekä muut yksityiskohtaiset ratkaisut, kuten liikenteen 
haittojen torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tiesuunnitelmassa ratkaistaan 
maanomistajiin  ja  muihin asianosaisiin välittömästi vaikuttavat tekijät. 

Tiesuunnitelmasta  tehdään hyväksymispäätös, joka antaa tienpitäjälle oi-
keuden tietä varten tarvittavan alueen haltuun ottamiseen. Hyväksyttyyn  tie- 
suunnitelmaan voidaan tehdä muutossuunnitelma, joka käsitellään kuin al-
kuperäinen suunnitelma, ellei muutos ole niin vähäinen, että sopiminen kun-
teistön omistajien kanssa riittää. Tiepäätöksen  ja  rahoituksen varmistumisen 
jälkeen voidaan aloittaa tien tekeminen. 

Tiesuunnitelmaan  liittyy  mm.  seuraavia riskejä: 
• Maaperäolosuhteet 
•  Aikataulu 

Kustannusarvio 

Tiesuunnitelman hankkimisesta perinteisellä tavalla  on  runsaasti kokemusta 
sekä tilaajalla että palvelun toimittajilla. Suunnitteluvaiheeseen liittyvät riskit 
ovat molempien osapuolten tiedossa.  

2.5.1  Kokonaissopimus iST  (tiesuunnitelma, rakennussuunni-
telma, rakentaminen) 

Tässä hankintatavassa  on  mukana hankkeen suunnittelu tiesuunnitelmasta 
alkaen sekä toteutus. Palvelun tuottaja hankkii tarvittavat suunnittelupalvelut. 
Tämän hankintamenettelyn sisältämiä oleellisia riskejä ovat: 
• 	Lähtötietojen  oikeellisuus 
• 	Suunnittelijan  ja  toteuttajan  välinen suhde 
• Sopimusasiakirjat 
• Ratkaisuvaihtoehtojen elinkaarikestävyys 
•  Aikataulun pysyvyys hallinnollisen käsittelyn näkökulmasta 
• Muutoksen hallinta 

Riskien tunnistaminen tässä hankintatavassa  on haastavampaa  kuin pelkän 
suunnitteluprosessin aikana. Tämän hankintamallin myötä nousee esille 
suunnittelijan  ja  urakoitsijan  yhteistyön toimivuus. Lisäksi  on  otettava huomi-
oon mandolliset valitukset tiesuunnitelmasta  ja  niiden vaikutukset toteutusai-
katauluun  ja  toteutustapaan.  Tämä hankintamalli antaa mandollisuuden eri-
laisille innovaatioille. Niiden osalta riskit  on  tarkasteltava erikseen.  

2.5.2  Täyspalvelu  (tiesuunnitelma, rakennussuunnitelma, raken-
taminen, ylläpito, hoito) 

Täyspalvelu  kattaa väylänpidon tehtävät tiesuunnittelusta rakentamisen 
kautta tieosuuden ylläpitoon  ja  hoitoon saakka sekä mandollisesti investoin- 
tiaikaisen rahoituksen yksityisellä pääomalla. Tässä hankintamallissa käy 
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tyypillisesti niin, että urakoitsija teettää mandollisen yleissuunnitelman lisäksi 
 tie-  ja  rakennussuunnitelman  sekä kunnossapitopalvelut muilla toimijoilla. 

Operatiiviset riskit,  osa  strategisista riskeistä  ja  rahoitukseen liittyvät riskit 
siirtyvät pääurakoitsijalle. Tämän hankintamallin oleellisimpia riskejä ovat: 
•  Rahoitus 
• Maksumekanismi 
•  Aikataulu 
•  Tuote- / toimivuusvaatimukset 

Muutoksen hallinta 

Täyspalvelussa  riskien tunnistaminen  ja  hallinta  on  perusedellytys hankin-
nan onnistuneelle toteutumiselle. Täyspalveluun liittyy riskejä jokaisesta 
tienpidon  osa-alueesta. Sopimukseen mandollisesti kytkeytyvät rahoituksen 

 ja  maksuperusteiden  riskit vaatinevat Tiehallintoa käyttämään ulkopuolista 
osaamista riskien hallinnassa. Toisaalta tämä hankintamalli antaa mandolli-
suuden monille innovaatioille.  

2.6  Rakennussuunnittelu 

Rakennussuunnittelu  kuuluu tien rakentamisvaiheeseen  ja  kattaa rakentami-
sessa tarvittavien asiakirjojen laatimisen. Rakennussuunnittelu liittyy hank-
keen toteuttamiseen  ja  tehdään vasta, kun toteutukseen  on  myönnetty rahoi-
tus. Vuorovaikutus rakentamisesta vastaavien  ja  maanomistajien kanssa jat-
kuu  koko  suunnittelun  ja  rakentamisen ajan tiesuunnitelman asettamissa 
puitteissa. Pienehköissä hankkeissa  tie-  ja  rakennussuunnittelu  voidaan yh-
distää. Rakennussuunnitelman riskitekijöitä ovat  mm.:  

Määrät 
• 	Kunnallistekniikka, kaapelit  ja  johdot 
• 	Erikoisrakenteet 
•  Kuivatus 
•  Aikataulu innovaatioiden kannalta 

Rakennussuunnitelman  hankkimisesta perinteisellä tavalla  on  runsaasti ko-
kemusta sekä tilaajalla että palvelun toimittajilla. Suunnitteluvaiheeseen liit-
tyvät riskit ovat molempien osapuolten tiedossa.  

2.6.1  Suunnittele  ja  toteuta  ST  

Tässä hankintamallissa  on  mukana hankkeen rakennussuunnittelu  ja  toteu-
tus. Pääurakoitsija hankkii tarvittavat suunnittelupalvelut. Tämän hankinta- 
mallin  oleellisia riskejä ovat: 
•  Löytyykö innovaatioita? 
• 	Suunnittelijan  ja  toteuttajan  välinen suhde 
•  Alan markkinatilanne 
• 	Lähtötietojen  määrä  ja  oikeellisuus 
•  Ratkaisujen elinkaarikestävyys 

Tämä hankintamenettely antaa mandollisuuden erilaisille innovaatioille. Nii-
den osalta riskit  on  tarkasteltava erikseen. Urakoitsijan  on  tiedettävä suunnit-
teluvaiheen riskit hankkiessaan suunnittelupalveluita. 
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2.6.2  Elinkaarisopimus STYH 

Elinkaarimalli  on  kevyempi versio  täyspalvelusta,  mutta laajimmillaan niiden 
riskit ovat samat.  Rakennussuunnittelun  ja  rakentamisen lisäksi  elinkaariso-
pimukseen  kuuluu tieosuuden  tai  vanhasta  ja  uudesta tiestä muodostuvan 

 tiekäytävän  hoito  ja  ylläpito  15-25  vuoden ajan.  Elinkaarisopimukseen  voi 
liittyä  yksityisrahoituksen  käyttö. Malliin liittyviä riskejä ovat  mm.:  
•  Rahoitus  
• Maksumekanismi 
•  Aikataulu  
•  Tuote-  I  toimivuusvaatimukset 
•  Muutoksen hallinta  

Elinkaarimenettelyssä  riskien tunnistaminen  ja  hallinta  on  perusedellytys 
hankinnan  onnistuneelle  toteutumiselle. Malliin liittyy riskejä jokaisesta tien- 
pidon  osa-alueesta, joiden vastapainona saadaan suuret vapausasteet  ja 

 mandollisuudet.  Elinkaarimallin  käyttöönotto Suomessa  on  vielä alkuvai-
heessa, johon liittyy paljon pioneerityötä  ja  opeteltavaa  kaikille osapuolille.  

2.7 1-urakka 

Toteutusurakassa  tilaaja vastaa hankkeen johtamisesta  ja  hankkii suunnitte-
lun  ja  rakentamisen erillisillä sopimuksilla. Tästä  urakkamuodosta  on  eri  so

-velluksia  sen  mukaan miten  erikoisurakat teetetään. Kokonaisurakassa  tilaa-
ja tekee  pääurakoitsijan  kanssa yhden  kokonaisurakkasopimuksen  kohteen 
rakentamisesta.  Pääurakoitsija  tekee tarvittavat  aliurakkasopimukset erikois

-urakoitsijoiden kanssa. Jaetussa  urakassa  tilaaja tekee kohteen rakentami-
sesta sopimuksen  pääurakoitsjan  kanssa sekä valitsemistaan  osakokonai-
suuksista  suoraan  erikoisurakoitsijoiden  kanssa.  Pääurakoitsijalla  on  yleen-
sä  aliurakoiden yhteensovitus  ja  koordinointivelvollisuus.  T-urakan riskejä 
ovat  mm.:  
• Sopimusasiakirjat  erityisesti  määrätietojen  osalta  
• 	Budjettirahoitus 
• lnnovaatioiden  puute 

Rakentamisen hankkimisesta  T-urakkana  on  runsaasti kokemusta sekä  ti - 
laajalla että palvelun toimittajilla.  Rakentamisvaiheeseen  liittyvät riskit ovat 
molempien osapuolten tiedossa.  

2.8  Ylläpito  

Tien  päällysrakenteen elinkaari  on  noin  30  vuotta. Sinä aikana tietä ylläpide-
tään eri tavoin. Ylläpidon  erillisurakoita  ovat  esim. päällystettyjen  teiden  uu-
delleenpäällystys,  rakenteen parantaminen, siltojen kunnostus,  tiemerkinnät 

 ja  tievalaistuksen  hoito. 

Ylläpitoon liittyvät riskit ovat  mm.:  
• Lähtötietojen  paikkansapitävyys  
•  Töiden ajoitus  
•  Toimenpiteiden  optimaalisuus  suhteessa tieverkon  tavoitetasoon 
• Toimivuusvaatimukset 
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Ylläpidon riskien tunnistaminen  on  pääasiassa operatiivisten riskien  tunriis-
tamista.  Varsinaisesta  ylläpitotyöstä  kokemusta  on  usealla  palveluntarjoajal

-la.  Ylläpidon riskeihin liittyy myös rahoitus, joka lopuksi määrää tieverkon 
kunnon tason.  

2.9  Hoito 

Suomen yleinen tieverkko  on  jaettu hoidon  alueurakoihin,  jotka  kilpailutetaan 
määräajoin.  Urakka-alueiden  koko  vaihtelee  500 kilometristä 1 500 kilomet-
rim.  Jatkossa suurimpien urakka-alueiden  koko  kasvaa aina  2 000  kilometriin 
saakka. Urakkaan kuuluvia töitä ovat  talvihoito, liikenneympäristön  hoito, ra-
kenteiden  ja  laitteiden hoito sekä  sorateiden  hoito.  Urakoiden  sisältö laaje-
nee nykyisestä  ja osa  nykyisin  erillisurakoina hankittavista  hoito-  ja  ylläpito- 
töistä sisältyy jatkossa  kunnossapidon alueurakoihin.  

Hoidon riskejä ovat  mm.: 
• Täyttääkö  urakoitsija laatuvaatimukset?  
• 	Kilpailun toimivuus  
• 	Aliurakoitsijoiden  hallinta 

Hoidon riskien tunnistaminen  on  varsinaisen  operatilvisen  toiminnan osalta 
melko helppoa,  sillä  usealla  urakoitsijalla  on  siitä kokemusta. Urakka- 
alueiden laajuuteen  ja  urakan sisältöön liittyvistä riskeistä tarvitaan lisää  ko-
ke  mu ksia. 

2.10  Rahoitus  

Investointihankkeen rahoitustapa  on  riippuvainen valitusta  hankintamallista. 
 Hankkeiden eteneminen  hankekorissa  riippuu poliittisessa päätöksenteossa 

 myönnettävästä  rahoituksesta.  Perustienpidon  hankkeissa rahoituksen riski-
nä  ovat  vuosibudjetointiin  liittyvän menettelytavat. Tieverkon  kehittämis

-hankkeissa  rahoitusriskit  liittyvät  valtuusmenettelyihin. Yksityisrahoitteisissa 
 malleissa mukaan tulevat lisäksi  maksumekanismiin  ja  verotukseen liittyvät 

riskit sekä valuutta-  ja  korkoriskit.  

2.11  Hankkeiden  niputus 

Hankintastrategiaa  toteutetaan käytännössä usein niin, että pienempiä tien
-pitotöitä niputetaan  yhteen suurempina kokonaisuuksina  kilpailutettaviksi 

paketeiksi.  Paketteja tehdään niin suunnittelu-, rakennus- kuin  kunnossapi-
tourakoissakin. 

Menettelyllä  tavoitellaan taloudellisia  ja  teknisiä etuja, sekä säästöjä kilpailut
-tamisessa  ja  projektien hallinnassa. Menettelyn riskejä ovat  

• 	riittävän kilpailun puuttuminen  
•  pienten paikallisten  toimijoiden  aseman heikkeneminen  
•  todellisen  synergiaedun  puuttuminen liian hajanaisissa  hankepake-

teissa. 
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3  Riskien  ja  niiden merkityksen kuvaus  

3.1  Riskit eri hankintamenettelyissä 

Tässä kappaleessa kuvataan edellä luetellut riskit niiden merkityksen kautta. 
Merkitys  on  arvioitu laajan  asiantuntijajoukon  voimin luvussa  1 .7 esitetyllä 
menettelyllä.  Tässä  on  esitetty niiden riskien vaikutukset, joiden  riskikerroin 

 on  yli kuusi. Kyse ei ole jokaiseen hankkeeseen pätevästä arvioinnista.  

3.1.1  Esisuunnittelu 

Esisuunnitteluvaiheen  riskeistä esiin nousivat seuraavat riskit: 

Tärkeiden asioiden huomiotta jättäminen 

Suurimmillaan tämän  riskin  vaikutus  on  tietysti silloin, kun hankkeelle tärkeät 
 asiat  jäävät kokonaan huomaamatta.  Riskin  vaikutus voi olla suuri, mikäli 

 jatkosuunnitteluvaiheessa  joudutaan palaamaan takaisin  lähtökohtaan  tai 
 suunnittelutyön eteneminen vaatii paljon  lisätyötä.  Yleensä  riskin  kantaa 
 tienkäyttäjä epäoptimaalisen lopputuotteen  muodossa. 

Pitkä ajanjakso suunnittelusta toteuttamiseen 

Riskinä  on se,  että hankkeen  hyödyt  jäävät kokonaan toteutumatta. Riski voi 
 laueta  monista syistä. Hankkeen toteutumista voivat hidastaa muut, parem-

man hyöty -kustannussuhteen  omaavat hankkeet, erilaiset valitukset,  rahoi-
tuspäätösten  pitkittyminen jne.  

L  öytyykö  innovatiivisia ratkaisuja? 

Hanketta muodostettaessa  tilaajalla  olisi hyvä olla käsitys siitä, onko hank-
keessa mandollista hyödyntää innovatiivisia ratkaisuja. Tämä  arviointipro-
sessi  vaikuttaa osaltaan  hankintamallin  valintaan  ja  sitoo  jo varsin  pitkälti 
alan  kehittymismandollisuuksia  uusien  innovaatioiden  kautta.  

3.1.2  Ympäristävaikutusten  arviointi 

Yleensä  yleissuunnitelmavaiheessa  tehtävään  ympäristövaikutusten  arvioin-
tiin liittyvistä riskeistä merkitykseltään suurimmat ovat: 

Vaihtoehtojen muodostaminen  ja  vertaileminen  

Erilaisten vaihtoehtojen muodostaminen  ja vertaileminen  voi olla hankalaa. 
Hankkeelle tärkeät  asiat ja  todelliset vaihtoehdot voivat jäädä kokonaan 
huomaamatta. Riski korostuu tiheästi  rakennetuilla  taajama-alueilla.  
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Yllättävät ympäristötekqät  

Yllättävät  ympäristötekijät  voivat olla merkitykseltään erittäin merkittäviä  ja 
 niiden takia hanke voi  viivästyä  pahimmillaan useita vuosia  tai  sitä joudutaan 

muuttamaan merkittävästi. Esimerkiksi harvinaiset  pieneliöt,  eläimet  ja  kas-
villisuus sekä pilaantunut maaperä  tai  yllättävät arkeologiset löydöt ovat ris-
kejä, jotka  lauetessaan viivästyttävät  hankkeita  tai  saattavat johtaa  esim.  tien 

 linjauksen  muuttamiseen. 

Vuorovaikutuksen hallinta 

Hankkeen eri  sidosryhmien  ja  intressitahojen huomloimatta  jättäminen  on 
 erittäin suuri riski.  Se  aiheuttaa todennäköisesti hankkeen  viivästymistä  tai 

 muutoksia hankkeen sisältöön.  

3.1.3  Yleissuunnittelu 

Luvussa  2  esitetyt  Tiehallinnon tilaaman yleissuunnitelman  riskit ovat  ns.  pe-
rinteisen  yleissuunnitelmavaiheen  riskejä. 

Vuorovaikutuksen hallinta 

Hankkeen eri  sidosryhmien  ja  intressitahojen huomioimatta  jättäminen  on 
 erittäin suuri riski, ellei niistä ole huolehdittu  palveluntarjoajan toimintasuun-

nitelmassa. Lauetessaan  tämä riski aiheuttaa todennäköisesti hankkeen  vii
-västymistä  tai  muutoksia hankkeen sisältöön. 

Tavoitteiden asettaminen 

Hankkeelle asetetut tavoitteet vaikuttavat ratkaisevasti siihen, millainen itse 
hankkeesta tulee. Riskinä tavoitteiden asettamisessa  on se,  miten niistä 
saadaan optimaalisia sekä  tienpitäjän  että  tienkäyttäjän  kannalta. 

Informaation siirtyminen suunnitteluvaiheiden välillä 

Eri vaiheiden suunnittelutyön teettäminen eri  palveluntuottajilla  on  informaa-
tion siirtymisen kannalta merkittävä riski. Työn kannalta kaikkea oleellista 
tietoa ei välttämättä voida siirtää  palveluntuottajalta  toiselle. Tätä riskiä lisää 

 se,  että eri  suunnitteluvaiheiden  välillä voi olla  pitkäkin  ajanjakso.  

Vaikutusarviot  ja  niiden ar'viointikriteerien kestä vyys 

Vaikutusarvioiden laadinnassa  riskinä  on  valitun menetelmän pysyvyys. Pit-
kä väli  suunnitteluvaiheiden  välillä voi johtaa siihen, että  arviointikriteerit 

 muuttuvat. 

Maa peräolosuhteet 

Maaperäolosuhteet  voivat aiheuttaa merkittävän  kustannusriskin  rakennus-
vaiheessa,  jos  suunnitteluratkaisuja  tehdään puutteellisilla tiedoilla. Riski  on 

 suuri tässä  hankintamallissa,  sillä  maaperää tutkitaan tarkemmin vasta  tie-  ja 
 rakennussuunnittelun  yhteydessä.  
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3.1.4  Kokonaissopimus  13S  (yleissuunnitelma,  tiesuunnitelma  ja 
 rakennussuunnitelma)  

Laaja kokonaissopimus sisältää seuraavia merkittäviä riskejä: 

Suunnittelutehtä  v/en aikataulutus  hallinnollisen käsittelyn näkökulmasta  

Kokonaissopimuksen aikataulutus  voi olla viritetty niin epärealistisen kireäk
-si,  ettei  se  kestä hallinnollisen käsittelyn pitkittymistä. 

Suunnittelijan valinta 

Suunnittelijalta vaaditaan laajaa kapasiteettia  ja  osaamista hoitamaan eri 
suunnitteluvaiheet. Palveluntuottajan pitkäaikainen sitoutuminen yhteen 
hankkeeseen voi myös vähentää innovaatioita,  sillä  suunnittelijan vaihtami-
nen voi jossain tapauksissa avata uusia näkökulmia hankkeeseen. 

Hankkeen sisällön muutos 

Hankkeen sisältö saattaa muuttua merkittävästi hyväksymisprosessin aikana 
 ja sen  seurauksena. Voi käydä niin, ettei saada sellaista lopputulosta kuin 

haluttiin. Riskinä ovat lisäksi suuret lisätyövaateet suunnittelijalta  ja  tarjouk
-sun  sisälle lasketut muutosvaraukset aikataululle  ja  sisällölle.  

3.1.5  Kokonaissopimus  12S  (yleissuunnitelma  ja  tiesuunnitel-
ma) 

Suppeampaan kokonaissopimukseen  kuuluvat yleissuunnitelma  ja  tiesuunni-
telma. Merkittävyydeltään korostuvat  em.  Tiehallinnon tilaaman yleissuunni-
telman  riskien lisäksi seuraavat tiesuunnitelmaa koskevat riskit: 

Yksity/stiejärjestelyt,  kadut  ja kaa va  tiet 

Hankkeen vaikutusalueella sijaitsevien muiden teiden huomioon ottaminen 
tapahtuu yleensä tiesuunnitelmavaiheessa. Riskinä  on,  ettei suunnitelmissa 
osata ottaa huomioon kaikkia yhteystarpeita. Ne voivat myös muuttua suun-
nitteluvaiheiden välillä,  jos  tien poikkileikkausta muutetaan. 

Meluntorjunta 

Meluasioita  selvitetään vaikutusten arvioinnin yhteydessä, mutta meluntor
-junta  suunnitellaan vasta tässä vaiheessa. Riskinä ovat muuttuneet olosuh-

teet, esimerkiksi suuren hankkeen YVA:n laatimisesta saattaa olla kulunut  jo 
 aikaa. Meluntorjuntamenetelmät saattavat olla valitusten aiheena.  

Si/lat ja  rakenteet 

Sillat  ja  erilaiset rakenteet (tukimuurit yms.) suunnitellaan alustavasti tässä 
vaiheessa. Niillä  on  huomattavia kustannusvaikutuksia. 
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3.1.6  Tiesuunnitelma 

Edellisessä kappaleessa käsiteltyjen riskien lisäksi varsinaisessa tiesuunni-
telman tekovaiheessa  on  seuraavia riskejä, joiden vaikutukset heijastuvat 
rakennussuunnitteluun  ja  hankkeen toteutukseen: 

Maa  peräolosuh  teet 

Maaperäolosuhteet  ovat merkittävin yksittäinen riskitekijä tiehankkeen toteu-
tuksessa. 

Aikataulu 

Tiesuunnitelman laatiminen  tai  sen  lain  mukainen voimaan astuminen voi 
viivästyä tehtyjen valitusten vuoksi. Myös palveluntuottaja voi aiheuttaa aika-
taulun viivästymisen. Viivästymiset heijastuvat hankkeen toteutumisvaihee

-seen.  

Kustannusarvio 

Hankkeen kustannusarvio voi muuttua yleissuunnitelman jälkeen merkittä-
västi. Syynä tähän voi olla esimerkiksi riittämättömällä tarkkuudella tehty 
yleissuunnitelma  tai  pitkä aika yleissuunnitelmasta tiesuunnitelmaan, jolloin 
yleinen kustannustaso voi olla noussut.  

3.1.7  Kokonaissopimus iST  (tiesuunnitelma, rakennussuunni-
telma, rakentaminen) 

Palveluntuottaja  hankkii kokonaissopimusratkaisussa tarvittavat suunnittelu- 
palvelut tiesuunnitelmasta alkaen. Kanden suunnitteluvaiheen  ja  toteuttami-
sen yhdistäminen sisältää seuraavat merkittävät riskit: 

Lähtötietojen  oikeellisuus  

Yleissuunnitelma  laaditaan  tie-  ja  rakennussuunnitelman  kannalta puutteelli-
silla  tai  riittämättömillä lähtötiedoilla. Lähtötietojen täydentäminen  on  nor-
maalia suunnittelukäytäntöä, mutta  se  aiheuttaa sekä kustannus- että aika-
taulullisia ongelmia. 

Suunnittelijan  ja  tote uttajan  välinen suhde 

Ellei urakoitsijan  ja  suunnittelijan yhteistyö toimi,  on  vaarana, että suunnitte-
luaikaa  ja  —kustannuksia pyritään minimoimaan liikaa. Tämä vaikeuttaa  in

-novaatioiden  syntymistä sekä vaarantaa suunnitelmien laatutason. 

Sopimusasiakirjat  

Sopimuksen laatiminen  on  riski molemmille osapuolille. Tiehallinnon  ja  pal
-veluntuottajan  välisestä vastuunjaosta tulee sopia täsmällisesti  ja  ne  on  syy-

tä käydä läpi sopimuskatselmuksessa. 



36 
	

Hankintamenettelyjen riskienhallinta  
RISKIEN  JA  NIIDEN MERKITYKSEN KUVAUS  

Ratkaisuvaihtoehtojen elinkaarikestävyys 

Innovaatioiden elinkaariominaisuuksia  ei tunneta.  Ratkaisuvaihtoehdot  voi-
vat olla tässä suhteessa joko riittämättömiä  tai  ylimitoitettuja. 

Aikataulun pysyvyys hallinnollisen käsittelyn näkökulmasta 

Kanden eri  suunnitelmavaiheen  laatiminen  ja  hankkeen toteuttaminen  on 
aikataulullisesti  vaikeata. Tiesuunnitelman hyväksyminen voi  viivästyä  vali-
tusten kautta.  Vain  harva  palveluntuottaja  osaa hallinnollisen käsittelyn. Hal-
linnollisen käsittelyyn liittyvien  epävarmuustekijöiden  johdosta tämä hankin

-tamalli  soveltuu  vain  hyvin  selkeisiin  hankkeisiin. 

Muutoksen hallinta 

Pitkän sopimuskauden aikana tulee erittäin todennäköisesti tarvetta muutok-
sille. Suuret muutokset johtavat vaikeaan  neuvottelutilanteeseen  tilaajan  ja 

 palvelutuottajan  välillä sekä kalliisiin lisä-ja  muutostyövaateisiin.  

3.1.8  Täyspalvelu 

Täyspalvelu  kattaa  väylänpidon  tehtävät  tiesuunnitelmasta  tieosuuden kun-
nossapitoon saakka sekä mandollisen  investointiaikaisen yksityisrahoituk

-sen.  Kokemukset tästä  hankintamallista  Suomessa ovat vähäisiä, mutta sii-
hen liittyy ainakin seuraavia merkittäviä riskitekijöitä: 

Rahoitus  

Yksityisrahoituksen  suhteen hankkeen  koko  voi olla sellainen, että kiinnos-
tuneita rahoittajia ei löydy, rahoituksen ehdoista ei päästä sopimukseen  tai 

 ne osoittautuvat  kohtuuttomiksi. 

Maksumekanismit 

Maksumekanismilla  on  ratkaiseva merkitys  palveluntuottajan tarjoushaluk
-kuuteen  ja  —hintaan sekä toteutuksen ohjaamiseen tilaajan haluamalla taval-

la.  Maksuperusteet  tulisi määritellä siten, ettei suuria yllätyksiä ole odotetta-
vissa, mutta silti tulee säilyttää  kannustimet  tilaajan tavoitteiden mukaiseen 
toimintaan. 

Aikataulu 

Aikataulun  viivästymiseen  on  varauduttava  täyspalvelussa Täyspalvelu  sisäl-
tää useita eri vaiheiden riskejä  (esim.  hallinnollisen käsittelyn), jotka  lauetes

-saan  viivästyttävät  aikataulua. 

Tuote-  /  toimivuus vaatimukset 

Tilaajan  määrittelemät  vaatimukset vaikuttavat paitsi  tarjoushalukkuuteen, 
 myös sitovat  toteutusratkaisuja. Toimivuusvaatimuksilla  pyritään  vapausas

-teiden lisäämiseen teknisissä ratkaisuissa, mutta niiden määrittely  on  vasta 
alussa  ja  osoittautunut erittäin  haastavaksi  tehtäväksi.  
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Muutoksen hallinta  

Pitkän sopimuskauden aikana tulee erittäin todennäköisesti tarvetta muutok-
sille. Pelisäännöt muutoksille erityisesti täyspalvelu-  ja  elinkaarimalleissa 

 vaativat vielä keskustelua  koko  alalla. Sopimuksiin tulisi kyetä määrittele-
mään menettelytavat muutoksista sopimiselle niin, ettei yhden osapuolen 
tarve muuttaa esim. maksuehtoja johda epäsuhtaisiin vahingonkorvauksiin.  

3.1.9 Rakennussuunnittelu 

Rakennussuunnitelmavaiheessa  esiin nousevat todennäköisesti seuraavat 
riskit: 

Määrät 

Massojen laskenta  on  rakennuskustannusten kannalta erittäin tärkeää. Vir-
heellinen massalaskenta voi joko tuoda suuria säästöjä  tai  aiheuttaa suuria 
lisäkustannuksia. 

Kunnallistekniikka,  kaapelitja  johdot 

Kunnallistekniikan sekä kaapelien  ja  johtojen  varmaa sijaintia ei aina pystytä 
selvittämään. Rakennusvaiheessa niistä saattaa  tulla  merkittäviä yllätyksiä. 

Erikoisrakenteet  

Liian vähälle huomiolle jääneet erikoisrakenteet voivat aiheuttaa ylimääräistä 
suunnittelutyötä rakennussuunnitteluvaiheissa. 

Kuiva  (us  

Epäonnistunut kuivatussuunnitelma voi aiheuttaa pahimmillaan laajoja on-
gelma rakenteiden kestävyyden kannalta. 

Aikataulu  innovaatioiden  kannalta 

Liian kireä suunnitteluaikataulu ei tue innovaatioiden syntymistä.  

3.1.10 Suunnittele  ja  toteuta  ST  

Tämä  on  alalla yleisesti käytössä oleva toteutusmuoto, jossa palveluntuotta
-ja  laatu rakennussuunnitelman  ja  toteuttaa itse kohteen. Tämän hankinta- 

menettelyn sisältämiä oleellisia riskejä ovat: 

Löytyykö innovaatioita? 

Tämä hankintamalli sopii hankkeisiin, joissa suunnittelun  ja  rakentamisen 
yhdistäminen mandollistaa innovaatiot. Ellei niitä ole odotettavissa, voivat 

 mallin  riskit olla huomattavat. 
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Suunnittelijan  ja  toteuttajan  välinen suhde 

Ellei urakoitsijan  ja  suunnittelijan yhteistyö toimi,  on  vaarana, että suunnitte-
luaikaa  ja  —kustannuksia pyritään minimoimaan liikaa. Tämä vaikeuttaa  in-
novaatioiden  syntymistä sekä vaarantaa suunnitelmien laatutason.  

Alan  markkina  tilanne  

ST-mallilla toteutettavaan hankkeeseen saadaan tyypillisesti jossain määrin 
vähemmän tarjouksia, kuin hankkeisiin, joissa suunnittelu  ja  toteutus hanki-
taan erikseen. Mikäli alan markkinatilanne  on  sellainen, että riittävää kilpai-
lua ei synny, voivat hankkeen kustannukset kohota kohtuuttomalle tasolle. 

Lähtötietojen  määrä  ja  oikeellisuus 

Väärät  tai  puutteelliset lähtötiedot aiheuttavat lisätöitä. Epävarmuus lähtötie-
doista vähentää tarjoushalukkuutta  ja  nostaa tarjoushintoja. 

Ratkaisujen  elinkaarikestävyys  

Tämä hankintamalli antaa mandollisuuden erilaisille innovaatioille, joiden 
elinkaarikestävyyttä ei välttämättä tunneta. Niiden osalta riskit  on  tarkastel-
tava erikseen. Rakenteet saatetaan optimoida takuuajan pituuden mukaan, 
jolloin ne alimitoitetaan tien elinkaaren näkökulmasta.  

3.1.11  Elinkaarisopimus STYH  

Laajimmillaan elinkaarimalliin liittyvät riskit ovat samat kuin täyspalvelumal-
lissa.  Ks.  luku  3.1.8. 

3.1.12 T-urakka 

Perinteisen  T-urakan riskejä ovat  mm.: 

Sopimusasiakirjat  erityisesti maasto tietojen osalta 

Erityisenä riskinä  on se,  kenen vastuulla urakka-asiakirjoissa esitetyt määrät 
ovat. Väärät  tai  puutteelliset lähtötiedot aiheuttavat lisätöitä. Epävarmuus 
lähtötiedoista vähentää tarjoushalukkuutta  ja  nostaa tarjoushintoja. 

Budjettirahoitus  

Mikäli hanke  on perustienpidon  rahoilla toteutettava hanke, niin  sen  toteut-
tamisajankohta  voi elää vuosiakin, mikäli hanke  on  kannattavuuden rajoilla. 

Innovaatioiden  puute  

T-urakkamuoto  ei itsessään tue innovaatioiden syntymistä.  

3.1.13  Ylläpito 

Ylläpidon merkittävimmät riskit ovat: 
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Lähtötietojen  paikkansa  pitä vyys  ja  riittä vyys  

Lähtötietojen  puutteet saattavat aiheuttaa väärän tyyppisten toimenpiteiden 
toteuttamisen. Toimenpiteet voivat olla joko liian järeitä  tai  riittämättömiä. 
Epävarmuus  kuntotiedoista  nostaa  tarjoushintoja.  

Töiden ajoitus 

Töiden jättäminen liian myöhäiseksi saattaa aiheuttaa  ylläpidettävälle koh
-teelle laajempia vaurioita. 

Toimenpiteiden  optimaalisuus  suhteessa  tie  verkon  ta  voit  etilaan 

Urakoitsijan suunnitteluvastuulle  voi  tulla  liian järeitä toimenpiteitä  mm.  suh-
teessa käytettävissä olevaan rahoitukseen.  

Toimivuusvaatimukset 

Toimivuusvaatimusten  määrittäminen  on  alussa. Niiden asettaminen  on  erit-
täin haastava tehtävä. Niiden avulla tulee yhtäältä tilaajan saada hankkeesta 
haluamansa vaikutukset  ja  toisaalta tarjoajan kyetä tekemään tarjouksensa 
mandollisimman yksinkertaisesti teknisiä vapausasteita hyödyntäen.  

3.1.14  Hoito 

Hoidon merkittävimpiä riskejä ovat:  

Täyttääkö  urakoitsija laatuvaatimukset? 

Miten hoitotyön laatu varmistetaan?  Suhtaudutaanko poikkeamiin yhtenäi
-sellä  tavalla  koko  maassa  ja  riittävätkö  sanktio-!bonuskäytännöt  estämään 

 urakoitsijaa laiminlyömästä  tehtäväänsä? 

Kilpailun toimivuus  

Jakautuvatko  isot  urakoitsijat  alueellisesti maan eri osiin? Pääseekö mukaan 
uusia yrittäjiä? Riittävän kilpailun varmistaminen  on  keskeinen haaste vasta 
kilpailuun  avautuneilla  hoidon  alueurakoinnin  markkinoilla.  

Aliurakoits/oiden  hallinta  

Sitoutuvatko aliurakoitsijat  toimimaan laatuvaatimusten mukaisesti? Miten 
varmistetaan  aliurakoitsijan  toimiva asema suhteessa  pääurakoitsijaan,  tilaa- 
jaan ja tienkäyttäjään?  

3.2  Riskien merkitys -  case  Karjaan ohikulkutie 

Riskien vaikutuksia  ja  todennäköisyyksiä esitellään seuraavaksi  casen  avul-
la. Esimerkkitapauksena  on  Karjaan  ohikulkutie.  Siitä  on  laadittu  yleissuunni-
telma  vuonna  1995,  joka  on  tarkastettu vuonna  2003.  Uusi tielinjaus sijaitsee 
osittain  pohjavesialueella.  Tarkoituksena  on  rakentaa uusi keskustan  ohitta

-va tieyhteys  valtatieltä  25 seututielle 111.  Hangon  radan eritasoliittymä tutkit- 
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tim  sekä  radan  alittavalla  että  ylittävällä  vaihtoehdolla. (ks.  hankekortti  hit - 
teestä  2).  

Hankkeen seuraava vaihe  on  tiesuunnitelma. Uusi  hankintastrategia  mah-
dollistaa myös  kokonaissopimus iST  -mallin  käyttämisen.  

3.2.1  Karjaan ohikulkutien tiesuunnitelma  S  

Karjaan hanketta tällä  toteutusmuodolla hankittaessa,  on  otettava huomioon 
 mm.  seuraavat riskit:  

•  Pohjaveden  hikaantuminen 
•  Pohjaveden  pinnan  vaihtelu  radan  eritasohiittymän  kohdalla  
• 	Lähtötietojen  oikeellisuus  
•  Radan  eritaso 
•  Aikataulu 

Näitä riskejä ei arvioida tässä yhteydessä enempää vaan keskitytään  ST- 
mallin  riskien arviointiin.  

3.2.2  Karjaan  ohikulkutie,  ST  

Taulukossa  2 on  esitetty riskejä, joita  on  mandollista löytyä Karjaan ohikulku-
tien  ST-malhisessa  toteuttamisessa (katso tarkemmin  hiitteestä  2).  

Taulukko  1. Esimerkkiriskejä  Karjaan ohikulkutien toteuttamisessa  S T-urakkana.  

ESIMERKKI RISKIEN MERKITYKSESTÄ -KARJAAN OHIKULKUTIE 
Sisäinen  (S) 
Ulkoinen  (U) 

________ _____ ______  
Riskiker-
rom  

I  
Rakennus 
suunnittelu  

Riski 

Strteginen  (S),  
Op.ratllul,n.n  (0)  
VahInko  (V), 

 Taloudellinen  (1)  

Todennä-  
köisyys  

Vaikutus 

massatasapaino  S 0  1 _______  1 
pohjavesi  - S,U O,V ______  3 6  

____________  aikataulun pysyvyys  ___________ _________ _______  3 9  
________  sillat  ja  alikulut _______ _______  2 6  

kaapelit  ___________ _________ 1 _______  2 2  
Toteuttaminen  sopimusasiakirjatja sopimustekniset  riskit  S  S,O ______  3 6  

________  urakka-asiakirjojen tarkkuus  esim.  määrien osalta  S 0  _______  2 4  

____________ 

rakentamisalueen  pohja-  ja  perustamisolosuhteet 
(pohjavesi,  kallion/moreenin  pinnan  korkeus, 

 maalajikerrokset) 

S,U  

___________ 

0,T 

_________ 

2 

_______ 

3 

________ 

6  

_______ 
___________ lähtötietojen  oikeellisuus  S,U S,O,V,T  1 1 1  

Havaitaan, että merkittävimmät riskit liittyvät aikataulun  pitävyyteen. Raken-
nussuunnittelun  osalta riskejä analysoitiin seuraavasti:  
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Massatasa  paino 

Todennäköisyys  ja  vaikutus ovat pieniä. Riskikerroin  on 1.  Rakennettava 
alue  on  osa  Salpausselkää,  joten pintamaan poiston jälkeen leikattavaa 
maata voidaan käyttää tien rakentamiseen. Alueella  on  myös runsaasti läji-
tysalueita.  Riskin  suhteen ei ole tarvetta jatkotoimenpiteisiin. 

Pohja vesi 

Todennäköisyys  on  keskimääräinen, mutta vaikutus keskimääräistä suu-
rempi. Riskikerroin  on 6.  Pohjaveden tilanne  on  tiedostettava (pilaantumi-
nen, kaivojen mandollinen kuivuminen,  pinnan  vaihtelu  radan  eritason  koh-
dalla), mutta merkittäviin toimenpiteisiin ei tarvitse ryhtyä. 

Aikataulun pysyvyys 

Todennäköisyys  ja  vaikutus ovat keskimääräistä suurempia. Riskikerroin  on 
9.  Aikataulun viivästyminen saattaa aiheuttaa Mustionjoen  sillan  sulkemisen 
raskaalta liikenteeltä, jolloin elinkeinoelämän kuljetuksille aiheutuu huomat-
tava kustannusten nousu. Aikatauluriskiä varten  on  tehtävä riskien-
hallintasuunnitelma.  

Si/lat ja  alikulut  

Todennäköisyys  on  keskimääräistä suurempi, mutta vaikutus  on  keskimää-
räinen. Riskikerroin  on 6.  Radan  alikulussa  saattaa ilmetä jotain yllättävää, 
koska kaikkia maaperätutkimuksia ei onnistuttu sään vuoksi tekemään  radan 

 eritasoalueella.  Riski  on  otettava huomioon rakennussuunnitelmaa tehtäes-
sä. 

Kaa  pelit 

Todennäköisyys  ja  vaikutus ovat pieniä. Riskikerroin  on 2.  Alue  on rakenta-
matonta  suurimmalta osaltaan. Kaapeleiden suhteen ei ole ongelmia,  sillä 

 kaapelit  on  tarkistettu tiesuunnitelmavaiheessa. 

Toteuttamisen osalta Karjaan ohikulkutien riskejä arvioitiin seuraavasti: 

Sopimusasiakirjat  ja  sopimustekniset  riskit 

Todennäköisyys  on  keskimääräinen, mutta vaikutus keskimääräistä suu-
rempi. Riskikerroin  on 6.  Sopimusten teon pitäisi olla rutiinia, mutta sopi-
mukset  on  syytä laatia yksiselitteisesti. Sopimusten suhteen ei ole tarvetta 
laatia erillistä riskienhallintasuunnitelmaa. 
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Urakka-asiakirjojen tarkkuus  esim.  määrien osalta 

Todennäköisyys  ja  vaikutus ovat keskimääräisiä. Riskikerroin  on 4.  Urakoit
-sijan tilatessa rakennussuunnitelman  on  syytä olettaa, että määrien tarkkuus 

 on  selvitetty riittävän hyvin. Ei aihetta toimenpiteisiin. 

Rakentamisalueen  pohja-  ja  perustamisolosuhteet  

Todennäköisyys  on  keskimääräinen, mutta vaikutus keskimääräistä suu-
rempi. Riskikerroin  on 6.  Urakoitsijan  laatiessa rakennussuunnitelman  on 

 syytä olettaa, että nämä  asiat  on  selvitetty. Aivan kaikkea ei ole tarkoituk-
senmukaista tutkia, joten joitain merkitykseltään vähäisiä asioita saattaa il-
maantua. Ei aihetta toimenpiteisiin. 

Lähtötietojen  oikeellisuus 

Todennäköisyys  ja  vaikutus ovat pieniä. Riskikerroin  on 1.  Aluetta  on  tutkittu 
riittävällä tarkkuudella  ja  esim.  pohjaveden pintaa  on  seurattu pitkällä aikavä-
lillä. Ei aihetta toimenpiteisiin. 
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4.2.1  Yleissuunnitelma  S  

Yleissuunnitelmaa  tehtäessä selvitetään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja  ja  nii-
den vaikutuksia. Perinteisen menettelyn mukaisessa yleissuunnitelmassa 
tilaaja kantaa edelleen valtaosan riskeistä.  

4.2.2  Kokonaissopimus  13S  (yleissuunnitelma,  tiesuunnitelma  ja 
 rakennussuunnitelma)  

Laajimmassa kokonaissopimuksessa tilaajalle  jää  riski  mm.  suunnittelijan 
valinnasta, sitovina annetuista lähtötiedoista sekä käsittelemättä jääneistä 
vaihtoehdoista. Palveluntuottajalle  jää  laajasti riskejä kannettavakseen, ku-
ten  koko  hankkeen hallinnollisesta käsittelystä  ja  aikataulusta syntyvät riskit. 
Palveluntuottajalle siirtyvät erilaiset tekniset riskit, jotka riippuvat edellisistä 
suunnitteluvaiheista. Näitä ovat  mm.  lähtötiedot  ja  maaperäolosuhteet.  Si

-dosryhmätyöskentely  on  merkitykseltään tärkeä riski, jonka palveluntuottaja 
joutuu kantamaan. 

Tilaajan  ja  tuottajan yhteisenä riskinä  on  tehtävän oikea määrittely. Lisäksi 
 koko  hallinnollisen käsittelyn riskien siirtäminen tuottajalle aiheuttaa tarjouk

-sun  riskivarauksia,  joista voidaan välttyä jakamalla tätä riskiä osapuolten 
kesken.  

4.2.3  Kokonaissopimus  12S  (yleissuunnitelma  ja  tiesuunnitel-
ma)  

Yleissuunnitelman  ja  tiesuunnitelman sisällyttäminen samaan hankintaan ei 
suuresti muuta riskienjakoa perinteisestä menettelystä. Palveluntuottajalle 
siirtyvät erilaiset tekniset riskit, jotka riippuvat edellisestä suunnitteluvaihees

-ta.  Lisäksi palveluntuottajalle  siirtyy riskejä  mm.  meluntorjuntaan  ja  tieympä-
ristöön  liittyen. Tilaajalle  jää  edelleen riski hallinnollisesta käsittelystä  ja  siitä, 
että kaikki vaihtoehdot  on  selvitetty.  

4.3  Tiesuunnitelma 

Pelkässä tiesuunnitelmassa tilaajalle kuuluu edelleen suurin  osa  hankkeen 
riskeistä. Palveluntuottajan riskejä ovat lähinnä omasta toiminnasta aiheutu-
vat riskit. Näitä ovat  mm.  aikataulu-  ja  kustannusraameissa  pysyminen.  

4.3.1  Kokonaissopimus iST  

Tiesuunnitelman sisältävässä  ST-urakassa  eräs vaikeimmin kannettavista 
riskeistä  on  tiesuunnitelman hallinnollinen prosessi, joka voi kestää useita 
vuosia. Lähtökohtana  on,  että tässä mallissa palveluntuottaja kantaa tämän 

 riskin.  

Tilaajan riskinä  on  myös riittävän kilpailun varmistaminen, toteutettavan ra-
kenteen elinkaarikestävyys sekä palveluntuottajan vakavaraisuuden  varmis - 
tammen. Tilaaja kantaa yleensä lainsäädännön  ja  normien muutoksista ai-
heutuvat riskit. 
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Tilaajan riskinä  on  sitovina  annettujen  lähtötietojen  paikkansapitävyys.  Pal
-veluntuottajan  vastatessa  peräkkäisistä suunnitteluvaiheista  määrä-  ja  maa
-peräriskit  siirtyvät palvelu  ntuottajalle.  

4.3.2  Täyspalvelu 

Täyspalvelussa  valtaosa riskeistä  on  siirretty  palveluntuottajalle.  Riskien  jako 
 noudattaa pääosin  STYH -mallia.  Täyspalvelussa  korostuu vielä hankkeen 
 alun  suunnitteluvaiheiden  hallinnollinen käsittely.  

4.4  Rakennussuunnittelu  

Pelkässä  rakennussuunnitelmassa  riskit ovat suurimmaksi osaksi  Tiehallin
-non  vastuulla.  Palveluntuottajalle  kuuluvat riskit ovat samat kuin tiesuunni-

telman yhteydessä.  

4.4.1  Suunnittele  ja  toteuta  ST  

Rakennussuunnittelua sisältävässä  ST-urakassa palveluntuottaja  kantaa 
kaikki suunnitteluun  ja  siitä toteutukseen  kantautuvat  riskit.  Innovaatioiden 

 osalta riski  on  valtaosin  palveluntuottajalla;  löytyykö innovaatioita  ja  täyttä
-vätkö  ne voimassa olevat normit  ja  ohjeet.  

Tiehallinnolle  jää  riski lakien, normien  ja  ohjeiden sekä niiden muutosten 
vaikutuksista. Tilaaja vastaa  lähtötietojen  oikeellisuudesta siinä määrin kuin 
tietoja  on  annettu  sitovina.  Tilaajan riskinä  on  toteutettavan rakenteen elin

-kaarikestävyys takuuajan  jälkeiseltä ajalta.  

Erikoisrakenteiden  osalta riski  on  urakoitsijalla,  mutta riskit suurempien tek-
nisten  innovaatioiden  osalta voidaan myös jakaa.  

4.4.2  Elinkaarisopimus STYH 

Elinkaarimenettelyssä  eli  STYH-menettelyssä  tilaajalle  jää  kannettavaksi 
 mm.  sopimuskauden pituudesta johtuvia riskejä, kuten  palveluntuottajan 

 mandollinen  toimintakyvyttömyys  sekä rahoitukseen liittyviä riskejä  (esim. 
 saadaanko hankkeelle tarvittaessa  lisärahoitusta, maksuperusteiden  määrit-

tely  ja  niiden mandolliset muutokset).  Tiehallinnon  riskeistä kannattaa maini-
ta myös tuote-  I  toimivuusvaatimusten  määrittely.  

Palveluntuottajan  kannettavaksi jäävät eri  suunnitteluvaiheisiin  sisältyvät 
tekniset riskit  (maaperäolosuhteet, erikoisrakenteet,  kunnallistekniikan huo-
mioon ottaminen jne.), vuorovaikutuksen hallinta sekä riski investoinnin kan-
nattavuudesta. 

Molemmille osapuolille kuuluvia riskejä ovat  mm.  ohjeiden  ja  normien muut-
tuminen, ympäristönsuojelu  ja  sidosryhmätyö.  Pitkän sopimuksen aikana 
hankkeen sisältöön sekä  mm.  tuote-  ja  toimivuusvaatimuksiin  voi  tulla  erilai-
sia muutoksia. Muutoksen  hallintariskin  tulisi olla huolellisesti jaettu sopi- 
mu  sasi  a  kirjoissa.  
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4.5 T-urakka 

Perinteisessä  T-urakkamallissa  tilaajalle jääviä riskejä ovat  mm.  rahoituksen 
saatavuus  ja sen  vaikutus hankkeen aikatauluun sekä urakka-asiakirjojen 
sisällön tarkkuus erityisesti määrätietojen suhteen. Pääurakkamuodossa  osa 

 riskeistä  on  siirretty palveluntuottajalle. Näitä ovat esim. ali-  ja  erikoisurakoi
-hin  liittyvät riskit. Jaetussa urakassa nämä riskit ovat tilaajalla. Palveluntuot-

tajan pääriskit ovat aikataulussa  ja  kustannuksissa pysyminen sekä 
lopputuotteen laatu.  

4.6  Ylläpito  

Ylläpidossa  tilaajalle jäävät riskit ovat  mm.  lähtötietojen  paikkansapitävyys, 
toimivuusvaatimukset sekä tieosuudelle asetettavan tavoitetason suhde käy-
tettävissä olevaan rahoitukseen. Myös töiden ajoitus  ja  toimenpiteiden opti-
maalisuus ovat tilaajan riskejä.  

4.7  Hoito  

Hoitourakoissa  tilaajalle kohdistuva riski  on  riittävän kilpailun turvaaminen. 
Urakoitsijoilla  on  riski teknisestä  ja  laatuosaamisesta.  Sen  seuraukset kan-
taa kuitenkin tilaaja,  jos  huono tekninen laatu yhdistyy taloudelliseen toimin-
takyvyttömyyteen.  

4.8  Rahoitus  

Rahoitusriskit  ovat palveluntuottajalla STYH-  ja  täyspalvelumalleissa.  Tilaaja 
ottaa kuitenkin  riskin  valitusta maksumekanismista omalta kannaltaan. Muis-
sa hankintamalleissa rahoitusriski  on  tilaajalla (vuosirahoitus, budjettirahoi-
tuksen riittävyys). 
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toimenpiteistä riskien pienentämiseksi  ja  niiltä  suojautumiseksi vastuuhenki-
löineen.  Sitä tulee  päivittää  säännöllisesti hankkeen edetessä. 

Hankintojen aikataulutus 

Suunnitelma valmius 

Riittävän  suunnitelmavalmiuden  ylläpito varmistaa hankkeiden etenemisen 
yhteiskunnallisen päätöksenteon tandissa. 

Vuoro  vaikutusmenettelyjen systematisointi 

Esiselvitys-  ja  suunnitteluvaiheen vuorovaikutusmenetelmiä  ja  sidosryh-
mäyhteistyötä  on  tarpeen kehittää  ja  systematisoida.  Tavoitteena  on  vähen-
tää hankkeesta tehtävien valitusten määrää  ja  nopeuttaa valitusten käsitte-
lyä. 

Suurten hankintojen  jaks  otus  ja toteutusaika  taulu 

Suurten hankintojen nykyistä  tasaisempi  jaksotus  koko  inframarkkinoilla  pa-
rantaa alan  laaduntuottokykyä, tasaa suhdanne-  ja  kausivaihteluita,  turvaa 
työllisyyttä  ja  parantaa toimialan  houkuttelevuutta  työntekijöiden näkökul-
masta.  

Palveluntuottajien  taloudellisten edellytysten varmistaminen 

Tilinpäätöstietojen hyödyntäminen niiden keskeisiä  tunnuslukuja  analysoi -
maIla.  Näitä ovat toiminnan laajuutta kuvaava liikevaihto, kannattavuutta ku-
vaava  liikevoitto  tai  sijoitetun pääoman  tuottoaste,  vakavaraisuutta kuvaava 
omavaraisuusaste sekä  maksuvalmiutta  kuvaava  quick tai current ratio.  Seu-
ranta  ja  analyysit tulisi tehdä  pidemmältä  kuin viimeisen tilikauden ajalta. Yk-
si  nopeimmista ongelmatilanteiden indikaattoreista  on ostovelkojen  lisään-
tyminen. 

Tulee laatia selkeät menettelytavat tilanteeseen, jolloin  on  raportoitu korke-
asta  luottoriskistä  sekä  vero- ja  eläkevelkatapauksissa. Luottotietolaitosten 

 käyttöä tulee kehittää edelleen. Yhteistyötä voidaan mandollisesti lisätä 
myös  Verohallinnon  kanssa  esim. RALA-rekisteritietojen ajantasaisuuden  
seurannan pohjalta. Systemaattinen  tuottajakentän  seuranta voi jatkossa 
edellyttää  sopimuskovenanttien,  työkalujen  ja  asiantuntijapalveluiden  käyttöä 

 mm.  tilinpäätöstietojen  analysointiin. 

Palveluntuottajien  ammatillisten  ja  teknisten valmiuksien varmistami-
nen 

Tarvitaan  ohjeistus palveluntuottajan  valmiuksien varmistamisesta.  Jälkiarvi-
ointimenetelmä  tulee ottaa käyttöön  Tiehallinnossa. Sertifioituja laatujärjes-
telmiä  tulee vaatia. Yhteistyön kehittäminen  RALA:n  kanssa.  
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Riittävän kilpailun varmistaminen 

Markkinoiden seuranta  ja  reagointi 

Riittävän kilpailun varmistaminen  on hankintastrategian  tärkeimpiä tavoittei-
ta. Hankintamenettelyjen  ja  hankintojen koon sekä sisällön tulee olla markki-
natilanteeseen  ja  —kehitykseen nähden tarkoituksenmukaisia. Siirtyminen 
uusiin hankintamenettelyihin kannattaa tehdä vaiheittain markkinoiden käyt-
täytymistä seuraten  ja  siihen reagoiden. 

Hoidon urakointimenettelyä pitää kehittää edelleen  ja  miettiä keinoja kilpai-
lun lisäämiseksi  ja  uusien toimijoiden saamiseksi mukaan. Erityisesti tämän 
tuotteen markkinoiden toimivuutta  on analysoitava  säännöllisesti. Tiehallin

-non  tulisi määritellä oma näkemyksensä markkinoiden tavoitetilasta. 

Myös keskikokoisille hankkeille voisi olla kehitettävissä palvelusopimusta 
muistuttava yksityisrahoitteinen toteutusmalli, jonka tarjousmenettelyn  ja  do-
kumentaation  tulisi olla suuria hankkeita yksinkertaisempi. 

Tarjousten vertailu,  sopimustekniikka  

Tarjousten vertailuperusteet pitää määritellä huolellisesti  ja  vertailun tulokset 
perusteluineen pitää esittää kaikille tarjoajille. Vertailuperusteiden määrittely 
korostuu hankkeissa, joissa  on  siirrytty toimivuusvaatimuksiin. 

Laatupainotus  tulee ottaa huomioon täysimääräisesti. Tämä edellyttää myös 
ohjeita alihintaisten tarjousten hylkäämisestä sekä suunnittelu- että raken-
tamishankkeissa. 

Sopimusten hallinta  on  tärkeä  osa  riskienhallintaa.  Asiakirjoihin  ja  hankinta- 
prosessiin liittyvät riskit  on  tunnettava. Sisällöltään asianmukaiset sopimus- 
mallit selventävät sopimuskumppanien välisiä vastuita  ja  velvollisuuksia  se-
kä parantavat samalla yhteistyötä. Tällöin sopijapuolten oikeudet  ja  velvolli-
suudet voidaan määritellä tarkasti  ja  asiakirjoista aiheutuvia riskejä pysty-
tään välttämään. 

Eri hankintamalleille edellä ehdotetuista riskien jakoperiaatteista tulee kes-
kustella yhdessä alan toimijoiden kanssa  ja  soveltaa niitä yleisiin malliasia-
kirjoihin. Yksityiskohtaiset ratkaisut riskien jaosta tehdään aina hankekohtai-
sesti kilpailutusta  ja  hankinta-asiakirjoja valmisteltaessa. 

Toteutusaikataulu  

Hankkeen kokonaisaikataulun hallintaan  ja  optimointiin  on  tarvetta kiinnittää 
nykyistä enemmän huomiota. Hankkeen suunnittelulle  ja  rakentamiselle tulisi 
määritellä optimiaikataulu,  ja  ohjata hanketoteutus tähän aikatauluun.  Va

-raamalla  järkevä aika suunnittelulle  ja  rakentamiselle vähennetään huono-
laatuisen suunnittelun  ja  rakentamisen riskiä. 

Aikatauluriskien toteutumistodennäköisyyttä  vähennetään laatimalla riittävän 
yksityiskohtainen aikataulu, seuraamalla  ja  päivittämättä  sitä, yhteensovitta-
maIla  ja  tandistamalla työvaiheet  sekä valitsemalla hankkeeseen sopiva 
urakkamuoto  ja  ammattitaitoinen  ja  riittävät resurssit omaava urakoitsija. 
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Kustannushallinta 

lnfrahankkeen  kustannuksista valtaosa sitoutuu suunnitteluvaiheessa.  Tie- 
hallinnon tulee osallistua aktiivisesti suurten  tilaajaorganisaatioiden Infrara-
kentamisen kustannushallintajärjestelmän kehittämisprojektiin,  jonka loppu-
tuloksena saadaan aikaan yhtenäiset menetelmät hankkeen alkuvaiheen ta-
voitteen asettamiseen,  suunnitteluratkaisujen  kustannusten arvioimiseen  ja 

 suunnittelun aikaiseen  kustannusohjaukseen.  

Suunnitteluvaiheessa  kustannusriskien  muodostumista vähennetään ensisi-
jaisesti ohjaamalla  ja valvomalla  suunnitelmien tasoa.  Toteutusvaiheen  kus-
tannuksiin voidaan vaikuttaa antamalla  tarjouspyynnössä  mandollisimman 
hyvät  lähtötiedotja sitoutumalla  niihin. 

Laatu  

Alan laaduntuottokykyyn  sekä laadun hallintaan tulee panostaa.  liehallinnon 
 tulee määrittää oma roolinsa  laadunvalvonnassa  sekä siihen liittyvät toimin

-tamallit, tietotarpeet  ja tiedonhallintaratkaisut.  Laadun merkitys  palveluntuot-
tajan valintakriteerinä  tulee säilyttää  ja  osin sitä voidaan lisätä.  Luovutushet

-ken  laatutason  ja jäännösarvon määrittelylle  pitää kehittää  hyväksyttävät  ar-
viointiperusteet ja  mittarit. 

Alalle tarvitaan yhteinen  T&K-siirto-  I  kehityshanke,  jossa  Tiehallinnon  tulee 
olla aktiivisesti mukana. 

Yleisten teiden hoidon varmistaminen 

Hoitourakoitsijan  konkurssin varalle pitää kehittää järjestelmä, joka takaa 
hoidon jatkuvuuden ilman katkoa konkurssin jälkeen.  Määriteltäviä  asioita 
ovat  mm.  kuka ryhtyy järjestämään väliaikaista  urakoitsijaa,  kenen kanssa 
sovitaan välittömästä jatkamisesta  ja  kuinka pitkäksi aikaa, mistä  hätäaputyö 

 rahoitetaan  ja  miten  kilpailutetaan  urakan loppuosa.  

Riskienhallinnan  dokumentointi  ja  raportointi 

Riskienhallintasuunnitelmat  ja  niiden  päivitykset  on dokumentoitava doku-
menttivarastoon,  jotta hankkeen aikana esiin tullutta tietoa voitaisiin jakaa  ja 

 siten jatkossa välttää toistuvia, tiettyihin  hankintamenettelyihin  liittyviä riske-
jä.  Riskienhallintaan  liittyvä  raportointi  tulee olla  osa Tiehallinnon  normaalia 

 raportointikäytäntöä  ja soveltuvilta  osin yhtenä kohtana  työmaakokousten 
asialistaa. Riskienhallintasuunnitelmat  voitaisiin raportoida  hankekorttien  ta-
paan.  
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6  Päätelmät  

Riskienhallinta tienpidon projekteissa  on  ennen kaikkea systemaattinen pro-
sessi, joka tulisi käydä läpi jokaisen hankkeen osalta  ja  jonka tulisi olla luon-
nollinen  osa  jokaista hanketta olkoon  se  suuri  tai  pieni. 

Pienissä tienpidon hankkeissa Tiehallinnon projektipäällikkö  ja  muutama 
muu hankkeeseen perehtynyt henkilö pystynevät riskilistauksia hyödyntä-
mällä tunnistamaan hankkeen oleellisimmat riskit. Vaihtoehtoisesti voidaan 
hankkeen riskikartoitus ulkoistaa näihin erikoistuneille palveluntuottajille. 

Uuden hankintastrategian myötä pyritään laajempiin kokonaisuuksiin. Laa-
jempien kokonaisuuksien myötä yksittäisten riskien merkitys,  tai  usean  riskin 

 yhteenlaskettu merkitys, voivat olla hankkeen riskinkantokyvyn kannalta kriit-
tisiä.  Mm.  tästä syystä suurissa hankkeissa riskianalyysit tulee tehdä laa-
jemmalla kohteeseen perehtyneellä asiantuntijajoukolla. Suurille hankkeille 
tulee laatia riskienhallintasuunnitelma  jo  hankkeen alkuvaiheessa. Elinkaari-
hankkeissa  mm.  verrokkilaskelman  tekeminen edellyttää sitä. 

Riskienhallinnan pilottikohteet  

Riskien tunnistaminen  ja  niiden arviointi eri hankintamenettelyissä vaatii  mal-
lin  testaamista käytännön kohteisiin, pilotteihin. Ensimmäiset pilottihankkeet 
ovat olleet  E75 Lahti-Heinola  ja  E18  Lohja-Muurla, joista  on  jo  saatu hyviä 
kokemuksia tässä raportissa esitettyjen arviointimenetelmien toimivuudesta. 
Suurten hankkeiden testaamista tulee jatkaa  ja  se  tulisi tehdä tarpeeksi suu-
rella joukolla, jotta vaikutusten  ja  todennäköisyyksien hajonnat  käyvät ilmi. 

Samalla olisi hyvä testata mallia myös muutamalla pienemmällä hankkeella 
jotka ovat esimerkiksi  tie- tai  yleissuunnitelmavaiheessa.  Tällöin testaami-
seen riittää pienempi määrä asiantuntijoita. 

Koulutus  Tiehallinnon hankintahenkilökunnalle 

Tiehallinnon  hankintojen parissa työskentelevä henkilökunta tulee kouluttaa 
 ja  perehdyttää riskienhallintaan. Riskienhallinnan yleisesittelyn voisi tehdä 

seminaarimuotoisena  tai  osana Tiehallinnon muuta hankintakoulutusta. Täl-
lainen koulutus sisältäisi: 
• 	Yleisesittelyn -  mikä tarkoitetaan riskienhallinnalla hankkeessa, miksi 

riskit tulee arvioida,  riskin  määrittely 
•  Menetelmiä  ja  kokemuksia riskien merkityksen analysoinnista 
•  Harjoituksen  workshop -muodossa, jossa opetellaan menetelmää  ja  arvi-

oidaan  sen  toimivuutta käytännön kohteeseen. 
• 	Palautekeskustelun.  

Seminaari  palveluntuottajille  

Vastaavasti palveluntuottajia tulisi informoida Tiehallinnon riskienhallintatoi- 
menpiteistä. Seminaarissa tulee keskustella erityisesti riskien jakoehdotuk- 
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sista.  Tämä seminaari tulisi kuitenkin pitää vasta, kun asia  on  saatu hyväk-
sytettyä Tiehallinnon sisällä. 

Jatkossa palveluntuottajien näkemykset olisi hyvä saada mukaan hankkeen 
valmisteluun, jotta osapuolet voivat ymmärtää  sen  riskit  ja  niiden merkityk-
sen yhtenäisellä tavalla. 

Hankintamenettelyn  valinnan  ohjeistus 

Hankintamallin  valintaan vaikuttavat useat tekijät riskien lisäksi. Valintaan 
vaikuttavia kriteerejä ovat  mm.  hankkeen  koko,  lähtötiedot,  edellisten vaihei-
den tulokset, suunnitelmavalmius, olosuhteet, ympäristötekijät, rahoitusrat-
kaisut, markkinatilanne  ja  osapuolten käytettävissä olevat resurssit. Valin-
taan liittyvät kriteerit tulisi täsmentää, analysoida, dokumentoida  ja  ohjeistaa. 
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7  Liitteet  

Lute 1 A  Riskien tunnistaminen  - Riskimatriisi 

 Lute 1 B  Riskit eri  hankintamenettelyissä  

LuTE  2  Esimerkki riskien vaikutuksista-Karjaan  ohikulkutie;  (taulukko  ja 
 hankekortti)  

LUTE 3  Esimerkki riskien vastuun jaosta tien pidon  toteuttamisproses-
sissa  sekä eri  hankintamenettelyissä. 
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LuTE  I A:  RISKIEN TUNNISTAMINEN - RISKIMATRIISI  

LUTE IA:  RISKIEN TUNNISTAMINEN  - RISKIMATRHSI _______________ _______ 
Veatuutaho 	Rlskikerroin  Todennäköisyys 

_____________  

I 

Riski  

den  asioiden  huomiolminen 

leäln.n  (5) 	StrategInen  (5),  
Ilkolnen  (U) 	Operatlivtnen  (0)  

Vahinko  (V),  
TaloudellInen  IT) 

Vaikutus  Hewn  

________  2  - ltietes, hankidminen  ja  läydentäminen 
_________ 
______ 

_____________ 
_________ 

_________ 
_______ 

__________ 
_______ 

______________ 
__________ 

____________ 
_________ 

________  3  - kS  aika suunnittelun aloittamisesta toteutukseen  ______ _________ _______ _______ __________ _________ 
________  4  -  toimittaa  innovatäviaia  ratkaisuja  _________ ______ _________ _______ _______ __________ _________ 
___________  5  -  'teiden  jätlestys hankekolissa ________ ____________ _________ _________ _____________ ___________ 
________  6  - kustannusarvion  oikeellisuus  - 	_______ ______ _________ ______ _______ __________ ________ 
___________  7 7  taulu  _________ ________ ____________ _________ _________ _____________ ___________ 
________  8  ottus ______ _________ _______ _______ __________ _________ 

________  
10  
11  

: 

- 

utulutet 
yllättävät  ympäristötekijät 
maaperäolosuhteet/geotekniikka 

_________ 
_________ 
______ 

_____________ 
_____________ 
__________ 

_________ 
_________ 
_______ 

__________ 
__________ 
_______ 

______________ 
______________ 
__________ 

____________  
____________ 
_________ 

____________ -  Informaation siirtyminen  en  suunnitteluvaiheiden  välillä  _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________  - 
12  prosessin  läpikäyminen  eli vuorovaikutuksen hallinta (kuka 

puhuu kenelle  ja  miten, saavatko kaikki  sidosrytimät 
 riittävästi informaatiota.  tavoitetaanko  kaikki  sidosryhmät) 

__________  13  Tavoitteiden asettaminen  _______ ____________ ________ ________ ____________ ___________ 
___________  14 6  Vaikutusarviotja  niiden  arviointikriteenen  kestävyys  ________ _____________ _________ _________ _____________ ___________ 
___________  1  -  kaavoituksen viivästyminen  tai  muuttuminen  ________ _____________ _________ _________ _____________ ___________ 
____________ - ruunnitteluotijeista  poikkeavat ratkaisut  _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________  

17 9  WAn  vaihtoehtojen muodostaminen  ja  vartailerriinan 
___________  1 I  kustannuaarvio ________ _____________ _________ _________ _____________ ___________ 
____________ I -  I  H/K-suhde  (vrt. esisuunnittelu) _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
____________ -  1  Itinsäädännö.,  muuttuminen (oma lainsäädäntö,  EU)  _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
____________ -  1  Ohjeet, normit (muuttuminen)  _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
____________ -  1  leusunnon  antajien aikataulut  _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
________ -  1  rahoitusmuoto ______ __________ _______ _______ __________ _________  

_____________  

24 1  rahoitukseen liittyvät:  valuuttanatö, luottoriski (rätioitta, 
konsuith/urakoitsija, alitconsultti/-urekoitsija), 
yhteistyökumppanit/k0050rtio, caah-f low,  sopimustakuut. 
vakuutukset  _________ _______________ __________ ___________ _______________ _____________ 

___________  25 1  YVAn  hyväksyminen  (vailtusmenettelyiei1lyl ________ _____________ _________ _________ _____________ ___________ 
____________  26 1  hankintamalti _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
_____  27  atkosuunntheiuproseasi 	 - 

tonsultin  valinta (resurssit)  
___ _____ ____ ____ ______ _____ 

____________  28  _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
_____________  29  toimivat  marlikinat:  kilpailun  riittävyys, _________ _______________ __________ ___________ _______________ _____________  

30  ympänatöllinen toteuttamiskelpoisuus _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________  
31  Meluntoijonta _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 

___________ -  taloudellinen  toteuttamiskelpolsuus ________ _____________ _________ _________ _____________ ___________ 
____________  tekninen  toteuttamiskelpoisuus _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
____________ - Kunnalliatekniikka _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
________ - naanpuoluatus/huollovarmuustavoltteet ______ _________ ______ _______ __________ ________ 
________ käytettävyys ______ __________ _______ _______ __________ _________ 
___________ 7  -  Maanomistat ________ _____________ _________ _________ _____________ ___________ 
____________ maanlunastusvelvollisuus _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
____________ - Projektiseuranta  ja  dokumentointi  _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
_____________ aadunvermistus _________ _______________ __________ ___________ _______________ _____________ 
____________  4 Lain  mukaiset  kaavejägeatelmät _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
-  4  Jkataulut ________ _____________ _________ _________ _____________ ___________ 

Dsuunnitetndi  4  - maaperäolosuhteet/geotekniikks ______ __________ _______ _______ __________ _________ 
____________  44 2  heveai _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
____________  45 3  tautun  pysyvyys  _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
_________  48  - alädännön  muuttuminen (oma lainsäädäntö.  EU)  _______ ___________ _______ ________ ___________ __________ 
___________  4 5  ut ja  kaavaliet ________ _____________ _________ _________ _____________ ___________ 
________  48 6  Ykmt"eiteiden llittynnä-jejäteetelysuunnitelme ______ _________ ______ _______ __________ ________ 
________  4 7L  nonauoelu ______ __________ _______ _______ __________ _________ 
________ - ristöffinen toteuttamlakelpossuua (Mulnaiäännökset) ______ __________ _______ _______ __________ _________ 
_____________ el'intorjunta _________ _______________ __________ ___________ _______________ _____________ 
___________ - stannusarviO ________ _____________ _________ _________ _____________ ___________ 
___________ - arsatasapaino ________ _____________ _________ _________ _____________ ___________ 
___________ - hävä  tiedottaminen  asianosaieille ________ _____________ _________ _________ _____________ ___________ 
___________ - aanomistajat ________ _____________ _________ _________ _____________ ___________ 
____________ -  L  naatus-  ja  kaavoitusongelmat _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
____________ nnaltistekniikka _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
_  Ka  _______ __ 
________ - hja maakaasujohdot ______ _________ ______ ______ _________ ________ 
__________ - Tieyvnpänstö _______ ____________ ________ ________ ____________ ___________ 
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LJITTEET  

Riski 	- 

____________________________________________ 

]SlsIln.n  (8)  
Ulkoinen  (U)  

________ 

ätnat.glnsn  (8),  
Op.ratllvtn.n  (0)  
ViNnko  (5,  
¶aloudelltnsn  (1)  

'uttMeho 

_______ 

Riskikemoin 

_________ 

•odsalkälsyys 

____________ 

Vilkutu. 

_______ 

Huom  

___________ 

___________  
1Teidenj(p!yt 	 - __________ 
20  liittyminen  katuverkkoon 

_____ ________ _____ ______ ________ ____ ____ 
_________ _____________ 

___________ -  21  iSillat  ja  rakenteet  _________ _____________ 
____________ - 22itunnelit  sekä muut  erikoisrakenteet _________ _____________ 
___________ - 23iMateriaalit _________ _____________ 

- 24Ohjeet, norrnht  (muuttuminen)  _________ _____________ _________ __________ _____________ ________ _____________  
Rakennus  
suunnitt - 

1  massatasapaino 
_______________________________________________________ __________ _______________ _________ ___________ _______________ _________ ______________ 

- 2maeräoloauhteeUgeoteknilkka ______ ________ _____ ______ ________ _____ ________ 
3!mateilaaljt _________ 

_____________ -  4  polijavesi _________ ____________ ________ __________ _____________ _______ ____________ 
_______________  71  - 	kuivatus  __________ 
____________ - 	Suunnitelmien  toteuttamiskelpoisuus ________ ___________ _______ _________ ____________ _______ ___________ 
______________ - 	suunnittelijan kyky toimittaa aineistoa  _________ _____________ _________ __________ _____________ 
_____________ - 	aikataulun pysyvyys  _________ ____________ _________ __________ _____________ _______ ____________ 
______________  tien rakenne  
___________ 10tyinen katuverkkoon - ____________ _________ __________ _____________ _______ ____________ 
_______ - e(ärjesteM - 

_________ 
_______ _____ ______ ________ ____ _______ 

____________  12  sillat  ja  alikulut _____________ _________ __________ 
__________  13  tunnellt  sekä muut  erikelarakenteet _______ _________ _______ ________ 
_____________  80 14  kunnalllsteta,iikka  (vesi,  viemäti, kaukolärnpö) _________ _____________ _________ __________ _____________ ________ _____________  

I15  kaapelit  __________ ______________ __________ ___________ _______________ _________ ______________ 
_____________  16  Urakka-asiakiijoon  tarkkuus  _________ _____________ 
__________ -  17  Riittävä määrä  tarjoajia _________ ____________ _________ __________ _____________ _______ ____________ 
___________ -  18  Tilaajan velvollisuuksien  Isiminlyönti _________ _____________ _________ __________ _____________ _____________ 
___________ -  19  Tilaajan tekninen  osaarninen innovaatioiden  suhteen  _________ 
___________ -  20  Lähtötieten_oikeellisuus __________ _________ _____________ 
_________ - Tfidoaryhmien sitouttaminen _______ __________ _______ ________ __________ 
__________ - 22]Kuatannuaarvio ________ ___________ ________ _________ ___________ 

_________- 
___________  

____________ 
89  

- 
23lSuunnittelukonsultin  osaaminen,  tietotaitoja 

kustannustietous _________ _____________ _________  

____________ - 
24  Valitut  ratkaisuvaihtoehdot,  suunnitelmien 

 toteuttamiskelpoisuus _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________ 
___________ - 25 1 Suunnitteluaikataulun pitävyysja  suunnittelun eteneminen  _________ ____________ _________ _________ ____________ 
____________ - 26lainsäädännän  muuttuminen (oma lainsäädäntö,  EU)  _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________ 
___________ -  27  OhJeet,  normit (muuttuminen)  _________ ____________ _________ _________ ____________ ___________ 

- 28Tekniset  yksityiskohdat  _______ __________ _______ ________ __________ __________ 
____________ 29Konsultin  valinta  _________ _____________ _________ 
____________ -  30  Vuorovaikutus  urakoitsijan  ja konsultin  välillä  _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________ 
_________ - 	7 31  valitut  ratkaisuvaihtoehdot,  suunnitelmien  toteuttamiskelpcis'rus __________ _______ _______ __________ ______ _________ 
____________ - 32Ratkaisuvaihtoehten  taloudellisuus  ja  kustannustehokkui,'s _________ _____________ _________ __________ _____________ ________ _____________ 
____________  33  Suunnitelmien  lastutaso _________ _____________ _________ __________ _____________  

34  Ratkaisuvaihtoelitoen elinkaarikestävyys 
1  sopimusasiakirjat ja_sopimustekniset_nakit 

_________ _____________ _________ __________ _____________ ________ _____________  
__________ 2peikkiomuodot 

_________ 
_______ 

_____________ 
_________ 

_________ 
_______ 

__________ 
_______ 

_____________ 
_________ 

________ 
______ _________ 

_________  3  urskka-asiakirjo(en  tarkkuus  earn.  maSrien  Osalta  ______ _________ ______ _______ _________ _____ 
____________  4  suunnitelmien  valmiusaste  (tarkastus  Ja  hyvälwyminen) ________ ___________ ________ ________ ___________ _______ ___________ 

5alan markidnatilanne ______ _________ 
_____________ 6rllttävä_määrä tssjoejie _________ ____________ _________ _________ ____________ _______ ____________ 
__________ 	7  l'sopimuskauden ptuua _______ __________ _______ _______ __________ ______ __________ 
_______________  8  rahoitus  ___________ 
_____________  1 9  vakuutukset  __________  

I ii 10  materiaalien  hinnan  kehittyminen (kustannustason nousu)  _________ ____________ _________ _________ ____________ _______ ____________  
11 11  tavoitteiden määrittely,  tuotevaatirnusten  määrittely  _________ ____________ _________ _________ _____________ _______ ____________  
11  12tilaajysvpilisuuksien laiminlyönli (päãtöksenteko, myöttvilkutuavelvo' huu...) _________ _________ _____________ _______ ____________ 

________ 	11  13tj(pjan  tekninen  oaaaminen innovaatioiden  suhteen  _______ ____________ _________ _________ _____________ _______ 
• 	11  14Tdja/tai urakoJan  heikko asiantuntemus  ________ ___________ ________ ________ 

- 
11 
11 

lähtÖtiekrjen  oikeellisuus  
16  rakentarnisalueenpohja-ja  perustamisoloeuhteet (pohjave- 
17  projektin  organisaatio,  resursairnitoitus 

_________ _____________ _________ __________ _____________  
kalllormoranin  pinnan  kotka  maalikerrokset) _________ _____ _________  
_________ _____________ _________ __________  

11  18tilaajan  organisaatio  _________ _____________ _________ _________ _____________ _______ ____________  
il  ekijöiden  pätevyys,  kokemus  _________ _____________ _________ __________ 

____________  120  20'herrkllökohtainen  onnettomuus  projektin  avainhenkilölle ________ ____________ ________ ________ ____________ _______ 
_____________  1 21  koordlnointi,  informaation kulku  ed  osapuolten välillä  _________ _____________ _________ __________ _____________ ________ 

- 	1  22rnuutokalen  hallinta  _______ __________ _______  
1  23sktoarylimien atouttaminen ______ _________ ______ _______ _________ _____ 

_____________  1 24  aikataulun pysyvyys  _________ _____________ _________ __________ _____________ ________ _____________ 
________ 	1  25knittiset välitavoitteet _______ ___________ _______ ________ ___________ ______ 
_____________  1 26  luotettavien yirteistyökumppenaiden  löytäminen  _________ _____________ _________ __________ _____________ ________ _____________  

I 	121 27  konsultin  valinta (mikäli  sis,  suunnittelua)  _________ _____________ _________ __________ _____________ ________ _____________  
128 28  konsultin  palkkiomuoto _________ _____________ _________ __________ _____________ ________ _____________  
129 29  suunnittelukonsultin  osaaminen, tietotaito  ja  kustannustietous _____________ _________ _________  
130  30_valitut vaihtoehtoratkaisut,_suunnitelmien_toteuttamislrelpoisuus _____________ _________ _________ _____________ _______ ____________ 
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Hankintamenettelyjen riskienhallinta 

LIITTEET  

I  
I 

Riski 	 1ls1tn.n  

J  

(Sj  
Ulkoinen  (U)  

I  

Strateginen  (5),  
Operatovinen  (0) 
Vahinko  (V), 
'aloudellrn.n  (1)  

VaatUutaho 	Riskikerroiri 	Todennaksisyys 	Vaikatos 	Hucin  

________ ________ ____________ ___________ 
jJ_  3  'ruorovaikutus urakolisijan  ja  suunnIttelIjoiden  välillä  

________ 
__________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 

____________  3  urakoltaijan  ja  konsultln  välinen arvostus  _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
____________ jJ  33  ratkaisuvaihtoehtoehtojen taioudalflsuus  ja  kuatannustehokipus 

j4j34 'atkaisuvaihtoehtojon elinkaarikestävyys _________ ____________ _________ _________ _____________ ___________ 
____________  135 1 35  suunnitelmien laatutaso  ________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
___________ jj auunnittelualkataulun pltävyysJa  suunnittelun eteneminen  _________ ____________ _________ _________ _____________ ___________ 
____________  3  suunnittelijan kyky toimittaa aineistoa  _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________  

[138 3  'lakit, jotka liittyvät tulevaisuuden tarpeiden  aliarvioindin  ta  siminlyöntiir  rim.  pliantuneet  maat)  __________ _____________ ____________  
I 	139 	3  uudet  tai  huomiotta jääneet  viranomaismääräykset _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________  

140 	4  '&rakolden oslttelu ________ ___________ ________ ________ ____________ ___________  
I 	141 	41  riskiaittiiden  töiden  työturaallisuusjär]estelyt _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________  

142 	4  
143 4  

työsuoritteiden  hallinta 	 - 
• imädrien  oleellinen muuttuminen  

- 
_________ 

- 
_____________ 

_________ __________ _____________ ____________  
_________ __________ _____________ ____________ 

144 44  ____________  ustannusteri  hallinta  _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________  
145 	4  rahoItuksen nittävyys  (kok.  kustannustason nousu,  vuoslraholtus) _____________ _________ __________ _____________ ____________  
146 4  shoitusyhliön  vakavaraisuus  _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________ 
1474  ________  sa-ja  muutostöiden hallinta  - - - 	- 

_________ 
_________ _______ _______ __________ _________  

148 48  vaihekohtalnen  suunnittelu  _____________ _________ __________ _____________ ____________  
149 	4  qtustekniikka,  töiden  yliteensovittaminen (tandistus) _______ _________ _______ _______ __________ _________  
150 	50  ,tieet,  jotka liittyvät  projektin  suunnitteluun, tekniikkaa,  'si  toteutuks -r€rn _________ __________ _____________ ____________  
151 	5  vaiheiden  aloittamisankohtlen  voimakas riippuvuus edellisistä  työva heista _________ __________ _____________ ____________ 

-- 	- 	152 	5  työaikainenlaadunvalvonta _______ _________ _______ _______ __________ _________  
153 	5  rimenolnti  (laatu  ym.) _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________ 
154  - -  tuongelmat ______ _________ ______ _______ _________ ________ 

___________  15  kävtettävät allurakoitsijat _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________ 
- kopuoliset  materiaalin toimittajat  ______ _________ ______ _______ _________ ________ - 

- 	- jj ateneafin  toimitus ongelmat  ______ ________ ______ ______ ________ ________ 
________ jj •trakoltsijan konkursst ______ _________ ______ _______ _________ ________ 

jj työaikainen työkohteiden  suojaaminen  (esim. slltatyöfnea) _______ __________ _______ _______ __________ - 
jpj likenneturvallisuuden  hallinta työmaalla, jossa  työskentelel iseite urakctvjolta, _________ _________ _____________ ___________ 
jj4 työmaatiikenne _______ _________ _______ _______ __________ _________ 

___________  16  '.mpärlstörlskit _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________  
163 	6  Pohja-ja  perustamlsolosuhteet _________ ____________ _________ _________ _____________ ___________ 

- 	 164 	61  
165 	65  

'l'mpärlstöasioihin  liittyvät luvat  
toteutuksen aikaiset onnettomuudet  

_________ _____________ _________ __________ _____________ ____________  
_________ _____________ _________ __________ _____________ ____________  

166 	66  

167 	67  

onnettomuudet tien käytössä, joiden olisi pitänyt olla  
uunnitteluknteerinä vahigop)oriu)g)g)peg 

nysyvät,  ei rahalla  korvattavat  ongelmat  
__________ ______________ __________ ___________ ___________ 

_____________ 
_____________  

_________ _____________ _________ __________ ____________  
16868  ulkopuoliset, toimintaa haittaavat tekijät (aktivistit  ym.) _________ _____________ 	_________ __________ _____________ ____________  
169 69  luonnonmuilistukaet  tai  muut ennalta arvaamattomat ongelmat (talvi tulee todella aikaisin  tai  Jatkuu 

pitkälle kevääseen,  kaivutölden  aikana löytyy vanhoja esineitä  tai  rakennuksia, jotka  on  suojeitava, 
saastuneita  maa-alueita löytyy paikoista, joissa ei sitä tutkimusten mukaan pitäisi olla)  _________ __________ _____________ ____________  

1 '770  toteutuaajankohdan  muuttuminen  _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________  
Hoito  ja  ytläp(  111 	1  hoidon toteutus  ________ ____________ ________ ________ ____________ ___________  

172  saavutetaanko  laatuvaatimusten mukaiset tavoitteet  _________ 
_____________ 

_________ 
_____________ 

___________  
173  Kustannusarvlo _________ _________ __________ ____________ 
174  ______________  'ahoitusrlsirit __________ _______________ __________ ___________ _______________ _____________  
175  dokumenointi  (laatu  ym.) _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________ 
176  _____________  ,iiurakoilsijoiden  hallinta  __________ _______________ __________ ___________ _______________  
177 	7  Liikenteen ohjaus  pääliystystöissä __________ _______________ __________ ___________ _______________ _____________ 

________  
____________  

178  Liikenteen turvallisuus  pääliystystöissä _____________ _________ _________ - 	- - 
_____________ 

_________ 
179  olmannelle  osapuolelle aiheutuneet vahingot  _________ _____________ _________ __________ ____________ 

____________  1801  tielle  aiheutetut  vahingot  _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________ 
___________  18111  'riitevät  virheet (vanha  tie-  parannettu  tIe) _________ _____________ _________ _________ _____________ ___________ 
____________  1821  lilevät  virheet hoidon jälkeen  _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________ 
____________  183  ,vaiuointi holtourakan  jälkeen  _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________ 
____________  '1841  muutokset  vaatimuksisaa _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________ 
____________  muutoksien hallinta  _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________  

____________  
1881 
J  

1  vuosittainen  budjettiraholtus  (hankkeen toteutumisen 
 vuväatyminen) _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________ 

___________ Vmpärtstöaslolhin  liittyvät  hivat  _________ _________ _________ _____________ ___________  

____________ 

1881 
189 	1  
iöT  

Tien  arvon määrittäminen sopimuskauden lopussa  
kokonaisrahoitus  (riittääkö rahoitus hankkeeseen vai joudutaanko 
"ash-flow  (esim pääurakoitsijelta aliurakoitsijoilie) 

_________ 
sitä  kersimean) 

_________ 

_____________ 

_____________ 

_________ 
_________ 
_________ 

__________ 
__________ 
__________ 

_____________ 
_____________ 
_____________ 

____________  
____________ 
____________ 

____________  191  sopimuslakuut _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________ 
___________  192  'uottorlskIjrahoittjgsuitti/urskoitslja,_alikonsuittl/-urakrrl'slja), _____________ _____________ ___________ 
________  193  vhtelatyökumppanlUkonsortlo, ______ _________ ______ ______ _________ ________ 

-  194  "akuutukset _________ _____________ _________ __________ _____________ ____________ 
____________  195  - 'aluuttarlald _________ _____________ _________ __________ ______________ ____________ 
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LIIITEET 

LuTE  I B:  RISKIT ERI  HAN  KINTAMENETTELYISSÄ 

Kokonaissopimus  I S  

YLEISSUUNNITTELU  JA  TIESUUNNITTELU  

RISKIT 
	

RI<  = riskikerroin  

Yleissuunnittelu Vastuunjako RK  Vaikutus Todennäköisyys  
1  YVA-prosessi kokonaisuudessaan _________ _________ _____________  
2  YVA:n  vaihtoehtojen 

muodostamien  ja  vertaileminen  

3  yllättävät ympäristöteki  lät  __________ _________ _________ _____________  
4  tekninen toteuttamiskelpoisuus __________ _________ _________ _____________  
5  taloudellinen toteuttamiskelpoisuus _________ _________ _____________  
6  ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus _________ _________ _____________  
7  maaperäolosuhteet  I  geotekniikka ________ ________ ____________  
6  käytettävyys __________ ________ ________ ____________  
9  kustannusarvio ___________ _________ _________ ______________ 

iC'  konsultin  valinnat (resurssit) ___________ __________ __________ _______________  
11  maanlunastusvelvollisuus __________ _________ _________  
12  H/K-suhde _________ ________ ________ ____________  
13  
-  

suunnitteluohjeista  poikkeavat 
ratkaisut ___________ __________ __________ ______________  

i?  rahtusmuoto ________ ________ ____________ 
jj hankintamalli 

_________ 
_________ ________ _________ ____________  

16  jatkosuunnitteluprosessi __________ _________ _________ _____________  
17  
-  

prosessin lapikayminen  mm.  
vuorovaikutuksen hallinta ___________ __________ __________ ______________  

18  YyA:n  hyväksyminen __________ _________ _________ _____________  
19  
-  

kaavoituksen vilvästyminen  tai  
muuttuminen __________ _________ _________ _____________  

20  lainsäädännön muuttuminen __________ _________ _________ _____________  
21  lausunnon antajien aikataulut __________ _________ _________ _____________  
22  normien muutokset _________ ________ ________ ___________  
23  maanpuolustus __________ _________ _________ _____________  
24  huoltovam,uustavoitteet __________ _________ _________ ______________ 

hankintamalli ___________ __________ __________ _______________  
2  toimivat markkinat: kilpailun riittävyys _________ _________ _____________  
2  valuuttariski __________ _________ _________ _____________  
2  luottoriski __________ _________ _________ _____________  
29  yhteistyökumppanit  I  konsortlo _________ _________ ________ ____________  

cash-flow  __________ _________ _________ _____________  
31  sopimustakuut __________ _________ _________ _____________  
32  vakuutukset __________ _________ _________ _____________ 

Tiesuunnittelu 	 I  Vastuunjako RK  Vaikutus Todennäköisyys  
I  maaperäolosuhteetl geotekniikka _________ _________ _____________  
2  tunnelit,  sekä muut enkoisrakent?et _________ _________ _____________  
31  materiaalit __________ _________ _________ _____________  
4  massatasapaino __________ _________ _________ ______________  
5  liittyminen katuverkkoon __________ _________ _________ _____________  
6  pohjavesi __________ _________ _________ _____________  
7'  yksityistiejärjestelyt __________ _________ _________ _____________ 

ftävä  määrä tarjoajia __________ _________ _________ _____________  
9  lainsäädäntö __________ _________ _________ _____________  

10  ohjeet, normit __________ ________ ________ ____________  



Hankintamenettelyjen riskienhallinta 

LIITTEET  

LillE  1 B:  RISKIT  JA  HANKINTAMENETTELYT 

Kokonaissopimus  I S  

YLEISSUUNNITTELU,  TIESUUNNITTELU  JA  RAKENNUSSUUNNITTELU 

 RISKIT 
	 RK = nskikerroin  

Yleissuunnittelu  Vastuunjako RK  Vaikutus Todennäköisyys  
1  YVA-orosessi  kokonaisuudessaan  __________ __________ _________ _________________  
2  

-  
YVA:n  vaihtoehtojen  
muodostaminen  ja  vertaileminen __________ __________ ________ ________________  

_3  yllättävät  ympänstötekijät __________ __________ ________ ________________  
4  tekninen  toteuttamiskelpoisuus ___________ ___________ _________ __________________ 

-  taloudellinen  toteuttamiskelpoisuus __________ __________ ________ ________________  
_6  ympänstöllinen toteuttamiskelpoisuus __________ ________ ________________  

7  maaperäolosuhteet / geotekniikka __________ __________ ________ ________________  
8  käytettävyys _______ _______ ______ ___________  
9  kustannusarvio  __________ __________ _________ _________________  

10  konsultin  valinnat (resurssit)  __________ __________ _________ _________________  
l  maanlunastusvelvollisuus __________ __________ _________ _________________  
l2  N/K-suhde  _________ _________ ________ _______________  
13  suunnitteluohjeista  poikkeavat 

ratkaisut ___________ ___________ _________ __________________  
1  rahoitusmuoto ___________ ___________ _________ __________________ 

hankintamalli ___________ ___________ _________ __________________ 
jatkosuunnitteluprosessi ___________ ___________ _________ __________________  

7  prosessin  läpikäyminen  mm. 
 vuorovaikutuksen hallinta  __________ __________ _________ _________________  

1  YyA:n  hyväksyminen  __________ __________ ________ ________________  
19  kaavoituksen  vilvästyminen  tai 

 muuttuminen  ___________ ___________ _________ __________________  
lainsäädännön muuttuminen  __________ __________ _________ _________________  
lausunnon antajien aikataulut  ___________ ___________ _________ __________________  
normien muutokset  ___________ __________ _________ _________________  
maanpuolustus  ___________ ___________ _________ __________________ 
huoltovarmuustavoitteet ___________ __________ _________ _________________ 
hankintamalli ___________ __________ _________ _________________  
toimivat markkinat: kilpailun  nittävyys __________ ________ ________________  

7  valuuttariski __________ __________ ________ ________________ 
luottonski ____________ ____________ __________ ___________________  
yhteistyökumppanit  I  konsortio __________ __________ ________ ________________  
cash-flow  ___________ __________ _________ _________________ 
sopimustakuut ___________ __________ _________ _________________  
vakuutukset  ____________ ____________ __________ ___________________ 

Rakennussuunnittelu Vastuunjako Rl<  Vaikutus Todennäköisyys  
1  
- 

tilaajan tekninen osaaminen  
innovaatioiden  suhteen  ___________ __________ _________ _________________  

2  
- 

suunnitelmien  
toteuttamiskelpoisuus __________ __________ ________ ________________  

3  suunnittelijan kyky toimittaa aineistoa  __________ ________ ________________  
4  
- 

suunnittelijakonsultin  osaaminen,  
tietotalto  ja  kustannustietous __________ __________ ________ ________________  

5  aikataulun pysyvyys  ___________ __________ _________ _________________  
6  urakka-asiakirjojen tarkkuus  __________ __________ ________ ________________  
7  riittävä määrä  tagoajia  (S  ja  ST-malli)  _________ ________ _______________  
8  lainsäädäntö  __________ __________ ________ ________________  
9  ohjeet, normit  __________ _________ ________ _______________  

10  sidosryhmien sitouttaminen __________ __________ ________ ________________ 

Tlesuunniltelu 	 - Vastuunjako RK  Vaikutus Todennäköisyys  
1  maaperäolosuhteet  I  geotekniikka __________ __________ ________ ________________  
2  tunnelit,  sekä muut  erikoisrakentee ___________ ___________ _________ __________________  
3  materiaalit  __________ __________ ________ ________________  
4  massatasapaino ___________ __________ _________ _________________  
5  liittyminen  katuverkkoon __________ __________ ________ ________________  
6  pohjavesi  __________ __________ ________ ________________  
7  yksityistiejärjestelyt ___________ __________ _________ _________________  
8  riittävä määrä  tarjoajia __________ _________ ________ _______________  
9  lainsäädäntö  ___________ __________ _________ _________________  

lo  ohjeet, normit  ___________ __________ _________ _________________ 
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LHTTEET  

LillE  I B:  RISKIT  JA  HANKINTAMENETTELYT  

ST -U  ra  k  ka 

SUUNNITTELE  JA  TOTEUTA 	 T  =  tilaaja  
P  =  Palvelun tuottaja 

RISKIT  

Rakenn ussuunnittelu - 	 I  (Vastuuniakoti 	Kerroin 	'Vaikutus 	Todennä 
Maaperaolosuhteet  I  geotekniikka T,P ___________ ___________ _______________  

_2  Tunnelit  sekä muut  erikoisrakenteet  P  ___________ ___________ _______________  
3  Materiaalit  P  ___________ ___________ _______________  

_4  urakka-asiakirjojen tarkkuus  T  ___________ ____________ _________________  
5  Massataaapaino  P 

_6  Pohjavesi  T  __________ __________ ______________  
_7  Yksityistiejärjestelyt T,P ___________ ____________ _________________  
_8  riittävä määrä  tarjoajia  T  ___________ ___________ _______________  
_9  tilaajan velvollisuuksien  laiminlyönti  I  ___________ ____________ _________________  
10  
- 

tilaajan tekninen osaaminen  
innovaatiolden  suhteen  

T 
 ___________ ___________ ___________ _______________  

1  lähtötietojen olkeellisuus  I  ___________ ____________ _________________  
1?  sldosryhmien sitouttaminen  I  ___________ ___________ _______________  
13  
-  

suunnittelukonsultin osaamlnen, tietotalto 
 la  kustannustletous 

P 
 ____________ ___________ ____________ _________________  

14  
- 

valitut  vaihtoehtoratkaisut,  suunnitelmien  
toteuttamiskelpoisuus 

P 
 ____________ ___________ ____________ _________________  

15  
-  

suunnitteluaikataulun pitavyys  ja  
suunnittelun eteneminen  

P 
 ___________ ___________ ___________ _______________  

1  tainsäädäntö, T,P ___________ ____________ _________________  
17  'Thjeet,  normit (muuttuminen)  T.P ___________ ___________ _______________  
18  Aikataulun pysyvyys  ___________ ___________ ___________ _______________  
19  Sillat  ja  aliku  lut  ____________ ___________ ____________ _________________  
20 Tien  rakenne  ___________ ___________ ___________ _______________  
21  
- 

Kunnalllstekniikka  (vesi, viemäri, 
 kaukolämpö) __________ __________ __________ ______________  

2?  '(aapelit ___________ ___________ ___________ _______________  
23  Kuivatus  ___________ ___________ ___________ _______________  
24  '.ilttymlnen katuverkkoon ___________ ___________ ___________ _______________  
25  Tekniset yksityiskohdat  ____________ ___________ ____________ _________________  
26  Kustannusarvlo  

f-  rutus Vastuunjako  Kerroin  '/slkutus  Todennäköisyys  
- lähtötietojen olkeelisuus T,P ___________ ___________ ________________ 
-  ohje-  ja  perustamisolosuhteet  I  ___________ ___________ ________________ 
- rolektin  organisaatio,  resursslmltoftus T,P ___________ ___________ ________________ 

lkataulun pitävyys  P  ___________ ___________ _________________ 
-  konsultin  valinta  p  
- nsultln palkkiomuoto  P  ___________ ___________ ________________ 

'nnitelm  len  laatutaso  P  ___________ ___________ ________________ 
- akolden osittelu  P  ___________ ___________ ________________ 
- suorittelden  hallinta  P  ___________ ___________ _________________  
I  kialttiiden  töiden  turvallisuusjärjestelyt  P  ___________ ___________ _________________  
1  stannusten  hallinta  P  ___________ ___________ _________________  
I 8-ja  muutostöiden hallinta  P  __________ __________ _______________  
13  uudet  tai  huomlotta  jääneet 

 I  nnomaismääräykset ___________ ___________ _________________  
14  eutustekniikka,  töiden  

taensovittamlnen (tandiatus) 
P  

___________ ___________ _________________  
15  nkilökohtainen  onnettomuus  projektin 

 ainhenkilölle ____________ ____________ __________________  
1 d 	frumentointl  (laatu  ym.)  P  ___________ ___________ ________________  
17  tuongelmat  p  ___________ ___________ ________________  
18  tettävät aliurakoitsijat  P  ___________ ___________ _________________  
19  opuollset  materiaalin toimittajat  P  ___________ ___________ ________________  
2('  ,nneturvallisuuden  hallinta  P  ___________ ___________ _________________  
21  suunnittelualkataulun pitävyys  ja 

 •nnittelun  eteneminen  ___________ ___________ ___________ ________________  
m 	äristörlskit  p  _____________ _____________ ____________________ 

yvät,  ei rahalla  korvattavat  ongelmat  P  ___________ ___________ __________________ 
c'puollset  järjestöt  ja  yksilöt  T,P ___________ ___________ __________________ 

äristöasloihln  liittyvät luvat  T,P ___________ ___________ __________________ 
rtekljölden  pätevyys,  kokemus  ____________ ___________ ___________ __________________ 

tvöalkalnen Isadunvalvonta  P  ___________ ___________ __________________ 
iittlset välitavoltteet _____________ ____________ ____________  ___________________I 

2P  työmaalilkenne  P  ___________ ___________ _________________  
30  suunnittelIjan  kyky toimittaa aineistoa  ____________ ___________ ___________ __________________  
31  

- 	 •_(mm.  

riskit, jotka liittyvät tulevaisuuden 
tarpeiden  aliarviointiin  tal  laiminlyöntiin 

pilantuneet  maat)  ___________ ___________ ___________ _________________ 
32työvalhekohtalnen  suunnittelu  P  ___________ ___________ _________________ 
33työmäärlen  oleellinen muuttuminen  _________________ 
34loteutusajan  kohdan  muuttumInen 

___________ 
___________ 

___________ 
___________ 

___________ 
___________  _________________I 

35 	työvaiheiden aloittamisajankohtien  
voimakas riippuvuus edellisistä  
työvaiheista ___________ ___________ ___________ 

I  

_________________ 
36materlaalln_toimitus_ongelmat ___________ ___________ ___________ _________________ 
37furakoltsljan_konkurssi ____________ ___________ ___________ __________________  
38  työalkalnen työkohteiden suojaamlnen 

(esim. siltatvömaat  

pitänyt olla  suunnittelukriteerinä  vahingon 

 nnonmullistukset  tai  muut ennalta  

42  työvirheet,  jotka liittyvät  projektin 
 suunnitteluun, tekniikkaan  tal  toteutukseen  
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LI  ITTEET  

ST-Urakka  Vastuunjako  Kerroin Vaikutus Todennäköisyys  
1  sopimusasiakirjatja sopimustekniset nsklt T,P _________ __________ ______________  

_2  oalkkiomuoto T,P ________ _________ ____________  
_3  alan markkinatilanne  T  _________ __________ ______________  

4  rIittävä  määrä tarjoajia  T  __________ __________ ______________  
tavoitteiden määrittely, tuotevaatimusten  
määrittely 

T 
 _________ _________ _________ _____________  

6  'ähtötietojen  oikeellisuus  I  _________ __________ ______________  
7  tilaajan organisaatio  T  _________ __________ ______________  
8  koordinointi, informaation kulku  en  

osapuolten valillä 
T,P  

_________ _________ __________ ______________  
9  muutoksien hallinta T,P _________ _________ _____________ 

sidoslyhmien sitouttaminen T,P _________ __________ ______________  
aikataulun pysyvyys T,P _________ __________ ______________  
konsultin  valinta  P  __________ __________ ______________  

13  
- 

suunnittelukonsultln  osaaminen, tietotalto  ja  
kustannustietous 

P  
___________ ___________ ___________ _______________  

14  vuorovaikutus urakoitsijan  ja konsulttn  välillä  P 

15  
- 

valitut ratkaisuvaihtoehdot, suunnitelmien  
totetuttamiskelpoisuus 

P  
__________ __________ __________ ______________  

16  
- 

ratkaisuvaihtoehtojen  taloudellisuus  ja  
kustannustehokkuus 

P  
__________ __________ __________ ______________  

17  ratkaisuvaihtoehtojen ehnkaankestävyys  P  __________ __________ ______________  
18  suunnitelmIen  laatutaso  P  _________ __________ ______________  
19  urakoiden osittelu  P  _________ _________ _____________  
2  aliurakoitsijat  P  _________ __________ ______________  
2  Sopimuskauden pituus  T  _________ _________ _____________  
22  Rahoitusyhtiön vakavaralsuus T,P _________ __________ ______________  
2  Vakuutukset  P  _________ _________ _____________  
2  Materiaalien  hinnan  kehittyminen T,P _________ __________ ______________  
25  tilaajan tekninen osaaminen innovaatiolden 

suhteen ___________ ___________ ____________ _________________  
26  
- 

Tilaajan ja/tai urakoitsijan heikko 
isiantuntemus __________ __________ __________ ______________  

27  
-  

tilaajan velvollisuuksien laimintyönti 
'päätöksenteko, _________ _________ __________ ______________  

28  rahoitus _____ _______ _______ _______ __________  
29  vakuutukset __________ __________ __________ ______________  
30  urakka-asiakirjojen tarkkuus esim. maänen 

osalta ______ _______ ______ _________  
31  
-  

suunnitelmien valmiusaste (tarkastus  ja 
hyväksyminen) _________ __________ _________ ______________  

32  
- 

luotettavien  yhteistyökumppaneiden 
1öytäminen _________ __________ _________ ______________  

33  
- 

vuorovaikutus urakoitsijan  ja 
uunnittelijolden  välillä _________ __________ _________ ______________  

34  
-  

rahoItuksen riittävyys  (kok.  kustannustason 
nousu, vuosirahoitus) ___________ ___________ ___________ _______________ 
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LIITTEET  

LUTE 1 B:  RISKIT  JA  HANKINTAMENETTELYT 

Kokonaissopimus  I ST-urakka  
SUUNNITTELE  JA  TOTEUTA  

I  =  tilaaja 
RISKIT 	 P  =  Palvelun tuottaja 	RK = nskikerroin 
Tiesuunnittelu - 	 - 	- 

maaperäolosuhteet  I  geotekniikka -- - 
Vastuunjako  Kerroin Vaikutus Todennäköisyys  

1  ___________ ___________ ___________ _______________  
2  lunastus-  ja  kaavoltusongelmat __________ __________ __________ ______________  
3  tunnelit,  sekä muut  erikoisrakenteet ___________ ___________ __________ _______________  
4  materiaalit  __________ __________ __________ ______________  
5  massatasapalno _______ _______ _______ __________  
6  liittyminen  katuverkkoon __________ __________ __________ ______________  
7  pohiavesi __________ __________ __________ ______________  
8  yksityistiejärjestelyt __________ __________ __________ ______________  
9  riittävä määrä  tatoajia _________ _________ _________ _____________  

10  lainsäädäntö  __________ ___________ __________ ______________  
11  ohjeet, normit  ___________ ___________ ___________ _______________  
12  luonnonsuojelu  __________ ___________ __________ ______________  
13  aikataulun pysyvyys  __________ ___________ __________ ______________  
14  yrnpäristöllinen toteuttamislcelpoisuus 

(Muina isiäännöksetj ___________ ___________ ___________ _______________  
15  Kadut  ja  kaavatiet _________ __________ _________ _____________  
16  Meluntorjunta ___________ ___________ ___________ _______________  
17  Kustannusarvio  __________ ___________ __________ ______________  
18  RiIttävä  tiedottaminen  asianosaisille ___________ ___________ ___________ _______________  
19  Maanomlstajat __________ ___________ __________ ______________  
20  Kunnallistekniikka  ___________ ___________ ___________ _______________  
21  Kaapelit  __________ __________ __________ ______________  
22  Sähkölinjat  ja  maakaasujohdot __________ __________ __________ ______________  
23  Tieympänstö __________ __________ __________ ______________  
24  Teiden järjestelyt  _________ _________ _________ _____________  
25  Sillat  ja  rakenteet  __________ __________ __________ ______________  

Toteutus  Vastuunjako  Kerroin Vaikutus Todennäköisyys  
I  lähtötietojen oikeelisuus T,P _________ _________ _____________  
2  pohja-  ja  perustamisolosuhteet  T  _______ _______ __________  
3  projektin  oraanlsaatio. resurasimitoitus T,P _________ _________ _____________  
4  aikataulun  pitävyys  P  __________ __________ ______________  
5  konsultin  valinta  P  __________ __________ ______________  
6  konsultln palkkiomuoto  P  _________ _________ _____________  
7  suunnitelmien laatutaso  P  __________ __________ ______________ 
8  -  rlskialttiiden  töiden  turvallisuusjärjestelyt  P  ___________ ___________ _______________ 

- irakoiden osittelu  P  __________ __________ ______________  
1  työsuorltteiden  hallinta  P  __________ __________ ______________  
1  kustannusten hallinta  P  ___________ ___________ _______________  
I  lisä-  ja  muutostöiden hallinta  P  __________ __________ ______________  
1  työvaihekohtainen  suunnittelu  P  __________ __________ ______________  
1  

- 
toteutustekniikka,  töiden  yhteensovittaminen  
(tandistus) 

P 
 ___________ ___________ ___________ _______________  

1  työaikainen laadunvalvonta  P  __________ __________ ______________  
1  lokumentointi  (laatu  ym.)  P  _________ _________ _____________  
17  laatuonelmat  P  _________ _________ _____________  
18  käytettävät  aliurakoitsijat  p  _________ _________ _____________  
19  ulkopuoliset materiaalin toimittajat  P  __________ __________ ______________  
20  liikenneturvallisuuden hallinta  P  ___________ ___________ _______________  
21  työmaaliikenne  P  __________ __________ ______________  
22  ympänstönskit  P  ___________ ___________ _______________  
23  oysyvät,  ei rahalla  korvattavat  ongelmat  P  __________ __________ ______________  
24  ulkopuolIset  järjestöt  ja  yksilöt  TP ___________ ___________ _______________  
25  Ympänstöasiolhin  liittyvät luvat  T,P __________ __________ ______________  
26  työntekijöiden pätevyys,  kokemus  __________ __________ __________ ______________  
27  
- 

henkilökohtainen onnettomuus  projektin 
 avainhenkilölle ___________ ___________ ___________ _______________  

28  kriittiset  välitavoitteet _________ _________ _________ _____________  
29  
-  

suunnitteluaikataulun pitävyys  ja  suunnittelun  
eteneminen  __________ __________ __________ ______________  

30  suunnittelijan kyky toimittaa aineistoa  __________ __________ __________ ______________  
31  
- 

riskit, jotka liittyvät tulevaisuuden tarpeiden 
 liaMointiin  tai  laiminlyöntiin ___________ ___________ ___________ _______________  

32  
- 

uudet  tai  huomiotta jääneet 
 viranomaismääräykset _________ _________ _________ ______________  

33  ty&näänen  oleellinen muuttuminen  _________ ______ _________ ______________  
34  työvirheet,  jotka liittyvät  projektin  suunnitteluun, 

tekniikkaan  tai  toteutukseen  ___________ ___________ ___________ ________________  
35  
- 

työvaiheiden aloittamisajankohtien  voimakas 
 lippuvuus  edellisistä  lyövaiheista ___________ ___________ ___________ ________________  

36  materiaalin toimitus ongelmat  __________ __________ __________ _______________  
37  urakoitsijan  konkurssi  ___________ ___________ ___________ ________________  
38  työaikalnen työkohteiden  suojaaminen  (esim. 

 siltatyömaa)  _______ _______ _______ __________  
39  toteutuksen aikaiset onnettomuudet  _________ _________ _________ ______________  
40  onnettomuudet tien käytössä, joiden olisi pitänyt 

olla  suunnitteluknteennä  vahingon 
 toguntamielessä - ___________ ___________ ___________ ________________  

41  luonnonmullistukset  tai  muut ennalta 
arvaamattomat ongelmat  _________ _________ _________________________ 

-  42  toteutusajan  kohdan muuttuminen  __________ __________ ___________________________  
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Rakennussuunnittelu Vastuunjako  Kerroin Vaikutus Todennäköisyys  
1  tilaajan tekninen osaaminen  innovaatioiden  

suhteen ___________ 
T  

___________ ___________ ________________  
2  suunnitelmien  toteuttamiskelpoisuus  P _________ _________ ______________  
3  suunnittelijan kyky toimittaa aineistoa  _________ _________ _________ ______________  
4  
- 

suunnittelijakonsultin  osaaminen, tietotaito  ja 
 kustannustletous 

P 
__________ __________ __________ _______________  

E 'uikataulun  pysyvyys  P __________ __________ _______________  
6  urakka-asiakirjojen tarkkuus  T _________ _________ ______________  
7  riittävä määrä  tarjoajla  (S  ja  ST-matl) T _________ _________ _____________  
6 ainsäädäntö T,P _________ _________ _____________  
9  ohjeet. normit  T,P ________ ________ ___________  

10 sidosyhmien sitouttaminen  T ________ ________ ____________  
11  Tilaajan velvollisuuksien  lalminlyönti  T __________ __________ _______________  
12 1 ihtötietojen  oikeellisuus  T __________ __________ _______________  
13  Valitut  ratkaisuvaihtoehdot  P ________ ________ ___________  
14 Suunnittelualkataulun pitävyys  ja  suunnitelun  

eteneminen  
P  

__________ _________ __________ ______________  
15 Massatasapaino __________ _________ __________ ______________  
16 'naaperäolosuhteet/geoteknhikka _________ _________ _________ _____________  
17 Pohjavesl _________ _________ _________ _____________  
18  Materiaalit  __________ _________ __________ ______________ 

-  Kuivatus  ___________ __________ ___________ _______________  
2 Tien  rakenne  __________ _________ __________ ______________  
2 liittymInen katuverkkoon ___________ __________ ___________ _______________  
22  Sillat  ja  alikulut ___________ __________ ___________ _______________  
2 Tunnellt  sekä muut  enkoisrakenteet ___________ __________ ___________ _______________  
2 Kunnalllstekniikka __________ _________ __________ ______________  
2 '(aapelit _________ _________ _________ ______________  
2  Kustannusarvio  __________ _________ __________ ______________  
27 TeknIset  yksityiskohdat  ________ ________ ________ ____________  

ST-Urakka  Vastuunjako  Kerroin Vaikutus Todennäköisyys  
- sopimusasiakirjat  ja  sopimustekniset nskit T,P _________ _________ ______________ 
- alkkiomuoto T,P _________ _________ ______________ 
-  sian  markkinatilanne  T _________ __________ ______________  
_4  riittävä määrä  tarjoajia  T _________ __________ ______________  

5  
-  

tavoitteiden määrittely,  tuotevaatimustesten  
määrittely  

T 
__________ _________ __________ ______________  

_6 lähtötietojen  oikeellisuus  T _________ __________ ______________  
_7  tilaajan organisaatio  I _________ __________ ______________  

8 koordinolnti,  informaation kulku eri osapuolten  
välillä ___________ 

T,P  
__________ ___________ _______________  

q  muutoksien hallinta  T,P _________ __________ ______________  
10 sidosytimien sitouttaminen T,P ______ _______ __________  
11  aikataulun pysyvyys  T,P ________ ________ ____________  
12 konsuttin  valinta  p  _________ __________ ______________  
13 
- 

suunnittelukonsultin 	osaaminen, 	tietotalto 	ja  
kustannustietous 

P 
___________ __________ ___________ _______________  

14  vuorovaikutus  urakoitsijan  ja konsultin  välillä  P _________ __________ ______________  
15  
- 

valitut  ratkaisuvaihtoehdot,  suunnitelmien 
 totetuttamiskelpoisuus 

P 
_________ _________ _________ ______________  

16 
- 

ratkaisuvaihtoehtojen  taloudellisuus  ja 
 kustannustehokkuus 

P 
___________ __________ ___________ _______________  

17 'atkaisuvaihtoehtojen elinkaarikestävyys  P __________ ___________ _______________  
18  suunnitelmien laatutaso  P _________ __________ ______________  
19 urakoiden osittelu  P _________ _________ ______________  
20 aliurakoitsijat  P _________ _________ ______________  
21  Sopimuskauden pituus  T ________ ________ ____________  
22 Rahoitusyhtiön  vakavaraisuus  T,P __________ ___________ _______________  
23  Vakuutukset  P _________ _________ ______________  
24  Materiaalien  hinnan  kehittyminen  T,P _________ _________ ______________  
25  tilaajan tekninen osaaminen  innovaatioiden 

 suhteen ___________ ___________ ___________ _________________  
26  tilaajan velvollisuuksien  laiminlyönti ___________ __________ ___________ _______________  
27  Tilaajan  ja/tai urakoitsijan  heikko asiantuntemus  __________ _________ __________ ______________  
28  rahoitus  _________ _________ _________ ______________  
29  urakka-asiaki!jojen  tarkkuus  esim.  määrien  __________ _________ __________ ______________  
30  
-  

suunnitelmien  valmiusaste  (tarkastus  ja  
hyväksyminen)  ___________ __________ ___________ _______________  

31 luotettavlen  yhteistyökumppaneiden löytäminen  ___________ __________ ___________ _______________  
32  vuorovaikutus  urakoitsijan  ja  suunnittelijoiden 

välillä ___________ __________ ___________ _______________  
33  rahoituksen  riittävyys  (kok.  kustannustason 

nousu,  vuosirahoitus) ___________ __________ ___________ _______________ 
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LIITTEET 

LuTE  I B:  RISKIT  JA  HANKINTAMENETTELYT 

STYH -Sopimus  
SUUNNITTELE,  TOTEUTA, YLLAPIDA  JA  HOIDA  

T =  tilaaja  
P =  Palvelun tuottaja 	RK = riskikerroin 

RISKIT  
akennussuunnittelu - - Vastuunjako  Kerroin Vaikutus Todennäköisyys  
_l Maaperäolosuhteet  I  geoteknilkka T,P _________ _________ _____________  
_2  Tunnelit  sekä muut erikoisrakenteet T,P __________ _________ ______________  

3  Materiaalit 	 - 	 -  

urakka-asiakirjojen tarkkuus  
Massatasapaino  
Pohjavesi  

P __________ _________ ______________  
_4  T _________ _________ _____________  
_5 P _________ ________ _____________  
_6  T _________ _________ _____________  
_7 Tiejärjestefyt 	 T,P 

riittävä määrä tarloajia 	 T -  

_________ _________ _____________  
_8  ________ ________ ___________  

9  
-  

tilaajan velvollisuuksien laiminlyönti  
(päätöksenteko, myötävaikutusvelvollisuus) 

T 
__________ __________ __________ _______________  

10  tilaajan tekninen osaaminen innovaatiolden  
suhteen ___________ 

T  
___________ ___________ ________________  

1 ähtötietojen  oikeellisuus  I __________ __________ _______________  
12 sidosryhmien sitouttaminen T,P ________ ________ ____________  
13 
- 

suunnittelukonsultin  osaaminen, tietotaitoja 
 kustannustietous 

P 
___________ ___________ ___________ ________________  

14  
- 

valitut vaihtoehtoratkaisut, suunnitelmien 
 toteuttamiskelpoisuus 

P 
__________ __________ __________ _______________  

15 suunnitteluaikataulun pitävyys  ja  
suunnittelun eteneminen 

P 
 __________ __________ __________ _______________  

16  lainsäädäntö, T,P __________ __________ ______________  
17  ohjeet, normit T,P _________ ________ ____________  
16  Aikataulun pysyvyys __________ __________ __________ ______________  
19 SlIlat  ja  alikulut __________ __________ __________ ______________  
20 Tien  rakenne __________ __________ __________ ______________  
21 '(unnallistekniikka  (vesi, vieniäri, _________ _________ _________ ______________  
22 '(aapelit ________ ________ ________ ___________  
23  Kuivatus ________ ________ ________ ___________  
24 LiIttyminen katuverkkoon _________ _________ _________ _____________  
25  Tekniset yksityiskohdat ________ ________ ________ ____________  
26 Kustannusarvlo _________ _________ _________ ______________  

Ylläpito  ja  hoito Vastuunjako  Kerroin Vaikutus Todennäköisyys  
I  hoidon toteutus  P __________ __________ ______________  
2 saavutetaanko  laatuvaatimusten mukaiset 

tavoitteet 
T,P 

 ________ ________ ________ ___________  
3 dokumentaatio  (laatu ym.)  P __________ __________ ______________  
4 aliurakoltsijat  P _________ _________ _____________  
5 aliurakoitsijoiden  hallinta  P _________ __________ ______________  
6  tielle aiheutetut vahingot  P _________ __________ ______________  
7  piilevät virheet T,P _________ _________ _____________  
8  piilevät virheet hoidon jälkeen I,P _________ __________ ______________  
9 evaluointi hoitourakan  jälkeen  I __________ __________ _______________  

10  Kustannusarvio __________ _________ __________ ______________  
11 rahoitusilskit T,P ________ ________ ____________ 
l2Muutoksien halinta T,P ________ _________ _____________  
13 Ln kenteen  ohjaus pääilystystöissä __________ _________ __________ ______________  
14  Liikenteen turvallisuus päällystystöissä __________ _________ __________ ______________  
j5  Kolmannelle osapuolelle aiheutuneet __________ _________ __________ ______________  
16 VuosittaInen budjettirahoitus __________ __________ __________ _______________  



Hankintamenettelyjen riskienhallinta 
LIITTEET  

Toteutus  Vastuunjako  Kerroin Vaikutus Todennäköisyys  
_1 lähtötietojen oikeejisuus T,P __________ _________ _____________  
_2 oohja-  la perustamisolosuhteet T ________ ________ ___________  

3  projektin  organisaatio, resurssimitoitus T,P __________ _________ _____________  
_4  aikataulun pitävyys  P __________ __________ ______________  

5  konsultin  valinta  P __________ _________ _____________  
_6  konsultin  palkkiomuoto  P _________ _________ ____________  
_7  suunnitelmien laatutaso  P __________ _________ _____________  
_8 urakoiden osittelu  P _________ _________ ____________  
_9 riskialttiiden  töiden turvallisuusjärjestelyt  P __________ _________ _____________  
10  
- 

henkilökohtainen onnettomuus  projektin 
 avainhenkilölle _________ __________ _________ _____________  

11  kustannusten hallinta  P __________ _________ _____________  
12  lisä-  ja  muutostöiden hallinta  P _________ _________ ____________  
13 
-  

suunnitteluaikataulun pitävyys  ja  
suunnittelun eteneminen __________ __________ __________ ______________  

14 toteutustekniikka,  töiden yhteensovittaminen  P __________ __________ ______________  
15  
- 

uudet  tai  huomiotta jääneet 
viranomaismääräykset _________ _________ _________ ____________  

16  dokumentointi (laatu ym.)  P __________ _________ _____________  
17 aatuongelmat  P __________ _________ _____________  
18  käytettävät aliurakoitsijat  P _________ _________ ____________  
19  ulkopuoliset materiaalin tomiftajat  P _________ _________ ____________  
20  liikenneturvallisuuden hallinta  P __________ _________ _____________  
21  
-  

luonnonmullistukset  tai  muut ennalta 
arvaamattomat ongelmat _________ __________ _________ _____________  

22 vmpäristöriskit  P _________ _________ ____________  
23  pysyvät, ei rahalla korvattavat ongelmat  P __________ __________ ______________  
24  ulkopuoliset jäujestöt  ja  yksilöt T,P __________ _________ _____________  
25 ympäristöasioihin  liittyvät luvat T,P _________ _________ ____________  
25 'yöntekijöiden  pätevyys,  kokemus  _________ __________ _________ _____________  
27 työaikainen laadunvalvonta  P __________ _________ _____________  
28  kriittiset välitavoitteet _________ __________ _________ _____________  
29 työmaaliikenne  P _________ _________ ____________  
30  suunnittelijan kyky toimittaa aineistoa __________ __________ __________ ______________  
31  riskit, jotka liittyvät tulevaisuuden tarpeiden 

aliarviointiin  tai laiminlyöntiin (mm. _________ __________ _________ _____________  
32 työsuontteiden  hallinta  P _________ _________ ____________  
33 työmäänen  oleellinen muuttuminen _________ __________ _________ _____________  
34 työvirheet,  jotka liittyvät  projektin  _________ _________ _________ ____________  
35 
-  

työvaiheiden aloittamisajankohtien 
voimakas riippuvuus edellisistä työvaiheista _________ __________ _________ _____________  

36  materiaalin toimitus ongelmat __________ __________ __________ ______________  
37 urakoitsijan  konkurssi ___________ ___________ ___________ _______________  
38 
- 

työaikainen työkohteiden  suojaaminen 
(esim. siltatyömaa) _________ _________ _________ ____________  

3P 4oteutuksen  aikaiset onnettomuudet __________ __________ __________ ______________  
40  

- 

onnettomuudet tien käytössä, joiden olisi 
pitänyt olla suunnittelukriteerinä vahingon 
eoduntamjele __________ __________ __________ ______________  

4 'yövaihekohtainen  suunnittelu  P __________ _________ _____________  
42 toteutusajan  kohdan muuttuminen 



Hankintamenettelyjen riskienhallinta 
LIITTEET 

STYH-Sopimus  Vastuunjako  Kerroin Vaikutus Todennäköisyys  
1  alan  markkinatilanne  I  __________ __________ ______________  
2  sopimusasiakiat  ja  sopimustekniset nskit T,P _________ __________ _____________  
3  palkkiomuoto  T  _________ __________ _____________  
4  riittävä määrä  tarjoajia  T  _________ _________ ____________  
5  sopimuskauden pituus  T,P _________ __________ _____________  
6  rahoitusyhtiön  vakavaraisuus  T,P _________ _________ ____________ 
7  -  vakuutukset  T,P _________ __________ _____________ 

-  suunnitelmien laatutaso  P  __________ __________ ______________ 
- urakoiden osittelu  P  _________ _________ ____________ 

lähtötietojen  oikeellisuus  I  _________ _________ ____________  
11  tilaajan organisaatio  T  _________ _________ _____________  
12  aikataulun pysyvyys  T,P _________ _________ _____________  
13  muutoksien hallinta  T,P _________ _________ _____________  
14  sidosryhmien sitouttaminen TP _________ _________ ____________  
15  
-  

koordinointi, informaation kulku  en  
osapuolten välillä  

T,P 
_________ __________ _________ _____________  

1  onsultin  valinta  P  __________ __________ ______________  
17  
- 

suunnittelukonsuttin  osaaminen,  tietotaitoja  
kustannustietous 

P  
__________ __________ __________ ______________  

18  vuorovaikutus  urakoitsijan  ja konsultin  välillä  P  ___________ ___________ _______________  
19  
- 

valitut  ratkaisuvaihtoehdot,  suunnitelmien  
totetuttamiskelpoisuus 

P  
___________ ___________ ___________ _______________  

20  
- 

ratkaisuvaihtoehtojen  taloudellisuus  ja  
kustannustehokkuus 

P  
___________ ___________ ___________ _______________  

21  -atkaisuvaihtoehtojen elinkaankestävyys  P  __________ _________ ______________  
22  
-  

materiaalien  hinnan  kehittyminen  
(kustannustason nousu)  

P  
___________ ___________ ___________ _______________  

23  tavoitteiden määrittely,  tuotevaatirnusten  
määrittely ___________ 
aliurakoitsijat 	 ________  

T  
__________ __________ __________ ______________  

24  P  _________ _________ _____________  
25  tilaajan tekninen osaaminen  innovaatioiden 

 suhteen______ 	 _______ 
Tilaajan  ja/tai urakoitsijan  heikko 

 Isiantuntemus 

__________ __________ __________ ______________  
26  

___________ ___________ ___________ _______________  
27  
- 

tilaajan velvollisuuksien  laiminlyönti 
(päätaksenteko, myötävaikutusveivollisuus) _________ __________ _________ ______________  

2  ahoitus _________ _________ _________ _____________  
29  vakuutukset  ___________ ___________ ___________ _______________  
30  urakka-asiakirjojen tarkkuus  esim.  määrien 

osalta __________ __________ __________ ______________  
31  suunnitelmien  valmiusaste  (tarkastus  ja 

 hyväksyminen)  _________ _________ _________ _____________  
32  luotettavien  yhteistyökumppaneiden 

löytäminen __________ __________ __________ ______________  
33  vuorovaikutus  urakoitsijan  ja  suunnittelijoiden 

välillä ___________ ___________ ___________ _______________  
34  rahoituksen  riitiävyys  (kok.  kustannustason 

nousu,  vuosirahoitus) ___________ ___________ ___________ ________________ 
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LI  lITE  ET 

LuTE  1 B:  RISKIT  JA  HANKINTAMENETTELYT  

T-Urakka  

PÄÄURAKKA 

T  = tilaala  
P  =  Palvelun tuottaja 	RK = riskikerroin  

RISKIT 

Toteutus  __________ Vastuunjako  Kerroin Vaikutus Todennäköisyys  
_1  lähtötietojen oikeelisuus __________ T,P __________ __________ _____________ 
- oohja-  ja  perustamisolosuhteet  I  ________ ________ __________ 
- orojektin  organisaatio,  resurssimitoitus T,P __________ __________ _____________ 
- ikataulun pitävyys  P  __________ __________ _____________ 
-  konsultin  valinta  I  __________ __________ _____________  

konsultin  palkkiomuoto  T  __________ __________ _____________ 
7  -  suunnitelmien laatutaso  I  __________ __________ _____________ 

urakoiden osittelu  P  __________ __________ _____________ 
iskialthiden  töiden  turvallisuusjäl]estelyt  P  __________ __________ _____________ 
työsuoritteiden  hallinta  P  _________ _________ ____________  
kustannusten hallinta  P  __________ __________ _____________  
lisä-  ja  muutostöiden hallinta  P  __________ __________ _____________ 
työvaihekohtainen  suunnittelu  P  __________ __________ _____________ 
toteutustekniikka,  töiden  yhteensovittaminen  P  _________ _________ ___________  

I  työaikainen laadunvalvonta  P  __________ __________ _____________  
dokumentointi (laatu  ym.)  P  __________ __________ _____________  

7  laatuongelmat  P  __________ __________ _____________  
käytettävät  aliurakoitsijat  P  __________ __________ _____________  
ulkopuoliset materiaalin toimittajat  P  __________ __________ _____________ 
'iikenneturvallisuuden  hallinta  P  __________ __________ _____________ 
työmaaliikenne  P  _________ _________ ____________ 
ympäristöriskit  P  __________ __________ _____________ 
oysyvät,  ei rahalla  korvattavat  ongelmat  P  __________ __________ _____________ 
jlkopuoliset jär)estöt  ja  yksilöt  T,P __________ __________ _____________ 
ympäristöaisioihin  liittyvät luvat  T,P __________ __________ _____________  
työntekijöiden pätevyys,  kokemus  __________ __________ __________ _____________  

27  
- 

henkilökohtainen onnettomuus  projektin 
 avainhenkilölle _________ _________ _________ ____________  

28  kriittiset  välitavoitteet __________ __________ __________ _____________  
2  ,uunnittelijan  kyky toimittaa aineistoa  __________ __________ __________ _____________  
30  
-  

suunnitteluaikataulun pitävyys  ja  
suunnittelun eteneminen  __________ __________ __________ _____________  

31  

- 

rlskit,  jotka liittyvät tulevaisuuden tarpeiden 
 aliarviointiin  tai  laiminlyönthn  (mm. 

 pilantuneet  maat)  __________ __________ __________ _____________  
32  
- 

uudet  tai  huomiotta jääneet 
 viranomaismääräykset __________ __________ __________ _____________  

33  työmäärien  oleellinen muuttuminen  __________ __________ __________ _____________  
34  työvirheet,  jotka liittyvät  projektin 

 suunnitteluun, tekniikkaan  tai  toteutukseen  ___________ ___________ ___________ ______________  
35  
-  

työvaiheiden aloittamisajankohtien 
voimakas riippuvuus edellisistä  työvaiheista __________ __________ __________ _____________  

38  materiaalin toimitus ongelmat  __________ __________ __________ _____________  
37  urakoitsijan  konkurssi  __________ __________ __________ _____________  
38  
- 

työaikainen työkohteiden  suojaaminen 
 (esim.  siltatyömaa)  __________ __________ __________ _____________  

39  toteutuksen aikaiset onnettomuudet  __________ __________ __________ _____________  
40  onnettomuudet tien käytössä, joiden olisi 

pitänyt olla  suunnitteluknteennä  vahingon 
 tountamielessä _________ _________ _________ ____________  

41  
-  

luonnonmullistukset  tai  muut ennalta  
arvaamattomat ongelmat  __________ __________ __________ _____________  

42  toteutusajan  kohdan muuttuminen  ______ __________ __________ _____________ 
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LIITTEET  

T-Urakka  
sopimusasiakiriat  ja  sopimustekniikka 

Vastuunjako  Kerroin Vaikutus Todennäköisyys  
_1  T,P __________ __________ _____________  
_2  palkkiomuoto T,P __________ __________ ____________  

3  urakka-asiakitjojen tarkkuus  T  __________ __________ _____________  
4  alan  markkinatilanne  T  __________ __________ _____________  

_5  riittävä määrä  tarjoajia  I  __________ __________ ____________  
_6  lähtötietojen olkeellisuus  T  _________ _________ ____________  
_7  aikataulun pysyvyys T,P __________ __________ ____________  
_8  suunnitelmien laatutaso  I  __________ __________ ____________  

9  urakoiden osittelu  P  __________ __________ _____________  
10  nskialttiiden  töiden työturvallisuusjärjestelyt  P  __________ __________ ____________  
11  työsuotitteiden  hallinta  P  __________ __________ ____________  
12  kustannusten hallinta  P  __________ __________ ____________  
13  lisä-  ja  muutostölden  hallinta T,P __________ __________ ____________  
14  työvaihekohtainen  suunnittelu  P  _________ _________ ___________  
1-5  llikenneturvallisuuden  hallinta työmaalla  P  __________ __________ ____________  
16  työvirheet  P  _________ _________ ___________  
17  työaikainen laadunvalvonta  P  __________ __________ _____________  
19  dokumentointi (laatu ym.)  P  _________ _________ ____________  
19  laatuongelmat  P  __________ __________ ____________  
20  käytettävät aliurakoitsijat  P  __________ __________ ____________  
21  ulkopuoliset materiaalin toimittajat  P  __________ __________ ____________  
22  Rahoitusyhtiön  vakavaraisuus T,P __________ __________ _____________  
23  työmaaliikenne  P  __________ __________ ____________  
24  ympänstönsikit  P  _________ _________ ____________  
25  Sopimuskauden pituus  I  __________ __________ ____________  
26  Tilaajan organisaatio  T  __________ __________ _____________  
27  
-  

Koordinointi, inforrnaationkulku  en  
osapuolten välillä 

T,P 
_________ __________ __________ ____________  

2R  Sidosryhmien sitouttaminen T,P _________ _________ ____________ 
2il Konsuttin  valinta  I  ________ ________ __________  
30  
-  

Suunnittelu  konsultin  osaaminen, tietotaito  
ja  kustarinustietous 

T  
___________ ___________ ___________ ______________  

31  Vuorovaikutus urakoitsijan  ja konsultin  välillä  T  __________ __________ _____________  
32  
- 

Ratkaisuvaihtoehtojen  taloudellisuus  ja  
kustannustehokkuus 

T  
__________ __________ __________ _____________  

33  Ratkalsuvaihtoehtojen elinkaankestävyys  T  __________ __________ ____________  
34  
-  

Tavoitteiden määrittely, tuotevaatimusten  
määrittely 

I  
_________ __________ __________ ____________  

35  
- 

toteutustekniikka,  töiden yhteensovittaminen  
(tandistus) 

P  
__________ __________ __________ _____________  

36  Vakuutukset  P  ________ ________ __________  
37  Materiaalien  hinnan  kehittyminen  T  __________ __________ ______________  



Hankintamenettelyjen riskienhallinta 

LIITTEET  

LuTE  1 B:  RISKIT  JA  HANKINTAMENETTELYT 

YLLAPIDON  JA  HOIDON  URAKAT  
YLLÄPITO  JA  HOITO  

I  =  tilaaja  
P  =  Palvelun tuottaja 	RK riskikerroin  

RISKIT 

Ylläpito  Vastuunjako  Kerroin Vaikutus Todennäköisyys  
- ,lläpidon  toteutus  P _________ _________ _______________  

2  
-  

saavutetaanko laatuvaatimuksten  mukaiset  
tavoitteet  

T,P 
_________ _________ _________ _______________  

3  muutolcsien  hallinta  T,P ________ ________ _____________  
4  dokumerrtaatlo  P _________ _________ _______________  
5  eliurakoitsijat  P __________ __________ ________________  
6  aliurakoitsijoiden  hallinta  P _________ _________ _______________ 
7  -  elle aiheutetut  vahingot  T,P __________ __________ ________________ 

-  Piilevät virheet  ___________ __________ ___________ _________________ 
Rahoitusriskit ____________ ___________ ____________ __________________  
Liikenteen ohjaus  päällystystöissä __________ __________ __________ ________________ 

iikenteen  turvallisuus  päällystystöissä __________ __________ __________ ________________  
Kustannusarvio  __________ __________ __________ ________________  
Kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot  _________ _________ _________ _______________  
Muutokset  vaatimuksissa __________ __________ __________ ________________  
Vuosittainen  budjettirahoitus _________ _________ _________ ______________ 
Ympäristöasioihin  liittyvät luvat  __________ _________ _________ _______________  

17  TIen  arvon määrittäminen sopimuskauden  __________ _________ _________ _______________ 

io  o_____________________________________  Vastuunjako  Kerroin Vaikutus Todennäköisyys  
-  hoidon toteutus  P ________ ________ ____________  

2  
-  

saavutetaanko  laatuvaatimusten mukaiset  
tavoitteet  

T,P 
_________ _________ _________ ______________  

3  muutoksien hallinta  T,P __________ __________ _______________  
4  dokumentaatio  (laatu  ym.)  P _________ _________ ______________  
5  aliurakoitsijat  p  __________ __________ _______________  
6  eliurakoitsljoIden  hallinta  P __________ __________ _______________ 
7  -  tielle  aiheutetut  vahingot  P __________ __________ _______________  
8  piilevät virheet  T,P _________ _________ ______________  
9 'silevät  virheet hoidon jälkeen  T,P __________ __________ _______________ 

evaluointl hoitourakan  jälkeen  I  __________ __________ _______________ 
Rahoitusrlskit ____________ ____________ ____________ __________________  
Kustannusarvio  __________ _________ _________ ______________  
Kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot  __________ _________ _________ ______________  
Muutokset  vaatimuksissa __________ _________ _________ ______________  
Vuosittainen  budjettirahoitus __________ _________ _________ ______________ 
Ympäristöasioihin  liittyvät luvat  ___________ __________ __________ _______________  

17  Liikenteen turvallisuus  ___________ ___________ ___________ _________________  

5 	mus  Vastuunjako  Kerroin Vaikutus Todennäköisyys  
- sopimusasiakinat  ja  sopimustekniset  riskit  T,P _________ _________ ______________  

2  palkkiomuoto T,P _________ _________ ______________ 
-  elan markkinatilanne I  __________ __________ _______________  

4  riittävä määrä  tarjoajia  I  _________ _________ ______________  
5  

-  

tavoitteiden 	määrittely, 	tuotevaatimustesten  
määrittely  

T  
__________ _________ _________ ______________  

_6  lähtötietojen  oikeellisuus  I  __________ __________ _______________  
_7  tilaajan organisaatio  T _________ _________ ______________  

8  koordinointi, informaation kulku  en  osapuolten  
välillä  

T,P  
___________ __________ __________ _______________  

9  muutoksien hallinta  T,P _________ _________ ______________  
10  sldosryhmien sitouttaminen T,P _________ _________ ______________  
11  aikataulun pysyvyys  P __________ __________ _______________  
1"  irakolden osittelu  T _________ _________ ______________  
13  aliurakoitsijat  P __________ __________ _______________  
141  Sopimuskauden pituus  T  _________ _________ ______________  
15  Raholtusyhtiön  vakavaraisuus  T,P __________ __________ _______________  
16  Vakuutukset  P _________ _________ ______________  
17  Materiaalien  hinnan  kehittyminen  T,P _________ _________ ______________ 



Hankintamenettelyjen riskienhallinta 

LIIITEET 

LuTE  2:  ESIMERKKI RISKIEN VAIKUTUKSISTA  -  KARJAAN  OHIKULKUTIE  (TAULUKKO  JA  HANKEKORTTI) 
- 

Rakennus  
suunnittelu  

- 

- 

!__  
_2  

- 
 Riski  

_____________ 
1  nassatasapaino  

maaperosuhteeUgeotecniIkka  
matenaslit -____________  

SI,öIn.n  (8) 	Strat.glnen  (S),  
Ulkoinon  (U) 	Operattivinen  (0)  

Vahinko  (V),  
Taloudellinen_fT) 

teho  
Riski- 	Toden-  
k.rron 	näkÖ-  

syys  
_____________ 

Vaiku. 
tus  

Huom 

______________________  
S 	0 

U 	 0 

1 	1 
6 	2 
1 	1 

1  
3  
1  

_______________________  
______________________ 
_______________________ 

hjave _______ S,U 	O,V  6,  - 
___-_  i_  katauIun pys»'yys ____________ _____________________________ _______  9  _____ 

__________________ 
_______________________ 

______  
-  

i  tjeil  rakenne  ___________ - 
___________ 

_______  6  _______________________ 
ii  sifiatlaslikulut ________ _____  6  ___ ________________ 

- 

T  

______ 

--  
!Q1  

--- 

I 	knnaIIistekniIkka  (vesi.  viemërt, kaukolampø) ___________  
________________ 
SO 
SO 
0 

8  _______________________  
kaapsilt 

- 	somusas4akrjat  Ja  sopimuekniset  riskit  
alkkiomuodot  
irakka-ss1aen  tarkkuus  esim. mtsn osaita  

___________ 
S 
S 
S 

_______  2  
B  
2  
4 1  

_____ _______________________  
__________________ 
_______________ 

!4 !miusaste (taikastusjs hyvsyminen) _____________  21  
______________ 

RHK:n tsrkastusl 
________  98  5aan markkiriatilanne  U  S,O  8  

____ 
MuurIa-Loha kytkenta? 

_________  _9__ 

	

6  nittava maora tariIa 	 U 

	

muskaudenpituus 	 S,U - 
S 9  ____________________ 

________ i_c S.O,T  
Oj  

I  _________________ 
__________________ ________  101 8  rahoItus 	 S,U  

________  102  gvskuutukset 	 S.0  Oj  I  _________________ 
_________  103 10  matetlaalien  hinnan  kehittyminen (kustannustason nousu) 	U T 1  ____________________ 
________  104 11  tavoltteden mritteIy, tuotevsatlmusten m&itteIy 	 S,U S.O.T  I  ___________________  

__________ 
105 12  tilaaJan  velvollisuuksien  IsiminIynti (päátäksenteko, 	 S 	 0 

myotvaikutusveIvoiiisuus..) 	 - 
13  tllsaan  tekninen  ossaminen innovaatioidei  suhteen 	 S 	 S 	__________  

illeaJan ja/tai urakoitsijan  heikko asiantuntemus 	 SJ 	$O,V _______  
15  lahtöketc(en olkeellisuus 	 S,LJ 	SO.V,T  

2  Uudet ratkaisut  
_______________________ 

_________  106 I  'fyi  edellinen  
_______  107 14  3  Murekoltsljat 
_________  108 I  ____________________  

___________ 
109 16  rakentarnisalueen  pohja-ja  perustamisolosubteet (pohjavesL  

kallion/moreenin  pinnan  korkeus,  maalajikerrokset) 
U 	 OV,T  

_____________________________ 
1 4  

_________________________ 
_________  110 17  prc(eklin  organisaatio.  resurssimitoltus  ,U 	 0 2  ____________________ 
________  111  18tiiaaanorganisaatio - 	-- 	- 

työntekiJöiden ptevyys.  kokemus  
-- 	_..9_________  2  __________________ 

_________  112 19  .0 	S,O  
_____ ____ -  

1  Ailurakolteljat 
______  113  2OhenkUäkohinenonnedomuusprelcUnavainhenkÖlte  0  ________ 

 S 	 0 
1  ______________  

114 21  koordinointi, informaation kulku  ed  osapuolten välillä  2  PonJaveel, suunnitelmatiedon 
vaiivaminen 

__________  115 22  muutoksien hallinta  __________________ O,V ________ 
________  116123  eldo&t%mien sitouttaminen  .0  Sj  - - ___________________ 
_______  11724  aikataulunpyyyys O,V - - - - - ________ 
__________  1181 25  kriittiset  valitavoitteet _________________________ -  Radan  alikulku  
_______  1191  26luotettavienyht&styäkumppaneldenlöylaminen  .0 	S,O.T - - ________________ 
__________  1201 27  konsultin  valinta  (mikáli  sis,  suunnittelua) 	- 

konsultin  palkkiomuoto 
S,O,T __________ - - _______________________ 

________  121128  O,T - ___________________ 
__________  122 29  suunnittelukonsultin  osaaminen,  tietotaitoja kustannustietous O,T _______________________  

123 30  valitut  valhtoehtoratkaisut,  suunnitelmien  toteuttamiskelpoisuus O,V,T -  Silta,  pohjaveal, 
__________  124 31  vuorovaIkutus urakoitsijan  ja  suunnittel)joiden v8lillit _________  0 	____________  

S,0  
4 _2  _______________________  

125 32  urakoitsijan  ja konsultin  vitlinen  arvostus  _______________________  
126  retkalsuvaihtoehtoehtojen  taloudellisuus  ja  kustannustelrokkuua 

ratkaisuvaihtoehtjen ehnkaarikestävyys  
________ O,T ____________________ 

________  127 34  U .0,1 _6 _2  -  Mm.  potijaveslsuojaukset 
_______  128 35  suunnItelmien  laatutaso 	-- ________________ 

suunnittelualketaulun pitavyys  ja  suunnIttelun etenemInen  
______  0.1 _6  - - _______________ 

_______  129136  0,1 _8 4  - ________________ 
__________  130 37  suunnIttelIjan k*y  toimittaa aineistoa  _________  0  _____________  ,__6 3  ______________________  

_______ 
3 38  riskit, jotka  lIittyvät  tulevaisuuden tarpeiden  aliarvlointiin  tai 

Ialminlyö(k(mm. pilantuneet  mast)  - _____ __________ 
2  

- - - ________- _______ 
_______  39  uudet  tai  huorniotta  jääneet  viranoniaIemä8ykset  

urekoiden osittelu  
0  ________________ 

________  40  0,1 
0,V,T  

4 
_6 

2  
___2  - 

___________________ 
Siltatyörnaa _________  41  rlskialthiden  töiden  työturvallisuuärjestelyt 	 S,U 

__________  42  työsuocitteiden  hallinta 	 S 	 0,1  - - - ______________________ 
__________  43  työniäärien  oleellinen muuttuminen 	 - 	_______________________ 

kustannusten hallinta 	 S.0 
- - - -- 	_____________ 

________  1 44  S,0.T 
 0 

9 
2  

3  
- 
- 
- 

Mand.pairreellinen polijaveel  
________________ 1 45  rahoituksen  rilttävyys  (kok.  kustannustason nousu.  vuosirahoitus)  

_________  140 471158-ja  muutoetöiden  hallinta  _______________  0,1  -  3  - ____________________ 
__________  14 48  työvaihekohtainen  suunnittelu  0 6 2  - Allkulun mand. tunktisus 
_________  14 49  totautustekniikka,  töiden  yhteensovittarninen (tandistus)  ,O 8 4  -  Em.,  kaapelointi,  kunnan työt  

____________  
143 50  työvirheet,  jotka liittyvät  projektin  suunnitteluun, tekniikkaan  tel  

toteutukseen  ____________ 
0.V 

________________________________  
4 2  Silta  

144J 
J  

51  tyttvaiheident aloittamisojankohtien  voimakas riippuvuus  
edellisistä  työvaiheista 

0,V 
___________________________ 

9 3  Silta, kannen  erlstitrnlnen  
_______________________ 

__________  14J 52  työaikainen laadunvalvonta  0 12 4  _______________________ 
!I53dokumenönti  (laatu  ym.)  0 8 4  - ____________________ 

_______ 14,Js4laatuongelmat  ,U  0,V,T  __4 2  - ________________ 
_________  148 55  käytettilvat aliurakoitsijat  ,U  S,0,V.T  U 3 3  - Urakoitsijalla 
_________  14  ulkopuolisetmateriaalintoimittajat  ,U  ____________  I 2 2  - ____________________ 
__________  150  materiaalin toimitus ongelmat  __________ ______________  ___2 2  - ______________________ 
___________  15  'irakoitsijan  konkurssi  ____________ _________________  3 1  - _________________________ 
________  15  työaikalnen tyokohteiden  suojaaminen  (esim. slltatyörnaa) ____________  12 3 4  Rsntaradan  tunneli  

________ 
1 
- 

61  
-  

liikenneturvallisuuden hallinta työmaalla, jossa työskentelee  
useita  urakoilaijolta, 

S,U 
________ 

S,0.V  
___________ 

4 2 
- 

2  
- _________________ 

_________  155 62  työmaaliikenne S,U  0,V ___6 3  ___________________ 
_________  156 63  vmparistörisldt S,U  0,V 8 4 ___2  Pohjaveai 
__________  15 66  toteutuksen aikaiset onnettomuudet  S,U V,Q  3 1 3  ______________________  

___________ 
160 
- 

67  
- 

onnettoniuudet  tien käytössä, joiden olisi  pltanyt  olla  
',uunnitteliicriteerinä  vahingon  tmiuntamielessa _______________ 

2 
- 

1 2  
_______________________ 

___________  16 56  'rvaw(,  ei rahalla  korvattavat onmat - 
U 

__________  3 __, ___1 3  Pohjaveden  pilaantuminen? 
___________  162 69  ulkopuoliset, toimintaa haittaavat tekijät (aktivistit  ym.)  0,1 ___4 2 2  _______________________  

163 70  luonnonmullistukset  tai  muut ennalta arvaamattomat ongelmat  
(talvi tulee todella aikaisin  tai  jatkuu pitkälle kevääseen, 
kaivutöiden  aikana löytyy vanhoja esineitä  tai  rakennuksia, jotka 

 on  suojeltava,  saastunaita  maa-alueita löytyy paikoista, joissa  el 
 sitä tutkimusten mukaan pitäisi olla)  

U  0.V,T  

____________ 

6 2 3  Kaatopaikan läheisyys, 
saastuneet maa-alueet  

__________  164 7  'oteutusan  kohdan muuttuminen  ______________  6 3 2  ______________________ 



70 
	

Hankintamenettelyjen riskienhallinta 
LIITTEET  

WY 
	 Karjaan läntinen ohikulkutie  

UAL  JN1j 
Luer  maan  epi 
	 30 11.2003  

HAN  KEKO  R TT 

NYKYT1LA  JA  ONGELMAT  
•  Yleisten teiden verkko  on  puutteellinen Karjaan 

keskustan alueella Yhteys Pohjan suunnasta 
valtatielle  25  (Karjaantie/Turuntie)  kulkee ase-
makaavoitetun alueen halki kokoakatua pit-
kin. Lisäksi Mustionjoen silta  on  kapea  ja  sallii 
liikenteen  vain  yhteen suuntaan kerrallaan. Yh-
teydet kaupungin ydinkeskustasta  radan  poh-
joispuotelta etelapuolelle  ja  valtatielle  länteen 
ovat niin ikään hankalat 

•  Yhteys valtatieltä Bäljarsin teollisuusalueelle  ja 
 jateasemalle  kulkee tasossa  radan  poikki joka  

on  riski  radan  liikennnnin  kannalta 

Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmalliset 
kohteet ovat juuri läpikulkuliikenteen rasittomat 
katuosuudet Tanimisaarentiella  Nils  Grabben - 
kadulla, Karjaantiellä. Turuntiellä  a  Maasillan-
tiella.  Näillä kaduilla onnettomuusasteet ovat 
selvàsti korkeammat kuin taajamien  teilla ja 

 kaduilla keskimaarin (kartta takasivullal. 

Vallaikaisena toimenpiteena  on  ollut esillä 
Mustionjoen  sillan  sulkeminen raskaalta liiken-
teeltä Samalla raskaan hikenteen läpikulkulli-
kenne kiellettaisiin Karjaan katuverkolla.  Sillan 

 sulkeminen aiheuttaisi elinkeinoelämälle välit-
toniästi vahintaan  0.55  ME:n lisakustannukset 

 vuosittain 

Suunnittelualueen  tuntumassa  on  Karjaan puo-
lella jonkin verran pientaloasutusta. AJuetta 
ymparolv8t mets8t joihin useilta phoilta  on 

 suora pa8sy. Liikenne asuntoalueen katuver
-kolla  on  l8hinn8  tonteille paattyva8 jonka lis8k-

si  Myllytien  kautta asuntoalueen l8pi kulkee  jat- 
teen  kasittelypaikan  liikenne. 

HANKE 
Karjaan ohikulkutie muodostaa Karjaan keskustan 
kiertav8n seudullisen tieyhteyden valtatielt8  25 

 Pohjan suuntaan osana maantietä  111  Ohikulku-
tien rakentamisella parannetaan tieyhtey1sia rau-
tateiden polkkisuunnassa Samalla luodaan uusi 
sujuva yhteys valtatielta  25  keskustaan sek8 Poh-
jan kunnan puolella Forsbyn  ja  Pentbyn  taajamiin 
sek3 turvataan elinkeinoel8män kuljetusten suju-
vuus. Hankkeesta  on  laadittu yteissuunnitelma 
vuonna  1995  Suunnitelmasta ei ote tehty toimen-
pidepaatösta .Vuonn  a 2003  laaditussa lisaselvityk-
sessä  on  tarkasteltu mandollisuu ksia edullisem-
paan toteutukseen Keskeisia ratkaisuja ovat: 

• Tammisaarentien liittyn-iä  rakennetaan kierto-
liittyrnan  8  

•  Hanko-Hyvinkää -radan  entaso  voidaan toteut-
taa joko ali-  tai  ylikulkuna Alikulkuratkaisua 

 suositellaan edullisempien kustannusten  ja va
-hisempien työnalkaisten liikennehaittqen 

 vuoksi. 
•  Pohjaveden suoiaus hoidetaan tavanomaisin 

keinoin (ilman kaukalorakennetta myos aliku
-lussa)  

• FÖrsbyntien  liittymä rakennetaan entasoluitty-
man  sijaan kiertoluittyrruana 

HANKKEEN VAIKUTUKSET  
+  Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta 

poistaen läpikulkuliikenteen asuinkadulta 
+ Liikenneturvaisuus  paranee  30  vuoden 

aikana siten.  etta  kuolleiden märä vahe
-nee  noin  2  kuolleen  ja  noin  30  loukkaan-

tuneen verran 
+  Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat 
Hankkeen kustannusarvio  on  radan  ylittavan 

 vaihtoehdon osalta  4.8  milj.  euroa  ja radan 
 auttavan vaihtoehdon osalta  4,3  milj  euroa 

 (MAKU  1149 1995=100).  euroa.  
Hanke  on  liikennetaloudellisesti  kannattava 

 Radan  ylittavan  vaihtoehdon luyötykustan-
nussuhde  on 1,6  -  2.0  ja radan  alittavan  1.8 

 -  2 1  Eri vaihtoehtoien suurempi luku  on 
 pelkan tiehankkeen hyykustannussuhde. 

Lisatietota 	 Tiehallinto,  Uudenmaan  tiepsri  I Leo  Kovula 

Pt4h&,n  0204 22 2707  
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LI  ITTE  ET  

LuTE  3  ESIMERKKI RISKIEN VASTUUN JAOSTA  TIENPIDON TOTEUTTAMISPROSESSISSA  SEKA ERI  
HANKINTAMENETTELYISSÄ  

WA,  YLEISSUUNNITTELU  
TOTEUTUSMUOTOJEN VASTUUNJAKO  

Riski  Kok.  sopimus  ST (mikali  YS 
 on_mtikana 

Kokonaissopimus  12S  
___________________________ 

Kokonaissopimus  OS  ___________________________ Täyspalvelu  ___________________________ Ylläpito  ja  hoito  ___________________________  

____________________________________  Tilaaja 	Palvelun 
tuottaja 

Tilaaja 	Palvelun 
tuottaja 

Tilaaja 	Palvelun 
tuottaja 

Tilaaja 	Palvelun 
tuottaja  

Tilaaja 	Palvelun  
tuottaja  _____________  

YVA  (mikäli mukana  
kokonaissopimuksissa) ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ _____________ _____________ 
YVA:n  vaihtoehtojen muodostaminen  
ja  vertaileminen ___________________________  

Yllättävät  ympäristötekijät  x 	 x x 	 x x 	 x x 	 x 

YVA:n  hyväksyminen  
(valitusmenettelyjen_vaikutus) ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________ _____________  

Yleissuunnittelu 

Informaation siirtyminen eri  
suunnitteluvaiheiden valita  ____________________________- ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________ _____________  

Vuorovaikutuksen hallinta  x x 	 x x x  

Tavoitteiden  
asettaminen/toteutuminen  x 	 x x x x 	 X  

Hallinnollinen käsittely  x 	 x x 	 x x 	 x x 	 x 

Vaikutusarviot  ja  niiden  (x) 	 x (x) 	 x (x) 	 x (x) 	 x arviointikriteerien_kestavyys ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________ _____________ 

Maaperäolosuhleeligeotekniikka  x x x x  

Kaavoituksen viivästyminen  tai  
muuttuminen ____________________________ ____________________________ ____________________________ 
Suunnitteluohjeista  poikkeavat 
ratkaisut _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _______________ _______________  

Kustannusarvio  x x x x  

H/K-suhde  (x) 	 x x 	 x (x) 	 x (x) 	 x  

Lainsäädännön muuttuminen (Oma 
lainsäädäntö,  EU)  ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ _____________ _____________  

Ohjeet, normit (muuttuminen)  x x x x  

Lausunnon antajien aikataulut  x x x x 

Rahoitusmuoto  x 	 x x 	 x X 	 X X  
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Rahoitukseen liittyvät riskit  (x) 	 x x x x  

Hankintamenettely  x x x x  

Jatkosuunnitteluprosessi  x x 	 x x x  

Riski  (YyA, yleissuunn.)  ________________________________ 
Kok.  sopimus  ST  (mikäli  ys 

on_miiknal 
Kokonaissopimus  12S  _________________________ Kokonaissopimus  13S  _________________________  Täyspalvelu  Ylläpito  ja  hoito  

________________________________________________ Tilaaja 	Palvelun 
ttjotfii 

Tilaaja 	Palvelun 
tjntthia 

Tilaaja 	Palvelun 
ttjottaip 

Tilaaja 	Palvelun 
tiiottai 

Tilaaja Palvelun  
ttintthi  

Konsultin  valinta (resurssit)  x x x x  

__________________ 

Toimivat markkinat; kilpailun  
riittvvvs _________________________________ _________________________________ _________________________________ 
Ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus  x x X X  

Meluntorjunta  x x x x  

Taloudellinen  toteuttamiskelpoisuus  (x) 	 x x 	 x x 	 X (x) 	 x  

Tekninen  toteuttamiskelpoisuus  x x 	 (x) (x) 	 x x  

Kunnallistekniikka  x x x x  
Maanpuolustus/huoltovarmuustavoit - 
tt _____________________________ ____________________________ 
Kaytettävyys  x x 	 x (x) 	 x x  

Maanomistajat  x x 	 x x x  

Maanlunastusvelvollisuus  x x x x  

Projektiseuranta  ja  dokumentointi  x 	 x x 	 x x 	 x x 	 x  

Laadunvarmistus  x x x x 

Lain  mukaiset  kaavajärjestelmät  x x x x  

Aikataulut  x x x x  
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LIITTEET  

TIESUUNNITELMA  
TOTEUTUSMUOTOJEN VASTUUNJAKO  

Riski 	 Kok.  sopimus  ST 	 Kokonaissopimus  12S 	 Kokonaissopimus /3S 	 Täyspalvelu 	 Ylläpito  ja  hoito 

Tilaaja 	Palvelun 	Tilaaja 	Palvelun 	Tilaaja 	Palvelun 	Tilaaja 	Palvelun 	Tilaaja 	Palvelun 
- 	 - 	 tuottala 	 tuottaia 	 tuottaia 	 tuottaip 	 tuottaja ____________  

Maaperäolosuhteetlgeotekniikka (xl 	 x x x  

Pohjavesi (xl 	 x x x  

Aikataulun pysyvyys  x x x  

Lainsäädännön muuttuminen (oma 
 lainsaadanto,  EU)  x 

___________________________ 
x 

___________________________ 
x 

___________________________ 
x 

___________________________ _____________ _____________  

Kadut  ja  kaavatiet  x x x x 

Yksityisteiden  liittymä-  ja 
 jarjestelysuunnitetma ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________ ______________  

Luonnonsuojelu  (x) 	 x x 	 x x 	 x x 

Ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus  x 	 x x x x 

Meluntorjunta  x 	 x x x x  

Kustannusarvio  x x x x 

Massatasapaino  x x  

Riittävä tiedottaminen asianosaisille  x 	 x x 	 x x 	 x x 	 x  

Maanomistajat  x x 	 x (x) 	 x x 

Lunastus-  ja  kaavoitusongelmat  x x x x  

Kunnallistekniikka  x x x x  

Kaapelit  x x x x 

Sähkölinjat  ja  maakaasujohdot  x x x x 

Tieympäristö  x x x x  

Teiden järjestelyt 

Liittyminen katuverkkoon 

Sillatja  rakenteet  x x x x  

Tunnelit  sekä muut erikoisrakenteet  
x x x x 
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Riski (tiesuunnitelma)  __________________________________ 
Kok.  sopimus  ST  (mikäli  YS  

nfl_mijkna 
Kokonaissopimusl2S ___________________________ Kokonaissopimus  /3S  ___________________________  Täyspalvelu  Ylläpito  ja  hoito  

_________________________________________________ Tilaaja 	Palvelun 
tiinftip 

Tilaaja 	Palvelun 
tiintthi. 

Tilaaja 	Palvelun 
tiinttip 

Tilaaja 	Palvelun 
tiinttpip 

Tilaaja  I 	Palvelun  
tiinttpi  

Materiaalit  x x x  

Ohjeet, normit (muuUuminen)  x x x x  
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LI ITTEET 

RAKENNUSSUUNNITTELU 
TOTEUTUSMUOTOJEN VASTUUNJAKO  

Riski 	 STYH 	 Kok.  sopimus  ST 	 ST-urakka 	 Täyspalvelu 	 Ylläpito  ja  hoito 

Tilaaja 	Urakoitsija 	Tilaaja 	Urakoitsija 	Tilaaja 	Urakoitsija 	Tilaaja 	Urakoitsija 	Tilaaja 	Urakoitsija  

Massatasapaino  x x x x  

Maaperäolosuhteet / geotekniikka  x x x x  

Materiaalit  x x x x  

Pohjavesi  x x x 	 x x  

Kuivatus  X x x x  

Suunnitelmien  toteuttamiskelpoisuus  x x x x  

Suunnittelijan kyky toimittaa aineistoa  X x x x  

Aikataulun pysyvyys  X x x x 

Tien  rakenne  x x x x  

Liittyminen  katuverkkoon  x x 	 x x 	 x x  

Yksityistiejärjestelyt  x x x x  

Sillat  ja alikulut  x x x x  

Tunnelit  sekä muut  erikoisrakenteet  x 	 x x X x  

Kunnallistekniikka (vesi, viemäri, 
 kaukolämpö) ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ _____________ _____________  

Kaapelit  x x x x  

Urakka-asiakirjojen tarkkuus  x x x x  

Riittävä määrä  tarjoajia  x x x x 	 x  

Tilaajan velvollisuuksien  laiminlyönti 
 (päätöksenteko,  

myötävaikutusvelvollisuus) 
x 

_____________________________ 
x 

_____________________________ 
x 

_____________________________ 
x  

____________________________ _____________ _____________  
Tilaajan tekninen osaaminen  
nnovaatroiden  suhteen  x x x x  

Lähtötietojen  oikeellisuus  x x 	 x x x  

Sidosryhmien sitouttaminen  x 	 x x 	 x x x 	 x  

Kustannusarvio  x 	 x x 	 x x 	 x x 	 x  
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Riski  (rakennussuunn)  Kok.  sopimus  ST  (mikäli ys 
on  mukana) Kokonaissopimus  /2S  ___________________ Kokonaissopimus  /3S  ___________________ Täyspalvelu  ___________________ Ylläpito  ja  hoito _________ _________  

Palvelun Tilaaja Palvelun Tilaaja Palvelun Tilaaja Tilaaja  Palvelun I  Tilaaja Palvelun 
___________________________________  tuottaja tuottaja tuottaja  i 	tuottaja _____________  tuottaja 
Suunnittelukonsullin  osaaminen,  
tietotaito  ja  kustannustietous x x x x  

Valilut ratkaisuvaihtoehdot,  
suunnitelmien toteultamiskelpoisuus x _____________________________ x ____________________________ x ____________________________ x _____________ x  _____________ 
Suunnitteluaikataulun pitävyys  ja  
suunnittelun eteneminen x x x x  

Lainsäädännön muuttuminen (oma  
lainsäädäntö,  EU)  x 

___________________________ x ___________________________ x ___________________________ x  _____________ _____________ _____________ _____________  

Ohjeet, normit (muuttuminen)  x x x x x  

Tekniset yksityiskohdat  x x x x  

Konsultin  valinta  x x x x  

Vuorovaikutus urakoitsijan  ja konsultin  

Valitut ralkaisuvaihtoehdot,  
stiiinniteImpn tnttittmiskiInniciiiic 

x 
_____________________________ x ____________________________ x x  

Ratkaisuvaihloehtojen laloudellisuus  ja  x ki ict2nnl icthkki  ii is  _______________________________ ______________________________ ______________________________ 
Ratkaisuvaihtoehtojen  
Iinkankstvvvs ___________________________ (x) ___________________________ x 	 (x) ___________________________ x ____________ X  _____________ _____________  

Suunnitelmien laatulaso  X X X X  
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TOTEUTUS  

Riski  

- 	 - 	 - 	
-  

TOTEUTUSMUOTOJEN VASTUUNJAKO  

STYH  Kok.  sopimus  ST ST -urakka  T-urakka  Täyspalvelu 

Tilaaja Urakoitsija Tilaaja Urakoitsija Tilaaja Urakoitsija Tilaaja Urakoitsija Tilaaja Urakoitsija  

Sopimusasiakirjatja sopimustekniset 
 riskit _______________ ________________ _______________ ________________ _______________ ________________ _______________ _______________ _______________ _______________ 

Palkkiomuodot  x x x x x x x x x x  

Urakka-asiakirjojen tarkkuus  esim. 
mrie.n  osalta  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________  
Suunnitelmien  valmiusaste  (tarkastus 

 lahiviksvminant _____________ ______________ _____________ ______________ _____________ ______________ _____________ _____________ _____________ _____________  
Alan markkinatilanne x x x x x x x x  

Riittävä määrä  tarjoajia  x x x x x  

Sopimuskauden pituus  x x x x x x  

Rahoitus  x x x x x x x x x  

Vakuutukset  x x x x x x  

Materiaalien  hinnan  kehittyminen  
(kustannustason_nntusit _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________ _____________ _____________ _____________  
Tavoitteiden määrittely,  
tuintevaatimustum maärittuulv _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________  

Tilaajan velvollisuuksien  laiminlyönti  x x X x X X X X X  

Tilaajan tekninen osaaminen  
innnyaatioidnsuihtumn _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________  
Tilaajan  ja/tai urakoitsijan  heikko  
asiantLuntemius _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 

Lähtötietojen  oikeellisuus  x x x x x x x x  

Pohja-ja  perustamisolosuhteet  x x x x x x  

Projektin  organisaatio,  resurssimitoitus  x x x x x x x x  

Tilaajan organisaatio  x x x x x x x  

Työntekijöiden pätevyys,  kokemus  x x x x x x x x x x  

Henkilökohtainen onnettomuus  
orniektinavainhenkilñlle _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________  
Koordinointi, informaation kulku eri  
osantuoltenyalillA _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________  
Muutoksien hallinta  x x x x x x x x x x 

Sidosrymien sitouttaminen  x x x x x x x x x x  

Aikataulun pysyvyys  x (x) x x x x 
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LIITTEET  

Riski (toteutus)  STYH  Kok,  sopimus  ST ST -urakka  T -urakka  Täyspalvelu  

Tilaaja Urakoitsija Tilaaja Urakoitsija Tilaaja Urakoitsija Tilaaja Urakoitsija Tilaaja Urakoitsija 

Kriittiset  välitavoitteet  x x x x x x x x x x  

Luotettavien  yhteistyökumppaneiden 
löytäminen ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________  

Konsultin  valinta  x x x x x  

Konsultin  palkkiomuoto  x x x x x  

Valitut  vaihtoehtoratkaisut,  
suunnitelmien  totenttarniskeinnisuus ______________ _______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

x  
______________  

Vuorovaikutus  urakoitsijan  ja 
 stiiinnittsluinidenvä!ill2 

_______________ _______________ ______________ 

_______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
Urakoitsijan  ja konsultin  välinen  
arvnsliis ______________ 

_______________ _______________ 

______________ 

______________ 

_____________ 

______________ 

_____________ ______________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ 
Ratkaisuvaihtoehtoehtojen 
taloudellisuus_a_kustanniistehokki_iis ________________ _______________ ________________ _______________ _______________ _______________ _______________ ________________ 
Ratkaisuvaihtoehtojen 

 slinkaarikp.stavvvs 

________________ 

______________ ______________ 

_______________ 

_____________ ______________ _____________ _____________ _____________ ______________ ______________  

Suunnitelmien laatutaso  x 

_____________ 

x x x x  

Suunnitteluaikataulun pitävyys  ja  
suunnittelun eteneminen  ______________ ______________ _____________ _____________ ______________ _____________ _____________ _____________ ______________ 

x  
______________  

Suunnittelijan kyky toimittaa aineistoa  x x x x  

Riskit, jotka liittyvät tulevaisuuden  
tarneiden aliarviointiin  tai  Iaiminlvöntiin ______________ ______________ _____________ _____________ ______________ _____________ _____________ ______________ ______________ ______________  
Uudet  tai  huomiotta jääneet  
virannmaismäaravkse.t ______________ _____________ _____________ ______________ _____________ _____________ ______________ ______________ ______________ 

Urakoiden osittelu  
______________ 

x x x x x  

Riskialttiiden  töiden  
turvallisuusiarieste!vt _______________ _______________ ______________ ______________ _______________ ______________ ______________ _______________ _______________ _______________ 

Työsuoritteiden  hallinta  x x x x x X  

Työmäärien  oleellinen muuttuminen  x x X X X  

Kustannusten hallinta  x x x x x x x  

Rahoituksen  riittävyys  (kok. 
 kustannustason nousu  vuosirahoitiis ______________ ______________ _____________ _____________ ______________ _____________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

Rahoitusyhtiön  vakavaraisuus  x x x x x x x x x 

Lisa-  ja  muutostöiden hallinta  x x x X X X  

Työvaihekohtainen  suunnittelu  x x x x x  

Toteutustekniikka,  töiden  
vhteensnvittaminen ______________ ______________ ______________ _____________ ______________ _____________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
Työvirheet,  liittyen  projektin  suunnitte-
lijijo__tekniikkaan_tai_totetitijkse.p.n ________________ ________________ ________________ _______________ ________________ _______________ ________________ ________________ ________________ ________________ 
Työvaiheiden aloittamisajankohtien 
rilnojivutis erleltisista tvövaiheista _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 
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LIITTEET  

Riski  STYH  Kok.  sopimus  ST ST -urakka  T -urakka  Täyspalvelu  

Riski (Toteutus) Tilaaja Urakoitsija Tilaaja Urakoitsija Tilaaja Urakoitsija Tilaaja Urakoitsija Tilaaja Urakoitsija  

Työaikainen laadunvalvonta  x X X X X  

Dokumentointi  (mm.  laatu)  x X X X X  

Laatuongelmat  x x x x x 

Kaytettavät aliurakoitsijat  x x x x x  

Ulkopuoliset materiaalin toimittajat  x x x x x  

Materiaalin toimitus ongelmat  x x x X X  

Urakoitsijan  konkurssi  x x x x x x x x x x 

Työaikainen työkohteiden  suojaaminen 
 (esim siltatvömaal _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 

x 
_____________ _____________ 

x 
_____________  

Liikenneturvallisuuden hallinta  x x x x x 

Työmaaliikenne  x x x x 

Ympäristöriskit  x x x x X x X X  

Pohja-  ja  perustamisolosuhteet  X X X X X X  

Ympäristdaisoihin littlyvat  luvat  x x x x x x x x x x  

Toteutuksen aikaiset onnettomuudet  X X X X X  

onnettomuudet tien  kaytössa.  joiden olisi pitänyt olla  
suunniltelukrileerina  vahingon  torjuntamielesva  X X  x x 

Pysyvät, ei rahalla  korvattavat 
onaFilmat _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________  
Ulkopuoliset, toimintaa haittaavat 

 te.kitat_(aktivistit_vm_1 _______________ ________________ _______________ _______________ ________________ _______________ 
x 

_______________ 
x 

________________ 
x 

_______________ 
x 

_______________  
Luonnonmullistukset  x x X X X X X X X X  

Toteutusajankohdan  muuttuminen  x x X X X  
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LI ITTEET 

HOITO  JA  YLLÄPITO  

Riski  
Tilaaja 

TOTEUTUSMUOTOJEN VASTUUNJAKO  

STYH 	 Hoito  ja  ylläpito 

Urakoitsija 	Tilaaja 	Urakoitsija 

Hoidon toteutus  x x  

Saavutetaanko  laatuvaatimusten 
mukaiset tavoitteet 

Kustannusarvio  x x  

Rahoitusriskit  x x x x  

Dokumentaatio  (laatu  ym.)  x x  

Aliurakoitsijoiden  hallinta  x x  

Liikenteen ohjaus  päällystystöissä  x x  

Liikenteen turvallisuus  päällystystöissä  x x  

Kolmannelle osapuolelle aiheutuneet  
whinnot _____________________________  
Tielle  aiheutetut  vahingot  x x  

Piilevät virheet  x x x x  

Piilevät virheet hoidon jälkeen  x X  

Evaluointi hoitourakan  jälkeen  x x x x  

Muutokset  vaatimuksissa  x x  

Muutoksien hallinta  x x x x  

Vuosittainen  budjettirahoitus  x X  

Ympäristöasioihin  liittyvät luvat  x x 

Tien  arvon määrittäminen  
sopmuskauden  lopussa  x x X X  
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LIITTEET  

RAHOITUS  
TOTEUTUSMUOTOJEN VASTUUNJAKO  

Riski 	 STYH 	 Kok,  sopimus  ST 	 ST -urakka 	 T -urakka 	 Ylläpito  ja  hoito 

Tilaaja 	Urakoitsija 	Tilaaja 	Urakoitsija 	Tilaaja 	Urakoitsija 	Tilaaja 	Urakoitsija 	Tilaaja 	Urakoitsija  

Kokonaisrahoitus  (riittääkö rahoitus  
hankkeeseen)  

x x 	 X X 	 X X x  

Cash-flow  (esim pääurakoitsijalta 
aliurakoitsijoitle) 

Sopimustakuut  x x x x x  

Luottoriski  (rahoittaja, konsultti/ 
urakoitsija,  alikonsuitti/-urakoitsija),  _______________________________ _______________________________ ______________________________ ______________ 

Yhteistyökumppanitlkonsortio,  x 	 x x x  

Vakuutukset  x 	 x x 	 x x 	 x x 	 x x x  

Valuuttariski  x x x x  
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