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VÄYLÄNHOIDON HANKINTAKOKEILU (VHK), 
TILANNEKATSAUS  JOULUKUU  2004  

TIWISTELMÄ 

Merenkulkulaitos  asetti syyskuussa  2001 väylänhoidon hankintakokei
-lim  työryhmän (VHK) tavoitteena koota kokemuksia entistä laajem-

masta väylänhoidon hankinnasta. Työryhmän tehtävät voidaan jakaa 
seuraavasti: 

- 	seurata piireissä tapahtuvien hankintakokeilujen tarjous- 
pyyntöjä, tarjouskäsittelyä, sopimuksia  ja  itse kokeiluja 

- 	edesauttaa hankintatoimintaa  mm.  laatimalla tarjous- 
pyyntöj  en vakiomateriaalia  ja väylänhoidon ohj eistusta 

 sekä selvittämällä vastuukysymyksiä 
- 	analysoidaja  raportoida kokeilun tulokset 

Piirit käynnistivät hankintakokeilun aikana kandeksan urakkaa. Koke-
mukset u.rakoista ovat voittopuolisesti positiiviset. Sopivia urakoitsij oi

-ta  on  löytynyt uskottua enemmän  ja  uusia  on  ilmaantunut, myös ras-
kaalle väylänhoitotyölle. Urakoitsijat ovat suoriutuneet tehtävästä hy-
vin  ja  yhteistyö  on  sujunut ilman suurempia ongelmia. 

Kokeilujen taloudellisuus ei ole ollut hyvä. Laadittujen suuruusluokka-
laskelmien perusteella Hangon poijujenja poijuviittojen hoito  on  ainoa 
alue, jossa hankinnalla  on  saavutettu laskennallista säästöä. Muilla alu-
eilla piirin omat kustannukset hankintakokeiluissa ovat pahimmillaan 
lähes yhtä suuret kuin mitä väylänhoitotyön tekeminen piirin toimesta 
olisi  tullut  maksamaan! 

Piirin oma kustannus hankintakokeiluissa muodostuu urakan valmiste-
lusta  ja  valvonnasta sekä mandollisesta piirin tekemästä väylänhoito-
työstä alueella. Joillakin alueilla  on  lisäksi pitänyt saattaa numeroai-
neisto ajan tasalle. 

Urakoinnin  taloudellisuutta voidaan periaatteessa parantaa seuraavilla 
toimenpiteillä: 
- 	tehdään tarjouspyyntöjen tekeminen, tarjoaminenja ura- 

kasta  sopiminen mandollisimman vaivattomaksi hyvien 
kaupallisten  ja  teknisten dokumenttien avulla 
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- 	valitaan urakka-aika tarpeeksi pitkäksi, jotta urakan val- 
mistelun kustannukset sekä urakoitsijan hankintojen kus-
tannukset jakaantuvat usealle vuodelle 

- 	pyritään suurempiin kokonaisuuksiin joko laajentamalla 
aluetta ja/tai lisäämällä tehtäviä 

- 	vaihtoehtoisesti: pyritään valitsemaan hankintakohteet 
niiden vaatiman tarkoituksenmukaisen kaluston mukaan. 
Kohteiden laajuus mitoitetaan siten että kalusto  on  mah-
dollisimman tehokkaassa käytössä. 

kehitetään valvonnan menetelmiä tehokkaammiksi  ja mi-
toitetaan  valvonnan määrä oikealle tasolle. Kiireellisim-
pänä  on  väylänhoidon laatujärjestelmän  aikaansaaminen 
jotta suoritusten tasoja voidaan arvioida. 

- 	sopeutetaan oma organisaatio  ja  infra  uuteen tilanteeseen 

Hankintakokeilujen  yhteydessä  on  tullut  esiin myös uusia ajatuksia pii-
rien oman väylänhoitotyön kehittämiseksi. 

Piirien omat henkilökunnat ovat suhtautuneet hankintoihin kiinnos-
tuneesti, mutta osittain myös varauksellisesti. 

Tämän VHK-seurantaryhmän työ päättyy tähän raporttiin. 

Väylänhoidon  kilpailun avaamiseen  ja  markkinoiden kehittämiseen 
liittyvä työ kuitenkin jatkuu käynnistämällä  ja  seuraamalla uusia  pilot

-teja.  Tällöin myös raskaiden väyläalusten työt ovat mukana pilotoinnin 
piirissä. Uudet kohteet valitaan siten, että saadaan kokemusta koko-
naisvaltaisen väylänhoitotyön erilaisista palvelukokonaisuuksista  ja 
erikokoisista  alueista. 

Pilotteja  tullaan seuraamaan myöhemmin perustettavassa työryhmässä. 
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1. YLEISTÄ 

Merenkulkulaitos  asetti syyskuussa  2001 väylänhoidon hankintakokei-
lun (VHK)  työryhmän. Työryhmän tavoitteena oli koota kokemuksia 
nykyistä laajemmasta väylänhoidon hankinnasta. 

Työryhmän tehtävät voidaan jakaa seuraavasti: 
seurata piireissä tapahtuvien hankintakokeilujen tarjous- 
pyyntöjä, tarjouskäsittelyä, sopimuksia  ja  itse kokeiluja 

edesauttaa hankintatoimintaa  mm.  laatimalla tarjous-
pyyntöj  en vakiomateriaalia  ja väylänhoidon ohj eistusta 

 sekä selvittämällä vastuukysymyksiä 

analysoidaja  raportoida kokeilun tulokset 

Urakoiden operatiivinen johto tapahtui piireissä. 

Työryhmä  on  aikaisemmin antanut tilannekatsaukset toukokuussa 
 2002,  kesäkuussa  2003  sekä joulukuussa  2003. 

2. KAYNNISTYNEET HANKINTAKOKEILUT  

Yhteenveto hankintakokeiluista  on  esitetty liitteessä  1.  Liitteessä  1  esi-
tetyt piirin omakustannushinnat  on  arvioitu taijousten käsittelyvaihees-
sa kunkin piirin toimesta käyttäen  ko.  piirin omaa kustannusten lasken-
tatapaa. Hankkeiden taloutta  on  tarkasteltu lähemmin tämän muistion 
kohdassa  3. 

2.1.  Suomenlanden merenkulkupiiri  

2.1.1.  Loviisan viitat  (1.10.2001 - 1.10.2003)  

Urakan kohde oli Loviisan väylänhoitoalueella olevat viitat, yhteensä 
 324 kpl.  Urakkaan kuuluivat viittojen kunnossapitotyöt, viittojen  si-

jaintitarkistukset,  keväällä suoritettavat tarkastuskäynnit  ja  niistä joh-
tuvat korjaukset sekä heijastimien kunnossapito. Piiri hankki kaikki 
työssä käytettävät materiaalit. 

Urakkamuotona  oli kokonaishintaurakka. Urakka-aika oli kaksi vuotta 
 (1.10.2001 - 1.10.2003). Urakkahintaan  sisältyivät normaalit huollot. 

Piiri tilasi mandolliset korjaustoimenpiteet urakoitsij alta yksikköhin-
noin. Lisätöitä oli vähän: uuden viitan asennus  ja valoheijastimien 
teippien asennusta. 
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Työhön valittu Fma Tikander  Mann Ky on loviisalainen  urakoitsija. 
Yrityksellä  on  käytettävissään  300 hv hinaaja,  6,6*  16 m työlautta 11,5 
t/m nosturilla, 21 m  pitkä maantielossi sekä  7,5 m  pitkä mittausvene. 
Sijaintitarkistuksiin urakoitsija käytti aluksi aliurakoitsijaa, mutta ke-
väästä  2002  alkaen oli käytössä oma mittauslaitteisto. 

Kokemukset ovat myönteiset. Urakan käynnistysvaihe vaati suhteelli-
sen paljon työtä pienen urakoitsijan kouluttamisessa erikoistehtävään, 
josta hänellä ei ollut kokemusta. Urakoitsijalla oli  VHS (Väylänhoito

-sovellus) käytössään. Kevätviitoitukset molempina vuosina sujuivat 
normaalisti. 

Hankintakokeilun  myötä vapautuneita resursseja voitiin käyttää nos-
tamaan väylänhoidon tasoa muualla. 

Urakka  on  päättynyt. Piiri totesi, että urakkaa ei kannata jatkaa tässä 
muodossa ennen kuin urakka-  ja  tekniset dokumentit sekä vastuuky-
symykset  on  selvitetty.  

2.1.2.  Hangon poijut  (1.4.2002-3 1.3.2004)  

Urakan kohde oli Hangon väylänhoitoalueella olevat poijut  ja poijuvii
-tat,  yhteensä  45 kpl.  Urakkaan kuuluivat poijutarkastukset, poijujen  si-

jaintitarkastukset  sekä siirtyneiden poijuj  en  uudelleen asennus. Urak-
kamuotona oli kokonaishintaurakka, urakka-aika kaksi vuotta. 

Valolaitteiden  huolto ei kuulunut urakkaan, koska niitä koskeva huol-
todokumentaatio oli urakkakyselyn aikana puutteellinen. 

Yksikköhinnalla  tehtävät työt olivat uuden poijun asennus, poijun pois-
taminen, piirin pyytämä yksittäisen poijun mittaus sekä heijastimien 
kunnossapito. Näitä oli kiinteään urakkahintaan verrattuna runsaasti, 
yksikköhinnoilla tehdyt työt olivat noin  40 %  koko  urakasta. 

Piiri hankki kaikki työssä käytettävät materiaalit. 

Työhön valittu  K. Jousmaa Ky on  tammisaarelainen urakoitsija, jolla 
 on  käytettävissään  PK-1  lautta, hinaaja sekä nopea  14 m  pitkä työ-  ja 

yhteysvene. Sukellustyöhön urakoitsij  a  käyttää aliurakoitsij aa (Sukel-
lus Haaja Oy). Jousmaan kalusto sopii työhön,joskin aluksilla oli alus-
sa katsastusepäselvyyksiä. Urakoitsija hankki sopimuksen teon jälkeen 
uuden kansilastiproomun. 

Urakan aikana Jousmaa hankki  0,8  metrin jäissä kulkevan hinaajan, 
jonka  koko  on 32,8m * 8,6m. Hinaajan nosturi on  vaatimaton  (9,7 tm), 

 mutta urakoitsija  on  ilmoittanut, että pidemmällä urakalla voi varustaa 
aluksen suuremmalla nosturilla. 
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Hangon urakka päAttyi maaliskuussa  2004.  Urakka  on  ollut piirille 
edullinen. Jatkossa hinta mandollisesti nousisi, koska edullisuus perus-
tuu osittain urakoitsijan laskuvirheeseen. Jatkoa kannattaa harkita vas-
ta, kun piirien väliset väylänhoitorajat  on  tarkistettu. Urakoitsija kehit-
telee kuitenkin kalustoa tulevaisuutta varten.  

2.1.3.  Muuta 

Väylänhoitajia  on  työllistetty väyläntutkimustöissä ammattiyhdistyk-
sen vastustuksesta huolimatta. Järvi-Suomessa vastaava työtehtävien 
laajennus  on  onnistunut ilman vastustusta. 

Eräs loviisalainen rakennusurakoitsija  on  hankkinut Norjasta  Scum  
kokoisen hinaajan  ja  kysellyt työmandollisuuksia. Urakoitsija  on  aikai-
semmin tehnyt  mm. reunamerkkejäja  muita väylätöitä.  

2.2.  Saaristomeren  merenkulkupiiri  

2.2.1.  Merikarvia  (1.7.2002 - 31.12.2003)  

Urakan kohde oli Mantyluodon väylänhoitoalueen Merikarvian väylä- 
alueella olevien  65  turvalaitteiden  huolto vuosien  2002-2003  aikana. 
Urakkaan kuuluivat poijutarkastukset, viittojen kunnossapitotyöt, viit-
tojen  ja  poijujen sjjaintitarkistukset  ja  siirtyneiden uudelleen asennus, 
heijastimien kunnossapito, poijuj  en  ja  linj aloistoj  en valolaitteiden 

 huolto  ja  vaihdot, sektoriloistojen valolaitteiden toimivuuden tarkistus, 
linj atauluj  en pienkorj aukset  sekä linj atauluj  en harusten  tarkistaminen 

 ja  tarvittaessa kiri stäminen. 

Yksikköhinnalla  tehtävät työt olivat uuden poijun  tai  viitan asennus, 
poijun  tai  viitan poistaminen, yksittäisen poijun  tai  viitan sijainnin mit-
taus, linjataululevyjen suuremmat korjauksetivaihdot sekä kummelei-
denja tutkamerkkien maalaus. Lisätöitä ei tilattu. 

Merenkulkupiiri  sääti  ja  uusi valolaitteet tarpeen mukaan. Piiri hankki 
kaikki työssä käytettävät materiaalit. 

Urakkamuotona  oli kokonaishintaurakka. Sopimuksen mukainen urak-
ka-aika oli puolitoista vuotta  (1.7.2002-3 1.12.2003).  

Halvimman tarjouksen tehnyt Länsikone Oy  on kankaanpääläinen  yri-
tys. Yrityksellä  on  käytettävissään  11,3 m  pitkä hinaaja, 8,5*20  m  työ- 
lautta, kaivinkone  ja  Buster yhteysvene.  

Urakoitsija  on  antanut ymmärtää tietävänsä nyt urakan vaatiman pa- 
nostuksen  ja  olevansa valmis antamaan pitkäaikaisesta sopimuksesta 
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tarjouksen noin puoleen hintaan. Piirin mielestä kokeilua ei kuitenkaan 
kannattanut jatkaa, koska Mäntyluodon väylänhoitajat pystyvät hoita-
maan alueen ilman ylityötunteja aiheuttaen ainoastaan kalustokuluja.  

2.2.2. Taalintehdas  (ei toteutunut) 

Urakkakyselyn  kohde oli Jungfrusundin väylänhoitoalueen Taalinteh-
taan väyläalueella olevien  126 turvalaitteiden  huolto vuosien  2002-
2003  aikana. Urakan sisältämät tehtävät, urakkahinnalla tehtävä työt, 
merenkulkupiirin tehtävät sekä urakka-aika vastasivat edellä selostet-
tua Merikarvian urakkaa. 

Piiri hylkäsi kaikki tarjoukset liian kalliina.  

2.3.  Pohjanlanden merenkulkupiiri  

2.3.1. Inarinjärvi  (15.5.  - 15.10.2002)  

Urakan sisältö oli Inarinjärven, Nitsijärven  ja Ukonjärven turvalaittei
-den  hoito sekä Ivalojoen viittojen asennus. Urakkaan sisältyivät viitto-

jen  (105 kpl)  osalta kurinossapitotyöt, siirtymien korjaukset, uusimi-
nen, sijaintitarkastukset, heijastimien kunnossapito sekä Ivalojoen viit-
tojen  (40 kpl) asennus.  Kiinteiden turvalaitteiden  (317 kpl)  osalta 
urakkaan sisältyi kummeleiden  ja linjataulujen silmämääräinen  tarkas-
tus. 

Urakkaan ei kuulunut kiinteiden turvalaitteiden korjaustyöt. Piiri 
hankki kaikki työssä käytettävät tarveaineet. 

Urakkamuotona  oli kokonaishintaurakka. Urakka-aika oli  15.5  - 
15.10.2002  (yksi kausi). 

Halvimman tarjouksen tehnyt Wildtrack Oy  on inarilainen  yritys. Yri-
tyksellä  on  käytettävissään Bayliner  7,60 m  ja Finmaster  9,30 m,  joilla 
tehtiin tarkastustyöt. Nosturia vaativat työt tehtiin vuokrakalustolla. 

Urakka  on  päättynyt. Urakoitsija hoiti työt moitteettomasti, raportoi 
asiallisesti  ja  yhteistyö sujui hyvin. Ennakoimattomia lisäkustannuksia 
aiheutui hieman siitä, että tarjouspyynnössä oli unohtunut mainita  tar-
kastuskäyntien kuijetusten  kuuluvan urakkahintaan. 

Urakan jatkamista harkittiin, mutta piiri päätti olla jatkamatta hankin-
takokeilua. 
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2.3.2.  Lokka-Porttipahta  (15.5.2002 - 15.10.2003)  

Urakan sisältö oli  Lokan ja  Porttipandan tekojärvien sekä Vuotson ka-
navan turvalaitteiden hoito. Urakkaan sisältyivät viittojen  (91 kpl) 

 osalta vastaavat työt kuin Inarinjärvellä (katso edellä). Kiinteiden  tur-
valaitteiden  (97 kpl)  osalta urakkaan sisältyi kummeleiden  ja linjatau-
lujen silmämä.äräinen  tarkastus, loistojen akkuvesien tarkistus  ja  lisää-
minen turvalaitteiden tarkastuskäyntien yhteydessä sekä tarvittaessa 
loistojen poittimoiden vaihto. 

Urakkaan ei kuulunut kiinteiden turvalaitteiden koijaustyöt. Piiri hank-
ki kaikki työssä käytettävät tarveaineet. 

Urakkamuotona  oli kokonaishintaurakka, urakka-aikana  15.5.2002 - 
15.10.2003  (kaksi kautta). 

Halvimman tarjouksen tehnyt Veli Aikionniemi  on  paikallinen  ammat-
tikalastaja. Hän  on  tehnyt vastaavia töitä Ympäristöpiirille. Hänellä  on 

 käytettävissään venekalusto Naviga  10  ja nosturi  n. 500 kg.  Kaluston 
rikkoutumisen vuoksi  osa  töistä  on  tehty lainakalustolla ilman häiriöi-
tä. Urakoitsijalla oli alkuvaikeuksia RDS-korjauksen kanssa. 

Urakoitsij  alta tilattiin lisätyönä vesiliikennemerkin korjaus,  kelluvan 
heinäsaaren hinaus  väylältä,  26  katkenneen viitan poisto sekä talvella 
rakennetun loiston rakennusalueen siivous  ja  viimeistely. 

Urakka päättyi  15.10.2003.  Kokemukset olivat hyviä. Alueen urakoin
-tia  päätettiin jatkaa siten, että urakassa  on  myös kiinteiden turvalaittei
-den  hoito. 

Lokka-Porttipahta  (17.5.2004  - 15.10.2005)  

Lokka-Porttipandan viittojen hoito kilpailutettiin vuosina  2004-2005 
 Urakasta ilmoitettiin kolmessa sanomalehdessä. Tarj ouspyyntöasiakir

-jat  lähetettiin kandeksalle kiinnostuneelle, joista viisi jätti tarjouksensa 
määräaikaan  30.4.2004  mennessä. 

Urakkamuotona  on kokonaishintaurakka,  urakka-aikana  17.5.2004 - 
15.10.2005  (kaksi kautta). Urakan sisältö poikkesi edellisestä  (2002-
2003)  siten, että siihen sisä.11ytettiin kaksi kummelia: Aihikkokarin ra-
kennustyöt  ja Väinönkarin koijaustyöt  sekä molempien vanhojen 
kummeleiden purku, purkujätteiden siivous  ja  ympäristön maisemointi.  

Halvin  tarjous ilman arvonlisäveroa oli kanden vuoden urakka-ajalta 
 21 t€,  kallein  63 t€,  keskiarvo  47 t€.  Toiseksi halvimman tarjouksen 

teki vuosien  2002-2003  urakoitsija,  46 t€.  Hänen tarjouksensa oli  hin- 
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naltaan  yli kaksinkertainen halvimpaan verrattuna. Koska tarjousten 
vertailussa laatupisteiden painoarvo  on maksimissaan 20 %,  ei vertai-
luhintojen laskennalla ollut vaikutusta kanden halvimman tarjouksen 
välillä. 

Vuosien  2002-2003 urakkasumma  oli  31 t€  (alv  0%)  ja  nyt saman ura-
koitsijan tarjous oli  46 tE.  Syitä urakoitsijan tarjoaman  hinnan  nou-
suun lienee yleinen hintatason nousu  ja  urakan sisällön muutos. 

Urakoitsijaksi  valittiin pellolainen Eräväärtit  Rent  avoin yhtiö. Yrityk-
sellä  on  käytettävissään kuljetusalus  MIS Maya (9,35x2,70, 100 hv 
Perkins meridiesel), työlautta (3x4 m,  kantavuus  2000 kg, nosturi 1500 
kg), yhteysalukset Buster XL,  kaksi Grummania  (40 Honda, 20 Mercu-
ry). Sijaintitarkistuksiin  urakoitsija käyttää  Magellan Meridian GPS-
navigaattoria (3 kpl)  ja  Lowrance X91 kaikuluotainta (3 kpl).  Lisäksi 
heillä  on  täydellinen laitesukellusvarustus. 

Kevään  2004  tarkastukset  ja  korjaukset valmistuivat sovitun mukaises-
sa aikataulussa. Lisätöinä  on teetetty linjataululinjojen  raivaaminen, 
yhden linjataulun oikaiseminen, nopeusrajoitusmerkkien korjaaminen 

 ja turvaviitan  siirto. Lisätyöt tulivat maksamaan vajaa  3 tE.  Urakka jat-
kuu vuonna  2005.  

Urakan valmistelukustannukset olivat  vain  murto-osa  kauden  2002-
2003  kustannuksista, koska valtaosa materiaalista oli valmiina.  

2.3.3.  Muuta 

Ristiriitaisuuksien  välttämiseksi olisi tilaajan kannalta tärkeää, että idi-
pailutettavat väylät olisivat Navi-kunnossa. Lokka-Porttipandan alueen 
turvalaitteita ei ole mitattu Navi-kriteerien mukaisesti. Ongelmia  on  ol-
lut varsinkin kelluvien turvalaitteiden paikkakoordinaateissa suhteessa 
karttoihin.  

2.4.  Järvi-Suomen merenkulkupiiri 

Piiri valmisteli hankintakokeilut muita myöhemmin vuoden  2002  ja 
alkutalven  2003  aikana. Laajan turvalaitekokonaisuuden tietojen ajan-
tasaistaminen olisi  tullut  "reuna-alueilla" eteen NAVI-työn yhteydessä 
vasta muutaman vuoden kuluttua. Tämä  1200 turvalaitteen ajantasais-
tamistyö  kesti noin vuoden  (2002).  

Tavoitteena oli, että kokeilualueiden urakat sisältävät kaikki alueen 
väylänhoitoon liittyvät tehtävät, piiri tekee ainoastaan valvontaa. Omat 
väylanhoitoresurssit näiltä alueilta siirrettiin kokeilun ajaksi muihin 
tehtäviin. 
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2.4.1. Murole-Virrat  (17.3.2003 - 31.12.2004) 

Murole-Virrat —väylänhoitoalueeseen kuuluvat Näsij ärven, Ruoveden, 
Tarjanteen, Keurusselän, Paloselän  ja Toisveden vesistöalueet.  Alueel-
la  on 11  loistoa,  9 linjaloistoa, 14 linjataulua, 154 kummelia  ja  639 

 viittaa eli yhteensä  827 turvalaitetta.  

Urakkaan kuului viittojen osalta: kunnossapitotyöt, sijaintitarkastukset, 
siirtymien korjaukset, tarvittaessa uusiminen, puhdistukset, valolaittei

-den huollot  ja paristojen  vaihdot sekä heijastimien kunnossapito.  Kim- 
teiden turvalaitteiden osalta urakkaan kuuluivat kunnossapitotyöt sekä 
valolaitteiden tarkistus  ja  huolto. 

Urakkamuotona  oli kokonaishintaurakka. Urakka-aika oli noin kaksi 
vuotta  (17.3.2003 - 3 1.12.2004). Urakkahintaan  sisältyivät normaalit 
huollot. Piiri tilasi mandolliset lisätyöt urakoitsijalta tuntihinnoin. 

Työhön valittu Suomen Remotek  Oy  on  tamperelainen urakoitsija. Yri-
tyksellä  on  käytettävissään nosturilla varustettu merenkulkulaitoksen 
vanha teräksinen yhteysalus  (14 * 3,9 m)  ja  Buster R  alumiinivene. 
Tarvikkeiden maantiesiirtoihin urakoitsij  alla  on  kaksi kuorma-autoa 
sekä teliperävaunu. 

Urakoitsij  alta tilattiin lisätyönä  Led-valon asermus, kaksi väliaikaisen 
valolaitteen patterien vaihtoa sekä kaatuneen kummelin pystytys. Lisä- 
töiden kustannus oli noin  1 tE.  Urakoitsija  on  saanut myös muilta tilaa-
jilta lisätöitä (esim. sähkökaapelin  veto).  

Urakoitsija hoiti työlistan mukaiset työt moitteettomasti lukuun otta-
matta puutteita heijastimien vaihdossa sekä loistojen  ja  muutamien 
kummeleiden maalaus-  ja kalkitustöissä.  Tarkastusten yhteydessä ha-
vaittiin puutteita loistolaitteiden linssien puhtaudessa  ja akkujen vara-
uksissa  puutteellisen loistolaitehuollon takia. Kelluvien turvalaitteiden 
kunto-  ja sijaintitarkastuksista  saadaan lopullinen varmistus kevään 

 2005  mittauksissa. Kaluston katsastuksessa oli pieniä ongelmia. 

Vikailmoituksia  on  tullut  normaali määrä. Urakoitsija ylitti kerran ku-
reellisyysluokituksen mukaisen hoitoajan viitan uudelleen asentami-
seksi. 

Kevään  2003  tarkastuksissa oli mukana piirin mies, koska turvalaitteis
-sa  on  paljon erityyppisiä valolaitteita. Vesiliikennemerkkien puuttumi-

nen Vatusta aiheutti sekaannusta, koska  osa vesiliikennemerkeistä  ei 
ole MKL:n ylläpitämia. 

Vaaditun raportoinnin  laajuus piirin toimittamien  mallien  mukaisesti 
yllätti urakoitsijan  ja  vaati häneltä uusien asioiden opettelua. 
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2.4.2. Puulavesi (17.3.2003 —3 1.12.2004) 

Puulaveden väylänhoitoalueeseen  kuuluvat Puulaveden, Liekuneen  ja 
Ryökäsveden vesistöalueet.  Alueella  on 3  loistoa,  39 linj ataulua, 69 
kummeliaja 276  viittaa eli yhteensä  387 turvalaitetta.  

Urakkaan kuului viittojenja turvalaitteiden osalta samat työt kuin edel-
lä  on  selostettu Murole-Virrat —alueen osalta. Lisäksi urakkaan kuului 
erikseen mainittujen uusien viittojen asennus sekä vanhojen viittojen 
siirto. 

Urakkamuotona  oli kokonaishintaurakka. Urakka-aika oli noin kaksi 
vuotta  (17.3.2003 - 31.12.2004).  Urakka alkoi talvella,jotta urakoitsi

-jaha  oli mandollisuus tehdä viitoitustöitä jäältä. Urakkahintaan sisäl-
tyivät normaalit huollot. Piiri tilasi mandolliset korjaustoimenpiteet 
urakoitsij alta tuntihinnoin. 

Työhön valittu Puula  Charter on  mikkeliläinen urakoitsija. Yrityksellä 
 on  käytettävissään teräksinen väylänhoitovene  (11,8 *  4,5 m)  ja  HT-

mittavene.  

Urakoitsija hoiti työt moitteettomasti  ja  yhteistyö sujui hyvin. Urakoit-
sija  on  selviytynyt hyvin omin voimin. Tilannetta edesauttaa  se,  että 
urakoitsija  on palkannut apumieheksi  henkilön, joka  on  ollut työllistet-
tynä vastaavissa piirin töissä samassa vesistössä. Urakoitsija antoi hy-
vin väylänkehitysesityksiä  ja lisätyöt  sujuivat joustavasti. 

Vikailmoituksia  tuli normaali määrä. Vikailmoitusten tiedonkulussa oli 
ongelmia ensimmäisellä purjehduskaudella, koska asiakkaat eivät  tun-
nistaneet urakoitsij aa.  

Teknisissä asiakirj oissa  on  huomattu joitakin virheellisyyksiä.  

2.4.3.  Muuta 

Murole-Virrat -urakkakilpailussa toiseksi sijoittunut tarjoaja valitti 
markkinaoikeuteen perusteluna  mm.  virheellinen menettely  ja  voitta-
neen tarjoajan epätäydellinen aineisto. Piirin mielestä valitus  on  aihee-
ton. Markkinaoikeus hylkäsi hakijan kanteen kesäkuussa  2003.  

Todennäköisesti edullisempaan tulokseen olisi urakoissa päästy,  jos 
 piiri olisi tarjonnut urakoitsij  alle  raskaat nostot ahiurakkana.  Asia  oli 

esillä urakkaneuvotteluissa. Tähän ei kuitenkaan haluttu suostua, koska 
piiri halusi kokeilla urakoitsijan edellytykset kyseiseen kokonaistyö

-hön. 
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Jos kokeilualueiden  työt tehtäisiin jatkossa omin voimin, kyseiset alu-
eet liitettäisiin muihin väylänhoitoalueisiin  ja  työ tapahtuisi muualta 
käsin käyttäen  trailerilla  kulkevaa kalustoa. Tällöin piirin kustannukset 
jäisivät huomattavasti alhaisemmiksi kuin aiemmin. 

Kokeilualueilla  tehtiin kiinteiden turvalaitteiden kuntoarvio vuonna 
 2004.  Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että turvalaitteiden kunto 

 on  suunnilleen vuoden  2002  tehdyn vastaavan kuntoarvion tasolla., 
Keurusselällä jonkin verran parempi. Turvalaitteiden hyvän kunnon  ja 

 laadun säilyminen tulee vaatimaan jatkuvaa kunnostusohjelmaa tilaa-
jalta.  

2.5.  Keskushallinnon  ja konsultin  roolit hankintakokeilussa 

Turvalaitetoimisto  toimi työryhmän kokoonkutsuj  ana ja  työn vetäjänä 
kevääseen  2003  asti (puheenjohtajana  Rolf  Bäckström).  Tämän jälkeen 
hankintakokeilun vedosta  on  vastannut Väylänpidon Väylätekninen 
yksikkö (puheenjohtajana Risto  Lång).  

Keskushallinnon tehtävänä työryhmässä  on  ollut kehittää teknistä  ja 
 kaupallista dokumentaatiota, koota urakka-kansio sekä koordinoida 

hankintakokeilun vastuukysymyksiin, tulosten analysointiin  ja rapor-
tointiin ym.  liittyvää selvitystyötä. 

Jussi Jalanka  (EP-Logistics  Oy)  on  ollut työryhmän jäsen tehden työ-
ryhmän osoittamia selvityksiä.  

2.6.  Yhteenveto alustavista kokemuksista 

Keskeisimmät huomiot taijouspyyntöjen  ja tarjousneuvotteluiden  osal-
ta ovat: 
- 	urakkatarjouksia  varten ei löydy valmiina kaikkea teknis- 

tä dokumentaatiota  (mm. valolaitteet) 

- 	laitoksen palveluhankintojen urakointiohje  ja urakkado- 
kumentit  ovat puutteelliset 

- 	halukkaita urakoitsijoita  on  löytynyt uskottua enemmän  
ja  uusia  on  ilmaantunut, myös raskaalle väylänhoitotyölle 

- 	myös syksyllä  2004 Hankintastrategiaprojektin  yhteydes- 
sä tehty  markkina-analyysi osoitti, että kiinnostuneita 
palveluntuottajia löytyy 

- 	taijousten hintahaitari  on  ollut laaja 
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- 	urakoitsij  alle myytävälvuokrattava  laitteisto-  ja ohjelmis- 
topaketti alentaisi  kynnystä tehdä tarjous - ongelmaksi 
voivat  tulla vastuukysymykset ja  koulutus 

- 	kaluston katsastus voi tuoda aikatauluvaikeuksia 
- 	valvonnan määrää  on  vaikea arvioida etukäteen; yksi- 

tyiskohtaisella raportoinnilla voidaan vähentää maastossa 
tapahtuvaa valvontaa 

- 	piirin omien kustannusten laskemiseksi ei ole ollut yhte- 
näistä käytäntöä (työryhmä kehitti yhden laskentapohjan) 

- 	hankintamenettely  asettaa korkeammat vaatimukset väy- 
länhoitotyön ennakkosuunnittelulle  
urakka-ajan tulisi olla pitempi kuin yksi vuosi (esimer-
kiksi  3-5  vuotta), jolloin urakan valmistelun aiheuttamat 
kustannukset  ja  mandolliset investoinnit sekä MKL:ssä 
että urakoitsij  alla jakaantuvat  useammalle vuodelle 

- 	urakkatarjousten vertailuun tulisi luoda pisteytyssäännöt, 
joissa annetaan riittävä painoarvo myös ammattitaidolle 

 ja kalustolle 
- 	tulkinnanvaraisuudet urakkaohjelmassa  voivat pitkittää 

urakkaneuvotteluita  

Kokemukset urakoiden suorittamisesta ovat voittopuolisesti positiivi-
set. Urakoitsijat ovat suoriutuneet tehtävästä hyvin  ja  yhteistyö  on  su-
junut ilman suurempia ongelmia. Asiakirjoissa  on  ilmennyt jonkin ver-
ran tulkinnanvaraisuutta  ja  väärinkäsityksiä. Turvalaitteiden paikan-
määritysten  ja RDS-korjaussignaalin katvealueiden  kanssa  on  esiinty-
nyt jonkin verran ongelmia Pohjois-Suomessa. 

Piirien omat henkilökunnat ovat suhtautuneet hankintoihin kiinnos- 
tuneesti, mutta osittain myös varauksellisesti.  

3.  HANKINTAKOKEILUJEN  KUSTANNUS VERTAILU 

Hankintakokeilujen  taloudellisia vaikutuksia arvioitiin työryhmän ke-
hittämän laskentamallin avulla. Laskelmat  on  tehty urakka-alueittain 
seuraavilla vaihtoehdoilla: 

mitkä ovat kokeilun toteutuneet kustannukset sisältäen 
sekä urakoitsijan veloituksen että piirin omat kustannuk-
set (valmistelu, valvonta, mandollinen oma väylärthoito-
työ)? 
mitä luokkaa olisivat kustannukset olleet,  jos  piiri olisi 
hoitanut alueen väylänhoidon itse? 
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Piirin omat kustannukset molemmissa vaihtoehdoissa  on  arvioitu hen-
kilöstön  ja  kaluston tuntimäärien  ja  näiden yksikkökustannusten perus-
teella. Lisäksi  on  otettu huomioon matka- ym. kulut. Yksikkökustan-
nukset  on  määritelty raportin "Väylänpitopalveluiden myynti ulkopuo-
lisille, MKL  1998"  mukaan eli piirin oma toiminta  on hinnoiteltu  niin 
kuin piiri tekisi töitä ulkopuoliselle. Vertailussa ei ole otettu huomioon 
kiinteistökustannuksia eikä urakoinnin vaikutuksia pitkällä tähtäimellä 
esimerkiksi henkilökuntaan, kalustoonja  infraan.  

Yhteenveto vertailusta  on  esitetty  alla.  

YHTEENVETO HANKINTAKOKEILUISTA  
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Kuva: 	Hankintakokeilun kustannusvertailu tarkastelujaksolla 

Aluekohtaiset  laskelmat sisältävät arvioita  mm.  piirin työmaari stä ja 
 kustannusten kohdistamisesta. Työmääräarviot piirin itse tekemästä 

väylänhoitotyöstä eivät välttämättä ota huomioon esimerkiksi  sää- 
olosuhteiden aiheuttamia odotusaikoja  ja  muita alueelle kohdistuvia 
tehottomia työtunteja. Näin  ollen  vertailu ei ole tarkka, mutta antaa 
kuitenkin yleiskuvan kokeilujen taloudellisuudesta. 

Laskelmien perusteella Hangon poijujen  ja poijuviittojen  hoito  on  ai-
noa alue, jossa hankinnalla  on  saavutettu laskennallista säästöä. Tämä 
johtuu alueen sijainnista sekä piirin oman väylänhoitoaluksen suuresta 
tuntikustannuksesta. 

Laskelmien mukaan Lokka-Porttipahta —alueella kaksivuotisen  2002-
03 urakoinnin  kustannukset ovat lähes samaa luokkaa kuin väylänhoito 
piirin omana työnä tehtynä. Mikäli sopimus olisi pitempi, saattaisi ura-
kointi olla edullisempi vaihtoehto. Taloudellinen vertailu  on teoreetti- 
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nen,  koska urakan aikana piirin organisaatio  ja  resurssit ovat pysyneet 
muuttumattomina. 

Lokka-Porttipandan alueen uuden, vuosien  2004-05  urakan ensimmäi-
sen vuoden laskelman perusteella näyttää siltä, että urakointi  on  las-
kennallisesti edullisempi vaihtoehto kuin piirin tekemä työ. Tähän ovat 
johtaneet edellistä kokeilua huomattavasti alhaisempi urakkahinta sekä 
ensimmäisen kokeilun pohjalta käytettävissä ollut valmis tarjouspyyn-
töaineisto. 

Muilla alueilla piirin omat kustannukset hankintakokeiluissa ovat pa-
himmillaan lähes yhtä suuret kuin mitä väylänhoitotyön tekeminen pii-
rin toimesta maksaisi! Kustannus muodostuu urakan valmistelusta, 
valvonnasta sekä mandollisesta piirin tekemästä työstä alueella. 

Urakoiden valmistelukustannukset  ovat olleet merkittävät. Valmistelu- 
kustannuksia ovat kasvattaneet  mm.  sopivien kaupallisten  ja  teknisten 
dokumenttien puute. VHK-seurantaryhmä  on  omalta osaltaan pyrkinyt 
parantamaan tilannetta. 

Urakoinnin  taloudellisuutta voidaan periaatteessa parantaa seuraavilla 
toimenpiteillä: 

tehdään tarjouspyyntöjen tekeminen  ja  urakasta sopimi-
nen mandollisimman vaivattomaksi hyvien urakointioh-
jeiden sekä  kattavien  kaupallisten  ja  teknisten  dokument-
tien avulla 

- 	tehdään tarjoamiskynnys mandollisimman alhaiseksi  
mm. selkeiden  dokumenttien avulla 

- 	valitaan urakka-aika tarpeeksi pitkäksi, jotta urakan val- 
mistelun kustannukset sekä urakoitsijan hankintojen kus-
tannukset jakaantuvat usealle vuodelle 

- 	vaihtoehtoisesti: pyritään valitsemaan hankintakohteet 
niiden vaatiman tarkoituksenmukaisen kaluston mukaan. 
Kohteiden laajuus mitoitetaan siten että kalusto  on  mah-
dollisimman tehokkaassa käytössä. 

- 	kehitetään valvonnan menetelmiä tehokkaammiksi  ja mi- 
toitetaan  valvonnan määrä oikealle tasolle. Kiireellisim-
pänä  on väylänhoidon laatujärjestelmän  aikaansaaminen 
jotta suoritusten tasoja voidaan arvioida. 

- 	sopeutetaan oma organisaatio  ja  infra  uuteen tilanteeseen 

Väylänhoidon hankintoj  en  yleistyessä tarjoaj ien kustannustietous li- 
sääntyy. Tämä todennäköisesti pienentää tarjoushintojen hajontaa  ja  li- 
sää todellista kilpailua. Myös hintatason putoaminen  on  mandollista, 
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kuten Lokka-Porttipandan uusi urakka  tai  Merikarvian urakoitsijan  to-
teamus  hintakehityksestä  osoittavat.  

4.  TYÖRYHMÄN JATKOTOIMENPITEET 

Thmän VHK-seurantaryhmän  työ päättyy  tähin raporttiin. 

Väylänhoidon  kilpailun avaamiseen  ja  markkinoiden kehittämiseen 
liittyvä työ kuitenkin jatkuu  käynnistämällä  ja  seuraamalla uusia  pilot

-teja.  Tällöin myös raskaiden  väyläalusten  työt ovat mukana  pilotoinnin 
 piirissä. Uudet kohteet valitaan siten, että saadaan kokemusta koko-

naisvaltaisen  väylänhoitotyön  erilaisista  palvelukokonaisuuksista  ja 
 erikokoisista  alueista. 

ALUE VUOSI URAKAN SISÄLTÖ  

PL  /  Kokkolan alue  2005-2006  Poijutyöt,  viitat, kiinteät  (kokonaispalvelu)  

PL  / Inarinjärvi  2005  Sama kuin  2002-2003 

PL  /  Lokka-Porttipahta +  
Inarinjärvi 

2006-2007  
___________  

Sama kuin edelliset sopimukset. Yksi sopimus,  
jos  mandollista  

SM  I  Ahvenanmaan alue  2005  Poijutyöt poijuohjelman  mukaisesti 

Merialueen  väylänhoitoalue  tai 
sen osa  (sisältäen  kauppame-
renkulun  väyliä)  

2006-2007  

____________ 

Alueen kaikki väylät  ja  kaikki  turvalaitteet  

____________________________________________  

JS  /  Tampere-Hämeenlinna  
_________________________  

2006-2007  
__________ 

Synergiakokeilu  väylä-  ja  kanavatyöt  sis.  Lem-
päälän  kanavan 

Kaikki  poijutyöt  2007 4  Poijujen  huoltotyöt 

Taulukko: Suunnitellut pilotit  2005-2008  

Pilotteja  tullaan seuraamaan myöhemmin  perustettavassa  työryhmässä.  
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