
Syvälahden monitoimitalo





Tausta
• Hirvensalo on suosittu ja jatkuvasti laajeneva Turun kaupunginosa (saari) 

• Tarve koululle oli tiedossa jo viime vuosisadan puolella

• Hankesuunnitelma valmistui kuitenkin vasta 2011

• Hankesuunnitelmaa laadittaessa  koulun yhteyteen päätettiin rakentaa lisäksi 
neuvola, hammashoitola, päiväkoti, nuorisotalo ja kirjasto

• Alettiin puhumaan monitoimitalosta

• Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin 2012



Arkkitehtuurikilpailu

• Kilpailun voitti Verstas Arkkitehdit Oy, työllään Avain



Suunnittelu + urakkakilpailu
• Verstaan kanssa hanketta lähdettiin kehittämään, valittiin muut suunnittelijat ja 

käynnistettiin suunnittelu vuoden 2013 alussa

• Kilpailutyön bruttoala oli 12.276  brm², se tiivistyi suunnittelun aikana 11.700 brm²

• Suunnitelmat urakkakyselyä varten valmistuivat 2013 lopussa

• RO- arvion perusteella talousarvioon varattiin 24 Meur

• Jaettu urakka

• Tarjoukset toukokuun 2014 alussa =>kokonaishinta 31,5 Meur (irtaimisto 1,8 Meur 
ei ollut mukana) 

• Ylitys talousarvioon 7,5 Meur

• Kaupunginhallitus keskeytti hankinnan 16.6.2014

• Päätös siirtyä Allianssiin 13.10.2014



Allianssi
• Kumppanien hankinta käynnistyi markkinavuoropuhelulla 10.11.2014

• Neuvotteluvaiheeseen osallistui 4 yritystä/yhteenliittymää

• Kumppaniksi valikoitui  5/2015 VISIBLE; NCC Suomi Oy: n ja Caverion OY yhteenliittymä

• Aiemmin oli sovittu alkuperäisen suunnitteluryhmän jatkamisesta hankkeen 
suunnittelijoina => Arkkitehti tuli mukaan allianssin osapuoleksi , muut suunnittelijat 
jatkoivat tuntiveloitteisesti arvioiduilla kattohinnoilla

• Allianssin osapuolet olivat:

• Visible

• Verstas Arkkitehdit Oy

• Turun kaupunki



Kehitysvaihe

• Kehitysvaihe alkoi 6/2015 ja päättyi 12/2015

• Kehitysvaiheessa rakennuksen julkisivu ”terävöityi”

• Bruttoala pieneni  330 brm² 

• S2 luokan VSS muutettiin kolmeksi S1 luokan suojaksi

• Opetustilat muuntuivat avoimiksi

• Hammashoitola pinta-alaltaan n. 70 m² jätettiin pois

• Energiayhtiön (TE) kanssa tehtiin leasing- sopimus lämmön tuotosta, josta osa toteutettiin 

maalämmöllä 

• Hankkeen takuuaika 5 vuotta







Kustannukset 

• Tavoitehinnaksi muodostui kehitysvaiheen jälkeen 28.140.000 €, 
sisältäen:

• Kaikki rakenuttajakustannukset
• Irtaimisto 1.600.000 € 
• Bonuskori 400.000€
• Takuuajan varaus 400.000 €
• Suunnittelu
• Riskivaraus

Yli 5  Meur edullisempi verrattuna perinteiseen jaetun urakan kustannukseen.



Toteutusvaihe
• Toteutus käynnistyi khall luvalla 2016 alkuvuodesta

• Rakennus pihatöineen tuli pääosiltaan valmiiksi 2017 lopussa

• Käyttöönotto / toimintakokeet aloitettiin vaiheittain vuoden 2018 alussa
=> Palveluntuottajan itselle luovutus => katselmus => korjaukset => luovutus käyttäjälle => arviointi

• Katselmus/ vastaanotto irtaimistoasennuksia varten oli 30.4.2018

• Irtaimistoasennukset pääosin valmiit 6/ 2018 

• 5 v. takuuaika alkoi

• Sovittiin takuuaikaiset järjestelyt
• Mm. tiivistetty APR- kokoontuu 1...2/ vuosi laajennettuna ylläpidon 

vastuuhenkilöillä

• Virhe- ja puutehavainnointi (takuu, ilkivalta tms.)

• Käyttöönotto/ opetustyö alkoi 8/ 2018



Avaintulostavoiteet

• Tavoitekustannus
o Kustannuksia seurataan ja raportoidaan tarkasti

o Hankintoihin panostetaan vahvasti ja hankintoja kysytään laajasti

o Tehdään vain kerran

• Avaintulostavoitteet

• Monitoimitalon arkkitehtoninen laatu

o arkkitehti keskeisessä roolissa suunnitteluratkaisuissa, myös irtaimiston osalla

o arkkitehti mukana hankintaneuvotteluissa 

o malliasennuksia

• Turvallinen toteutus

o turvallisuuspoikkeamiin reagoidaan välittömästi

o turvallisuus kaikkien yhteinen asia

o turvallisuuden laiminlyönneistä sanktioita

• Käyttöönoton sujuvuus

o Käyttöönottosuunnitelma, viimeistelyaikataulu, sekä käyttöönottoaikataulu laaditaan hyvissä ajoin kaikkien allianssiosapuolten kesken. 

(Käyttöönotossa mukana myös ylläpitohenkilöstö/ ulkopuolinen toimija)

• Tyytyväiset käyttäjät

o Käyttäjät olivat tiivisti mukana koko hankkeen ajan 

o Terveellisyys ja turvallisuus: materiaalivalinnoissa pyritään maksimaalisesti sellaisiin valintoihin, jolla sisäilmaongelmia ei synny (mm. lattiamateriaalit). 
Sisäilma- asia jatkuvana teemana ratkaisuja tehtäessä. Lisäksi käytetään rakennusfysikaalista tarkastelijaa riskiarvioinnissa.

o Tulevaisuuden oppimis- ja kasvatusympäristö huomioidaan tilaratkaisuissa

• Järkyttävä tapahtuma

o kohde ei valmistu ajallaan

o jollekin osalle osittainen käyttökielto rakennusvirheiden johdosta



Onnistuminen

Tavoitekustannus 

Toteutusvaiheen tavoitehinta alitettiin
- Tavoitehinta sisältää takuukorjausvarauksen 400.000 €, takuuaika on 5 v, jolloin tehdään lopullinen arvio
- Tavoitehintaan sisältyy bonuskori 400.000 €

Toteutusvaiheen avaintulostavoitteet   (70 %)
o Arkkitehtoninen laatu 
o Työturvalisuus
o Käyttöönoton sujuvuus
Toteutusvaiheen avaintulostavoitteet onnistuivat erittäin hyvin => palveluntuottajat saivat 
suurimman osan toteutusvaiheen bonuksista

Tyytyväiset käyttäjät avaintulostavoite arvioidaan 2 ensimmäisen käyttövuoden aikana   (30 %)

Käyttäjätyytyväisyys selvitetään kyselyillä 3: ssa vaiheessa:
1. huhti- toukokuu 2019

2. tammi- helmikuu 2020
3. loka- marraskuu 2020



Yhteistyö sujui koko hankkeen ajan erinomaisesti

Asetut taloudelliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin erittäin hyvin, myös 
ulkopuolisten silmin:



Havaintoja

Paraskin koneisto vaatii jatkuvaa huoltoa.  →

Työhyvinvoinnilla on merkitystä  hyvät 
henkilösuhteet ja hyvät puitteet → paremmat 
tulokset.

Keskeistä myös: jatkuvan parantamisen periaate 
→ keinoina mm. visualisointi, last planner, 
digitalisaatio…



KÄYTTÄJÄ ALLIANSSIN OSAPUOLENA

KÄYTTÄJÄN KOKEMUKSIA ( + / -)
+ mahdollisuus vaikuttaa kaikissa vaiheissa  vaatii käyttäjältä 
jatkuvaa hereillä oloa

- käyttäjän muistaminen ja osallistaminen kaikissa vaiheissa

KÄYTTÄJÄN MERKITYS HANKKEEN ONNISTUMISELLE /
lyhyesti: olennainen → ”talo tehdään käyttäjälle” 
vaatii siirtymistä pois perinteisten urakkamallien varjosta

→ kaikki osapuolet on syytä kouluttaa siihen, mitä allianssi tarkoittaa 
ja mitä on toiminta allianssissa



Parannettavaa

• Kumppanien hankintaprosessi/ työpajat/painopisteet

• Kaikki suunnittelijat mukana allianssissa

• Keskeiset aliurakoitsijat mukana allianssissa

• Henkilövaihdokset/ perehdyttäminen(allianssiin)

• Allianssi fasilitointia olisi pitänyt olla koko hankkeen ajan

KIITOS


