
Pohjankartanon koulun peruskorjaus – teema: Ohjelma-allianssi



Pohjankartanon koulu -
korjausrakentamisen ohjelma-allianssi
Tilaaja: 
Osapuolet: 



Pohjankartanon koulu
 Suomen ensimmäinen korjausrakentamisen ohjelma-allianssi
 Peruskorjaus koostuu 4 – 5 osahankkeessa peräkkäisinä kehitys- ja toteutusvaiheina vuosina 2016-2019.
 Oulun Karjasillassa vuonna 1967 rakennetussa Kari Virran suunnittelemassa monitoimitalossa
 laajuus on n. 13 400 brm²
 käyttäjinä Pohjankartanon koulun lisäksi Madetojan musiikkilukio, Oulu-opisto, Oulun Konservatorio ja Karjasillan kirjasto
 hankinta toteutettiin 1-vaiheisena neuvottelumenettelynä 5/2015-11/2015 ja muodostamisvaihe toteutettiin vahvassa yhteistyössä toisen Oulun Tilakeskuksen Pitkäkankaan koulun korjausrakentamisen ohjelma-allianssina, jossa toimintamallia on kehitetty Tekes -rahoituksella. 



Tilaajan tavoitteet
 Perusparannushankkeiden hankinta- ja toteutusprosessien kehittämien

– suunnitteluprosessin läpimenoaikojen lyhentäminen 50 - 80 %
– rakentamisen läpimenoaikojen lyhentäminen 10 - 25 

 Projektiosapuolten yhteistoiminnan parantamien 
 Koulujen oppimisympäristöjen ja tilaratkaisujen yhteensovittaminen terveellisiksi, turvallisiksi ja toimiviksi kokonaisuuksiksi – tilatehokkuus ja tilojen monitoimisuus
 Omien suunnittelu- ja rakennuttamiskäytäntöjen yhtenäisen toimintamallin luominen

– projektihenkilöstön asiantuntijuuden lisääminen
 Kiinteistöjen arvon säilyttäminen
 Energia- ja elinkaarikustannusten pienentäminen

– hankintapäätösten tekeminen 10 - 25 prosenttisesti elinkaarikustannuksien perusteella
– ylläpitokustannukset suhteessa vanhaan kiinteistöön
– energiankulutus / -kustannus suhteessa vanhaan kiinteistöön



Aikataulu ja kustannukset
 Ensimmäinen osavaihe (b-siipi) valmistuu aikataulussa (viikolla 9)
 Ensimmäisen osavaihe (b-siipi) toteutuu tavoitekustannuksessa

– Tavoitekustannusta tarkastettu kerran TAS vaiheen aikana 

 Toisen osavaihe (Ruokala, keittiö yms.) tavoitekustannuksen asettaminen käynnissä
 Toisen osavaiheen toteutus alkaa maaliskuussa 2017.
 Kokonaisuus valmistuu 2020.



Avaintulosalueiden tilannekatsaus
Avaintulosalue Mittari Painoarvo 0-tasoa 

vastaava 
arvo 

Perustelu 0-
tason 
asettamiselle 

 

Turvallisuus TR Mittari 20 % 85 Nykyinen taso 
80-85 

 
Energiansäästöt ja 
kestävä kehitys 

Kuivaketju 10 
toimintamallin 
mukainen 
toiminta (arvio) 

15 75 Uusi mittari  

 Ilmanvuotoluku 15 % 3,5   
 Muuntojoustavuus 

/ käytettävyys / 
uutta OPSia 
tukeva (Arvio) 

10 % 70   

Innovaatiot Arvio 20 % 50   
Hanketyytyväisyys Aikataulu 10 % vko 9   
 0-

virhekäyttöönotto 
10 % 1   
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Mikä meni pieleen?
 Yläpohjan asbestilöydöt ja alapohjan paksumpi betonilaatta: ei suunnitelmissa, rakenne  ei mahdollistanut ennakkotutkimuksia 

-> ei mukana riskivarauksessa, korotettiin hankkeen tavoitekustannusta ja varautuminen seuraavissa osahankkeissa.
• Päätoteuttajan/ julkisen kaupungin oman In House- urakoitsijan haastaminen allianssihenkeen pois perinteisestä toteutusmallista

-> suunnitelmien valmiusvaatimus ja pitkä tavoitekustannuslaskentaan.
 Hankkeella ei ole tällä hetkellä omaa kiinteää Big Roomia.



Parhaat opit ja kokemukset
 Teemme aidosti yhteistyötä, kokonaisuus toimii ja yhteydenpito luontevaa.
 Kaikkien osaamisen hyödyntäminen tutkimustarpeen ja kohteiden määrittelyyn kehitysvaiheen alussa ja aikana.
 Suhdanteiden ja resurssien saatavuuden huomioiminen kehitysvaiheen aikataulutuksessa ja hankinnoissa.
 Käyttäjä ymmärtää paremmin monivuotisen hankkeen läpiviennin. 
 Uuden OPS 2016:n mukainen oppimisympäristö yhteiskäyttöön 4:lle  käyttäjäosapuolelle.
 Käyttäjäosapuolten lähentyminen:  

-> neljän käyttäjän yhteiset hallintotilat  -> vapautuvat opetustiloiksi                    -> tilatehokkuus.



KIITOS


