Jakomäen sydän:
Kokemuksia ja oppeja siirtymisestä
allianssin jälkivastuuaikaan
Jarmo Raveala, allianssin johtoryhmän pj.
Helsingin kaupunki

1. Jälkivastuuaika TAS-sopimuksessa...
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… kaupallisessa mallissa sekä…
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… allianssin projektisuunnitelmassa (rev A 29.4.2019)
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2. Jälkivastuuaika tavoitekustannuksessa (alustava budjetti)
Tilaaja

10.000 €

- Valvonta ja rakennuttaminen

16.370 €

- Viestintä

2.858 €

- Huoltokirjamanageeraus (Granlund)

2.000 €

> yht. 31.288 €

Palveluntuottajat
- Pääurakoitsijan korvattavat kustannukset

267.000 €

- Suunnittelun korvattavat kustannukset

8.000 €

- Huoltokirjamanageeraus (Granlund)

2.000 €

> yht. 275.000 €
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3. YSE1998-pohjaisten AU-sopimusten takuuaika
Jakomäen sydämessä tehdään YSE1998-pohjaisten aliurakoiden takuuaikana (2 vuotta)
huoltotoimenpiteitä eri tahojen toimesta:
• Pääurakoitsija (NCC Suomi) ja sen aliurakoitsijat
• Tilaajan erillisurakoitsijat (Helsingin kaupunki, KYMP)
• Käyttäjien erillisurakoitsijat (Helsingin kaupunki, KASKO ja KUVA)

NCC:n aliurakoissa takuuaika määräytyy sen kanssa solmitun sopimuksen ja kyseisen
aliurakan vastaanottamisen mukaan.
• AL-Katot: Käännettyjen kattojen erillistakuu 5 vuotta
• Taloteknisten laitteiden/järjestelmien takuuajan huolto ja takuukorjaukset TATE- aliurakoiden erillisen
sopimusliitteen mukaisesti
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… ja takuuajan toimenpiteet/vastuut, mitkä eivät sis.
allianssiin
Aliurakoihin erikseen sisällytetyt toteutusvaiheessa tilatut ja laskutetut takuuajan
huollot ja hoitotyöt
• Schindler: Henkilöhissin huolto
• Seniorihissit: Tasonostimen huolto
• AL-Katot: Viherkattojen ylläpitohoito
• Artkivi: Viheralueiden ylläpitohoito

Em. aliurakkasopimuksiin ei sisälly muita jälkivastuuajan tehtäviä
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4. Yhteistoiminta AU-sopimusten takuuaikana
Kiinteistöhuolto
vastaanottaa käyttäjien
huoltokirjaan jättämän
ilmoituksen
Kiinteistöhuolto tekee
ylläpitotyön ja kuittaa
tiedot järjestelmään ja
viestii korjauksesta
ilmoittajaa

KYLLÄ

Takuuaikana toimittaja tai
urakoitsija vastaa tuotteessa
ilmenevistä vioista.
Takuuaikana normaali
kiinteistön ylläpito on
kiinteistöhuollon tehtävä.

Isännöitsijä suodattaa
ja arvioi
onko työ ylläpitoa

Ei

Onko työ kiireellinen
(esim. vesivahinko,
kuorisuojaus yöllä
…)?

Kyllä

Aliurakoitsijoiden
sopimuskumppani on NCC
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@ncc.fi
050 597 3316

0-2 vuotta rakennuksen käyttöä

Kiinteistöhuolto käynnistää
heti tarvittavat lisävauroita
ehkäisevät toimenpiteet
saatavilla olevilla resursseilla
ja on yhteydessä NCC:lle, joka
ottaa korjaustoimenpiteet
hallintaansa.

Estääkö ongelma
kiinteistön toimintaa
niin, ettei voi odottaa
takuutarkastukseen?

Kyllä
Kiinteistöhuolto on
yhteydessä suoraan
ko. suorituksen
aliurakoitsijaan ja
pyytää suorittamaan
takuutyön

Ei

Kiinteistöhuolto kirjaa
Ei-kiireelliset työt
järjestelmään
.
Tehtävät käsitellään
jälkivastuukokouksissa,
1v-välitarkastuksessa ja
2v-takuutarkastuksessa

Ei
K

NCC/AU-TAKUUTARKASTUKSET
•
1. vuoden välitarkastus
•
tarvittavat jälkitarkastukset
•
2. vuoden takuutarkastus
•
tarvittavat jälkitarkastukset

Ei

Korjaantuiko ongelma?

Kyllä
Aliurakoitsijoiden
sopimuskumppani on NCC.
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@ncc.fi
050 597 3316

Kiinteistöhuolto kuittaa
tiedot järjestelmään ja viestii
valmistuneesta korjauksesta
ilmoittajalle

5. Yhteistoiminta jälkivastuuaikana
• Säännöllinen yhteistoiminta jälkivastuuaikana Tilaajan ja NCC:n sekä isännöitsijän ja

kiinteistöhuollon kesken

• Tavoitteena varmistaa rakennuskohteen suunnitellun mukainen käyttö
• AU-takuuaikana 1. ja 2. takuuvuoden tarkastukset jälkitarkastuksineen (NCC)
• Jälkivastuuajan palaverit: 1. vuosi 4 x a, 2.-5. vuodet 1 x a
• HKI projektijohtaja tai isännöitsijä koollekutsuu ja vetää jälkivastuupalaverit, agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiinteistön tekninen toimivuus (energia, vesi, lämpö)
Kulutusseuranta
Kokousvälillä kiinteistöstä tulleet havainnot
Huoltokirjan mukaisen huolto-ohjelman toteutuminen
Huoltokirjamanagerin tarkastukset ja raportointi (Granlund)
Havaitut takuukorjaustarpeet, sovittujen korjausten eteneminen ja hyväksyntä (NCC)
Allianssin vastuuseen sisältyvien takuuhuoltojen edistyminen ja hyväksyntä (NCC)
Tilaajan ja käyttäjän tekemät muutokset kokousvälillä
Huoltokirjan päivittämistarve

6. Tilaaja maksaa huoltokirjamanageerauksen (Granlund)

Granlundin aikatauluehdotus:

7. Jälkivastuuajan tehtävistä vastaava projektitiimi
Tilaaja

Erkki Huitti (projektijohtaja KYMP)
Ollipekka Kari-Koskinen (tekninen isännöitsijä KYMP)
N.N. (asiakaspalvelupäällikkö KYMP)
TATE-rakennuttajat: Juha Leoni, Risto Kristola, Jari Virtala

Tilaajan
valvojat
Käyttäjät
NCC

Valvontakonsultit: Jyrki Vornanen, Mika Tulonen, Joni Löf, Sami
Toro Sebastian Nordström
Ilari Suomalainen (projektiarkkitehti, tilapalvelut)
Projektipäällikkö Riitta Jokivuo, Kyösti Niva
Pekka Kilo, Marcus Raitis (LVIA), Tero Aaltonen (SÄ)

Suunnittelijat

Pääsuunnittelija tarvittaessa

8. Allianssin jälkivastuuajan tavoitteet
Allianssin jälkivastuuaika on käynnistynyt 17.3.2021
Takuuajat lasketaan erikseen
•
•

uudisosan vastaanotosta 28.8.2020 – 27.8.2025
peruskorjatun osan vastaanotosta 17.3.2021 -17.3.2026

Tehdyt päätökset
•
•
•
•
•
•
•
•

taloudellinen loppuselvitys valmis (menee erikseen tilaajan vahvistettavaksi)
jälkivastuuajalle tehty varaus 250.000 euroa
jälkivastuuajan tehtävistä ja toimeksiannoista päättää jälkivastuuajan projektiryhmä
Palveluntuottajat laskuttavat 1 kk:n välein
AJR kokoontuu jälkivastuuaikana 2. vuoden ja 5. vuoden lopussa
APR ei jatka toimintaansa
Rakennuksen teknisen käytön seuranta kohtien 4 ja 5 mukaan
Jälkivastuuajan palaverit: 1. vuosi 4 x a, 2.-5. vuodet 1 x a
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9. Yhteenveto
•

Jälkivastuuajan tehtävien suunnittelu ja budjetointi jäi toteutusvaiheen käynnistämisen jalkoihin

•

Hanke ylittää 38 milj. euron tavoitekustannuksen (sis. noin 2 milj. euron laajuuden muutokset) noin 3,9
milj. eurolla, joka jaetaan 50 / 50 tilaajan ja palveluntuottajien kesken

•

Hanke on saavuttanut hyvin sille asetetut tavoitteet, josta jaetaan palveluntuottajille bonusta noin 0,5 milj.
euroa

•

Tavoitekustannuksen ylittymisestä johtuen jälkivastuuajan varauksissa varaudutaan vain 250.000 euron
kustannuksiin (0,7 % alkuperäisestä tavoitekustannuksesta).

•

Jälkivastuuajalle ei em. syystä asetettu erikseen ATA-tavoitteita

•

Lisäksi taloudellisessa loppuselvityksessä on varauduttu työmaalla sattuneiden vahinkojen mahdollisiin
vakuutuskorvauksiin sekä 1-2 aliurakan reklamaatioista johtuviin hyvityksiin, jotka lisätään tarvittaessa
jälkivastuuajan varaukseen.

•

Jälkivastuu sisältää Jakomäessä pääosin jälkivastuuajan seurannan, valvonnan sekä mahdollisten
takuutöiden teettämisen. Pääurakoitsijan oman työn osuus hankkeessa on ollut melko pieni, joten takuu
koskee tässä tapauksessa lähinnä aliurakoita.
10.12.2020

•

Mahdollinen jälkivastuuajan säästö tuloutetaan takaisin hankkeen osapuolille
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