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MITÄ TARKOITAMME KESTÄVÄLLÄ JA INNOVATIIVISELLA, 
KUN PUHUMME:

• Kestävyys = kokonaistaloudellisuus

• Innovatiivisuus = uudet ratkaisumallit

• Kestävyys = tekninen tehokkuus

• Innovatiivisuus = in situ / on-site

A) HANKINNOISTA B) PIMA KUNNOSTUKSESTA

 TALOUS  TEKNIIKKA

TALOUS + TEKNIIKKA ≠ KESTÄVÄ KEHITYS

 TALOUS + TEKNIIKKA + YMPÄRISTÖ + YHTEISKUNTA = KESTÄVÄ KEHITYS



ESIMERKKI KILPAILULLISEN NEUVOTTELUMENETTELYN 
KÄYTÖSTÄ: PIMA DEMONSTRAATIOHANKE

• PIMA demonstraatiohanke oli osa Pirkanmaan ELY-keskuksen v. 2016- 2018 toteuttamaa 
Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanketta.

• PIMA demonstraatiohankkeen tarkoituksena oli julkista hankintamenettelyä hyödyntämällä 
edistää kestävää kunnostamista pilaantuneiden alueiden puhdistamisessa, sekä tuoda 
esille uusia ratkaisumalleja pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyviin ongelmiin

• Teemana demonstraatiohankkeessa oli klooratuilla liuottimilla pilaantuneen maaperän ja 
pohjaveden riskienhallinta. 

• Demonstraatiohankkeen kohteet olivat riskiperustaisesti priorisoituja ja ns. ”isännättömiä” 
ja niiden valinnassa oli painotettu vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohjavesialueiden 
suojelua.

• Demonstraatiohanke hankintaprosessi toteutettiin kilpailullisena neuvottelumenettelynä 

 Hankinnan ensisijaisena tavoitteena oli ympäristö- ja terveysriskien 
poistaminen ja pohjaveden hyvän tilan turvaaminen kohteissa. 

 Hankinnan toissijaisena tavoitteena oli kehittää osaamista, löytää uusia 
ratkaisumalleja sekä edistää kaupallista tarjontaa pilaantuneisiin maa-
alueisiin liittyvien moniulotteisten ongelmien ratkaisemisessa.
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ESIMERKKI KILPAILULLISEN NEUVOTTELUMENETTELYN 
KÄYTÖSTÄ: PIMA DEMONSTRAATIOHANKE

• Kilpailullinen neuvottelumenettely oli hyvin soveltuva prosessi vuorovaikutukseen markkinatoimijoiden kanssa
uusien ja kestävien ratkaisuiden kartoittamiseksi ongelmiin, missä tilaaja ei kyennyt määrittelemään teknistä
rajausta, vain ainoastaan lopputuotteen.

• Useiden sidosryhmien integroiminen osaksi hankintaprosessia oli hyödyllistä sekä teknisten, taloudellisten, 
ympäristöllisten että sosiaalisten odotusten tunnistamiseksi. Tämä vuorovaikutus mahdollisti myös sen että eri
osapuolten kesken kyettiin luomaan yhteinen taustanäkemys työn toteutuksesta sekä sitouttamaan eri osapuolet
työn tavoitteisiin.

• Suunniteltu aikataulu oli liian lyhyt hankinnan toteuttamiseksi. Ihmiset vaihtavat mielipiteitään kun he 
omaksuvat uutta tietoa, mikä johti tarpeeseen palata suunnittelussa taaksepäin ja päivittää prosessia ja 
suunnitelma-asiakirjoja. Kriittinen väylä ei jättämnyt tilaa virheille, mikä johti väistämättä kiireeseen.

• Kestävyyden arviointi osana hankintaa, käyttäen vaiheittaista semi-laadullista prosessia mahdollisti
kestävimmän ratkaistun valinnan ja valitun ratkaisun kestävyysnäkökulmien jatko-optimoinnin soveltumaan
paremmin eri osapuolten toiveisiin ja vaatimuksiin. Kestävyyden arviointikehys mahdollisti myös hyvän
kommunikaatiotyökalun hankinnan aikana.



1. Ennakkosuunnittelu  Riittävän kattavat ja monipuoliset tutkimukset

2. Tavoitteiden määrittäminen  Selkeät ja seurattavat, huomioivat kestävyyden

3. Hinnoittelu  Taloudelliset riskit ja vastuut jaetaan avoimesti

4. Laadun huomioiminen  Vähimmäis- ja menetelmäkohtaiset laatuvaatimukset

5. Urakkamuoto  Urakkamallien ja asiakirjojen joustavuus

6. Prosessinhallinta ja aikataulu  Prosessit ja niiden kestot on selkeästi kuvattu

7. Osaaminen ja asiantuntemus  Projektinvetäjät tuntevat käytettävät menetelmät

8. Rohkeus  Avoin tiedonjako lisää luottamusta menetelmiin

MITÄ PIMA TOIMIALA ITSE AJATTELEE? 
HAVAINTOJA YHTEISKEHITTÄMISTYÖPAJOISTA
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MIKÄ VOISI OLLA ERI OSAPUOLTEN ROOLI KESTÄVISSÄ JA 
INNOVATIIVISISSA KUNNOSTUKSISSA?

• Haluaa löytää kestävän ratkaisun

• Ymmärtää riittävän ennakkosuunnittelun 
merkityksen lopputulokselle

• Uskaltaa tilata töitä uusilla malleilla 
(tavoitehinta, palvelu, …)

• On valmis jakamaan vastuuta ja riskiä 
osana urakkaa

• Jakaa tietoa menetelmien ja töiden 
onnistumisesta (tiedon omistaja) 

• Osaa arvioida ja kommunikoida kestävät 
riskienhallintavaihtoehdot

• Kykenee määrittämään selkeät 
kunnostustavoitteet

• Tuntee in situ ja on-site menetelmät sekä niiden 
rajoitteet ja mahdollisuudet 

• Osaa määritellä työsuoritteiden laatuvaatimukset

• Osaa valita tilaajalle tarkoituksenmukaisen 
urakkamuodon

TILAAJA KONSULTTI



KIITOS!

 Jarno Laitinen
Jarno.laitinen@ramboll.fi


