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Lausunto 

9.12.2020 VN/24734/2020 
VN/24734/2020-OKM-3 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 

tuloksellisuustarkastus@vtv.fi 

Viite: Dnro 193/52/2020 

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto VTV:n Olympiastadionin perusparannuksen 
tarkastuskertomusluonnoksesta 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vastaanottanut Valtiontalouden tarkastusviraston 

(VTV) 9.11.2020 päivätyn lausuntopyynnön koskien tarkastuskertomusluonnosta 

Olympiastadionin perusparannuksesta. Tarkastuksen kohteena oli Olympiastadionin 

perusparannushanke ja siihen valtion talousarviossa vuosina 2012-2020 osoitettu 

rahoitus. Tarkastus on kohdistunut opetus- ja kulttuuriministeriöön 

valtionapuviranomaisena ja Stadion-säätiöön valtionavustuksen saajana. 

Lausuntonaan opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa kunnioittavasti seuraavaa: 

1. Yleistä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on toiminut tarkastuskertomusluonnoksessa 

kuvatulla tavalla valtionapuviranomaisena Olympiastadionin perusparannushankkeessa. 

Hanke on ollut rakentamishankkeena monin tavoin poikkeuksellinen mm. keston, 

suuruuden, vaativuuden ja hallinnollisen järjestelmän näkökulmasta. Hankkeen sisältöä 

ja rahoitusta on jouduttu tarkistamaan useasti sen kuluessa, kun tietopohja 

tarvittavista muutoksista ja niiden edellyttämästä rahoituksesta on täsmentynyt. 

2. Valtionavustuksen käyttäminen käyttötarkoituksen mukaisesti 

2.1 Rakennettujen tilojen vertailu hankesuunnitelmaan 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on toiminut Olympiastadionin perusparannushankkeessa 

valtionapuviranomaisena ja myöntänyt avustukset hankkeen suunnittelu- ja 

rakennuskustannuksiin sekä rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. VTV toteaa 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

PL 29 Meritullinkatu 10 0295 16001 09 135 9335 kirjaamo@minedu.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 +358 9 135 9335 

mailto:tuloksellisuustarkastus@vtv.fi


      

   
   

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

     

 

  

  

 

  

2 (5) 

raportissaan, että tarkastuksessa ei tullut esiin viitteitä siitä, etteikö rahoitettu 

kokonaisuus olisi yleisesti valtionapupäätösten mukainen. 

VTV toteaa kuitenkin, että hankkeen kustannukset ovat nousseet vuonna 2012 laaditun 

tarveselvityksen 197 miljoonasta eurosta huomattavasti. Tarkastuksen päättyessä 

syksyllä 2020 kustannusarvio oli noussut yli 330 miljoonaan euroon. VTV katsoo, että 

koska aineisto ei ollut vertailukelpoista, tarkastuksessa ei voitu verrata 

hankesuunnitelmaa kustannusarvioineen riittävän yksilöidysti siihen, miten hankkeen 

lopulliset kustannukset olivat muodostuneet. 

VTV esittää, että Olympiastadionin perusparannushankkeesta olisi suositeltavaa laatia 

selkeä, vertailukelpoinen laskelma siitä, miten rakennetut tilat vastaavat tilaohjelmassa 

sovittua, jotta valtionapuviranomainen voi varmistua siitä, että avustus on käytetty 

käyttötarkoituksensa mukaisesti. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että hankkeesta on laadittu sen aloitusvaiheessa 

rahoituslain mukainen hankesuunnitelma, jossa on eritelty hankkeeseen sisältyvät 

toimitilat (tilaohjelma). Hankkeeseen on sen aikana lisätty vain hankesuunnitelmaan 

alun perin kuulumattomat turvaportit ja tornin sisäpuolisten osien korjaus. Näitä 

pidettiin Olympiastadionin käytön kannalta välttämättöminä lisäyksinä. Lisäysten 

yhteenlaskettu summa oli VTV:n raportissa todetusti noin 2 miljoonaa euroa, mitä 

voidaan pitää hankkeen kokoon nähden vähäisenä kustannuksena. 

2.2 Kustannusten jakomallin dokumentointi 

Valtion ja Helsingin kaupunki ovat 13.3.2013 tehdyssä sopimuksessa sitoutuneet 

rahoittamaan Olympiastadionin perusparannushankkeen hyväksyttävät ja todelliset 

kustannukset yhtä suurin osuuksin. Osapuolet voivat järjestää hankkeen rahoituksen 

haluamallaan tavalla, kunhan se on osapuolten ja Stadion-säätiön kannalta 

kustannusneutraali. 

Valtio on päättänyt rahoitusosuudestaan valtion talousarviossa ja se on myönnetty 

opetus- ja kulttuuriministeriön tekemillä päätöksillä valtionavustuksina Stadion-

säätiölle. Helsingin kaupunki on järjestänyt oman rahoitusosuutensa lainajärjestelyllä 

Stadion-säätiön kanssa. 

VTV on tarkastuskertomusluonnoksessaan katsonut, että rahoitusjärjestelyt ovat 

kustannusneutraaleja ja johtavat kustannusten jakautumiseen sopimuksen mukaisesti. 

Kaupungin ja säätiön välistä lainanlyhennysavustusta ei kuitenkaan ole dokumentoitu, 

mikä voi johtaa kustannusten epätasaiseen jakautumiseen. Suosituksena VTV esittää, 

että valtion osarahoittamissa hankkeissa kaikkien rahoittajaosapuolien kustannusten 

jakomalli tulisi dokumentoida riittävän tarkalla tasolla, jotta kustannusten sopimuksen 

mukainen jakautuminen voidaan varmistaa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että valtiolla ei ole toimivaltaa puuttua kunnan 

sisäiseen päätöksentekoon. Valtion ja Helsingin kaupungin välinen sopimus on 

perustunut keskinäiseen luottamukseen siitä, että molemmat osapuolet toimivat 

sopimuksen mukaisesti. 

3. Avustuksen prosessi päätöksenteosta myöntämiseen 

3.1 Päätöksenteon tietoperusta 

VTV katsoo kertomusluonnoksessa, että päätöksentekoon ei ole välittynyt riittävästi 

tietoa hankkeen kustannusarviosta. Kustannusarviot eivät olleet riittävän kattavia, 

informatiivisia ja läpinäkyviä, jotta ne olisivat tarjonneet asianmukaisen tietopohjan 

päätöksentekoon. 

VTV kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että ylimpään päätöksentekoon ei välitetty 

olennaista tietoa kustannusriskeistä sen jälkeen, kun hankkeen kustannusarvio nousi 
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merkittävästi 2016 keskeisten urakoiden tarjousten saavuttua. 

Urakkakustannushinnaksi muodostui rakennuttajan mukaan 260,9 miljoonaa euroa. 

Valmistelussa oli noussut esiin, että kustannusarvio sisältää merkittäviä riskejä, joiden 

toteutuessa täysimääräisesti se voi nousta noin 300 miljoonaan euroon. 

Kustannusriskin suuruusluokka oli olennainen, tiedossa ollut epävarmuus, joka olisi 

tullut välittää oikea-aikaisesti ja riittävänä laajasti ylimpään päätöksentekoon 

rahoituksesta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että ministeriön päätösvalmistelu on perustunut 

rakennuttajan antamiin tietoihin ja laskelmiin. Vuonna 2016 laadittu valmisteluaineisto 

on perustunut parhaaseen silloin käytössä olleeseen tietoon. Vaikka riskien 

toteutumisen vaikutuksesta loppukustannuksiin keskusteltiin, niiden toteutumisesta ei 

ollut täyttä varmuutta. Tämän vuoksi ylimpään päätöksentekoon laaditussa aineistossa 

on viitattu rakennuttajan antamaan urakkakustannushintaan 260,9 miljoonaa euroa, 

minkä lisäksi on todettu, että summa ei sisällä varauksia ennakoimattomista 

lisäkustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että viittaus 

ennakoimattomiin lisäkustannuksiin on pitänyt sisällään tiedon siitä, että 

loppukustannukset saattavat vielä nousta tuolloin esitetystä. 

Urakkamallin maksuperustan osalta VTV katsoo, että se on ristiriidassa 

rahoituspäätösten kanssa. VTV suosittaa, että valtionapuviranomainen varmistaisi 

tulevissa vastaavissa hankkeissa, että rahoituspäätösten pohjaksi välittyy riittävän 

läpinäkyvä tieto kustannuksista ja kustannusarvioihin liittyvistä epävarmuuksista. 

Lisäksi tulisi varmistua hankkeen urakkamallin ja rahoituspäätöksen 

yhdenmukaisuudesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö yhtyy VTV:n näkemykseen. 

3.2 Valtionavustuspäätökset 

VTV:n tarkastuskertomusluonnoksessa on nostettu esiin useita huomioita opetus- ja 

kulttuuriministeriön valtionavustuspäätöksiin liittyen. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

myöntää, että päätösten sisällöissä on vuosien kuluessa ollut epätäsmällisyyksiä ja 

asiakirjojen arkistointi on ollut osin puutteellista. Nämä seikat on huomioitu ja 

korjaustoimenpiteisiin on ryhdytty. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää kuitenkin 

tarpeellisena täsmentää VTV:n huomioita seuraavilta osin. 

VTV toteaa, että kaikkia valtionavustuspäätöksiä ei ole allekirjoitettu asianmukaisesti. 

Ministeriö katsoo väitteen olevan virheellinen. Ennen sähköisen 

asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönottoa ministeri on allekirjoittanut 

valtionavustuspäätökset käsin. Allekirjoitettu päätös on toimitettu hakijalle. Ministeriön 

arkistoon on tallennettu joko kopio päätöksestä tai ns. puumerkattu versio. Joistakin 

päätöksistä VTV:lle toimitettiin jälkimmäinen versio. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

etteikö päätöksiä olisi allekirjoitettu ja päivätty asianmukaisesti. 

Opetus- ja kulttuuriministeriössä 18.9.2020 järjestetyssä palaverissa yhden päätöksen 

osalta todettiin, että allekirjoitussivu oli jäänyt tulostumatta, vaikka se oli ollut osa 

VTV:lle toimitettua tiedostoa. Nykykäytännön mukaan kaikki opetus- ja 

kulttuuriministeriön päätökset allekirjoitetaan sähköisesti, jolloin sekä allekirjoitus että 

allekirjoituksen päiväys jäävät automaattisesti asiakirjan arkistokappaleeseen. 

VTV toteaa myös, että kaikkia valtionavustushakemuksia ei ole allekirjoitettu 

asianmukaisesti. Ministeriö katsoo myös tältä osin väitteen olevan virheellinen. 

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustushakemukset toimitetaan sähköisen 

järjestelmän kautta aluehallintovirastoihin, jotka toimittavat hakemukset edelleen 

ministeriölle. Asiakirjan toimittaminen edellyttää hakijalta sähköistä allekirjoitusta, eikä 

toimitus siten ole mahdollinen ilman asianmukaista allekirjoitusta. Aluehallintovirasto 

toimittaa hakemukset skannattuina sähköisestä järjestelmästään siten, että 

hakemuksesta käy ilmi hakemuksen allekirjoittajan nimi ja päivämäärä ilman 

varsinaista sähköisen allekirjoituksen kansilehteä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää, että hakemusten siirtäminen 

aluehallintovirastosta ministeriöön ei ole kaikilta osin riittävä ja muutoksiin on tältä osin 

ryhdytty. Valtionavustushakemukset on kuitenkin päivätty ja allekirjoitettu 
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asianmukaisesti sähköisesti. Valtionavustuksen enimmäismäärä hankkeen 

kustannuksista on määritelty valtion, kaupungin ja Stadion-säätiön välisissä 

sopimuksissa. 

4. Sisäisen valvonnan puutteet 

4.1 Hankkeen valvonta 

VTV toteaa tarkastuskertomusluonnoksessaan, että tarkastuksen mukaan 

valtionapuviranomaisen valvonta ei vastannut monimuotoisen ja pitkäkestoisen 

hankkeen vaatimuksia. VTV:n mukaan Olympiastadionin perusparannusta 

käynnistettäessä oli tiedossa, että hankkeesta on tulossa poikkeuksellisen laaja, 

monimuotoinen, epävarmuuksia sisältävä ja pitkäkestoinen. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö huomauttaa, että vaikka nämä seikat olivat tiedossa, hankkeen 

kuluessa ilmenneet haasteet eivät olleet kokonaisuudessaan ennakoitavissa vuonna 

2012. Olympiastadion on liikuntapaikkarakentamisen näkökulmasta poikkeuksellinen, 

eikä perusparannushankkeen valmistelussa ja suunnittelussa voitu käyttää esimerkiksi 

aikaisempaa vastaavaa perusparannushanketta vertailukohtana. Hankkeeseen liittyvät 

päätökset on alusta alkaen tehty parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen. 

VTV toteaa, että hankkeen vastuunjakoon liittyy piirteitä, jotka heikentävät 

mahdollisuuksia valvoa valtionavustuksen käyttöä riittävästi ja asianmukaisesti. 

Rahoituksen ja hankkeen päätöksenteko on irrotettu toisistaan, etenkin valtion 

näkökulmasta, kun päätöksentekovalta on annettu Stadion-säätiölle ja käytännön 

johtamisessa vastuu keskittyy rakennuttajalle. VTV katsoo myös, että hankkeen 

valmistelun, päätöksenteon ja valvonnan roolit oli osin puutteellisesti eriytetty. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää, että hankkeen hallinto, henkilötason tehtävät 

ja vastuunjako olisi tullut määritellä selkeämmin. Ministeriö katsoo kuitenkin, että sen 

rooli valtionapuviranomaisena ei merkittävästi poikennut tavanomaisista 

liikuntapaikkarakentamisen hankkeista. Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että hanke 

perustuu asianmukaisiin suunnitelmiin, rakennuttajalla on riittävä osaaminen hankkeen 

toteuttamiseksi ja että lopputulos on hankeselvityksessä todetulla tavalla 

käyttötarkoitukseltaan suunnitelman mukainen. Hankkeen aikana etenemistä seurataan 

maksatuslomakkeella annettavien tietojen ja rakennustarkastajan antaman 

valmiusastetodistuksen perusteella. Ministeriön resurssien puitteissa muunlainen 

menettely ei olisi ollut mahdollinen. 

4.2 Ohjausryhmä 

VTV toteaa tarkastuskertomusluonnoksessaan, että valtionapuviranomaisella oli 

mahdollisuus seurata hanketta asettamassaan ohjausryhmässä, jonka puheenjohtajana 

toimi opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja. Tarkastuksessa havaittiin, ettei 

ohjausryhmä kyennyt asianmukaisesti suoriutumaan tehtävästään hallita hankkeen 

kustannuksia. Lisäksi VTV katsoo, ettei ohjausryhmällä edes ollut tosiasiallisia 

mahdollisuuksia varmistaa, että hanke toteutuu kustannustehokkaasti ja 

tavoiteaikataulussa. Ohjausryhmä ei voinut ylipäänsä uskottavasti ohjata hanketta tai 

vaikuttaa sen päätöksentekoon. VTV viittaa osin selvitysmies Erkki Virtasen huomioihin. 

Ohjausryhmän (2012-2018) toimikauden jälkeen perustetusta seurantaryhmästä VTV 

toteaa, että tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan ryhmän nimen ja tavoitteiden 

muuttamisen taustalla oli se, ettei ohjausryhmä kyennyt toteuttamaan sille asetettua 

tehtävää. 

VTV suosittelee, että valtion tulisi valvoa laajoja, monimuotoisia ja pitkäkestoisia 

hankkeita asianmukaisesti ja riittävästi, jotta julkisten varojen käyttö olisi läpinäkyvää 

ja kustannustehokasta. Lisäksi VTV suosittelee, että ohjausryhmää vastaavalla ryhmällä 

tulee olla riittävä päätösvalta, osaaminen ja toimiva yhteys päätöksentekoon. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää VTV:n suosituksia asianmukaisina. Samalla opetus-

ja kulttuuriministeriö toteaa, että hankkeen ohjausryhmästä ja sen tehtävistä oli sovittu 

valtion, kaupungin ja säätiön välisellä sopimuksella, joten opetus- ja kulttuuriministeriö 

ei voinut toimia asiassa toisin. Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien lisäksi 

ohjausryhmässä on valtion puolelta ollut talousseurannan vuoksi myös 

valtiovarainministeriön edustus. 

5. Lopuksi 

Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo tässä lausunnossa selostetuilla perustein, että 

Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitettu kokonaisuus on 

valtionavustuspäätösten mukainen. Hanke on ollut poikkeuksellinen pituutensa, 

kokonsa, hallintonsa ja sisältönsä puolesta. Kaikkiin vuosien kuluessa eteen tulleisiin 

seikkoihin ei osattu varautua etukäteen, vaan toimintaa on jouduttu hankkeen kuluessa 

tarkastamaan useasti. Ministeriö on kuitenkin noudattanut valtionavustamisessa 

voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä pyrkinyt käytettävissä olevin välinein 

rajoittamaan kustannusten nousua. Päätöksentekijöillä on ollut käytössään viimeisin 

tieto hankkeen etenemisestä. 

VTV:n tarkastuskertomus ja siinä esitetyt suositukset toimivat hyvänä tietopohjana 

tulevien valtion rahoittamien hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa. 

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 

Kulttuuriasiainneuvos Heidi Sulander 

Liitteet -

Jakelu Valtiontalouden tarkastusvirasto, tuloksellisuustarkastus 

Tiedoksi OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Silja Silvasti 
OKM NUOLI Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Esko Ranto 
OKM NUOLI Liikunnan vastuualue, Tiina Kivisaari 
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Pormestari 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Olli Piiroinen 

109 §
Lausunto valtiontalouden tarkastusvirastolle Olympiastadionin pe-
rusparannushankkeeseen liittyen 

HEL 2020-008052 T 00 01 06 

Päätös 

Pormestari antoi valtiontalouden tarkastusvirastolle seuraavan lausun-
non tarkastusviraston Olympiastadionin perusparannushanketta koske-
vaan tarkastusraporttiluonnokseen: 

Tausta 

Helsingin kaupunki toteaa Olympiastadionin perusparannus- ja uudis-
tamishankkeen osalta yleisesti, että kyseessä on ollut Suomen valtion 
ja Helsingin kaupungin yhdessä rahoittama ja ohjaama kooltaan ja vaa-
tivuudeltaan kansallisesti ainutlaatuinen hanke, jonka toteuttajana on 
toiminut Stadion-säätiö. Valtio on asettanut hankkeeseen ohjaus- ja sit-
temmin seurantaryhmän. 

Ohjausryhmässä olivat edustettuina Helsingin Kaupunki, opetus ja kult-
tuuriministeriö, valtiovarainministeriö, Stadion-säätiö, Senaatti-
kiinteistöt sekä asiantuntijat Museovirastosta ja HKR-Rakennuttajalta. 
Myös seurantaryhmän jäseniä ovat asettaneet opetus- ja kulttuuriminis-
teriö, valtiovarainministeriö, Helsingin kaupunki ja Stadion-säätiö. Seu-
rantaryhmän kokouksissa on ollut paikalla pysyvänä asiantuntijana Se-
naatti-kiinteistöjen edustaja. Valtio on asettanut ohjaus-
/seurantaryhmän puheenjohtajan ja sihteerin. 

Rakennushankkeen johtoryhmänä on toiminut rakentamistoimikunta, 
joka on vahvistanut hankkeeseen liittyvät asiat Stadion-säätiön hallituk-
sen päätöksentekoa varten. Rakentamistoimikunnassa ovat olleet 
edustettuina Helsingin Kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö, Stadion-
säätiö, Senaatti-kiinteistöt sekä asiantuntijat Museovirastosta ja HKR-
Rakennuttajalta / kaupunkiympäristön toimialalta. 

Hankkeen rahoittamisesta on sovittu valtion ja kaupungin välillä solmi-
tuilla sopimuksilla, joista ensimmäisessä, 13.3.2013 allekirjoitetussa 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro 
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro 
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566 

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
mailto:kaupunginkanslia@hel.fi
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Pormestari 

sopimuksessa, sovittiin molempien osapuolien sitoutuvan kustannusten 
enimmäismäärästä sopimisen jälkeen rahoittamaan hankkeen hyväk-
syttävät ja todelliset arvonlisäverottomat kustannukset yhtä suurin 
osuuksin.  Lisäksi valtio ja kaupunki sopivat samassa sopimuksessa, 
että kumpikin huolehtii omalta osaltaan rahoituksen järjestämisestä ha-
luamallaan toisen osapuolen ja Stadion-säätiön kannalta kustannus-
neutraalilla tavalla. 

Maaliskuun 4. päivä 2015 tehtiin valtion ja kaupungin välillä sopimusli-
säys 13.3.2013 allekirjoitettuun sopimukseen. Sopimuslisäyksessä so-
vittiin muun muassa, että sopijapuolet rahoittavat ja vastaavat hank-
keen hyväksyttävistä ja todellisista arvonlisäverottomista toteuttamis-
kustannuksista yhtä suurin osuuksin. Sopimuslisäyksessä osapuolet si-
toutuivat lisäksi rahoittamaan hanketta enintään 104,5 miljoonalla eu-
rolla kumpikin. 

Valtion ja kaupungin rahoitusosuuksia korotettiin yhteensä 52 miljoo-
nalla eurolla 29.8.2017 ja 5.9.2017 allekirjoitetulla sopimuslisäyksellä. 

Marraskuussa 2019 talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi, että val-
tio tulee Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen osal-
ta pitämään hankkeen loppuun saakka kiinni niistä sopimus- ja rahoi-
tusvelvoitteista ja -periaatteista, joista on sovittu valtion, Helsingin kau-
pungin ja Stadion-säätiön välillä 13.3.2013 allekirjoitetussa sopimuk-
sessa. Samalla talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi, että valtio 
hyväksyy omalta osaltaan turvaporttien ja tornin sisäpuolen kunnostuk-
sen toteuttamisen osana hanketta. Kaupunginhallitus päätti 9.12.2019 
kaupungin osalta vastaavasti todeta tekevänsä asiaa koskevan esityk-
sen kaupunginvaltuustolle hankkeen valmistumisen jälkeen niin, että 
kaupungin lopullinen kustannusosuus hankkeesta on puolet sen hy-
väksyttävistä ja todellisista arvonlisäverottomista kustannuksista valtion 
osuuden ollessa loput kustannuksista. 

Valtiontalouden tarkastusviraston raporttiluonnos 

Raporttiluonnoksen mukaan tarkastuksen kohteena oli Olympiastadio-
nin perusparannushanke erityisesti valtionavustuksen myönnön, käytön 
ja valvonnan näkökulmasta. Tarkastus kohdistui opetus‐ ja kulttuurimi-
nisteriöön valtionapuviranomaisena ja Stadion‐säätiöön valtionavustuk-
sen saajana. 

Edellä mainitusta rajauksesta huolimatta Helsingin kaupunki pitää tar-
peellisena lausua raporttiluonnoksesta. Kaupungin näkemyksen mu-
kaan valtiontalouden tarkastusviraston raporttiluonnoksessa on kirjauk-
sia ja otsikointeja, jotka saattavat antaa virheellisen kuvan Olympiasta-
dionin perusparannus- ja uudistamishankkeesta ja sen toteuttamisesta. 
Luonnoksen perusteella syntyy mielikuva, että tarkastuksen yhteydes-
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Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 3 (10) 

9.12.2020 

Pormestari 

sä ei ole tutustuttu kaikkeen hankkeen aikana valtiolle toimitettuun ai-
neistoon. 

Kaupungin näkemyksen mukaan olennaisin havainto tarkastuksesta on 
sivulla 8 todetun mukaisesti, että ”Tarkastuksessa ei tullut esiin viitteitä 
siitä, etteikö rahoitettu kokonaisuus olisi yleisesti valtionapupäätösten 
mukainen.” Kyseinen havainto tulee olla keskeisesti esillä myös varsi-
naisessa tarkastusraportissa ja tarkastusviraston kannanotoissa, jotta 
raportin lukijoille ei muodostu virheellistä kuvaa hankkeesta ja sen to-
teutuksesta. Raporttiluonnos on lisäksi epäselvä sen suhteen, minkä 
tahon toimintaan eri kohdissa viitataan ja minkä tahon toiminnassa tar-
kastusvirasto eri kohdissa katsoo olleen puutteita. 

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeessa on kyse 
Suomen valtion ja Helsingin kaupungin yhdessä rahoittamasta ja oh-
jaamasta hankkeesta, jonka toteuttajana on Stadion-säätiö sr. Hank-
keen kustannukset ovat nousseet merkittävästi hankkeen aikana mo-
lemmille rahoittajatahoille sekä ohjaus-/seurantaryhmälle ja rakenta-
mistoimikunnalle esitetyistä syistä, kuten rakennuskustannusten ylei-
nen kehitys (tarjoushintaindeksi) sekä rakennettujen näköesteettömien 
paikkojen kalleus. Kaupungin näkemyksen mukaan kustannusnousujen 
syyt on kuvattu rahoittajatahoille yksityiskohtaisesti Stadion-säätiön val-
tiolle ja kaupungille lähettämissä lisärahoitushakemuksissa ja niiden liit-
teissä. 

Hankkeen hallinnoinnin osalta kaupunki toteaa, että hankkeen asian-
mukainen johtaminen ja valvonta on arvioitu kahdessa erillisessä ulko-
puolisessa tarkastuksessa. Patentti- ja rekisterihallituksen 28.2.2018 
päivätyn valvontamuistion mukaan hankkeen projektinohjaus sekä seu-
ranta on asiallisesti ja ammattitaitoisesti järjestetty. Säätiön hallitus on 
aina varmistanut rahoittajien (Helsingin kaupunki ja Suomen valtio) 
kannan ennen rahoitusta vaativien päätösten täytäntöönpanoa ja to-
teuttanut Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanketta ra-
hoittajien hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti. Suurimmat kus-
tannusarviota nostaneet tekijät olivat valvontamuistion mukaan tarjous-
hintaindeksin nousu sekä pohjois- ja eteläkaarteen kustannusten nou-
su, joita ei ole voitu arvioida hankesuunnitelman suunnitelmista. Kau-
pungin näkemyksen mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen valvonta-
muistion johtopäätökset olisi perusteltua todeta myös valtiontalouden 
tarkastusviraston raportissa. Raporttiluonnoksessa ei mainita Patentti- 
ja rekisterihallituksen suorittamaa tarkastusta lainkaan, eikä myöskään 
professori Arto Saaren aikaisemmin suorittamaa hankkeen auditointia, 
jossa hanke on katsottu asianmukaisesti toteutetuksi. 

Kaupunki toteaa, ettei se ota raporttiluonnokseen kantaa siltä osin kuin 
tarkastuksen havainnot liittyvät valtion rahoitusta koskevaan päätök-
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Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 4 (10) 

9.12.2020 

Pormestari 

sentekoon. Edellä mainitulla tavalla sekä valtio että kaupunki ovat si-
toutuneet huolehtimaan omasta rahoitusosuudestaan haluamallaan toi-
sen rahoittajan ja Stadion-säätiön kannalta kustannusneutraalilla taval-
la. Vastaavasti kaupungilla on solmittujen sopimusten perusteella yk-
sinomainen päätösvalta sen osalta, miten toteuttaa oman rahoitusosuu-
tensa hankkeessa sopimusvelvoitteiden puitteissa. Toisin kuin raportti-
luonnoksen suosituksessa 4 todetaan, rahoittajaosapuolien kustannus-
ten jaon periaatteet / jakomalli on sovittu em. sopimuksissa yksiselittei-
sesti. 

Kaupunki ei myöskään ota lausunnossaan kantaa raporttiluonnokseen 
siltä osin kuin se koskee valtion sisäistä päätöksentekoa ja sen yhtey-
dessä käsiteltyä aineistoa tai muuta valtion sisäistä toimintaa. 

Kaupunki ei siten lausunnossaan ota kantaa raporttiluonnoksen suosi-
tuksiin 5-9. Suositus 2 puolestaan kohdistuu Stadion-säätiöön. 

Suositus 1 

Valtiontalouden tarkastusviraston raporttiluonnoksessa todetaan, että 
hankkeen kustannuksiin liittyvä aineisto ei ole vertailukelpoista hanke-
suunnitelman kanssa ja tulisi laatia selkeä, vertailukelpoinen laskelma 
siitä, miten rakennetut tilat vastaavat tilaohjelmassa sovittua. Laskel-
massa tulisi osoittaa myös riittävän tarkasti syyt hankkeen kustannus-
ten nousuun. 

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan Olympiastadionin peruspa-
rannus- ja uudistamishanke on toteutettu hyväksytyn tilaohjelman mu-
kaisesti. Sama asia on todettu myös edellä mainitussa Patentti- ja re-
kisterihallituksen valvontamuistiossa, jonka mukaan hankkeen projekti-
nohjaus sekä seuranta on asiallisesti ja ammattitaitoisesti järjestetty ja 
hanke toteutettu rahoittajien hyväksymän hankesuunnitelman mukai-
sesti. 

Raporttiluonnoksessa mainittujen turvaporttien ja Olympiastadionin tor-
nin sisäpuolen kunnostamisen osalta kyse on ollut hankkeen toteutuk-
seen kiinteästi liittyneistä molempien rahoittajien hyväksymistä koko-
naisuuksista, jotka ovat osoittautuneet hankkeen toteutusaikana vält-
tämättömiksi muun muassa muuttuneiden kansainvälisten turvamää-
räysten johdosta. 

Hankkeen kustannuskehitystä ja sen syitä on säännöllisesti esitelty 
hankkeen ohjaus-/seurantaryhmälle. Lisäksi kustannuskehityksen syyt 
on erikseen avattu hankkeen käynnistymisen jälkeen käytyjen lisärahoi-
tusneuvottelujen yhteydessä molemmille rahoittajaosapuolille. 
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Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 5 (10) 

9.12.2020 

Pormestari 

Hankkeen tilaohjelmaa ja sen mukaista toteutumista on hankkeessa 
seurattu vakiintuneiden toimintamallien mukaisesti. Hankkeen yhtey-
dessä tilaohjelmassa määritellyt ns. ohjelmoidut tilat eivät ole hankkeen 
yhteydessä vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta kasvaneet. Päinvas-
toin joissakin tapauksissa toiminnallisia tiloja on pystytty toteuttamaan 
hieman suunniteltua pienemmin neliömäärin. 

Hankkeen ominaispiirteisiin liittyy myös se, että esimerkiksi katsomojen 
tukipilareiden manttelointi on aiheuttanut merkittäviä lisäkustannuksia 
hankkeen aikana. Kyseiset lisäkustannukset eivät kohdistu nimenomai-
sesti mihinkään tilaohjelman mukaiseen tilaan. Kaikkia hankkeen kus-
tannuksia ei siten ole mahdollista esittää ennen hankkeen käynnistä-
mistä suunniteltuun tilaohjelmaan perustuvan jaon mukaisesti. 

Helsingin kaupungin näkökulmasta olennaista on tältä osin, että hank-
keessa ei ole toteutettu ns. ohjelmoituja tiloja, kuten matkailijapalveluti-
lat, urheilu- ja monitoimitilat, kokous- ja monitoimitilat sekä yleisöpalve-
lutilat, hyväksyttyä tilaohjelmaa laajemmin. 

Tieto kustannusten nousun syistä on esitetty tarkasti ja yksilöidysti se-
kä molemmille rahoittajaosapuolille että ohjaus-/seurantaryhmälle ja 
rakentamistoimikunnalle. 

Suositus 3 

Raporttiluonnoksessa on esitetty, että hankkeen kustannuksiin sisälly-
tetty korkeimman hallinto-oikeuden päättämä yhtä yksittäistä hankintaa, 
LVIA-teknisen projektinjohtourakan kilpailutusta, koskeva hyvitysmaksu 
ei olisi hankkeen avustuskelpoinen kustannus. 

Kaupungin näkemyksen mukaan kyseessä oleva hankinta on toteutettu 
hankintalain säännöksiä noudattaen ja ulkopuolisen hankintalain erityi-
sasiantuntijan asiantuntemusta hyödyntäen. Kyseiseen hankintaan on 
kuitenkin liittynyt erittäin haastava hankintaoikeudellinen tulkintakysy-
mys, jonka lopulliseen ratkaisemiseen on tarvittu korkeimman hallinto-
oikeuden kanta. 

Asiassa ei ollut kyse siitä, että Stadion-säätiö olisi toiminut jonkin han-
kintalain yksityiskohtaisen säännöksen, hankintalain hallituksen esityk-
sessä todetun säännöksen perustelun tai aikaisemman oikeuskäytän-
nön vastaisesti. Asiassa oli kyse siitä, kuinka tulee tulkita seuraavaa 
tarjousten vertailuperusteisiin sisältynyttä vaatimusta: Rakennuttaja on 
vastaanottanut kohteen korkeintaan viisi (5) vuotta hankintailmoituksen 
julkaisupäivämäärää aikaisemmin. 

Asiassa oli kaksi tulkintavaihtoehtoa: 1) Vaatimus muodostaa ns. ai-
kaikkunan hankintailmoituksen julkaisupäivämäärästä viisi vuotta taak-
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Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 6 (10) 

9.12.2020 

Pormestari 

sepäin (Stadion-säätiön tulkinta ja valittajan tulkinta tarjouskilpailun ai-
kana esittämässään kysymyksessä); 2) Vaatimus tarkoittaa sitä, että 
huomioon otetaan kaikki referenssit, jotka on vastaanotettu viisi vuotta 
hankintailmoituksen julkaisupäivämäärää aikaisemmin eli myös hankin-
tailmoituksen julkaisun jälkeen vastaanotetut referenssit (valittajan tul-
kinta valituksessaan ja markkinaoikeuden sekä korkeimman hallinto-
oikeuden tulkinta). 

Hyvitysmaksu ei ole rangaistus, kuten sakko, seuraamusmaksu tai lai-
minlyöntimaksu. Hyvitysmaksu ei ole myöskään vahingonkorvaus eikä 
valittajalla ole vastaavaa näyttötaakkaa kuin kantajalla vahingonkor-
vausasioissa. Hyvitysmaksua ei ole Euroopan unionin julkisia hankinto-
ja ja niiden oikeussuojakeinoja koskevissa direktiiveissä. Hyvitysmaksu 
on menettelytapa, jolla voidaan yhdistää valittajan oikeusturva ja han-
kinnan eteneminen tilanteessa, jossa hankintaan ei voida jäädä odot-
tamaan markkinaoikeuden ratkaisua. 

Kaupungin näkemyksen mukaan hyvitysmaksu ja asian hoitamiseen 
liittyvät oikeudenkäyntikulut ovat joka tapauksessa hanketta koskevissa 
valtion ja kaupungin välisissä sopimuksissa tarkoitettuja hankkeen hy-
väksyttäviä ja todellisia arvonlisäverottomia toteuttamiskustannuksia, 
jotka tulee kattaa solmittujen sopimusten mukaisesti rahoittajien yhtä 
suurin osuuksin, kuten muutkin hankkeen kustannukset riippumatta sii-
tä, millä tavalla valtio ja kaupunki omat rahoitusosuutensa käytännössä 
toteuttavat. 

Suositus 4 

Edellä kuvatulla tavalla valtio ja kaupunki ovat sopineet hanketta kos-
kevissa sopimuksissa ja niihin tehdyissä lisäyksissä siitä, miten hank-
keen rahoitus toteutetaan. Molemmat osapuolet huolehtivat sopimuk-
sen mukaan rahoitusosuutensa toteuttamisesta haluamallaan toisen 
osapuolen ja Stadion-säätiön kannalta kustannusneutraalilla tavalla. 

Molemmat rahoittajat ovat toteuttaneet omaa rahoitusosuuttaan sovitun 
mukaisesti. Kaupungin rahoitusosuus on toteutettu pääosin urheilu- ja 
ulkoilurahastosta säätiölle myönnetyillä lainoilla, joiden lyhennykset ja 
korot säätiö on maksanut kaupungin myöntämillä vuotuisilla avustuksil-
la. Lisäksi kaupunki on vähäisessä määrin tehnyt panostuksia säätiön 
hallituksen perustamaan perusparannusrahastoon käytettäväksi Olym-
piastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeeseen. 

Kaupungin rahoitusosuuden kattamiseen liittyvät laina- ja muut päätök-
set ovat julkisia samoin kuin talousarviot, joista ilmenevät säätiölle va-
ratut avustukset. 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro 
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro 
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566 

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
mailto:kaupunginkanslia@hel.fi


  

  

  
 

  

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 

 

  
  

 

 
  

 

  

 

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 7 (10) 

9.12.2020 

Pormestari 

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan erityistä riskiä ei sisälly sii-
hen, noudattaako kaupunki solmimiaan sopimuksia vai ei, ja joka ta-
pauksessa kaupungin säätiölle lainanlyhennyksiin ja korkoihin myön-
tämät avustukset ovat todennettavissa kaupungin tekemistä päätöksis-
tä. 

Muut raporttiluonnoksen kirjaukset 

Rakennuttajan yleiskustannukset 

Raporttiluonnoksen mukaan yleiskustannuksiin liittyvien palkkakustan-
nusten peruste tulisi osoittaa hankekohtaisella työaikaraportoinnilla. 
Helsingin kaupungin käsityksen mukaan ko. raportointi on esitetty val-
tiontalouden tarkastusvirastolle ja raporttiluonnosta tulisi päivittää tältä 
osin. 

Kaupungin näkemyksen mukaan hankkeen yhteydessä Stadion-
säätiöltä veloitetut kustannukset ovat perustuneet säätiön ja kaupungin 
väliseen sopimukseen, laskutusperusteet on käyty etukäteen läpi ra-
kennuttajan ja rahoittajien, erityisesti valtion, kesken, ja laskutus on ol-
lut solmitun sopimuksen ja sovittujen periaatteiden mukaista. Raken-
nuttajan laskutus on tältä osin ollut kaupungin näkemyksen mukaan 
selkeää ja läpinäkyvää. 

Yksityiskohtana esiin nostetun projektinjohtajan tuntihinnan osalta kau-
punki toteaa, että hankkeen tuntiveloitushinnastoa on muutettu hank-
keen edetessä sopimuksen mukaisin menettelyin, ja valtion edustajien 
kanssa läpikäyden, marraskuussa 2015 siten, että projektinjohtajan 
tuntiveloitus on noussut kymmenellä eurolla. Samassa yhteydessä 
hankkeen johtavien asiantuntijoiden tuntihintoja on laskettu kymmenel-
lä eurolla. Hinnoittelumuutosten vaikutusta hankkeeseen tulee siten 
tarkastella kokonaisuutena, eikä yksinomaan projektinjohtajan osalta, 
kuten valtintalouden tarkastusviraston raporttiluonnoksessa on tehty. 

Kilpailuttaminen 

Valtiontalouden tarkastusviraston raporttiluonnoksessa todetaan, että 
tarkastuksessa olisi havaittu yksittäinen tapaus, jossa olisi tehty suora-
hankinta ilman riittäviä hankintalainsäädännön edellyttämiä perusteita. 

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan raporttiluonnos on tältä osin 
virheellinen. Kyseinen suorahankinta on toteutettu hankintalain mukai-
sesti ja hankinnasta on julkaistu vapaaehtoinen suorahankintailmoitus 
hankintalaissa kuvatulla tavalla. Kyseinen asia tulee kaupungin näke-
myksen mukaan korjata raporttiluonnoksessa. 

Hankkeen päätöksentekoa koskeneet tiedot 
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Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 8 (10) 

9.12.2020 

Pormestari 

Raporttiluonnoksen mukaan hankkeen rahoituspäätösten pohjaksi ei 
ole välittynyt tietoa hankkeen kustannusarvioiden kehityksestä oikea-
aikaisesti ja riittävässä laajuudessa. 

Kaupungin näkemyksen mukaan säätiö on toimittanut hankkeen ete-
nemisen aikana rahoittajille rahoituspäätösten tekemiseksi tarpeelliset 
tiedot. Säätiön rahoitushakemuksissa ja niiden liitteissä on tuotu esille 
hankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä ja niiden vaikutuksia hankkeen 
kokonaiskustannuksiin. Molemmilla rahoittajilla on siten ollut kaupungin 
näkemyksen mukaan oman päätöksentekonsa tueksi yhtäläiset tiedot 
hankkeen toteutuneista ja ennustetuista kustannuksista riskivarauksi-
neen. 

Lisäksi hankkeen ohjaus-/seurantaryhmien sekä rakentamistoimikun-
nan kokouksissa on käyty säännönmukaisesti läpi hankkeen kustan-
nuksia ja kustannusennusteita. Edellä mainituissa kokouksissa on ollut 
edustus niin valtiolta, kaupungilta kuin Stadion-säätiöltäkin, lisäksi Se-
naatti-kiinteistöt on ollut edustettuna. 

Urakkamalli 

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistushankkeen urakkamuoto, 
maksuperuste ja hankintamenettely on käsitelty muun muassa hank-
keen ohjausryhmässä sekä rakentamistoimikunnassa vuoden 2014 lo-
pulla. 

Rakennuttaja esitti loka-joulukuussa 2014 rakentamistoimikunnalle, oh-
jausryhmälle sekä Stadion-säätiön hallitukselle hankkeen jakamista 
kolmeen erilliseen urakkavaiheeseen: maanrakennusurakka (koko-
naishintaurakkana), rakennusurakka talotekniikoineen (projektinjohtou-
rakka) sekä istuimien hankinta (kokonaishintaurakka). 

Samassa yhteydessä rakennuttaja esitteli projektinjohtorakentamisen 
keskeiset piirteet ja vastuualueet, tavoitehintaurakan maksuperusteen, 
hankintamenettelyn ja sen valinnan perusteet sekä alustavan hankinta-
aikataulun. Esityksen perusteella on selvää, että kiinteää kattohintaa ei 
valitussa urakkamallissa voida edellyttää. 

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan hankkeen urakkamallien ja 
sovellettujen hankintamenettelyjen osalta päätökset on tehty yhteisesti 
eri osapuolien kesken. 

Professori Arto Saaren hankkeesta tekemän auditoinnin 12.3.2018 päi-
vätyssä raportissa todetaan urakkamuodon osalta muun muassa seu-
raavaa ”Hankkeeseen valittu tavoite- ja kattohintainen projektinjohtou-
rakkamuoto ja hankintamenettelynä käytetty neuvottelumenettely sopi-
vat hyvin kohteeseen, koska kohde on iso ja se sisältää paljon riskejä. 
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Pormestari 

Mallissa urakoitsija on päätoteuttaja ja hoitaa aliurakoiden kilpailuttami-
sen. Mallissa tilaaja hyväksyy urakoitsijan laatiman hankintasuunnitel-
man ja aliurakoiden hankintapäätökset. Tämä aikaansaa yhteistoimin-
taa tilaajan ja urakoitsijan välille ja mahdollistaa joustavan rakennusai-
kaisen suunnittelunohjauksen. Myös hankkeessa käytössä oleva pää-
urakoitsija fasilitoima bigroom-työskentely parantaa osapuolten välistä 
yhteistyötä.” 

Olympiastadionin perusparannushankkeessa lisä- ja muutostyöt eivät 
tarkoita sitä, että Stadion-säätiön toiveesta olisi tehty laajuus- tai laatu-
tason muutoksia eli kasvatettu toiminnallisten tilojen laajuutta tai laatu-
tasoa. 

Hankkeen alkuvaiheen kustannusarviot 

Raporttiluonnoksessa viitataan Senaatti-kiinteistöjen hankkeen alku-
vaiheessa esittämään arvioon hankkeen kustannusten suuruusluokas-
ta. Kaupungin näkemyksen mukaan kyseinen arvio on perustunut mer-
kittäviltä osin suurempaan hankelaajuuteen kuin rakennuttajan silloinen 
arvio ja on sisältänyt osia, jotka eivät olleet osa hanketta. Kustannusar-
vio ei siten ole vertailukelpoinen rakennuttajan kustannusarvion kans-
sa. 

Rakennuttajan kustannusarvion läpikäynnin osalta kaupunki toteaa, et-
tä siihen tarjottiin Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijoille erikseen mahdol-
lisuutta sen lisäksi, että kustannusarvioita käytiin laajasti läpi rakenta-
mistoimikunnassa sekä ohjausryhmässä. 

Esittelijä 
kansliapäällikkö 
Sami Sarvilinna 

Lisätiedot 
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472 

atte.malmstrom(a)hel.fi 
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Pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle 10.12.2020. 
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10.12.2020 

Lausunto Valtiontalouden tarkastusvirastolle

Tarkastuskertomusluonnos Olympiastadionin perusparannus- Ja 
uudistamishankkeesta 

1. JOHDANTO 

Valtiontalouden tarkastusvirasto Gäljempänä myös "Tarkastusvirasto") on toimittanut 
Stadion-säätiölle tarkastuskertomusluonnoksensa Olympiastadionin perusparannus- ja 
uudistamishankkeesta sekä pyytänyt säätiötä antamaan siitä lausunnon Stadion-säätiötä 
koskeviin kysymyksiin. Lausuntopyynnön tarkoituksena on kuulla Stadion-säätiön 
näkemys tarkastuksen havainnoista ja kannanotoista sekä varmistaa, että kertomusluon
noksessa ei ole asia- tai tulkintavirheitä. Valtiontalouden tarkastusvirasto pyytää, että 
Stadion-säätiö ottaa lausunnossaan erityisesti kantaa kertomusluonnoksessa esitettyihin 
suosituksiin. 

Stadion-säätiö esittää seuraavassa lausuntonsa niihin Stadion-säätiötä koskeviin 
kysymyksiin ja aiheisiin, jotka Valtiontalouden tarkastusvirasto on esittänyt tarkastus
kertomusluonnoksessaan. 

2. YLEISET HAVAINNOT TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSESTA 

Tarkastuskertomusluonnoksesta jää vaikutelma, että Tarkastusvirasto ei ole tutustunut 
kaikkeen sille Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeesta toimitettuun 
aineistoon eikä ottanut sitä huomioon tarkastuskertomusluonnoksessaan. 

Tarkastuskertomusluonnos on epäselvä sen suhteen, minkä tahon toimintaan tarkastus
kertomusluonnoksessa eri kohdissa viitataan ja minkä tahon toiminnassa Tarkastus
virasto eri kohdissa katsoo olleen puutteita. Tästä syntyy vaikutelma, että Tarkastus
virasto tarkastelee koko hankkeen ja sen kaikkien toimijoiden onnistumista ja että myös 
Tarkastusviraston havainnot koskisivat kaikkia toimijoita. 

Tarkastuskertomusluonnoksessa ei mainita lainkaan, että Patentti- ja rekisterihallitus on 
jo aikaisemmin tarkastanut Stadion-säätiön toimintaa hankkeessa ja antanut tästä 
valvontamuistion, jossa Stadion-säätiön toiminnassa ei ole havaittu puutteita. 
Tarkastuskertomusluonnoksessa ei mainita myöskään sitä, että professori Arto Saari on 
aikaisemmin auditoinut Stadion-säätiön hallituksen pyynnöstä Olympiastadionin 
perusparannus- ja uudistarnishankkeen ja katsonut sen asianmukaisesti toteutetuksi . 
Tarkastuskertomusluonnoksessa ei näin ollen myöskään selvitetä sitä, millä perusteilla 
Tarkastusvirasto päätyy useista asioista erilaiseen johtopäätökseen kuin Patentti- ja 
rekisterihallitus sekä professori Arto Saari. 
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Tarkastuskertomusluonnosta laadittaessa ei ole käytetty rakennusalan asiantuntemusta 
ja tämä tulee esille luonnoksen kannanotoissa. Olympiastadionin perusparannus- ja 
uudistamishanke on ainutlaatuisen vaativa rakennushanke, kun otetaan huomioon 
hankkeen laajuus, rakennustekninen vaativuus, rakennushistoriallinen suojelu ja 
kohteen käyttötarkoitus. Professori Arto Saari toteaa auditoinnissaan, että kysymyk
sessä on erittäin vaativa rakennushanke. Näin ollen on selvää, että tällaisen hankkeen 
toteutusta ei voi arvioida ilman rakennusteknistä asiantuntemusta. Tarkastuskertomus
luonnoksessa ei ole esimerkiksi tunnistettu eri urakkamuotojen keskeisiä ominaisuuksia 
erilaisissa hankkeissa, tavoitehintamekanismia eikä lisä- ja muutostöiden määritelmää 
rakennusalalla. 

3. RAHOITETTU KOKONAISUUS OLI YLEISESTI VALTIONAPUPÄÄTÖSTEN 

MUKAINEN 

Tarkastusvirasto toteaa tarkastuskertomusluonnoksessa, että tarkastuksessa ei tullut 
esiin viitteitä siitä, etteikö rahoitettu kokonaisuus olisi yleisesti valtionapupäätösten mu
kainen. 

Stadion-säätiö katsoo, että kysymyksessä on tarkastuskertomuksen olennaisin johto
päätös kokonaisuuden kannalta. Stadion-säätiö toivoo tämän johtopäätöksen korosta
mista siten, että se todettaisiin tarkastuskertomuksen ensimmäisenä johtopäätöksenä. 

4. ERI OSAPUOLTEN ROOLIT HANKKEESSA JA NIIDEN TIEDONSAANTI 

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen hankesuunnitelma laadittiin 
laajana yhteistyönä (rakennuttaja, arkkitehdit, Stadion-säätiö, Olympiastadionin käyttä
jät ja heidän taustayhteisönsä mm. kansainväliset lajiliitot). Hankesuunnitelma käsitel
tiin rakentamistoimikunnassa, ohjausryhmässä ja hyväksyttiin Stadion-säätiön hallituk
sessa. Hankesuunnitelman pohjalta hyväksyttiin hankkeen kustannusarvio (rakentamis
toimikunta, ohjausryhmä, Stadion-säätiön hallitus). Suomen valtio ja Helsingin 
kaupunki hyväksyivät kokonaisuuden rahoitettavaksi. Hankesuunnitelmaa ei ole 
muutettu pois lukien hankkeen loppuvaiheessa lisätytja rahoittajien hyväksymät lisäyk
set, jotka kohdistuivat kansainvälisten vaatimusten muututtua turvaportteihinja remon
tissa vaurioituneiden tornin sisäpuolisten osien korjaukseen. 

Hankesuunnitelman mukaisesti Olympiastadionin uudistamista seurasi ja valvoi opetus
ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä. Ohjausryhmässä olivat edustettuina 
Helsingin kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiovarainministeriö, Stadion
säätiö, Senaattikiinteistöt sekä asiantuntijat Museovirastosta ja HKR-Rakennuttajalta. 
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuu
riministeriö asetti maaliskuussa 2019 hankkeelle seurantaryhmän jatkamaan ohjausryh
män työtä. Myös seurantaryhmässä ovat edustettuina opetus- ja kulttuuriministeriö, 
valtiovarainministeriö, Helsingin kaupunki ja Stadion-säätiö. Seurantaryhmän kokouk
sissa on paikalla pysyvänä asiantuntijana Senaatti-kiinteistöjen edustaja. 
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Rakennushankkeen johtoryhmänä toimii rakentamistoimikunta, joka vahvistaa hank
keeseen liittyvät asiat Stadion-säätiön hallituksen päätöksentekoa varten. 
Rakentamistoimikunnassa ovat edustettuina Helsingin kaupunki, opetus- ja kulttuuri
ministeriö, Stadion-säätiö, Senaattikiinteistöt sekä asiantuntijat Museovirastosta ja 
HKR-Rakennuttajalta. 

Rakennuttajana ja tilaajana hankkeessa toimii Helsingin kaupungin kaupunkiympäris
tön toimialan rakennuttaminen- palvelu. Stadion-säätiön ja Helsingin kaupungin välisen 
rakennuttamissopimuksen mukaisesti Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön 
toimialan rakennuttaminen vastaa osana rakennuttamispalvelua yksityiskohtaisesti 
Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen kustannusseurannasta, 
kustannusraportoinnista sekä kustannusohjaukseen liittyvistä kustannusten arvioinnista 
ja ennustamisesta. 

Valtio ja Helsingin kaupunki ovat saaneet rakennuttajalta rahoituspäätösten pohjaksi 
rakennuttajan raporttien liitteenä kaikki samat kustannusarviot kuin Stadion-säätiön 
hallitus niin rahoitushakemuksissa kuin ohjaus- / seurantaryhmän ja rakentamistoimi
kunnan kaikissa kokouksissa. Valtiolla on ryhmissä edustus ja Senaatti-kiinteistöjen 
asiantuntijat ovat em. elimissä kustannusraportteja analysoimassa. 

Tältä pohjalta Stadion-säätiö hankkeeseen ryhtyvänä on olettanut, että rahoittajilla on 
ollut sama tieto rahoituspäätösten pohjaksi kuin Stadion-säätiön hallituksella. 

Patentti- ja rekisterihallitus on laatinut 28.2.2018 päivätyn valvontamuistion koskien 
Stadion-säätiön toimintaa hankkeessa. Patentti- ja rekisterihallitus toteaa johtopäätök
senään seuraavaa: 

Asiassa Säätiöltä saadun selvityksen sekä ulkopuolisen asiantuntijan laatiman 
muistion perusteella Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishank
keen projektinohjaus sekä seuranta on asiallisesti ja ammattitaitoisesti järjes
tetty. Säätiön hallitus on aina varmistanut rahoittajien (Helsingin kaupunki 
ja Suomen valtio) kannan ennen rahoitusta vaativien päätösten täytäntöön
panoa ja toteuttanut Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanketta 
rahoittajien hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti. Suurimmat kustan
nusarviota nostaneet tekijät olivat tarjoushintaindeksin nousu sekä pohjois- ja 
eteläkaarteen kustannusten nousu, joita ei ole voitu arvioida hankesuunnitel
man suunnitelmista. Lisäksi hankkeen rahoittajat (Helsingin kaupunki ja 
Suomen valtio) ovat päättäneet toteuttaa hankkeen kohonneista kustannuk
sista huolimatta hankesuunnitelman mukaisesti. 

Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, että asia ei anna aihetta enempiin toimen
piteisiin. 

Marraskuussa 2019 talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi, että valtio tulee 
Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen osalta pitämään hankkeen 
loppuun saakka kiinni niistä sopimus- ja rahoitusvelvoitteista ja -periaatteista,joista 
on sovittu valtion, Helsingin kaupungin ja Stadion-säätiön välillä 13.3.2013 allekirjoi
tetussa sopimuksessa. Samalla talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi, että valtio 
hyväksyy omalta osaltaan turvaporttienja tornin sisäpuolen kunnostuksen toteuttami
sen osana hanketta. 
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Helsingin kaupunginhallitus päätti 9.12.2019 kaupungin osalta vastaavasti todeta 
tekevänsä asiaa koskevan esityksen kaupunginvaltuustolle hankkeen valmistumisen 
jälkeen niin, että kaupungin lopullinen kustannusosuus hankkeesta on puolet sen 
hyväksyttävistä ja todellisista arvonlisäverottomista kustannuksista valtion osuuden 
ollessa loput kustannuksista. 

Hankkeen rahoittajilla on ollut käytettävissään kaikki hankkeen kustannusarviot. 
Stadion-säätiön hallitus on aina varmistanut rahoittajien (Helsingin kaupunki ja Suomen 
valtio) kannan ennen rahoitusta vaativien päätösten täytäntöönpanoa. Tästä poikkeavat 
tarkastuskertomusluonnoksen kannanotot ovat vastoin hanketta koskevia pöytäkirjoja 
ja muita asiakirjoja sekä vastoin Patentti- ja rekisterihallituksen valvontamuistiota. 

5. HANKKEEN VAATIVUUS JA YHDESSÄ VALITTU URAKKAMALLI 

Professori Arto Saari on laatinut 12.3.2018 päivätyn Olympiastadionin perusparannus
ja uudistamishankkeen korjauskustannusten hallinnan auditoinnin Stadion-säätiön 
hallituksen toimeksiannosta ja tilaamana. Professori Arto Saari kuvaa auditoinnissaan 
hankkeen ominaispiirteet ja vaativuuden sekä niiden vaikutukset hankkeen kustannuk
siin seuraavasti: 

Helsingin olympiastadion on iso ja kompleksinen rakennuskokonaisuus. 
Se sisältää toisistaan poikkeavia rakennuksen osia ja rakenteet ovat pääosin 
huonossa kunnossa. Lisäksi perustamisolosuhteet ovat erittäin vaativat 
(mm. kallion ruhjeisuus). Yhdistettynä edelliseen rakennus on päätetty 
modernisoida vastaamaan nykyaikaisia stadioneita, tekee siitä erittäin vaati
van rakennushankkeen, etenkin kun on päätetty sijoittaa laajoja maanaisia 
tiloja olemassa olevat vanhan rakennuksen välittömään läheisyyteen tai sen 
alle. Nämä maanalaiset tilat sijoittuvat ruhjeisen kallion alueelle, mikä johtaa 
kalliiseen louhintaan ja kallion vahvistamiseen. Myös kaarrekatsomot on 
päätetty kattaa ja takasuoran katsomon katos rakentaa uudelleen. Tämä yhdis
tettynä suojellun rakennuksen julkisivun säilyttämisvaatimukseen johtaa 
erittäin vaativaan ja kalliiseen olemassa olevan rakennuksen rakenteiden ja 
niiden perustusten vahvistamiseen. 

Stadion-säätiön hallitus päätti hankkeen urakkamuodosta, maksuperusteesta ja hankin
tamenettelystä 16.12.2014 rakennuttajan 3.12.2014 tekemän esityksen pohjalta. Raken
nuttajan 3.12.2014 tekemässä esityksessä todetaan, että esitys perustuu HKR-Rakennut
tajan 6.10.2014 laatimaan analyysiin, jossa oli esitelty kaikki tarjolla olevat vaihtoehdot 
sekä niiden soveltuvuus Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen. 
Analyysi on esitelty rakentamistoimikunnalle 14.10.2014, hankkeen ohjausryhmälle 
22.10.2014, Stadion-säätiön hallitukselle 28.10.2014 sekä HKR-Rakennuttajan johto
ryhmälle 29.10.2014. Näin ollen myös rakentamistoimikuntaja hankkeen ohjausryhmä, 
joissa on mukana valtion edustus ja asiantuntijat, ovat olleet tietoisia eri urakkamuoto
jen ehdoista ja toimintaperiaatteista. 

Rakennuttajan esityksessä 3.12.2014 on tarkasti kuvattu projektinjohtourakkamalli ja 
tavoitehintamekanismi myös valtion edustajille ja asiantuntijoille,joiden on ammattinsa 
puolesta pakko ymmärtää tavoitehintamekanismin toiminta. Esityksen perusteella on 
selvää, että kiinteää kattohintaa ei tässä urakkamallissa ole järkevää edellyttää. 
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Tämä tieto on ollut asiantuntijajäsenien vastuulla viedä kaupungin ja valtion rahoituk
sesta päättäville tahoille, jotta mahdollista ristiriitaa rahoituspäätösten kanssa ei synny. 
Tieto urakkamallistaja tavoitehintamekanismin toimimisesta on myös Stadion-säätiön 
1 isärahoitushakemuksessa. 

Tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnoksessa ei ole ymmärretty lisä- ja muutos
töitä oikein eikä siten kuin ne vakiintuneesti ymmärretään rakennusalalla. 

Lisä- ja muutostyöt tarkoittavat rakentamisessa seuraavaa: 

Muutostyö: Hanketta ei ole voitu tai katsottu tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa 
urakkatarjousvaiheen suunnitelmien mukaisesti, jolloin on olosuhteiden 
pakosta jouduttu turvautumaan erilaiseen toteutukseen, josta muutos on 
aiheutunut (esim. maaperäolosuhteiden poikkeaminen pohjatutkimuksien 
perusteella arvioituun, pilarien perustamissyvyys jne.) 

Lisätyö: Työ, joka on jouduttu tekemään verrattuna urakkavaiheen suunnitel
missa oleviin suunnitelmiin ja niistä päätettyihin työmääriin. Tällaisia ovat 
esimerkiksi ns. seat kill - istuinpaikkojen vähentämisen vuoksi uudelleen 
rakentamaan jouduttu katsomo-osa ja pilarien mantteloinnin lisä vahvistukset 
kuormien kasvusta johtuen sekä lisääntyneet kallion vahvistustyöt. 

Lisä- ja muutostyö ei tarkoita Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishank
keessa sitä, että tilaajan toiveesta tehtäisiin laajuus- tai laatutason muutoksia eli 
että kasvatettaisiin tilojen laajuutta tai laatutasoa ja sitä kautta poikettaisiin hankesuun
nitelmasta. 

Professori Arto Saari on laatinut 12.3.2018 päivätyn Olympiastadionin perusparannus
ja uudistamishankkeen korjauskustannusten hallinnan auditoinnin. Professori Saari 
toteaa hankkeeseen valitusta urakkamuodosta seuraavasti: 

Hankkeeseen valittu tavoite- ja kattohintainen projektinjohtourakkamuoto ja 
hankintamenettelynä käytetty neuvottelumenettely sopivat hyvin kohteeseen, 
koska kohde on iso ja se sisältää paljon riskejä. Mallissa urakoitsija on pääto
teuttaja ja hoitaa aliurakoiden kilpailuttamisen. Mallissa tilaaja hyväksyy 
urakoitsijan laatiman hankintasuunnitelman ja aliurakoiden hankintapäätökset. 
Tämä aikaansaa yhteistoimintaa tilaajan ja urakoitsijan välille ja mahdollistaa 
joustavan rakennusaikaisen suunnittelunohjauksen. Myös hankkeessa 
käytössä oleva pääurakoitsijan fasilitoima big room-työskentely parantaa 
osapuolten välistä yhteistyötä. 

Kaikki hankkeen osapuolet ovat olleet täysin tietoisia valitusta urakkamallista ja sen 
toimintaperiaatteista. Rakennusalan asiantuntija professori Arto Saari on todennut au
ditoinnissaan, että valittu urakkamuoto sopii hyvin kohteeseen. 
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6. HINNAN SITOMATTOMUUS INDEKSIIN 

7.2.2014 on pidetty kokous, jossa on ollut edustus Stadion-säätiö/OKM, Senaatti
kiinteistöt, Stadion-säätiö ja HKR-Rakennuttaja. Kokouksessa todettiin, että valtiolla ja 
Helsingin kaupungilla on erilaiset tavat varautua ja käsitellä kustannustason nousua 
hankepäätöksissään. Kokouksessa sovittiin, että indeksikysymyksestä sopimisen 
hoitavat valtio ja kaupunki omalla tahollaan, koska molempien kustannusosuudeksi 
on sovittu 50 %. 

Professori Arto Saari toteaa hanketta koskevassa auditoinnissaan, että hankesuunnitel
maan ei ole sisällytetty kustannusnousuvarausta, eikä sitä ole sidottu indeksiin. 
Saari toteaa, että tämä poikkeaa Helsingin kaupungin käytännöstä, jossa hankesuunni
telmassa hyväksytyt rakennuskustannukset sidotaan tarjoushintaindeksiin. 

Se, että hintaa ei ole sidottu indeksiin, on johtunut valtion menettelytavoista ja se on 
ollut kaikkien osapuolten tiedossa. Stadion-säätiöllä ei ole ollut mitään mahdollisuutta 
vaikuttaa asiaan. 

7. TARKASTUSVIRASTON SUOSITUKSET: 

Stadion-säätiö toteaa, ettei se ota lausunnossaan raporttiluonnokseen kantaa siltä osin 
kuin tarkastuksen havainnot liittyvät valtion sisäiseen päätöksentekoon ja sen yhtey
dessä käsiteltyyn aineistoon tai muuhun valtion sisäiseen toimintaan. Stadion-säätiö ei 
siten lausunnossaan ota kantaa raporttiluonnoksen suosituksiin 5-9. 

Valtio että kaupunki ovat sitoutuneet huolehtimaan omasta rahoitusosuudestaan halua
mallaan toisen rahoittajan ja Stadion-säätiön kannalta kustannusneutraalilla tavalla. 
Stadion-säätiö toteaa, että kaupungilla on solmittujen sopimusten perusteella yksin
omainen päätösvalta sen osalta, miten se toteuttaa oman rahoitusosuutensa hankkeessa 
sopimusvelvoitteiden puitteissa. Toisin kuin raporttiluonnoksen suosituksessa 4 
todetaan, rahoittajaosapuolien kustannusten jaon periaatteet sekä jakomalli on sovittu 
em. sopimuksissa yksiselitteisesti. 

Suositus 1 

Valtiontalouden tarkastusviraston raporttiluonnoksessa todetaan, että hankkeen kustan
nuksiin liittyvä aineisto ei ole vertailukelpoista hankesuunnitelman kanssa ja tulisi laatia 
selkeä, vertailukelpoinen laskelma siitä, miten rakennetut tilat vastaavat tilaohjelmassa 
sovittua. Laskelmassa tulisi osoittaa myös riittävän tarkasti syyt hankkeen kustannusten 
nousuun. 

Stadion-säätiön näkemyksen mukaan Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamis
hanke on toteutettu hyväksytyn tilaohjelman mukaisesti. Sama asia on todettu myös 
edellä mainitussa Patentti- ja rekisterihallituksen valvontamuistiossa, jonka mukaan 
hankkeen projektinohjaus sekä seuranta on asiallisesti ja ammattitaitoisesti järjestetty ja 
hanke toteutettu rahoittajien hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti. 
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Raportti luonnoksessa mainittujen turvaporttien ja Olympiastadionin tornin sisäpuolen 
kunnostamisen osalta kyse on ollut hankkeen toteutukseen kiinteästi liittyneistä molem
pien rahoittajien hyväksymistä kokonaisuuksista, jotka ovat osoittautuneet hankkeen 
toteutusaikana välttämättömiksi muun muassa muuttuneiden kansainvälisten turvamää
räysten johdosta. 

Hankkeen kustannuskehitystä ja sen syitä on säännöllisesti esitelty hankkeen ohjaus
/seurantaryhmälle. Lisäksi kustannuskehityksen syyt on erikseen avattu hankkeen käyn
nistymisen jälkeen käytyjen lisärahoitusneuvottelujen yhteydessä molemmille rahoitta
jaosapuolille. 

Hankkeen tilaohjelmaaja sen mukaista toteutumista on hankkeessa seurattu vakiintu
neiden toimintamallien mukaisesti . Hankkeen yhteydessä tilaohjelmassa määritellyt ns. 
ohjelmoidut tilat eivät ole hankkeen yhteydessä vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta 
kasvaneet. Päinvastoin joissakin tapauksissa toiminnallisia tiloja on pystytty toteutta
maan hieman suunniteltua pienemmin neliömäärin. 

Hankkeen ominaispiirteisiin liittyy myös se, että esimerkiksi katsomojen tukipilareiden 
manttelointi on aiheuttanut merkittäviä lisäkustannuksia hankkeen aikana. Kyseiset 
lisäkustannukset eivät kohdistu nimenomaisesti mihinkään tilaohjelman mukaiseen 
tilaan. Kaikkia hankkeen kustannuksia ei siten ole mahdollista esittää ennen hankkeen 
käynnistämistä suunniteltuun tilaohjelmaan perustuvan jaon mukaisesti. 

Stadion-säätiön näkökulmasta olennaista on tältä osin, että hankkeessa ei ole toteutettu 
ns. ohjelmoituja tiloja, kuten matkailijapalvelutilat, urheilu- ja monitoimitilat, kokous
ja monitoimitilat sekä yleisöpalvelutilat, hyväksyttyä tilaohjelmaa laajemmin. 

Tieto kustannusten nousun syistä on esitetty tarkasti ja yksilöidysti sekä molemmille 
rahoittajaosapuolille että ohjaus-/seurantaryhmälle ja rakentamistoimikunnalle. 

Tarkastusvirasto toteaa, että hankkeeseen päätettiin sen loppuvaiheessa lisätä hanke
suunnitelmaan alun perin kuulumattomat turvaportit ja tornin sisäpuolisten osien kor
jaus. Niiden yhteensä noin 2 miljoonan euron kustannus jäi hankkeen kokonaisuudessa 
vähäiseksi. Rakennuttajalta saadun tiedon mukaan muita lisäyksiä tilaohjelmaan ei tehty. 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 26.11.2019, että valtio hyväksyy omalta 
osaltaan turvaporttien ja tornin sisäpuolen kunnostuksen toteuttamisen osana hanketta. 
Näin ollen talouspoliittinen ministerivaliokunta on nimenomaisesti hyväksynyt turva
porttien ja tornin sisäpuolen kunnostuksen toteuttamisen osana hanketta. 

Tarkastusvirasto toteaa, että tavoitehinnan muutoksiin johtaneet työt oli eritelty urakoit
sijan seurantataulukkoon, mutta sen tiedot eivät olleet verrattavissa tilaohjelmaan. 

Professori Arto Saari toteaa auditoinnissaan rakennettujen tilojen suhteesta hankesuun
nitelmaan seuraavasti: 

Hankkeen laajennusosan bruttopinta-ala on kasvanut hankesuunnitteluvai
heen 19 290 m2:sta 21 904 m2:iin (tilanne 9.11.2017), eli+14 %, sekä perus
parannettavan osan vähentynyt21 025 m2:sta 19 683 m2:iin (-6 %). Hankkeen 
kokonaisbruttoala on kasvanut 40 315 m2:sta 41 587 m2:iin (+3 %). Hank
keen uudisosan nettoala on kasvanut 17 400 m2:sta 19 700 m2:iin (+13 %)ja 
perusparannettavan osan vähentynyt 15 400 m2:tä 15 100 m2:iin (-2 %). Ko
konaisnettoala on kasvanut 32 800 m2:stä 34 800 m2:iin (+6 %). 
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(taulukko 1) 

Valhe Pvm. R11kcnnukJen bruttoala 
laajennusosa 

(m2) 
KorJattava asa Yhteen~ 

Umpimien tJloJcn 
LaaJcnnusosa 

ncttoplnta-ala (m2) 
KorJ;:utav.a OH Yhteen!I 

TJNcselvflvs 12.1.2012 16176 19 984 36160 14 600 15 400 3250 

Tarveselvltvksen pä ivitys 12.11.2013 18 223 21136 39 359 16400 15400 318 

Alustava Ll-vaihe 16.1.2014 19 848 21136 40 984 17900 15400 333 

Alustava Ll-vaihe versio 81 16.1.2014 19088 21136 40 22• 17 200 15400 32 600 

Alustava ll-vaihe versio 82 16.1.2014 18143 21136 39 279 16 300 15400 31700 

Alustava Ll-valhe versio Bl+ll 16.1.201-1 17 823 21136 38959 16000 15400 31400 

Alustava ll-vafhe vers io B2+l1 16.1.2014 16878 21136 38014 15 200 15400 30 600 

ll -vaihe 3.3.201,1 18 000 21136 39 136 16 200 15400 31600 

Hankesuunnitelma 5.11.2014 19290 21025 40315 17 400 15400 32800 

Urakkava ihe. MRU (k ii nteä urakka) 28.1.2016 21904 19 683 41587 19700 15100 34800 
Urakkavaihc PJU-RAK (sopimuksen kilttohinta) 10.1.2017 21904 19683 41587 19700 15100 34 800 

Urakkavaihe PJU-LVIA/SÄ {sopimuksen kattohlnta) 3.5.2017 21904 19683 41587 19 700 15100 34 800 

Raportti 9.11.2017 (loppukustannusennuste} 9.11 .2017 21904 19 683 41587 19 700 15100 34 800 

Patentti- ja rekisterihallitus on todennut 28.2.2018 päivätyssä valvontamuistiossaan, 
että Stadion-säätiön hallitus on toteuttanut Olympiastadionin perusparannus- ja uudis
tamishanketta rahoittajien hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke on toteu
tettu hankesuunnitelman mukaisesti edellä mainituin vähäisin muutoksin. Stadion-sää
tiön näkemyksen mukaisesti syyt hankkeen kustannusten nousuun on osoitettu rahoitta
jille asianmukaisesti ja tarkasti. 

Lausunnon liitteessä 1 esitetään rakennuttajan analyysi 10.12.2020 Olympiastadionin 
perusparannus- ja uudistamishankkeen kustannusylitysten syistä. Analyysi on päivitetty 
versio 18.10.2019 Stadion-säätiön lisärahoitushakemuksesta Suomen valtiolle ja 
Helsingin kaupungille. 

Suositus 2 

Tarkastusvirasto toteaa tarkastuskertomusluonnoksessa, että tarkastuksessa ei tullut 
esiin viitteitä siitä, etteikö rahoitettu kokonaisuus olisi yleisesti valtionapupäätösten 
mukainen . Stadion-säätiö katsoo, että kysymyksessä on tarkastuskertomuksen olennai
sin johtopäätös kokonaisuuden kannalta. 

Helsingin kaupungilta saadun selvityksen mukaan HKR-rakennuttaja on kaupungin 
taloudessa erillinen nettobudjetoitu yksikkö eli käytännössä kaupungin sisäinen 
rakennuttajakonsultti, jonka tulot tulevat hankkeiden rakennuttamisesta ja jolla on oma 
projektien taloushallinto. Yksikön budjetti ei sisällä hankkeisiin sisällytettäviä hankin
toja, vaan ne kohdistetaan kaikki kullekin hankkeelle. Tämä budjetti on tuntihintojen 
kertoimien perusteena ja kaavat ovat olemassa ja todettavissa. 

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeessa siirryttiin vuonna 2015 
rakennuttamispalkkion kuukausittaisen erän laskuttamisesta valtion toivomuksesta tun
tihintalaskutukseen. Tässä yhteydessä päätettiin tuntihinnat vuosille 2015-2019 eli koko 
hankkeen loppuajalle. 

Tässä yhteydessä projektinjohtajan tuntihintaa nostettiin l O€ tunnilta, mutta samalla 
kertaa johtavien asiantuntijoiden tuntihintaa laskettiin 10 € tunnilta (3 henkilöä), joten 
käytännössä tuntihintakiintiötä laskettiin tuon uudelleenmäärittelyn yhteydessä. 
Tuntihinnat ja niiden laskentakaavat on käyty läpi OKM:n edustajan kanssa ja hän on 
ne hyväksynyt. 
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Kaupungin sisäiset tuntihinnat perustuvat ajatukseen, että hankkeen rakennuttamis
palkkio jaksotetaan hankkeen edistymisen mukaan siten, että hankkeen alussa sovittua 
kiinteää rakennuttamispalkkiota laskutetaan kuukausittain tehtyjen tuntien määrää 
vastaavalla summalla. Hankkeen valmistuttua laskuttamatta jäänyt rakennuttamispalk
kion osuus laskutetaan kerralla. Tämä on ns. varovaisuusperiaatteen mukaista ja täysin 
erilainen tapa kuin 2015 sovittu stadionhankkeen laskutus. 

Stadion-säätiön näkemyksen mukaan hankkeen yhteydessä Stadion-säätiöltä 
veloitetut kustannukset ovat perustuneet säätiön ja kaupungin väliseen sopimukseen, 
laskutusperusteet on käyty etukäteen läpi rakennuttajan ja rahoittajien, erityisesti 
valtion, kesken ja laskutus on ollut solmitun sopimuksen ja sovittujen periaatteiden 
mukaista. Rakennuttajan laskutus on tältä osin ollut Stadion-säätiön näkemyksen 
mukaan selkeää, läpinäkyvää, perusteltua sekä hankkeen rahoitus- ja avustuspäätösten 
mukaista. 

Lisäksi Stadion-säätiö muistuttaa, että jos hankkeen rakennuttajana olisi toiminut yksi
tyinen rakennuttajayritys, kyseisen yrityksen tuntiveloitushintoja tai yleiskustannuksia 
ei voitaisi tutkia samalla tavalla kuin nyt tutkitaan läpinäkyvästi hinnoitellun kaupun
gin rakennuttajan yleiskustannuksia. 

Stadion-säätiö on noudattanut kaikkia Suomen valtion valtionavustuspäätöksiä 
koskevia ohjeita ja määräyksiä sekä Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamis
hankkeen kaikissa vaiheissa ja päätöksenteossaan vannistanut, että hankkeelle kohdis
tetut kustannukset ovat avustuspäätösten ja avustusehtojen mukaisia. 

Suositus 3 

Tarkastusvirasto toteaa, että hyvitysmaksu ei ole rakentamisesta tai uudistamisesta 
aiheutuva kustannus, vaan se on oikeuden langettama korvaus, joka olisi vältetty, jos 
hankintalainsäädäntöä olisi noudatettu oikein. 

LVIA-tekninen projektinjohtourakka kilpailutettiin tuolloin voimassa olleen julkisista 
hankinnoista annetun lain (348/2007, "hankintalaki") mukaisesti. Tarjouskilpailussa 
toiseksi sijoittunut tarjoaja valitti hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Tuolloin 
voimassa olleen hankintalain 91 §:n mukaan valituksen tultua vireille markkinaoikeus 
saattoi sallia hankintapäätöksen täytäntöönpanon sillä perusteella, että hankintapäätök
sen täytäntöönpanon estymisestä aiheutuisi hankintayksikölle tai muiden oikeuksille 
taikka yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat. 

Stadion-säätiö haki markkinaoikeudelta L VIA-teknisen projektinjohtourakan 
hankintapäätökselle täytäntöönpanolupaa. Markkinaoikeus myönsi täytäntöönpano
luvan 29.6.2017. Markkinaoikeus totesi päätöksessään, että kysymyksessä olevan 
urakan viivästymisestä aiheutuisi todennäköisesti myös muiden urakoiden viivästy
mistä. Olympiastadion on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, josta korjauksen 
valmistuttua tulee Suomen ainoa suurareena, joka on monipuolisessa käytössä. 

Hankintaa ei ole mahdollista tehdä väliaikaisin järjestelyin. Markkinaoikeus antoi 
asiassa pääasiaa koskevan päätöksensä vasta 12.12.2018. On selvää, että hanketta ja 
muita urakoita ei voitu keskeyttää puoleksitoista vuodeksi odottamaan markkinaoikeu
den päätöstä. Tämän vuoksi asiaa käsiteltiin markkinaoikeudessa hyvitysmaksuasiana. 
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Asiassa ei ollut kyse siitä, että Stadion-säätiön puolesta urakkakilpailutusta hoitanut 
rakennuttaja olisi toiminut jonkin hankintalain yksityiskohtaisen säännöksen, hankinta
lain hallituksen esityksessä todetun säännöksen perustelun tai aikaisemman oikeuskäy
tännön vastaisesti. Asiassa oli kyse siitä, kuinka tulee tulkita seuraavaa tarjousten 
vertailuperusteisiin sisältynyttä vaatimusta: Rakennuttaja on vastaanottanut kohteen 
korkeintaan viisi (5) vuotta hankintailmoituksen julkaisupäivämäärää aikaisemmin. 

Asiassa oli kaksi tulkintavaihtoehtoa: 

1) Vaatimus muodostaa ns. aikaikkunan hankintailmoituksen julkaisupäivämäärästä 
viisi vuotta taaksepäin (Stadion-säätiön tulkinta ja valittajan tulkinta tarjouskilpailun 
aikana esittämässään kysymyksessä); 

2) Vaatimus tarkoittaa sitä, että huomioon otetaan kaikki referenssit, jotka on vastaan
otettu viisi vuotta hankintailmoituksen julkaisupäivämäärää aikaisemmin eli myös han
kintailmoituksen julkaisun jälkeen vastaanotetut referenssit (valittajan tulkinta valituk
sessaan ja markkinaoikeuden sekä korkeimman hallinto-oikeuden tulkinta). 

Hyvitysmaksu ei ole rangaistus, kuten sakko, seuraamusmaksu tai laiminlyöntimaksu. 
Hyvitysmaksu ei ole myöskään vahingonkorvaus eikä valittajalla ole vastaavaa näyttö
taakkaa kuin kantajalla vahingonkorvausasioissa. Hyvitysmaksua ei ole Euroopan unio
nin julkisia hankintoja ja niiden oikeussuojakeinoja koskevissa direktiiveissä. Hyvitys
maksu on menettelytapa,jolla voidaan yhdistää valittajan oikeusturva ja hankinnan ete
neminen tilanteessa, jossa hankintaan ei voida jäädä odottamaan markkinaoikeuden rat
kaisua. 

Hankkeen talouden kannalta todettakoon, että Stadion-säätiön L VIA-teknisen 
projektinjohtourakan toteuttajaksi valitseman tarjoajan tarjous oli 592.323 euroa edulli
sempi kuin urakasta valittaneen tarjoajan tarjous. Hankkeen talouden kannalta päädy
tään epätasapainoiseen tilanteeseen,jos hyvitysmaksua ei hyväksytä hankkeen avustus
kelpoisiin kustannuksiin, mutta valittajan kalliimpi tarjous olisi hyväksytty avustuskel
poisiin kustannuksiin, mikäli hankkeessa olisi ollut mahdollisuus jäädä odottamaan 
markkinaoikeuden päätöstä. 

Stadion-säätiön näkemyksen mukaan hyvitysmaksuja asian hoitamiseen liittyvät oikeu
denkäyntikulut ovat joka tapauksessa hanketta koskevissa valtion ja kaupungin välisissä 
sopimuksissa tarkoitettuja hankkeen hyväksyttäviä ja todellisia arvonlisäverottomia 
toteuttamiskustannuksia, jotka tulee kattaa solmittujen sopimusten mukaisesti rahoitta
jien yhtä suurin osuuksin, kuten muutkin hankkeen kustannukset riippumatta siitä, millä 
tavalla valtio ja kaupunki omat rahoitusosuutensa käytännössä toteuttavat. 

Suositus 4 

Valtio ja kaupunki ovat sopineet hanketta koskevissa sopimuksissa ja niihin tehdyissä 
lisäyksissä siitä, miten hankkeen rahoitus toteutetaan. Molemmat osapuolet huolehtivat 
sopimuksen mukaan rahoitusosuutensa toteuttamisesta haluamallaan toisen osapuolen 
ja Stadion-säätiön kannalta kustannusneutraalilla tavalla. 

Molemmat rahoittajat ovat toteuttaneet omaa rahoitusosuuttaan sovitun mukaisesti. 
Kaupungin rahoitusosuus on toteutettu pääosin urheilu- ja ulkoilurahastosta säätiölle 
myönnetyillä lainoilla, joiden lyhennykset ja korot säätiö on maksanut kaupungin 
myöntämillä vuotuisilla avustuksilla. 



11 (12) 

Lisäksi kaupunki on vähäisessä määrin tehnyt panostuksia säätiön hallituksen perusta
maan perusparannusrahastoon käytettäväksi Olympiastadionin uudistamis- ja peruspa
rannushankkeeseen. 

Kaupungin rahoitusosuuden kattamiseen liittyvät laina- ja muut päätökset ovat julkisia 
samoin kuin talousarviot, joista ilmenevät säätiölle varatut avustukset. 

Stadion-säätiön näkemyksen mukaan erityistä riskiä ei sisälly siihen, noudattaako 
kaupunki solmimiaan sopimuksia vai ei,jajoka tapauksessa kaupungin säätiölle lainan
lyhennyksiin ja korkoihin myöntämät avustukset ovat todennettavissa kaupungin 
tekemistä päätöksistä. 

Stadion-säätiön näkemyksen mukaan kustannusten jakomallia on noudatettu sopimus
ten mukaisesti, jakomalli on dokumentoitu riittävän tarkalla tasolla ja malli johtaa 
sovittuun kustannusten jakautumiseen rahoittajaosapuolien kesken. 

8. MUUT HUOMIOT TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSEEN 

8.1 TARKASTUSVIRASTO: OHJAUSRYHMÄN TOIMIKAUDEN JÄLKEEN ASETETTU SEURAN-

TARYHMÄ SEURASI, EI "VARMISTANUT" 

Tarkastusvirasto toteaa, että tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan ryhmän nimen 
ja tavoitteen muutoksen taustalla oli sen tunnustaminen, ettei ohjausryhmä ollut kyen
nyt toteuttamaan sille asetettua tehtävää. 

Tarkastusviraston mukaan ryhmällä ei ollut todelliseen kustannusseurantaan tarvitta
vaa päätösvaltaa. Sen pyrkimykset ohjata kustannuksia hankkeen pysymiseksi kustan
nusarvioissa typistyivät toistuvasti hankkeen projektinjohdon selvityksiin, joiden mu
kaan säästöt eivät olleet mahdollisia hankkeen etenemistä vaarantamatta. Ryhmästä 
myös puuttui riittävä asiantuntemus käsitellä rakennuttamisessa tehtyjä valintoja. 

Valtiolla oli seurantaryhmässä edustajinaan Senaatti- kiinteistöjen asiantuntijat 
ja valtiolla oli mahdollisuus asettaa seurantaryhmään tarvittava asiantuntemus 
muutoinkin. 

Kustannusten ja kustannusseurannan osalta keskeistä on, että näin yhdessä valittu 
urakkamalli tavoitehintamekanismeineen toimii. Tällaiseen poikkeuksellisen vaati
vaan peruskorjaushankkeeseen ei ollut mahdollista saada tarjouksia kiinteällä hinnalla. 
Kukaan yksityinen urakoitsijayritys ei halunnut ottaa kantaakseen kiinteällä kattohin
nalla niitä riskejä,joita tällaiseen Suomen kaikkien aikojen vaativimpaanja isoimpaan 
peruskorjaushankkeeseen sisältyy. Jos kiinteän kattohinnan tarjouksia olisi saatu, 
kiinteän kattohinnan vaatiminen olisi johtanut merkittävästi kalliimpaan loppuhintaan 
kuin nyt valitussa urakkamallissa. 

Valitussa urakkamallissa seurantaryhmä olisi voinut käyttää päätöksentekovaltaa aset
tamalla maksimikustannustason, mutta sen ylittämisen jälkeen ainoa vaihtoehto olisi 
ollut keskeyttää perusparannus- ja uudistamishanke kokonaan. Kyse ei siis ole ollut 
päätöksentekovaltuuksista tai riittävästä kustannustiedosta päätöksenteon pohjaksi, 
vaan valitun urakkamallinja sopimusten mukaan etenemisestä. 
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8.2 TARKASTUSVIRASTO: TARKASTUKSESSA TULI ESIIN YKSITTÄINEN SUORAHANKINTA 

Tarkastusvirasto toteaa, että tarkastuksessa tuli esiin yksittäinen tapaus, jossa kilpailut
tamisen sijaan oli tehty suorahankinta ilman riittäviä hankintalainsäädännön edellyttä
miä perusteluja. 

Kysymyksessä oli massalaskennan ja vertailevan kustannusarvion konsultin valinta. 
Hankinnan arvo oli 149.000 euroa. Hankinta tehtiin suorahankintana tuolloin voimassa 
olleen hankintalain 27 §:n I momentin 2 kohdan nojalla,jonka mukaan hankintayksikkö 
voi valita suorahankinnan, jos teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaahan
kinnan. Olympiastadionin peruskorjaushankkeen määrälaskentaan liittyvät asiantunti
jatehtävät oli suorittanut ryhmä asiantuntijoita. Kyseinen asiantuntijaryhmä oli siirtynyt 
toisen yrityksen palvelukseen. Kyseisellä asiantuntijaryhmällä oli Olympiastadionin pe
ruskorjaushankkeen määrälaskennasta kokemus ja tähän mennessä saavutetut tiedot. 
Ainoastaan sama asiantuntijaryhmä pystyi jatkamaan määrälaskentaa tilaajan ja hank
keen edellyttämässä aikataulussa. Koko peruskorjaushankkeen aikataulua ei voitu 
muuttaa määrälaskentaa suorittavien asiantuntijoiden vaihtamisen vuoksi. 

Suorahankinnasta julkaistiin tuolloin voimassa olleen hankintalain 79 §:n mukaisesti 
vapaaehtoinen suorahankintailmoitus, jonka jälkeen odotettiin 14 päivän valitusaika en
nen hankintasopimuksen tekemistä. Suorahankinnasta ei tehty valituksia. Korkeimman 
hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun 7 .9.2018 (2018: 126) mukaan valitusajan jälkeen 
suorahankintaa ei voida enää ottaa tutkittavaksi. 

Rakennuttajan vastuulla on ollut hankinnan valmisteluja rakennuttaja esittänyt Stadion
säätiölle sekä rakentamistoimikunnalle kuvatun mukaista toimintatapaa. 
Stadion-säätiön näkemyksen mukaan massalaskennan ja vertailevan kustannusarvion 
konsultin valinnassa on toimittu hankintalain mukaisesti mukaan lukien vapaaehtoisen 
suorahankintailmoituksen julkaiseminen. 

Helsingissä 10. pnäjoulukuuta vuonna 2020 

STADION-SÄÄTIÖ SR 

Nasima Razmyar (hai 1tuksen puheenjohtaja) Ari Kuokkanen (toimitusjohtaja) 

LIITE 1 Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen lisärahoitustarpeen ja 
kustannusten nousun taustaa sekä perustelut (10.12.2020). 
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STADION-SÄÄTIÖ LIITE 1 
ARI KUOKKANEN 10.12.2020 

OLYMPIASTADIONIN PERUSPARANNUS- JA UUDISTAMISHANKE 2012-2020 
Lisärahoitustarpeen ja kustannusten nousun taustaa sekä perustelut 

Taustaa 

Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen kokonaiskustannuksiksi oli 
3.11.2014 päivätyn hankesuunnitelman pohjalta arvioitu 209 milj . euroa. Sopijapuolet, Suomen 
valtio ja Helsingin kaupunki, rahoittavat ja vastaavat hankkeen hyväksyttävistä ja todellisista 
arvonlisäverottomista toteuttamiskustannuksista yhtä suurin osuuksin. 

Helsingin kaupunginvaltuusto on päätöksessään § 47/11.2.2015 hyväksynyt hankesuunnitelman ja 
päättänyt lisäyksen tekemisestä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamista 
koskevaan, Suomen valtion kanssa solmittuun, yhteistyösopimukseen. Valtio ja kaupunki osoittivat 
keskinäisen, rahoitusosuuksien korottamista koskevalla lisäyksellä (5.9.2017) alkuperäiseen 
yhteistyösopimukseen (13.3.2013) hankkeen toteuttamiskustannuksiin molemmat enintään 
130,5 M€ eli yhteensä 261 M€. 

Stadion-säätiö vastaa hankesuunnitelman mukaan Olympiastadionin varustamisesta ja 
varainhankinnasta yritysyhteistyökumppaneilta ja yksityisiltä lahjoittajilta yhteensä 7 M€:n 
erillisen varustamisbudjetin mukaisesti. 

Olympiastadion on suunniteltu toiminnallisesti korkeatasoiseksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi, 
joka vastaa tulevien vuosikymmenten tarpeita. Suunnitelmien mukainen Olympiastadion on 
esteetön, turvallinen, toimiva ja tunnistettava. Olympiastadionin tarveselvitys 2012 ja 
hankesuunnitelma 2014 perustuvat huolelliseen taustatyöhön: kattavaan kuntotutkimukseen 2009-
2010, rakennushistorialliseen selvitykseen 2009-2010, Stadion-säätiön tulevaisuustyöhön 2010, 
paikalla tehtyyn inventointiin ja Stadionin sidosryhmien laajaan kuulemiseen. 

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen hankesuunnitelma on yhteisesti 
valmisteltu ja hyväksytty toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla suuren yleisön, 
tapahtumajärjestäjien, suurtapahtumien, kaupunkilaisten ja vierailijoiden tarpeita. Uudistetun 
Olympiastadionin tapahtumien arvioidaan luovan vuosittain noin 1150 työpaikkaa ja tuovan 132 
miljoonaa euroa tuotantovaikutuksia. Vuosittaisiksi aluetaloudellisiksi vaikutuksiksi arvioidaan 80 
miljoonaa euroa. 

Hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen toteutus: 
q rakennuttajan arvio hankkeen lopullisista kustannuksista on 336,873 M€ 

Rakennuttajan arvion mukaan hankkeen lopulliset kokonaiskustannukset nousevat 336,873 
M€:oon. Hankkeelle myönnetty hankesuunnitelman 2014 mukainen rahoitus (261 M€) yl ittyy näin 
75,873 M€:lla. 

Kustannusten nousun syyt esitetään seuraavilla sivuilla tarkemmin, mutta pelkästään 
tarjoushintaindeksin vaikutus urakkatarjouksiin on ollut hankkeen alusta saakka (2013-2020) 
laskien +51 M€ ja 261 M€ rahoituspäätöksen jälkeen +34 M€. 
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Rakennuttajan selvitys kustannusten nousun syistä ja lisärahoituksen tarpeesta: 

1) Rakentamispäätös tehtiin 261 M€ budjetilla: 

• Perustui saatuihin projektinjohtourakoiden tarjouksiin 

• Ei sisältänyt erillistä varausta projektinjohtourakoiden tavoitehinnan muutoksiin 

• Penkkiurakkaa ei ollut vielä kilpailutettu, eikä penkkityyppiä valittu 

• Suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset oli arvioitu silloisen aikataulun mukaisesti 

• Maanrakennus- ja louhintaurakka oli kesken ja lopulliset toteutuneet kustannukset selvisivät 

myöhemmin 

• Merkittävimmät syyt kustannusten noususta 209 M€ => 261 M€: 

• yleinen kustannustason nousu 

• katosten teräsmäärän kasvu 

• katoksen takia mantteloitavien rakenteiden moninkertaistuminen 

• manttelointityö osoittautui koekorjauksen yhteydessä huomattavasti vaikeammaksi ja 
kalliimmaksi kuin oli arvioitu 

• nykyisen itäsivun katoksen rakennekorkeutta on jouduttu suunnitelmissa kasvattamaan, 
vastaamaan uusien katosten rakennekorkeutta. Tämän vuoksi vanha katos joudutaan 
purkamaan lähes kokonaan teräsristikoita ja pilareita lukuun ottamatta. Katosten 
korkeamman rakennekorkeuden vuoksi julkisivua joudutaan korottamaan 2,5m 
kaarteiden ja itäsivun osalla 

• hankkeen laajuus kasvoi jatkosuunnittelun aikana, pääosin tarvittavien teknisten tilojen 
ja teknisten reittien vuoksi 

• peruskorjattavien lohkojen korjausaste on kasvanut mm. sisäilma- ja kosteusvaurioiden 
löytymisen vuoksi. Uusittavien runkorakenteiden, vaipan rakenteiden ja tilaosien 
uusIm1sen laajuus on kasvanut, johtuen myös manttelointien merkittävästä 
lisääntymisestä 

• Em. muutosten vaikutus työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksiin 

2) Rakennustekninen projektinjohtourakka (PJU): 

• Kyseessä laskutyöurakka, jossa tilaaja maksaa kustannukset tositteisiin perustuen todellisten 

kustannusten mukaisesti urakan kattohintaan asti 

• Lopullisten toteutuskustannusten alittaessa tavoitehinnan, alittumisesta maksetaan urakoitsijalle 

tavoitepalkkio 

• Lopullisten toteutuskustannusten jäädessä tavoite- ja kattohintojen väliin, urakoitsija joutuu 

maksamaan osan kustannuksista tilaajalle urakkasopimuksessa sovitussa suhteessa 

• Lopullisten toteutuskustannusten ylittäessä kattohinnan, maksaa urakoitsija kokonaisuudessaan 

ylittävät kustannukset 
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• Tilaaja maksaa pj-urakoitsijalle projektinjohtopalkkion, joka sisältää korvauksen mm. seuraavista 

kustannuksista ja vastuista: yleiskulut, riski, kate, PJU:n vastattavat takuukustannukset 

vakuuskustannukset, keskuskonttorikulut, PJU:n keskushallinnon johto- ja projektihenkilöstön 

kulut 

• Lisä- ja muutostyöt muuttavat tavoitehintaa, muutokset lasketaan omakustannushinnoittelun 

mukaan. 

3) Tavoitehintaa nostaneet asiat: 

• Paljastuneet rakenteet eivät olleet kaikilta osin sen mukaisia, mitä oli ennakkoon oletettu 

• On löytynyt rakenteita, joita ei näy vanhoissa suunnitelmissa 

• Rakenteet olivat ennakkotutkimuksia huonommassa kunnossa ja/tai tarvittava korjauslaajuus on 

suurempi 

• Kalliopintojen korot eivät olleet ennakkotietojen mukaisissa koroissa, kallion laatu oli huonompaa, 

mitä ennakkotutkimukset olivat antaneet odottaa 

• Sopimusvaiheen luonnospiirustusten ja/tai alustavien toteutussuunnitelmien työpiirustuksiksi 

päivittymisistä johtuvia määrämuutoksia (esim. teräsmäärämuutokset) 

• Runsas lisä- ja muutostöiden määrä on vaikuttanut urakka-aikaan 

•Lisäykset-ja muutokset ovat olleet luonteeltaan sellaisia, että ne on ollut pakko toteuttaa, jotta 

peruskorjaustyö kokonaisuudessaan voidaan toteuttaa loppuun asti valmiiksi. 

4) Hankesuunnitelman mukaisia kustannuksia (261 M€ => 336,873M€) nostavat aiheet, 
yhteensä +75,873 M€: 

A) Rakennuttaminen ja muut rakennuttajan kustannukset + 1074000€ 

• Alkuperäisen aikataulun viivästyminen on lisännyt rakennuttajan kustannuksia. 
Resurssit ovat sidottuna hankkeeseen 1,5 vuotta kauemmin. 

• Taloteknisten liittymien kustannuksen ovat olleet arvioitua suuremmat. 

B) Suunnittelu + 800 000€ 

• Alkuperäisen aikataulun viivästyminen on lisännyt suunnittelun kustannuksia. 
Resurssit ovat sidottuna hankkeeseen kauemmin. 

• Lisä- ja muutostyöt ovat aiheuttaneet lisäsuunnittelun tarvetta. 
• Hankkeen vaikeudesta johtuen kohteen suunnittelun määrä on ollut oletettua suurempi. 

C) Maarakennus- ja louhintaurakka + 1756000€ 

• Vanhan kallion lujitukseen liittyvät sidotut määrät ylittyivät. 
• Kallion rikkonaisuudesta sekä tärinäraja-arvoista johtuen louhintamenetelmiä jouduttiin 

muuttamaan hitaammiksi ja kalliimmiksi. 
• Vanhan rakennuksen tuennat rakennuksen alla louhittaessa lisääntyivät. 
• Purkutöiden määrät lisääntyivät. 
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D) Rakennustekninen projektinjohtourakka yht. + 62 333 000€ 

• Tavoitehinnan muutokset 
Aikataulun siirtyminen 
Lukuisista muutostöistä on aiheutunut häiriö- ja ryntäyskustannuksia urakkaan kuuluneisiin 
suoritteisiin 
Katoksen laakeroinnin ja rimoituksen muutokset sekä katosrungon työnaikaisten tuentojen 
muutokset ja lisäykset 
Betonirakenteiden muutokset ja määrien lisääntyminen niin peruskorjaus- kuin 
uudislohkoilla 
Lisääntynyt louhinta, vanhan kallion vahvistus sekä kallion huonosta laadusta aiheutuneet 
perustustapam uutokset 
CD-lohkon kosteusvaurioituneet rakenteet sekä vaurioituneet betonirakenteet 
Rakenteiden tiivistyskorjaukset 
Taloteknisten reittien vaatimat purku-, louhinta- ja muut työt 
Julkisivutöiden muutokset 
Vanhojen suojeltujen ikkunoiden ja ovien korjausaste on kasvanut merkittävästi oletetusta 
Edellä on mainittu suurimmat yksittäiset aiheet. Kaikkiaan rakennustekniseen 
projektinjohtourakkaan on tullut tavoitehinnanmuutosaiheita 236 kpl. 

• Tavoitehintaan kuuluva muutossuunnittelu 
Big Room toiminta ei kuulunut alkuperäisiin suunnittelusopimuksiin 
Suunnittelijat ovat laatineet vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja, joilla on pyritty hakemaan 
kustannustehokkaampia toteutusratkaisuja 
Rakennesuunnittelija on ollut työmaalla käytettävissä lähes päivittäin. Tällä on pystytty 
reagoimaan ongelmiin pikaisesti ja edistetty työmaan etenemistä 

• Kiinteän palkkion korotus 
Urakkasopimuksen mukaisesti urakoitsija on oikeutettu kiinteän palkkion korotukseen 
aikataulun siirtymisestä sekä laajuuden oleellisesta muutoksesta. 

E) LVIA- ja sähkö- projektinjohtourakat yht. + 4 735 000€ 

• Tavoitehinnan muutokset 
Aikataulun siirtyminen sekä ryntäyskustannukset aikatauluviiveiden minimoimiseksi 
Suojellun putkipatterin uusiminen 
Tonttiliittymien muutokset 
Suojeltujen pattereiden kunnostus 
Virve-sisäpeittojärjestelmän muutokset 
Katsomon lisäkaiuttimet 
Edellä on mainittu suurimmat yksittäiset aiheet. Kaikkiaan taloteknisiin 
projektinjohtourakoihin on tullut tavoitehinnanmuutosaiheita 331 kpl. 

• Kiinteän palkkion korotus 
Urakkasopimuksen mukaisesti urakoitsija on oikeutettu kiinteän palkkion korotukseen 
aikataulun siirtymisestä sekä laajuuden oleellisesta muutoksesta. 



5 

F) Penkkien erillisurakka + 146 000€ 

lnnovaatiokilpailutuksen kautta tehty hankinta 
Palkkio kahdelle muulle kilpailutuksessa mukana olleelle toimijalle 

Muut hyväksytyt kustannukset edellisten lisäksi yht. + 5 029 000€ 
• Turvaporttihankinta perustustöineen + 800 000€ 
• Tornin sisäpuolinen kunnostus + 216 000€ 
• Caverion Suomi Oy:n hyvitysmaksu + 513 120€ 
• Vastaanoton jälkeiset, toiminnan edellyttämät, välttämättömät 

muutostyöt + 3 500 000€ 

Turvaporttien käyttäminen on Euroopan jalkapalloliiton (UEFA) ehdoton vaatimus jalkapallon MM
tai EM- karsintaottelujen pelaamiseksi tai arvokisojen ja -ottelujen saamiseksi Olympiastadionille. 
Lisäksi turvaportit on kirjattu eurooppalaiseen standardiin (EN 13200-7:2014), joka on myös 
vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi otsikolla "Katsomot ja niitä ympäröivät alueet. 
Osa 7: Sisääntulo- ja poistumiselementit ja -reitit". Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
turvaportteja on käytettävä kaikissa Olympiastadionin suurtapahtumissa. Olympiastadionia ei voi 
ottaa suurtapahtumakäyttöön ilman turvaporttihankintaa. 

Tornin sisäpuolinen kunnostus oli välttämätöntä tehdä, jotta tornin voitiin avata vierailijakäyttöön 
osana Stadionin kierrosta. Tornivierailut ja stadion- kierrokset tuovat merkittävän osan 
Olympiastadionin toiminnan tuotoista. 

Näiden seikkojen vuoksi Stadion-säätiö ehdotti 18.10.2019 rahoittajille (Suomen valtio ja Helsingin 
kaupunki), että turvaporttien hankkiminen ja tornin kunnostus vierailijakäyttökuntoon sisällytetään 
osaksi Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanketta. Sekä Suomen valtio (26.11.2019) 
että Helsingin kaupunki (9.12.2019) hyväksyivät ehdotuksen. 

Näiden muiden hyväksyttyjen kustannusten (tornin sisäpuolen korjaus 216 000€, turvaporttien 
hankinta perustustöineen 800 000€, Caverion Suomi Oy:n hyvitysmaksu 513 120€ sekä 
vastaanoton jälkeiset muutostyöt 3 500 000€) jälkeen, kokonaiskustannukset nousevat yhteensä 
336 873 000 euroon ja lisärahoitustarve näin ollen on yhteensä 75 873 000€. 

Helsingissä 10. pnä joulukuuta vuonna 2020 

STADION-SÄÄTIÖ SR Q~,p- CY&_______< - _5 - ) -
Nasima Razmyar (hamtW:Sen puheenjohtaja) Ari Kuokkanen (toimitusjohtaja) 



     

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
     

    
    

   
 

 
  

 

 
 
 
 
 

   
 
 

 

 
    

  
     

      
   

  
 

     
    

     
   

  
 

  

  
 

 
 

  
 

   
   

 
 

 
 

 
  

 
       

 

                                                 
              

             
              

            

   

Lausunto 1 (3) 

VN/24734/2020 

14.12.2020 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 

Viite: Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö (dnro 193/52/2020) 

Tarkastuskertomusluonnos Olympiastadionin perusparannus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on toteuttanut tarkastuksen, jonka kohteena on ollut Olym-
piastadionin perusparannushanke. Tarkastus on tehty hankkeeseen myönnetyn valtionavus-
tuksen myönnön, käytön ja valvonnan näkökulmasta. Tarkastus on kohdistunut opetus- ja 
kulttuuriministeriöön valtionapuviranomaisena ja Stadion-säätiöön valtionavustuksen saajana. 
Tavoitteena on ollut selvittää, onko myönnetty valtionavustus käytetty käyttötarkoituksen mu-
kaisesti ja onko valtionavustusprosessi ollut asianmukainen sekä onko sisäinen valvonta hoi-
dettu asianmukaisesti. 

Tarkastuskertomusluonnoksessa esitetyt keskeiset kannanotot ovat seuraavat: 1) valtion-
avustusta ei ole käytetty kaikilta osin käyttötarkoituksen mukaisesti; 2) valtionavustusprosessi 
ei ole kaikilta osin ollut asianmukainen1; sekä 3) sisäisessä valvonnassa on ollut puutteita2. 
Tarkastusvirasto esittää yhdeksän suositusta, jotka liittyvät rakennettujen tilojen ja tilaohjel-
man vastaavuuteen (laskelman laatiminen), hankkeen kustannusten kohdistamiseen (mm. 
valtionavustuksen saajan rooli), kustannusten jakomallin dokumentointiin (kustannusten jako-
mallin riittävän tarkka dokumentointi), valtionavustuspäätösten käsittelemiseksi tarvittavien 
tietojen riittävyyteen (riittävän läpinäkyvä tieto kustannuksiin ja kustannusarvioihin liittyvistä 
epävarmuustekijöistä), asiakirjojen laatimiseen ja arkistointiin, urakkamallin ja rahoituspäätök-
sen yhdenmukaisuuteen sekä hankkeiden valvontaan ja asetettujen ohjausryhmien rooliin 
(riittävä päätösvalta ja asiantuntemus). 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt valtiovarainministeriöltä lausuntoa tarkastusker-
tomusluonnoksesta. Lausunnossa ministeriötä on pyydetty kiinnittämään huomiota etenkin 
tarkastuksen havaintoihin, kannanottoihin ja esitettyihin suosituksiin sekä varmistamaan, ettei 
luonnoksessa ole asia- tai tulkintavirheitä. Pyydettynä lausuntonaan valtiovarainministeriö to-
teaa seuraavaa. 

Yleistä 

Valtiovarainministeriö pitää tarkastuskertomusluonnoksessa esitettyjä havaintoja, kannanot-
taja ja suosituksia pääpiirteissään oikeansuuntaisina ja tarkoituksenmukaisina. 

Suositukset vaikuttavat olevan osittain sisällöllisesti erimitallisia, minkä vuoksi saattaisi olla 
tarkoituksenmukaista jäsentää ne suositusten olennaisuuden ja merkityksellisyyden mukaan. 

1 Muun muassa tieto hankkeen kustannusarvioiden kehityksestä ei ole välittynyt rahoituspäätösten pohjaksi oikea-aikaisesti ja riittävässä 

laajuudessa; hankkeeseen valitun urakkamallin maksuperuste on ristiriidassa valtion rahoituslinjauksen kanssa (urakalla ei ole kiinteää kat-
tohintaa, kun taas valtion linjauksissa on määritelty, kuinka suurella summalla valtio enintään osallistuu hankkeen kustannuksiin). 
2 Muun muassa hankkeen ohjausryhmä ei ole kyennyt asianmukaisesti suoriutumaan tehtävästään hallita hankkeen kustannuksia eikä vai-

kuttaa hankkeen päätöksentekoon. 

Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Puh 0295 16001 (Vaihde) valtiovarainministerio@vm.fi Y-tunnus 0245439-9 
PL 28, 00023 Valtioneuvosto Faksi 09 160 33123 www.vm.fi 

www.vm.fi
mailto:valtiovarainministerio@vm.fi
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Suositusten edistämisen ja toimeenpanon näkökulmasta olisi lisäksi kannatettavaa, että suo-
situkset olisivat riittävän konkreettisia ja selkeitä ja että niistä näkyisi selkeästi taho, johon 
suositus kohdistuu. Sisällön perusteella on pääteltävissä, että yhdeksästä suosituksesta kuusi 
liittyy valtionapuviranomaisen tehtävien hoitamiseen. 

Perusparannushankkeen lähtökohdista 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan Olympiastadionin peruskorjauksen 
luonne kansallisena hankkeena huomioidaan sen rahoituksessa. 

Helsingin Olympiastadionin omistaa Helsingin kaupunki. Kaupunki on vuokrannut Olympiasta-
dionin Stadion-säätiölle, joka on myös Olympiastadionin perusparannushankkeen tilaaja. 
Hankkeen rakennuttajana toimii Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala (HKR). 

Valtio ja Helsingin kaupunki ovat 13.3.2013 tehneet sopimuksen Helsingin kaupungin ja Suo-
men valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen ra-
hoittamisesta, jäljempänä yhteistyösopimus. Yhteistyösopimukseen on tehty lisäykset 
4.3.2015 ja 5.9.2017. 

Yhteistyösopimuksen mukaan sopijapuolet sitoutuvat rahoittamaan hankkeen hyväksyttävät 
ja todelliset arvonlisäverottomat kustannukset yhtä suurin osuuksin (50-50). Lisäksi sopimuk-
sessa on muun muassa sovittu, että kustannusten enimmäismäärä perustuu hankesuunnitel-
maan ja että valtio ja kaupunki eivät lähtökohtaisesti sitoudu hankkeen kustannuksiin, jotka 
eivät perustu hankkeesta tehtyyn tarveselvitykseen ja sen sisältämään tilaohjelmaan. 

Valtion puolesta yhteistyösopimuksen on allekirjoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö, joka on 
myös vastannut kaupungin kanssa käytävistä sopimusneuvotteluista. 

Perusparannushankkeen rahoituksesta 

Olympiastadionin perusparannushankkeelle on vuosina 2012 – 2015 osoitettu määrärahaa 
valtion talousarviossa. Määrärahat hankkeen suunnittelukustannuksiin on osoitettu vuosien 
2011- 2013 talousarvioissa. Vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa lisättiin momen-
tille 29.90.50 valtuus, jonka mukaan Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkee-
seen liittyviä sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä aiheutuu aiemmin tehdyistä sitoumuksista 
aiheutuneiden tai aiheutuvien menojen lisäksi valtiolle rahapelitoiminnan voittovaroista rahoi-
tettavia menoja vuosina 2017 – 2027 yhteensä enintään 26 milj. euroa ja edellyttäen, että 
Helsingin kaupunki osallistuu hankkeen kustannuksiin vähintään yhtä suurella osuudella. 

Valtion osallistumista hankkeen rahoitukseen on käsitelty talouspoliittisessa ministerivaliokun-
nassa vuosina 2012-2019. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset ovat liittyneet kus-
tannuksiin osallistumiseen, valtion rahoitusosuuteen ja sen edellytyksiin sekä ohjausryhmän 
asettamiseen. 

Kuten tarkastuskertomusluonnoksessa on todettu, perusparannushankkeen kustannukset 
ovat nousseet vuoden 2012 arviosta, 197 milj. eurosta merkittävästi (vuoden 2020 kustannus-
arvio on noin 330 milj. euroa). Siten myös valtion rahoitusosuus on kasvanut merkittävästi. 

Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että valtio on linjauksissaan määritellyt, kuinka 
suurella summalla se enintään osallistuu hankkeen kustannuksiin. Hankkeen keskeiselle ura-
kalle ei ole määritelty kiinteää kattohintaa, vaan kattohinta on muuttunut, kun lisä- ja muutos-
töitä on hyväksytty. Tilaaja on päättänyt lisä- ja muutostöiden hyväksymisestä. Siten hankkee-
seen valitun urakkamallin maksuperuste on ristiriidassa valtion rahoituslinjausten kanssa. Tar-
kastuskertomusluonnoksen havainto vastaa valtiovarainministeriöllä olevaa käsitystä. Hank-
keelle on haettu lisärahoitusta, kun on käynyt ilmi, että jo myönnetty rahoitus ei riitä, eikä tässä 
vaiheessa ole ryhdytty hankesuunnitelman muuttamiseen. Valtio on tehnyt rahoituspäätökset 
ns. enintään-ajatuksella, minkä tarkoituksena on ollut, että kyseisen rahoituksen tulisi olla riit-
tävä ja lopullinen. 

https://29.90.50


     

 

 

 
   

  

 
 

  
 

    
 

  
 

   
  

   
 

   
    

 
 

  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
        

              

             
         
           

  

3 (3) 

Perusparannushanke on ollut yhteisrahoitushankkeen yhtenä esimerkkinä selvitysmies Erkki 
Virtasen raportissa3, jossa selvitysmies on ehdottanut, että valtion rahoitusosuus yhteisrahoi-
tushankkeissa tulee määritellä sekä euromääräisenä enimmäissummana että prosentuaali-
sena enimmäismääränä. 

Hankkeen valvonnasta ja ohjausryhmän roolista 

Tarkastuskertomusluonnoksen mukaan hankkeen rahoitus ja päätöksenteko on irrotettu toi-
sistaan, etenkin valtion näkökulmasta: Stadion-säätiö tekee päätökset hankkeessa ja valtio 
päättää osaltaan rahoituksesta. Hankkeen käytännön johtamisessa huomattava vastuu kes-
kittyy rakennuttajalle. Havainto vastaa valtiovarainministeriön näkemystä. 

Hankkeen ohjausryhmästä tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että ryhmällä ei ollut to-
delliseen kustannusseurantaan tarvittavaa päätösvaltaa eikä ryhmällä ollut tosiasiallisia mah-
dollisuuksia varmistaa, että hanke toteutuu kustannustehokkaasti. Havainto vastaa pääpiir-
teissään valtiovarainministeriön näkemystä ohjausryhmän toiminnasta ja prosessista. Ohjaus-
ryhmästä on maininta yhteistyösopimuksessa ja sitä koskevat asettamispäätökset on tehnyt 
opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut opetus- ja kulttuuri-
ministeriön virkamies. 

Ohjausryhmän osalta tarkastuskertomusluonnoksessa suositellaan, että ohjausryhmää ase-
tettaessa valtion tulisi varmistaa, että ryhmällä on riittävä päätösvalta hankkeen ohjaamiseen 
ja käytössään riittävä asiantuntemus. Vastaavanlainen suositus sisältyy selvitysmies Virtasen 
raporttiin4. Valtiovarainministeriö pitää suositusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. 

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen 

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Sami Yläoutinen 

3 Valtion rahoittaman rakentamisen ongelmat. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2017. 
4 Selvitysmiehen mukaan ”sellaisten rakennushankkeiden, joissa valtio on osarahoittajana, johtoelimeen on nimettävä riittävin valtuuksin 

toimivat taloudellista asiantuntemusta edustava valtion edustaja ja rakentamisen asiantuntemusta edustava valtion edustaja” sekä ”sen 
varmistamiseksi, että valtion edustajien näkemykset yhteisrahoitushankkeiden johtoelimissä tulevat riittävästi otetuiksi huomioon, tulisi ra-
hoituspäätökseen tarvittaessa liittää valtiolle oikeus keskeyttää rahoitus, mikäli hanke poikkeaa kohtuuttomasti ja perusteettomasti alkupe-
räisestä suunnitelmasta”. 
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