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Tavoite

Avata
• toimintaympäristön dynaamisuutta ja sen vaikutuksia projektin 

hallintaan toteutusvaiheessa
• keinoja muutosten hallintaan 
• laajuus- ja laatumuutosten hallintaa



Sisältö

• Dynaamisuus vs kompleksisuus

• Rinnakkaisprojektit

• Laajuus- ja laatumuutokset 



Dynaamisuus vs kompleksisuus



Dynamiikka vs kompleksisuus

Dynamiikka on sitä, jota projekti kohtaa 
ulkopuolelta ja johon sen on reagoitava.
Esimerkkejä:
• Käyttäjien tarpeet
• Viranomaiset (rakennusvalvonta, 

museovirasto, ympäristöministeriö)
• Rinnakkaisprojektit
• Häiriöt ympäristölle
• Päätöksentekijät
• Muut sidosryhmät
• Suunnitteluohjeet 
• …
• Henkilöstön vaihtuvuus

Kompleksisuus liittyy puolestaan projek-tin
useisiin toisiinsa vaikuttaviin teknisiin 
haasteisiin, jotka sen on hallittava.
Esimerkkejä:
• Rakennetekniikka
• Talotekniikka
• Elinkaarikustannukset
• Ympäristötekniikka
• Logistiikka
• Pohjaolosuhteet
• Esteettömyys
• …
• …
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Millaisia tunteita dynamiikka herättää 
projektitiimille?

• Turhautuneisuutta?
• Huolta?
• Pelkoa? 
• Innokkuutta?
• Luovuutta?

Isoissa projekteissa on aina dynamiikkaa. Paremmilla arvonmääritysprosesseilla, valmentamisella 
sekä muutostenhallintaprosesseilla saadaan tilanne hallittavammaksi sekä ennustettavammaksi.



Rinnakkaisprojektit



Rinnakkaisprojektit
Esimerkki: Tampereen Raitiotieallianssi

• Synergisiä rinnakkaishankkeita

– Samassa kaivannossa ja samoilla 
liikennejärjestelyillä

• Kaupungin ja Tampereen 
Raitiotie Oy:n muut rinnakkaiset 
hankkeet ja hankinnat

• Kolmansien osapuolien hankkeita

• Ajallinen ulottuvuus: edeltä / 
samanaikaisesti / jälkeen
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• Raitiovaunuhankinta
• Pysäkkikatoshankinta

• Hämeensilta
• Raitiotiekatujen saneeraustarve

• Kunnallistekniikan laajennusinvestoinnit
• Hulevesiviemäröinnin parantamiset

• Katuvalaistus
• Liikennevalo-ohjaus
• Kevyen liikenteen väylät
• Meluesteet

• Kiinteistöjen remontit

• Uudisalueet
• TaYS keskussairaalan etupihahanke

13.12.2018

Ville Mikael Tuominen Tampereen kaupunki



Haasteita ja onnistumisia
Esimerkki: Tampereen raitiotieallianssi

Haasteita

• Rajapintojen valtava määrä

• Allianssin scopen hallinta

• Aikataulun hallinta

• Tavoitekustannuksen hallinta

• Ristiriitaisia tilaajan tarpeita

• Pitkän hankkeen aikana syntyviä uusia 
tarpeita

Onnistumisia

• Näkyvä hanke, yhteinen intressi

• Kaupungin rakennuttajavastaavat

• Hankkeen sisällön muutosten käsittely 
erillään APR:n kokouksista

• Varsinainen raitiotien rakentaminen 
Tampereen Raitiotie Oy:n vastuulla

• Avoin viestintä, tehokas palautteiden 
käsittely

Ville Mikael Tuominen Tampereen kaupunki



Laajuusmuutosten hallinta käytännössä
Esimerkki: Tampereen raitiotieallianssi

• Laajuusmuutokset tunnistetaan jo kehitysvaiheessa ja otetaan mukaan toteutussuunnitelmaan ja 
tavoitekustannukseen, vaikka niillä on eri maksaja

• Laajuusmuutosesitysten hyväksyntä AJR:ssä, tarvittaessa 2-vaiheisena

• Tilaajan avainhenkilöt AJR:ssä ja tarvittavilta osin jalkautuneena operatiiviseen toimintaan

• Osakeyhtiön hallitus, kaupunginhallitus – perustelut: arvon tuotto

• Tarkka projektipäällikkö – kyky sanoa ei

• Kustannuslaskenta asiantuntijat

• Läpinäkyvyys: Tavoitekustannuksen ja rinnakkaishankkeiden määrän julkinen kustannustieto 
kaupungin internet-sivuilla
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Ville Mikael Tuominen Tampereen kaupunki



Dynamiikan hallinta
Esimerkki: Tampereen raitiotieallianssi

• Tilaajan selkeä tahtotila, kirkkaat päätavoitteet, joihin jatkuvasti peilataan

• Riittävä hankkeen suunnittelutarkkuus ennen allianssiin ryhtymistä!

• Allianssin kehitysvaiheessa suunnittelu riittävälle tarkkuudelle asti 

• Yksiselitteinen allianssin toimitussisällön sanallinen kuvaus toteutusvaiheen allianssisopimuksen liitteeksi!

• Riittävä tilaajan riskivaraus ja tilaajan hankintojen budjetti hyväksytetään allianssin tavoitekustannuksen 

rinnalla

• Aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmien ja rinnakkaishankkeiden toteuttajien suuntaan suunnittelu- ja 

rakentamisvaiheissa

• Kannustinjärjestelmä keinot: julkisuuskuva, sidosryhmäyhteistyö, tiedotettavissa oleva aikataulun välitavoitteet, 

työnaikaisten liikennejärjestelyjen toimivuus
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Ville Mikael Tuominen Tampereen kaupunki



Laajuus- ja laatumuutokset



Kehitysvaiheen tulokset
Laajuuden ja toiminnallisuuden määrittely

Hankesuunnitelma / toteutus-
suunnitelma määrittelee hankkeen 
laajuuden, laatutason ja tavoitellun 
toiminnallisuuden

Se antaa raamit
▪ tiloille ja tilarajauksille
▪ toiminnallisille vaatimuksille
▪ lupa-asioille

Luodaan toimintamallit (prosessit) ja 
dokumentointi muutosten hallintaan 

Kaikilla henkilöillä sama kokonais- ja tilannekuva hankkeesta ja sen etenemisestä.



Kehitysvaiheen tulokset
Vastuu riskeistä ja mahdollisuuksista

Tilaajan 
budjetti ja 
tavoitteet

Hankkeen 
sisältö ja 
laajuus

Vakuutetut riksit

Allianssin 
tavoite-

kustannus

Allianssin riskivaraus
€

Tilaajan riskivaraus
€



Toiminta toteutusvaiheessa
Hankkeen laajuus ja laajuuden muutokset

Esim.
▪ Mitkä varusteet kuuluvat 

vakiovarusteisiin, mitkä ovat 
lisävarusteita? 



Toteutusvaihe
Suunnitelman muutoksesta tai tarkentumisesta johtuvat muutokset

”Mitä meidän olisi pitänyt ymmärtää?”
• Tiesuunnitelmassa on esitetty K8 ja 

K9 tasaus ja linjaus. Kummaltakaan 
kadulta ei ole esitetty liittymää 
tontille. Tiesuunnitelmassa tontin 
nurkalle on esitetty tukimuuri. 

• KAS-vaiheessa pihaliittymiä ei ole 
huomioitu.

• TAS-vaiheessa tehdyssä 
katusuunnitelmassa on lisätty 
kadulle K7 tonttiliittymä

→ Toteutetaan, ei ole laajuusmuutos

Jaakko Kivi Lemminkäinen OY



Muutosten hallinta
Ei 

laajuus-
muutos 

Tavoite: Luoda arvoa asiakkaalle


