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VT12 Tampereen Tunneli
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© LEMMINKÄINEN

KEHITYSVAIHE 
LAAJUUDEN JA TOIMINNALLISUUDEN MÄÄRITTELY 

Hankesuunnitelma määrittelee 

hankkeen laajuuden, laatutason ja 

tavoitellun toiminnallisuuden

Laajuuden määrittelyssä pohjana 

Tiesuunnitelma, josta hanke-

suunnitelman raamit:

• Maantieteellisille rajauksille

• Toiminnallisille vaatimuksille

• Tietyille lupa-asioille
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KEHITYSVAIHE 
LAAJUUDEN JA TOIMINNALLISUUDEN MÄÄRITTELY 
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KEHITYSVAIHE 
VASTUIDEN MÄÄRITTELY  

• Toteutuneista laajuusmuutoksista 

euro-määräisesti yli puolet liittyy 

sovitun riskienjaon mukaisiin 

vastuisiin (pilaantuneet maat ja 

kaupungin osoittamat louheen 

sijoituskohteet)

• Toteutuneista laajuusmuutoksista 

kappalemääräisesti noin puolet 

liittyy lainsäädännön tai 

ulkopuolisten vaatimuksiin ja/tai 

toivomuksiin
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© LEMMINKÄINEN

KEHITYSVAIHE 
VASTUIDEN MÄÄRITTELY  

Kaupallinen malli: ”Tavoitekustannukseen ei 

sisällytetä mitään sopimusosapuolten lisä- tai 

muutostyövarauksia”.

• Suunnitelmaepätarkkuuteen liittyvät riskit ja 

tämän aiheuttamat muutokset tavoitehintaan 

käsitellään teknisen hinnan ulkopuolella

• Laajuusmuutoksia ei tule pelätä
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TOTEUTUSVAIHE 
YLEISTÄ
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Yleisesti (laajuus)muutoksista

• Tulevat osaksi kompensaatiomallia ja otetaan huomioon 

mm. ATA-mittauksissa ja muuttavat tavoitekustannusta

• Muutoksen vaikutusta mm. ATA-mittareihin ei aina 

muisteta tai ymmärretä

• Euromääräisesti pienikin muutos voi vaikuttaa jonkin 

Allianssin osapuolen riskeihin/mahdollisuuksiin 

moninkertaisesti kannustinjärjestelmän kautta
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TOTEUTUSVAIHE 
LAAJUUDEN MUUTOKSET
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”Peruslaajuusmuutokset”

• Hinnoitellaan ja tarkastetaan 

APR:n toimesta

• Hyväksytään AJR:ssä

• Yleiskuluprosenttina 

käytetään hankkeen 

toteutuvaa keskimääräistä 

yleiskulua
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TOTEUTUSVAIHE 
SUUNNITELMAN PUUTTEISTA 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
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TOTEUTUSVAIHE 
TOIMINNALLISUUDEN MUUTOKSET / PARANNUKSET

”Mitkä asiat ovat vakiovarusteita ja mitkä 

kuuluvat lisävaruste-kategoriaan?” 

• Tiesuunnitelmassa on esitetty yleiskuvaus 

järjestelmästä

• KAS-vaiheessa on käyty läpi tulevien 

käyttäjien kanssa ja sovittu 

toimintaperiaatteista

• Myöhemmin loppukäyttäjä tunnistaa 

toimintaa helpottavan ominaisuuden.

• Jos toteutetaan, on laajuusmuutos 
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