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• Laajin rakentamis-

vaihe 2018-2019

• Koeliikenne 2020

• Kaupallinen raitio-

liikenne 2021

• Suunnittelu 2018-20

• Päätöksenteko valtuustossa

viimeistään 10/2020

• Rakentaminen 2020/21–2024

• Valmis liikenteelle 2024

OSA 2 KEHITYSVAIHEESSA

OSA 1 TOTEUTUS-
VAIHEESSA

Raitiotieallianssin sopimus 
kattaa osien 1 ja 2 suunnittelun 
ja rakentamisen sekä optiona 
niiden infran ylläpidon.
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Osa 2 Pyynikintori –
Lentävänniemi 
Raitiotieallianssin 
kehitysvaiheessa

Hiedanrannan tehdasalue 9000 asukkaan 
uuden aluekeskuksen asemakaavoitus ja 
esirakentaminen rinnalla

Niemenranta III n. 2500 asukkaan 
asemakaava-alueen  rakentaminen 
raitiotien rakentamisen rinnalla

Lentävänniemen päätepysäkki –
liito-oravat, liikekeskuksen 
uudelleen rakentaminen

Järvikaupunki 10 000 asukkaan uudisalue 
saarille - Vesilupa, kaksi ympäristöviranomaista, 
oikeus-prosessit, jätevedenpuhdistamon 
louheista saari, kunnallistekniikan rakentaminen

Santalahti 2500 asukasta rakentaminen 
käynnissä, teollisuus- ja varastoalueen 
uudelleenkäyttö

Paasikiventie, valtatie 12
- Rantaväylän tunnelin 

turvallisuus
- Leventäminen 3+3 –

kaistaiseksi
- Siirtotarve raitiotien 

tilantarpeen vuoksi
- Vaitinaron

eritasoliittymän 
suunnittelu

- Maakaasu, kaukolämpö, 
110 kV:n voimalinja 

- Seudullisen pyöräilyn 
pääreitin toteuttaminen



Minkälaisia rinnakkaisprojekteja liittyy 
Tampereen Raitiotieallianssiin

• 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

6

• Raitiovaunuhankinta!
• Pysäkkikatoshankinta!
• Katuvalaistus!
• Hämeensilta!
• Raitiotiekatujen saneeraustarvetta
• Uudisalueita
• Kunnallistekniikan laajennusinvestointeja
• Liikennevalo-ohjaus
• Hulevesiviemäröinnin parantamista
• Kevyen liikenteen väyliä
• Meluesteitä
• Kiinteistöjen remontteja
• TaYS keskussairaalan etupihahanke!
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Haasteita ja onnistumisen kulmakiviä johtamisen 
ja operatiivisen toiminnan näkökulmasta

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
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Laajuusmuutosten hallinta käytännössä

• Osalla 2 synergiset laajuusmuutokset tunnistetaan jo kehitysvaiheessa ja otetaan 
mukaan toteutussuunnitelmaan ja tavoitekustannukseen, vaikka niillä on eri maksaja

• Valtionapukelpoisuus ohjurina

• Laajuusmuutosten hyväksyntä AJR:ssä, tarvittaessa 2-vaiheisena

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

• Osakeyhtiön hallitus, kaupunginhallitus – perustelut

• Tarkka projektipäällikkö – kyky sanoa ei

• Kustannusasiantuntijat

• Tavoitekustannuksen ja rinnakkaishankkeiden määrän julkinen kustannustieto 
kaupungin internet-sivuilla
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”Päähankkeen” suunnittelussa keskeiset 
tunnistettavat ja ennakoitavat asiat 

• 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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Kiitos!


