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Raitiotieallianssin toimintaympäristö

Perustettu 2016



Raitiotien osat
1: Pyynikintori-Hervanta, Hatanpää-TAYS
2: Pyynikintori-Lentävänniemi
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Raitiotieallianssin muodostavat tilaajaosapuolet Tampereen kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy sekä
palveluntuottajaosapuolet NRC Finland Oy, YIT Suomi Oy, Sweco Finland Oy ja AFRY Finland Oy

Osa 2:
• Rakentamisvaihe 2020-2024
• 6,6 kilometriä kaksoisraidetta
• Toteutus kahdessa osassa:

• 2A Pyynikintori – Santalahti v.2020-2023
• 2B Santalahti – Lentävänniemi v.2022-2024 (töiden aloitus, kun

Hiedanrannan Järvikaupungin järvitäytön lupa saa lainvoiman)
• Osan 2 raitiotien rakentamisen tavoitekustannus 84,9 M€

• 2A osuus: 32,53 M€
• 2B osuus: 52,34 M€

• Osan 2 kaupungin rinnakkainen hankinta Raitiotieallianssilta 26,2 M€
• 2A osuus: 13,16 M€
• 2B osuus: 13,04 M€

Osa 1:
• Rakentamisvaihe 2017-2021
• 15,7 kilometriä kaksoisraidetta,

kaksi linjaa: keskusta-Hervanta,
Hatanpää-Tays

• varikko Hervantaan
• Merkittävimmät

sisällönmuutokset:
Hämeenkadun reunojen
rakentaminen ja Hatanpään
valtatien raitiotie

• Osan 1 alkuperäinen
tavoitekustannus 219 M€ ja nyt
298 M€.
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Tampereen raitiotien toteutuksen eteneminen

Hatanpään raitiotien rakentamispäätös 25.11.2019

Tampereen Raitiotie Oy 20.12.2016

Kunnossapitoallianssisopimus 12.2.2019Hämeenkadun reunojen rakentamispäätös 4.2.2019

Raitiotieallianssi aloittaa toimintansa 06/2015

Liikennöintiallianssisopimus 26.6.2019
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Ensimmäiset koeajot testivaunulla 03/2020

Osan 1 rakentamispäätös 7.11.2016
Vaunuhankintasopimus 16.10.2017
Vaunuhankintasopimus 16.10.2017

Big Roomin muutto 28.-29.9.2017

Osan 1 rakentamisvaihe päättyy 10/2021
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s Päätös osan 2 toteutuksesta kahdessa vaiheessa 2A ja 2B 04/2020
Osan 2 rakentamispäätös 19.10.2020Ensimmäinen Tampereen raitiovaunu 23.5.2020

Näsijärven vesitäyttölupapäätös 10/2021?



27.9.2021 5

Raitiotien osan 1 kustannusten kehitys – kumuloituva
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(sis. kaikilta tilaajilta laskutetut, tiedot täydentyvät viimeisimpien kuukausien osalta)
Laskutus, YIT Laskutus, NRC

Laskutus, Sweco Laskutus, AFRY

Hatanpään raitiotien rakentamispäätös 25.11.2019

Hämeenkadun reunojen rakentamispäätös 4.2.2019

Osalla 1 hankkeen sisällönmuutoksia yli 200 kpl.
Alkuperäinen tavoitekustannus 219 M€ ja nyt 298 M€. Alitusennuste 34 M€.

Merkittävimpiä kustannusalitukseen vaikuttavia
tekijöitä

• Aikataulu
• Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
• Hankinnat
• Yhteistyö allianssin sisällä:

ratkaisukeskeinen toimintatapa,
yhdessä ideointi, muutosten hallinta



Tilaajan tavoitteet
raitiotiejärjestelmälle
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• Sujuvoittaa kuntalaisten arkea
• Tukee kaupunkiseudun kasvua ja kehitystä
• Luo elinvoimaa ja yhteistyötä
• Edistää kestävää kehitystä
• On taloudellisesti kannattava
• Tarjoaa kaupunkilaisille uuden ylpeydenaiheen

 suunnitteluratkaisut ja vaihtoehtovertailu
 työtapojen suunnittelu, hankkeen myönteisten ja

kielteisten vaikutusten arviointi
 keskeisenä apuvälineenä poliittisessa

päätöksenteossa
 hankkeen viestintä sidosryhmille ja kuntalaisille
 Raitiotieallianssin palvelulupaus, avaintulosalueet
(ATA) sekä näiden mittarit



Raitiotien osalle 1 asetetut
tavoitteet

27.9.2021 7

• Arjen sujuvuus
– Aikataulu

• Mittari: aikataulutavoitteet käyttöönotolle
– Osa 1 valmistunut etuajassa

– Yhteistyökyky sidosryhmien kanssa
• Mittari: sidosryhmäkysely puolivuosittain

– Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa tiivistä
kehitysvaiheen suunnittelusta alkaen

• Laadukas raitiotiejärjestelmä
– Mittari: Virheettömät luovutukset

• Käyttöönottoprosessi onnistunut

– Infran häiriöttömyys liikennöintivaiheessa
• Takuuajan mittari, seurantajakso v. 2022

• Turvallinen työmaa
– Mittarit: MVR-kalibrointimittaus ja tapaturmataajuus

• Turvallinen työmaaympäristö
• Työturvallisuus hyvällä tasolla koko hankkeen ajan

• Positiivinen julkisuuskuva
– Mittari: medianäkyvyyden seuranta

• Tiivis yhteistyö tilaajaosapuolten kanssa viestinnässä
• Ennakoiva viestintä tulevista muutoksista ja

rakentamisen vaikutuksista
• Nopea reagointi palautteisiin



• Valtakunnallinen pioneerihanke
 suuret paineet onnistumiselle mm.

aikataulu, kustannukset

• Hankkeen rajaaminen raitiotien osalla 1
 toteutusvaiheessa yli 200 hankkeen
sisällönmuutosta

• Rinnakkaishankkeiden samanaikainen
toteutus

 yhteensovitustarpeet

• Työnaikaisten haittojen minimointi
 hankkeen hyväksyttävyys, julkisuuskuvan
hallinta

• Eri organisaatioiden väliset rajapinnat ja
toimintatapojen yhteensovitus

 allianssihenki, yhteistyön onnistuminen
• Organisaatiomuutokset hankkeen aikana

 organisaatiot muuttuneet ja kehittyneet
hankkeen aikana
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Haasteita



• Toimenpiteitä
– Allianssin yhteiset pelisäännöt ja

toimintasuunnitelmat (toteutussuunnitelma)
– Big Room –työskentely erityisesti kehitysvaiheessa

merkittävässä roolissa keskinäisen luottamuksen
rakentuminen yhteisen tekemisen kautta

– Allianssiosaamisen lisääminen
• allianssivalmennus mukana

– Avoimuuden lisääminen: hankkeen sisäisen
viestinnän kehittäminen

– Yhteiset työkalut mm. aikataulu, riskienhallinta
– Tehtävien organisointi

• Tilaajaosapuolelle nimetyt ”superuserit”, joilla valtuudet mm.
päättää pienistä laajuusmuutoksista

– Kokousjärjestelyt, osallistaminen esim. Kalle-roolit,
reflektointi

– Yhteiset tapahtumat mm. Kick off –tilaisuudet, BR-
vartit, Päätösvartit

• Vaikutuksia
– Palveluntuottajien ja tilaajien välinen yhteistyö

kehittynyt hankkeen edetessä eri vaiheisiin
• Tarjousvaihe-Kehitysvaihe-Toteutusvaihe

– Onnistuminen kaikissa ATA-mittarialueissa osalla 1
– Allianssin toimintatapojen jatkuva kehittäminen

• Hankkeen sisällön määrittely osalle 2 onnistunut27.9.2021 9

Integraation kehitys
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raitiotieallianssi.fi
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Raitiotieallianssin tärkeimmät sidosryhmät


