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Santalahti

Pelastusharjoitus tunnelissa

Tampereen Rantatunneli
Allianssiurakka
8.12.2016

Allianssissa:

• Tampere

• Liikennevirasto

• Lemminkäinen

• Saanio & Riekkola

• A-Insinöörit

Näsinkallio

Naistenlahti
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2006 2008 2012 2013 2016 2017

Tiehallinto ja kaupunki sopivat suunnittelun aloittamisesta

Tiehallinto ja kaupunki sopivat rakentamisesta

1. vaihe valmis

Tunnelin käyttöönotto

2. vaihe alkaa

2. vaihe 

valmistuu

Kehitysvaihe päättyy

Lukuisia innovaatioita

Riskit eliminoitu tai jäännösriskit hinnoiteltu

Osapuolet sopivat riskienjaosta

Tavoitekustannus hyväksytään

Päätetään toteutuksen aloituksesta

Toteutusvaihe alkaa

Suunnitelmat valmistuvat

Hankintamallin valinta

Kilpailutus, urakkasopimus

Kehitysvaihe alkaa



Ekologiset ja esteettiset ansiot

Ympäristön huomiointi

• Asukkaat

• Tielläliikkujat

• Estetiikka

• Ympäristövaikutukset

• Kiviaines hyödynnetty hankkeessa ja muussa kaupunkirakentamisessa

• Pilaantuneita maita on puhdistettu huomattava määrä

Tulevaisuuden liikennettä ja kaupunkikehitystä edistäviä 

ratkaisuja

• Liikenteen sujuvuus varmistettu pitkälle tulevaisuuteen, turvallisuus 

parantunut

• Näsinkallion etl-varaus

• Ratikkavaraus

• Ratapihankadun ratkaisut

• Santalahden kevyenliikenteen silta



Tekniset, taloudelliset ansiot

 Tiukka ja läpinäkyvä tavoitekustannus 180,3 M€, laajennuksineen 

198 M€

 Tärkeitä ja tarpeellisia laajennusosia on lisätty

 Modernin turva- ja muun tekniikan suomat edut on hyödynnetty

 Riskienhallinta

• Systematiikka, riskienjako

• Laajan asiantuntemuksen hyödyntäminen

 Ideointi

• Systematiikka

• Huolellinen yhteensovittaminen 

• Modulirakentaminen

• Työvaiheitten limittäminen



Keinoja

Perehdyttäminen hankkeeseen ja allianssiin

• Allianssiymmärryksen ylläpito

• Tekniikka-alakohtaiset työparit (suunnittelija toteuttaja)

Big room

• Työpajat

• Aliurahankkijoiden sitouttaminen ja 

allianssiperehdyttäminen

• Nopea tiedonvälitys

• Avoimuus

• Yhteensovitus

Aikataulutyöpajat

• Last Planner

Ideoiden tutkimustyöpajat

• Modulirakentaminen

• Työvaiheitten limittäminen

• Tahtiaika



Tuottavuus

 Tehokas toteutus voi olla myös turvallista 

 Modulirakentaminen

 Jatkuva koko projektin onnistumisen tavoittelu

 Jatkuva kehittäminen 

 Kannustaminen ideointiin

 Ideoiden käsittelyn tehokkuus (systematiikka)

 Alan kehittyminen 



Avainsanoja:

Hankkeen parhaaksi

 Kaupallinen malli kannustaa kaikkia toimimaan koko
projektin parhaaksi

 Kukaan osapuoli ei saa parasta tulosta keskittymällä vain 
omaan osuuteensa

 Koko projektin kannalta parhaan tuloksen saavuttaminen 
tuottaa kaikille parhaan palkkion

IPD / IPT / Allianssi



Avainsanoja:

Riskit jaetaan

 Tilaaja vastaa riskeistä, joihin allianssi ei voi vaikuttaa

Osapuolet eivät syytä toisiaan

Kulut korvataan ”open book”

 Suoraan korvattavat kulut maksetaan töiden etenemisen
mukaan

 Palkkio maksetaan suhteessa suoraan korvattaviin
kuluihin

 Palveluntuottajien ei tarvitse rahoittaa hanketta



Avainsanoja:

Yksimielinen päätöksenteko

Projektia toteuttaa paras tiimi

Tiimin jäseneksi valitaan periaatteella: ”best for 
the job”

Ideointi



Ideoitten systemaattinen käsittely

 Kannustus

 Vastuuttaminen

 Systemaattinen prosessi

 Päätökset oikealla tasolla

 Arvoa rahalle määrittely

• Hyväksytty

• Hylätty

• Selvitettävänä

• Jäädytetty

• Palautettu jatkotutkimukseen



Modulirakentaminen 
 15 + 1 moduulia

 Jokainen yhdyskäytävä on vakioitu

 Moduli = 150 m pituinen
tunnelikokonaisuus jota toistettiin



1. Louhinta N
2. Lujitus N-1
3. Pohjarakenteet, verhous N-2
4. Tekniikka N-3

Modulirakentaminen



Innovatiivisilla menetelmiä 
hyödyntämällä voi

 Parantaa tuottavuutta ja 
tehokkuutta

 Luoda ”lisää tilaa” laadulle
ja turvallisuudelle 

 Suunnitella elinkaarikustannukset
tarkoituksenmukaisemmin

 Suunnitella joustavammin



KIITOS !


