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Tampereen raitiotien osan 1 toteutus välille  
Pyynikintori-Hervanta ja Hatanpää-TAYS.

TESTAUKSEN AIHE 
Hankkeen sisällönmuutosten hallinta. 

TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Mitä tehtiin käytännössä?  

Luotiin selkeä prosessi hankkeen sisällönmuutosten hallin-
taan. Perustettiin pienryhmä, hankkeen sisällön määrittelyn 
ohjausryhmä (HSM-ohry), jossa muutokset käsiteltiin etukä-
teen laadittujen esitysten pohjalta. 

Kun Tampereen Raitiotie Oy perustettiin, käytiin myös allians-
sin toimesta yhdessä läpi kahden tilaajan mallin periaatteet 
sekä käytiin läpi osapuolten tavoitteet hankkeelle. Vaunutoi-
mittajan ja liikennöitsijän kanssa tehty yhteistyö nosti myös 
esiin muutostarpeita alkuperäiseen toteutussisältöön. 

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin? 

Nimetty työryhmä kokoontui rakentamisvaiheen aikana noin 
kerran kuukaudessa. Kun työryhmä oli hyväksynyt esitetyn 
muutoksen kustannuksineen, vietiin muutos vielä johtoryh-
mään hyväksyttäväksi. Vasta johtoryhmän päätöksen jälkeen 
tehtiin mahdolliset muutokset tavoitekustannukseen.  

Muutosten hallintaan nimettiin vastuuhenkilö, joka vastasi 
muutosesitysten laadinnasta yhdessä eri osapuolten kanssa 
sekä hankkeen sisällön päivityksestä sekä muutosten tilan-
teen seurannasta. Muutosten osalta ylläpidettiin erillistä seu-
rantataulukkoa ja projektipäällikkö raportoi tilanteesta hank-
keen johtoryhmälle kuukausittain. 

TULOKSET 
• Yhdessä sovittu prosessi selkeytti ja helpotti muutosten kä-

sittelyä. Selkeä prosessi varmisti tiedonkulun onnistumisen 
laajuuteen ja muutoksiin liittyvissä kysymyksissä.  

• Sisällönmuutosten käsittelyssä oli mukana oikeat henkilöt, 
joilla oli riittävä mandaatti ottaa kantaa asioihin.  

• Hyvä prosessikuvaus mahdollisti myös uusien henkilöiden 
paremman perehdyttämisen toimintatapaan. 

• Muutosten yhteinen valmistelu, jossa kaikki osapuolet ovat 
alusta asti mukana, tuki allianssimallista toimintatapaa ja 
lisäsi osapuolten välistä integraatiota. 

HAASTEET 

• Pienien muutosten käsittely johtoryhmätasolla.  

• Osapuolten yhteinen näkemys muutosesityksistä. 

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT 
Päätettiin, että tilaajan rakennuttajat voivat hyväksyä pieniä 
muutoksia suoraan työmaalla ja pienet muutokset kootaan 
lopuksi yhteen esitykseen. Muutosesityksen laadintaan tulee 
nimetä aina henkilö myös tilaajapuolelta. 

Muutosten käsittely vie aikaa ja saattaa vaikuttaa allianssi-
henkeen. Tärkeää olisi saada jo kehitysvaiheessa hankkeen 
sisällön määrittelyyn mukaan tulevien loppukäyttäjien näke-
mykset, jolloin muutostarpeet rakentamisvaiheessa vähenevät.

Lisätiedot:

Sari Valjus, sari.valjus@nrcgroup.fi
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“ Nimetty työryhmä kokoontui  
 rakentamisvaiheen aikana noin 
 kerran kuukaudessa. 
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