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 Alkuperäinen tavoitekustannus
(TAK) 180,3 M€

 Laajuusmuutokset +14,06 M€, 
niiden vaikutus rakentajaosa-
puolen kiinteään palkkioon
+2,38 M€, indeksin vaikutus

-0,79 M€

 Lopullinen TAK 195,9 M€

 Lopullinen TAK alittuu
ennusteen mukaan 3,76 M€

 Jälkivastuuaika on vielä kesken
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RAKENTAJILLE TYÖRAUHA – ASUKKAILLE MIELENRAUHA

Top4-asiaa ison rakennushankkeen viestinnässä:

 Suunnittele viestintä huolella. Näin et joudu yllätetyksi tai sammuttamaan 
tulipaloja. 

 Kerro saman tien kaikki, mitä voidaan kertoa. Erityisesti, jos tiedossa on 
jotakin ikävää.

 Ole rehellinen. Älä piilottele tietoa tai välttele sen kertomista. Siihen tartutaan 
heti.

 Jos et tiedä jotain, lupaa selvittää asia. Suhtaudu viestintään vakavasti. 
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Viestintä on kiinteä osa hankkeen operatiivista johtamista. 

Ytimessä nopeus ja avoimuus.
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MONIKANAVAISUUS, VUOROVAIKUTTEISUUS, YHTEISTYÖ

Sisäisen viestinnän avulla voidaan parantaa toimijoiden 
välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä, yhtenäistää 
toimintatapoja sekä varmistua siitä, että kaikki osapuolet 
työskentelevät saman tavoitteen hyväksi ja lähettävät 
ulkopuolelle saman sisältöisiä viestejä.
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Tarvitaan sekä organisaation sisäistä että ulkoista viestintää

Onnistunut ulkoinen viestintä vähentää valitusten määrää, parantaa 
hankkeen hyväksyttävyyttä ja julkisuuskuvaa sekä lisätä hankkeen 
kiinnostavuutta. Viestinnän avulla voidaan parhaassa tapauksessa 
selviytyä myös yllättävistä kriisitilanteista ilman merkittävää maine- tai 
muuta haittaa.

 Monikanavaisuus

 Erilaiset ryhmät huomioon

 Yhteistyö median, seurojen
ja yhdistysten kanssa

 Vaikuttamismahdollisuuk-
sien tarjoaminen

 Räätälöinti
tapauskohtaisesti

 Visuaalisuus

 Kiinnostavuus

 Hankkeella on kasvot

 Jatkuva parantaminen ja
viestintäpaletin
kehittäminen

 Onnistumisen mittaaminen
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ESIMERKKEJÄ RANTATUNNELISTA

 Henkilötarinat kiinnostaa tai jos työmaalle eksyy
koira (geologit yötöissä ym.)

 Puhelinsoitolla tai tekstiviestillä tieto tulevasta
louhintaräjäytyksestä

 Rusnauksen säätäminen asukaspalautteen
perusteella

 Meluesteiden taideaiheiden valintaa asukkaiden
kanssa

 Ilmanvaihtopiippujen erikoiskuljetusten
seuraaminen somessa

 Ilmanvaihtopiippujen taideaiheen valinta
kilpailulla, jonka järjesti Tampereen taidemuseo

 Pyrintö järjesti tunnelissa kävely- ja
pyöräilytapahtuman

 Pirkan pyöräilyn reitti kulki tunnelin läpi ennen
sen liiknteelle avaamista

 Yhteistyö AL Moro-liitteen ja Ylen kanssa

 Louhintojen etenemisen seuraaminen
mahdollista verkossa

 Ilmanlaadun mittaustulosten seuraaminen
mahdollista verkossa

 Asiantuntijat apuna asukastilaisuuksissa

 Työmaalla vierailu mahdollista ryhmille

 Yhteistyö työväenopiston valokuvauskerhon
kanssa

 Louhinnoista tiedottamiseen erikoistunut
työmaainsinööri – hankkeen kasvot

 Artikkelien kirjoittaminen pyydettäessä erilaisiin
lehtiin (Vuorityö ja -tekniikka, Tampere-lehti, 
Ilmansuojelu, Tie- ja liikennelehti, Suuntavilkku, 
Procom blogi ym.)

 Sarjakuvajulisteet työmaan tärkeistä asioista

 Työmaa-aitojen maalaminen lasten ja
koululaisten kanssa

 Tampereen päivän tapahtumiin osallistuminen

 Uusien porajumbojen nimeäminen pormestarin
ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan mukaan
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Nostoja viestintäkeinosta, -aiheista, visuaalisuudesta, osallistumismahdollisuuksista



COPYRIGHT©PÖYRY

YMPÄRISTÖSEURANNAT
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Tärkeässä roolissa hankkeen viestinnässä ja vuoropuhelussa

 Seurannat alkoivat pääosin kehitysvaiheen 
alussa ennen rakentamisen aloittamista

 Rakennusvaiheen seuranta perustuu 
Ympäristön muutoksen seurantaohjelmaan, 
joka  on laadittu tiesuunnitelmavaiheessa 
hankkeen YVA:ssa ja yleissuunnitelmassa 
esitettyjen vaatimusten pohjalta. 

 Seurattavat ympäristön osa-alueet: pohja- ja 
pintavedet, rakennusten painumat, ilmanlaatu, 
melu, louhintatöiden tärinä, kallioliikkeet, 
liikenne, maisema ja ihmisiin kohdistuvat 
vaikutukset. 
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YMPÄRISTÖSEURANTOJEN HYÖDYT JA OPIT
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Tärkeässä roolissa hankkeen viestinnässä ja vuoropuhelussa

HYÖDYT

 Vuoropuhelu asukkaiden
kanssa täsmällistä ja 
tutkittuun tietoon perustuvaa

 Apuna rakentamisen
aikaisten haittojen hallinnassa

 Apuna avoimuuden ja 
luottamuksen rakentamisessa

 Osa viranomaisvalvontaa ja –
yhteistyötä

 Asiantuntijoiden apu
tarvittaessa käytössä
erilliskysymyksissä

OPIT

 Tutkimustulosten kansantajuistamiselle tarvetta

 Seurantavelvoitteet ja haittojen
torjuntatoimepiteet osin liian yksityiskohtaisesti
määritetty vesiluvissa. Niistä poikkeamiseen
tarvittiin aina valvovan viranomaisen lausunto. 
Ylimääräistä työtä ja aikatauluhaasteita.

 Lähtökohtaisesti kiistanalaisen hankkeen
seurannasta tulee helposti ylimitoitettu. 
Seuranta on aina suunniteltava hankkeen
koon, sijainnin, vaikutusalueen laajuuden, 
YVA:n epävarmuustekijöiden ja 
vaikutusalueella asuvien määrän perusteella

 Kerätty paljon tietoa, jonka hyödyntäminen
tulevia keskustahankkeita ajatellen
varmistettava
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