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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 10 

Aika 6.4.2020 klo 8.30-10:30     

Paikka Virtuaalikokous  

Osanottajat Ville Alajoki (pj.)  
Reetta Putkonen  
Erkki Nurmi  
Artturi Lähdetie 
Jyrki Kataja  
Peter Molin  
Elina Väistö 
Mikko Rislakki 

KYMP/RYA 
KYMP/MAKA 
KYMP/RYA 
HKL 
NRC 
Ramboll 
Sitowise 
Sweco 

 Jarkko Salmenoja 
Jere Keskinen (esittelijä) 
Marko Jäntti 
Penelope Sala 
Jani Saarinen (sihteeri) 
Antti Mäki, kohdat 1-4.2 
Tero Palmu, kohdat 1-4.2 
Ari Savolainen, kohdat 1-4.2 

YIT 
YIT 
HKL 
Sitowise 
Vison 
YIT 
Sitowise 
Sitowise 

 

Vara Kati Kiyancicek 
Juha Saarikoski 
Jouni Kekäle 
Kari Melander 
Jannis Mikkola 

KYMP/MAKA 
HKL 
NRC 
Ramboll 
Sitowise 

 Kalle Toropainen 
Aleksi Laine 

Jari Kivi 
Lauri Hänninen 
Anders Nordström 

Sweco 
YIT 
KYMP/RYA 
KYMP 
Vison 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista. Kokouksessa olivat l 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

3. Päätösasiat 

Kokouksessa ei käsitelty päätettäviä asioita. 
 

4. Keskusteltavat asiat 

4.1 Kehitysvaiheen aikataulun skenaariot 

 

Projektipäällikkö esitteli kehitysvaiheen alustavia aikatauluskenaarioita.  
 
Merkittiin tiedoksi kehitysvaiheen alustavat aikatauluskenaariot. Kehitysvaiheen tavoitteet ja 

aikataulu joudutaan joka tapauksessa sovittamaan kaupungin rahoitusvalmiuteen ja päätök-

sentekoon. Tarkempi aikataulu tuodaan vahvistettavaksi AJR:n kokoukseen 24.4.  

 

  



 

Muistio 2 (3) 
6.4.2020  
 
Kruunusillat-allianssi 

 

 

Kruunusillat, Helsingin kaupunki 
Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki, PL 1500, 00099 Helsingin kaupunki 
puhelinvaihde 310 1661, Y-tunnus 0201256-6, www.kruunusillat.fi 
 

4.2 Kustannusarvioprosessin auditoinnin ja sisältöön liittyvä tilannekatsaus 

 

Projektipäällikkö esitteli kustannusarvion laatimisen tilannekatsauksen sekä riippumattoman 
kustannusasiantuntijan arvioinnin kustannusarvion laatimisesta. 
 
Merkittiin keskustelu tiedoksi 

- hankkeen organisaatio ja resurssit tulee sovittaa hankkeen laajuuteen 
- riippumaton kustannusasiantuntija tulee integroida allianssin kustannusarvion asetta-

misen prosessiin ja laskentaperusteet ja -menettelyt tulee käsitellä avoimesti yhdessä 
- kustannusarvioprosessia käsitellään AJR:ssä uudelleen kuukauden kuluttua 

 

4.3 Hankkeen kehityksen tilannekatsaus 

 

Projektipäällikkö esitteli tilannekatsauksen hankkeen kehityksen organisoinnista ja aikatau-
lusta.  
 
Merkittiin keskustelu tiedoksi. 
 

4.3 Strategiset linjaukset ja niiden vahvistaminen AJR:ssä 

 

Projektipäällikkö esitteli alustavat ajatukset AJR:n vahvistettavaksi tulevista strategisista (tai 
taktisista) linjauksista ja valinnoista. 
 
Merkittiin keskustelu tiedoksi 

- strategisia linjauksia on nyt tehty AJR:n vahvistamissa erillisissä suunnitelma- ja muissa 
dokumenteissa 

- strategisia linjauksia tuodaan tarvittaessa erikseen AJR:n päätettäväksi hankkeen vaa-
timassa aikataulussa, esim. aikatauluohjaus ja hankinta 

 

5 Tiedoksi annettavat asiat 

5.1 APR:n ja projektinjohdon (merkittäviä) päätöksiä tiedoksi 
 

Merkittiin tiedoksi 
 
 

5.2 Korona-varautuminen ja toimintakyvyn seuranta 
 

Merkittiin tiedoksi, että epidemia hidastaa jonkin verran allianssin sisäistä ja ulkoista integraa-
tiota sekä KAS2-vaiheen tehtävien tehokasta käynnistämistä. 

 

6 Muut asiat 

Projektipäällikkö esitteli AJR:n päätöksistä tehdyn yhteenvedon asioista, jotka tuodaan uudel-
leen AJR:n käsittelyyn. 

Merkittiin asia tiedoksi, ja päätettiin, että sihteeri päivittää ja ylläpitää listaa tästä eteenpäin. 
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7 AJR:n oman toiminnan arviointi 

Puheenjohtajan mukaan allianssissa tulisi edelleen panostaa tilaajan ja palveluntuottajien sekä 
kaupungin ja allianssin väliseen integrointiin.  
 
Käytiin läpi kokouksen osanottajien näkemykset, miten kukin voi itse vaikuttaa allianssin kehit-
tymiseen.  
 
Merkittiin tiedoksi keskustelussa esille tulleet mahdollisuudet allianssin toiminnan kehittämi-
sen tukemiseksi 

- panostaminen kummitoimintaan 
- mahdollisten ongelmien nopea ja avoin käsittely 
- vapaamuotoisen keskustelun lisääminen ja mahdollisen WhatsApp-ryhmän käyttöön-

otto 
- tilaajien (KYMP ja HKL) yhteisen näkemyksen kirkastaminen 
- allianssin tehtävien ja roolin avaaminen suhteessa kaupungin organisaatioon 
- muiden projektien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen 
- omien kotiläksyjen tekeminen 
- projektipäällikön tukeminen 

 
 

8 Seuraavat kokoukset 

Seuraavat kokoukset parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00 erikseen kirjatuin poik-
keuksin. Kokous 28.8.2020 pidetään koko päivän kestoisena seminaarina. 

 

9 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40 

 


