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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 16
Aika

3.7.2020 klo 8:30-11:00

Paikka

Virtuaalikokous

Osanottajat

Ville Alajoki (pj.)
Reetta Putkonen
Erkki Nurmi
Juha Saarikoski
Jyrki Kataja
Peter Molin
Elina Väistö
Jannis Mikkola

Vara / poissa Kati Kiyancicek
Erkki Nurmi
Artturi Lähdetie
Jouni Kekäle
Kari Melander
Aleksi Laine

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

Mikko Rislakki
Kalle Toropainen
Jarkko Salmenoja
Jari Kivi (esittelijä)
Penelope Sala
Klaus Einsalo
Erno Martin (kohdat 1-4.2)
Ari Kinnunen (kohdat 1-4.3)
Jani Saarinen (sihteeri)

Sweco
Sweco
YIT
HKL
Sitowise
YIT
YIT
YIT
Vison

KYMP/MAKA
KYMP
HKL
NRC
Ramboll
YIT

Jere Keskinen
Pasi Pekkala
Marko Jäntti
Lauri Hänninen
Anders Nordström

YIT
Sitowise
KYMP/RYA
KYMP
Vison

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.
Valittiin kokouksen ”rima-reinoksi” Peter Molin.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. AJR:n tehtävälistan läpikäynti
Merkittiin tiedoksi AJR:n tehtävälista ja, että AJR:n päätöksentekoaikataulun laatiminen siirtyy seuraavaan kokoukseen.

4. Päätösasiat
4.1 Sähkönsyötön simulointi -palvelun hankinta Sweco Infra&Rail Oy:ltä
Päätösesitys: Päätetään hankkia sähkönsyötön simulointi -palvelu Sweco Infra&rRail Oy:ltä.
Palvelun vuosihinta on 15 000€. Kertamaksu peritään kerran kalenterivuodessa, alkaen ensimmäisestä simuloinnista. Simulointipalvelu on tästä hetkestä käytössä seuraavat 12kk.
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Esitetyn mukainen toimintamalli on joustava ja tarvittavia simulointeja voidaan tehdä ilman
täsmällisiä ennakkomäärittelyjä. Toimintamallin ennakoidaan pienentävän valmisteluvaiheen
työmäärää.
Päätös: Päätettiin edistää sähkönsyötön simulointi -palvelun hankintaa Sweco Infra & Rail
Oy:ltä ja, että Sweco
- avaa palvelun hinnoittelun allianssin kaupallisten ehtojen mukaisesti, ja että
- tekee ehdotuksen palvelun tuottamisesta projektin loppuun.
Asia valmistellaan päätettäväksi AJR:n kokoukseen elokuussa.
4.2 Turvallisuusjohtamisen taktiikkakortti
Päätösesitys: Hyväksytään johtamisjärjestelmään kuuluvan turvallisuusjohtamisen taktiikan
seuraavat osiot:
1) miksi taktiikka on olemassa ja mitä tällä tavoitellaan
2) taktiikan perusperiaatteet
3) turvallisuutta koskevat päätöksentekovaltuudet (AJR ja APR:n osalta) ja merkitä tiedoksi
ko. kortin muilta osin.
Taktiikkakortissa allianssin johtoryhmän päätettäväksi esitetyillä kohdilla varmistetaan, että
turvallisuustavoitteet, turvallisuussäännöt, turvallisuusseuranta ja toiminta kriisitilanteissa on
asetettu ja turvallisuus tätä kautta varmistettu ja jalkautettu.
Lisäksi johdon säännöllisillä työmaan turvallisuuskierroksilla ja lessons learned -toimintamallilla (säännölliset turvallisuustilaisuudet 2-4 kertaa vuodessa) varmistetaan, että turvallisuusasiat ovat jalkautuneet työmaalle ja että turvallisuustoimintaa kehitetään jatkuvasti paremmaksi.
Päätös: Päätettiin hyväksyä turvallisuusjohtamisen taktiikkakortin periaatteet esityksen mukaisesti ja että KSA sitoutuu hankkeen aikana jatkuvaan turvallisuuskulttuurin edistämiseen.
4.3 Hankintastrategia
Päätösesitys: Hyväksytään KSA:n Hankintastrategia ja päätetään sen käyttöön ottamisesta.
Hankintastrategia on työkalu allianssin hankintojen johtamiseen. Hankintastrategian toteuttamiseen tarvittavat käytännön toimenpiteet kuvataan toimintasuunnitelmassa ja hankintaohjeessa.
Tämän hankkeen erityispiirteinä hankintastrategiassa ovat mm.:
- vastuullisuus merkittävänä hankintojen valintaperusteena kustannustehokkuuden lisäksi,
visiona alan vastuullisin hankinta
- alihankkijoille turvallisuuskannustimia sopimuksiin
- osana strategisia hankintoja, tavoitteena saada integroitua aliallianssikumppaneita tuomaan oma erityisosaamisensa jo suunnitteluvaiheeseen
- Toimivat Katuhankkeet- kehitysprojektin havaintojen hyödyntäminen
- muiden hankkeiden kanssa yhteishankintamahdollisuuksien selvitys
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Päätös: Hyväksyttiin hankintastrategia esityksen mukaisesti ja päätettiin ottaa strategia käyttöön.

5. Keskusteltavat asiat
5.1 Hankekehityksen organisoiminen
Merkittiin tiedoksi hankekehityksen organisoinnista käyty keskustelu.
Hankekehitys on kehitysvaiheen tehtävä ja se tulee myös resursoida. Tehtävä voidaan vastuuttaa tätä varten organisoitavalle ryhmälle, johon voidaan nimetä sopimusosapuolten esittämät
henkilöt. Tehtävään ei toistaiseksi osoiteta lisärahoitusta, mutta asiaan voidaan palata, kun
hankekehitys on organisoitu.

6. Tiedoksi annettavat asiat
6.1 Suunnittelun aikataulukatsaus
Merkittiin tiedoksi suunnittelun tilannekatsaus.
6.2 KAS1-vaiheen loppuselvitys
Merkittiin tiedoksi KAS1-vaiheen loppuselvitys ja että eri vaiheita koskeva raportointi ja laskutus tulee pitää selkeästi erillään.
6.3 Talousraportti 05/2020 ja budjetin tarkistus
Merkittiin tiedoksi KAS2-vaiheen kustannusten toteutuma ja ennuste.
KAS2-vaiheen kustannustoteuma oli toukokuussa n. 1,81 M€ ja ennuste n. 2,31 M€. Ennuste
ei sisällä n. 470 t€ riskiä. Ennustettu KAS2 vaiheen kustannus on 21,572 M€.
6.4 Hankeaikataulun päivitys lupatilanteen mukaisesti
Merkittiin tiedoksi hankeaikataulun päivitys.
6.5 Allianssin kokonaisbudjetin päivitys
Merkittiin tiedoksi kokonaisbudjetin päivitys ja budjetoinnista käyty keskustelu.
Kaupunki laatii elokuussa annettuun budjettiraamiin perustuvat rahoitusesitykset vuodelle
2021 ja niistä poikkeaminen edellyttää tarkkoja hankeosittain laadittavia suunnitelmia perusteluineen.
6.6 Riskienhallinnan tilannekatsaus
Merkittiin tiedoksi riskienhallinnan tilannekatsaus.
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AJR:n jäsenet voivat toistaiseksi olla yhteydessä havaitsemistaan riskeistä ja mahdollisuuksista
riskit ja mahdollisuudet -tiimin (RIMA-tiimi) jäseniin: Arja Kivinen ja Outi Lehti, Ramboll, sekä
Alisa Priha, Sitowise.
6.7 Allianssin toimintakyky ja koronaviruksen vaikutukset (Marko)
Merkittiin tiedoksi koronaviruksen vaikutuksista käyty keskustelu.
Big room avattaneen asteittain 10.8., mutta asiasta päätetään 3.8. alkavalla viikolla perustuen
sopimusosapuolten omien organisaatioiden ohjeisiin.
APR laatii vielä yhteenvedon koronan vaikutuksista hankkeen tavoitteisiin ja aikatauluun.
6.8 APR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä
Merkittiin tiedoksi tehdyt päätökset.

7. Muut asiat
Elina Väistö otti esille hankeen laajuuden muutoksiin liittyvän prosessin ja päätöksenteon.
Hankelaajuuden hallinnan tulee perustua selkeään prosessiin ja tilaajan päätöksentekoon,
mikä edellyttää myös tilaajalta vahvaa otetta ja osallistumista. Muutosten hallintaan liittyy
yleensä myös kysymys hankkeen rahoituksesta ja budjetoinnista, missä ei tule ajautua liian
yksityiskohtaiseen päätöksentekoon.
Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu

8. Kokouksen aikana tunnistetut riskit ja mahdollisuudet
Kirjattiin kokouksessa tunnistetut riskit:
- allianssin tehtävät ja mitkä niistä tuodaan AJR:ään (fokus)
- open books -periaatteiden selkeyttäminen
- suunnittelun aikataulu osana hankeaikataulua
- koronan vaikutukset toimintaan ja lessons learned
- hankelaajuuden prosessi ja päätöksenteko (organisointi)
Lisäksi kirjattiin mahdollisuuksiksi:
- suunnitteluosapuolten epäviralliset palaverit; AJR- ja APR-edustajien kesken
- AJR:n RIMA-työpaja (on jo ohjelmoitu lokakuulle, kts, RIMA-tilannekatsaus)

9. Kokouksen päätösten kertaus
Kerrattiin kokouksen päätökset.
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10. AJR:n oman toiminnan arviointi
Arvioitiin AJR:n oma toiminta ja merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.
Koronan vaikutukset haastavat valmistelua ja keskinäistä vuorovaikutusta. AJR:n 28.8. kokouspäivän yhtenä teemana voisi olla allianssimainen toiminta.

11. Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset ovat:
- pe 14.8. klo 8:30-11:00
- to 28.8., koko päivän seminaarina
Syyskuusta eteenpäin parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00 seuraavin poikkeuksin:
- pe 25.9. klo 8.30-16, pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen
AJR-auditointikäsittelyn
- pe 20.11. klo 8.30-16, pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen
AJR-auditointikäsittelyn

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05
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