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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 17 

Aika 14.8.2020 klo 8:30-11:00     

Paikka Virtuaalikokous  

Osanottajat Ville Alajoki (pj.) 
Reetta Putkonen (kohdat 1-7) 
Juha Saarikoski 
Artturi Lähdetie (kohdasta 5.1) 
Jyrki Kataja 
Jouni Kekäle 
Peter Molin 
 

KYMP/RYA 
KYMP/MAKA 
HKL 
HKL 
NRC 
NRC 
Ramboll 

 Elina Väistö 
Mikko Rislakki 
Jarkko Salmenoja 
Jere Keskinen (esittelijä) 
Jari Kivi (esittelijä) 
Marko Jäntti (kohta 6.1) 
Pasi Pekkala (kohdasta 5.1) 
Jani Saarinen (sihteeri) 

Sitowise 
Sweco 
YIT 
YIT 
HKL 
KYMP/RYA 
Sitowise 
Vison 

 

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

KYM/RYA 
KYMP/MAKA 
NRC 
Ramboll 
YIT 

 Jannis Mikkola 
Kalle Toropainen 
Penelope Sala 
Pasi Pekkala (5.1- 
Lauri Hänninen 
Anders Nordström 

Sitowise 
Sweco 
Sitowise 
Sitowise 
KYMP 
Vison 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista. 

Valittiin kokouksen ”rima-reinoksi” Jyrki Kataja. 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio pienin täsmennyksin. 

3. AJR:n tehtävälistan läpikäynti 

Merkittiin tiedoksi AJR:n tehtävälista. 

4. Päätösasiat 

Päätösasioita ei ollut. 
 

5. Keskusteltavat asiat 

5.1 Kehitysvaiheen päätavoiteaikataulun päivitys 

Merkittiin tiedoksi kehitysvaiheen pääaikataulusta käyty keskustelu. 

Marraskuussa on tulossa paljon isoja asioita päätettäväksi samaan aikaan ja päätöksenteko 
tulee synkronoida kaupungin budjetointiin. 
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Mahdolliset pääaikataulun poikkeamat tulee käsitellä AJR:ssä. 

6. Tiedoksi annettavat asiat 

6.1 Allianssin toimintakyky ja koronaviruksen vaikutukset 

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 
 
Projektin tavoitteena on jatkaa osittaista läsnäoloa big roomissa noudattaen kuitenkin valtio-
neuvoston suosituksia ja yritysten omia ohjeita. Projektilla seurataan nyt tilannetta päivittäin, 
jotta mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida nopeasti. 
 

6.2 APR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä 

Merkittiin APR:n ja projektinjohdon päätökset tiedoksi. 
 

7. Muut asiat 

Helsingin kaupungin budjetointi ja rahoitustilanne 
 
Vuoden 2021 budjetointi edellyttää riittävää varmuutta tulevan vuoden rahoitustarpeesta. 
Projektin aikataulusuunnittelu ja budjetointi tulee tässä tilanteessa sovittaa mahdollisimman 
tarkasti kaupungin budjetointiprosessiin. 
 
Arvoa rahalle -raportointi 
 
Keskusteltiin arvoa rahalle -raportoinnista ja sen tarpeellisuudesta ja päätettiin ottaa rapor-
tointi käyttöön. Raportin sisältö ja laajuus tulee kuitenkin sovittaa tarkoituksenmukaiselle ta-
solle tekemättä siitä liian raskasta. 
 

8. Kokouksen aikana tunnistetut riskit ja mahdollisuudet 

Kirjattiin kokouksessa tunnistetut riskit 
- Kaupungin investointiraamit ja rahoituksen riittävyys, riittämätön rahoitus ja luvat mää-

räävät toteutusaikataulut ja venyttävät rationaalista toteutusta 
- Vaihtoehtoisten toteutustapojen ja/ tai -järjestysten suunnittelu lisää työmäärää ja kasvat-

taa riskejä 
- hankkeen laajuuden määrittely, laajuus tulisi voida määritellä jo marraskuussa tarvittavan 

rahoituksen varmistamiseksi 
- korona ja Big Room, samaan aikaan uhka ja mahdollisuus, pitäisi työskennellä yhdessä, 

mutta taudin leviäminen on iso riski 
 
Mahdollisuuksiksi kirjattiin 
- hankkeen rahoituksen ja kaupungin budjettiprosessi yhteensovittaminen, Reetta Putko-

nen ja Tuula Pipinen mukaan kertomaan rahoituksesta 
- sellaisten ratkaisujen nopea lukitseminen, missä ei ole tarvetta tai mahdollisuuksia aitoon 

innovointiin (esim. rataratkaisut) 
- Tarkoituksenmukainen Arvoa rahalle -raportti, mallin ja tason jo tehdyistä raporteista 
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9. Kokouksen päätösten kertaus  

Kerrattiin kokouksen kirjaukset. 
 

10. AJR:n oman toiminnan arviointi 

Merkittiin tiedoksi AJR:n oman toiminnan arviointi. 
 
Kaupungin budjetointia ja hankkeen rahoitusta koskeneeseen keskusteluun oli käytettävissä 
riittävästi aikaa ja keskustelu avasi asiaa. 

 

11. Seuraavat kokoukset 

Päätettiin siirtää 28.8. pidettäväksi suunniteltu koko päivän seminaari.  
 
Seuraavat kokoukset ovat: 
- pe 28.8. klo 8.30-11.00  

- pe 11.9. klo 8.30-11.00 

- pe 25.9. klo 8.30-16, pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen 

AJR-auditointikäsittelyn 

 
Tästä eteenpäin kokoukset ovat parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00 seuraavalla 
poikkeuksella: 
- pe 20.11. klo 8.30-16, pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen 

AJR-auditointikäsittelyn 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40 


