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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 18
Aika

28.8.2020 klo 8:30-11:00

Paikka

Virtuaalikokous

Osanottajat

Ville Alajoki (pj.)
Reetta Putkonen
Erkki Nurmi
Jyrki Kataja
Jouni Kekäle
Peter Molin
Elina Väistö
Jannis Mikkola (kohdat 6.2-12)
Mikko Rislakki
Jarkko Salmenoja (1-6.1)

Vara / poissa Kati Kiyancicek
Juha Saarikoski
Kari Melander
Aleksi Laine

KYMP/RYA
KYMP/MAK
KYMP/RYA
NRC
NRC
Ramboll
Sitowise
Sitowise
Sweco
YIT

Jere Keskinen (esittelijä)
Jari Kivi (esittelijä) (1-9)
Penelope Sala
Marko Jäntti (1-4.1 ja 6.1-6.5)
Pasi Pekkala
Lauri Hänninen
Arto Mäkinen (5.1-6.2)
Tero Palmu (5.1)
Jani Saarinen (sihteeri)

YIT
HKL
Sitowise
KYMP/RYA
Sitowise
KYMP
YIT
Sitowise
Vison

KYMP/MAK
HKL
Ramboll
YIT

Jannis Mikkola
Kalle Toropainen
Lauri Hänninen
Anders Nordström

Sitowise
Sweco
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.

3. AJR:n tehtävälistan läpikäynti
Merkittiin tiedoksi AJR:n tehtävät listan mukaisesti.
Päätettiin lisätä listalle hankkeen tilannekuvan seuranta.

4. Päätösasiat
4.1 Johtamisjärjestelmä, suunnittelun johtaminen
Päätösesitys: Hyväksytään johtamisjärjestelmään kuuluvan suunnittelun johtamisen taktiikan
seuraavat osiot:
a) Miksi taktiikka on olemassa ja mitä tällä tavoitellaan
b) Taktiikan perusperiaatteet
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c) Suunnittelua koskevat päätöksentekovaltuudet (AJR ja APR:n osalta) ja merkitä tiedoksi
ko. kortin muilta osin.
Suunnittelun johtamisen taktiikalla varmistetaan, että suunnittelun johtamisen perusperiaatteet sekä päätöksentekovaltuudet on määritetty ja luotu suunnittelun johtamiselle toimintaedellytykset.
Päätös: Päätettiin hyväksyä suunnittelun johtamisen taktiikkakortin periaatteet esityksen mukaisesti ja merkitä taktiikka muilta osin tiedoksi.
4.2 Sähkönsyötön simuloinnin ohjelmistopalvelun hankinta
Päätösesitys: Hankitaan sähkönsyötön simulointipalvelun ohjelmisto ja sen ylläpito Sweco
Infra Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti. Palvelun hinta on 10 598,57 € (alv 0 %) vuodessa
(niinä vuosina, kun simulointitöitä tehdään). Henkilötyö ei palveluun sisälly vaan se on normaalia allianssisopimuksen mukaista henkilötyötä.
Päätös: Päätettiin hankkia sähkönsyötön simulointipalvelun ohjelmisto ja -ylläpito Sweco Infra
Oy:ltä esityksen mukaisesti.
4.3 Maastokartoituspalvelun hankinta Yliskylään Ramboll Finland Oy:ltä
Päätösesitys: Hankitaan Yliskylän maastokartoituspalvelu Ramboll Finland Oy:ltä tarjouksen
mukaisesti. Kyseessä on hankinta allianssiosapuolelta.
Hankinta on osa laajempaa kartoitustyötä, joka jaetaan kolmelle eri toimittajalle. Tarjoukset
on kysytty kahdeksalta toimittajalta.
Päätös: Päätettiin hankkia Yliskylän maastokartoituspalvelu Ramboll Finland Oy:ltä esityksen
mukaisesti.

5. Keskusteltavat asiat
5.1 Hankkeen aikatauluskenaariot ja vuosittainen rahoitustarve, valmistelun tilanne
Helsingin kaupunki joutuu sopeuttamaan talouttaan koronaviruksen vaikutusten takia. Tämä
aiheuttaa sen, että allianssille ei ole saatavissa nykyisen hankeaikataulun toteuttamisen edellyttämää rahoitusta. Tästä syystä hankeaikatauluskenaariota ei voida tuoda päätettäväksi päätavoiteaikataulun mukaisesti elokuussa 2020. Hankeaikataulusta laaditaan uusia skenaarioita,
jossa rakentamisen aloituksia erityisesti vuonna 2021 vähennetään niin paljon kuin mahdollista. Skenaarioiden laatiminen on käynnissä ja tilanne esitellään kokouksessa.
Merkittiin tiedoksi hankkeen aikatauluskenaarioista ja rahoitustarpeesta käyty keskustelu.
Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on edelleen suunniteltu rakentamisaikataulu, mutta
rakentamisen vaiheistuksessa jouduttaneen varautumaan erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin.
Hankkeen johtoryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan 10.9.2020.
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6. Tiedoksi annettavat asiat
6.1 Talouden tilannekatsaus
Merkittiin tiedoksi kehitysvaiheen talousraportoinnin tilannekatsaus. Kehitysvaiheen kustannukset ovat toteutuneet hieman suunniteltua pienempinä, mutta kehitysvaiheen tehtävien
toteuttaminen johtaa budjetin ylittymiseen n. 300 000 eurolla ilman ohjaavia toimenpiteitä.
6.2 Suunnittelun tilannekatsaus
Merkittiin tiedoksi suunnittelun tilannekatsaus. Suunnittelun valmiusasteen raportointi ei
välttämättä kuvaa suunnittelun tilannetta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, koska hankkeen sisältö ja laajuus sekä aikataulu ovat vielä lukitsematta.
6.3 Viestinnän tilannekatsaus [9:55-10:05]
Merkittiin tiedoksi viestinnän tilannekatsaus.
Koronatilanne on haastanut myös viestintää, josta on kärsinyt erityisesti asukasvuorovaikutus.
AJR:n jäsenet tullaan esittelemään viikkokirjeen haastattelusarjassa. Viestintäryhmän Tuija Vilhomaa lähestyy asiasta erikseen kaikkia AJR:n jäseniä.
6.4 AJR:n päätös-/käsittelykalenteri
Merkittiin tiedoksi APR:n päätöksenteko- ja asioiden käsittelykalenteri.
6.5 Allianssin toimintakyky ja koronaviruksen vaikutukset
Merkittiin tiedoksi koronatilanteen vaikutukset allianssin toimintaan.
Projekti pyrkii mahdollistamaan lähityöskentelyn myös ulkopuolisten kanssa sovittelemalla eri
ryhmien kokousaikatauluja ja keskinäistä yhteistoimintaa.
6.6 APR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä
Merkittiin tiedoksi APR:n päätökset tiedonvaihdon periaatteista muiden raitiotiehankkeiden
kesken, Hakaniemen paalulaatoista ja rantarakenteiden jatkosuunnittelun vaihtoehdoista sekä
turvallisuus- ja laatuhavaintojen sovelluksen käyttöönotosta.

7. Muut asiat
Merkittiin tiedoksi projektin avainhenkilöiden muutokset
AJR esitti toiveen, että projekti panostaisi jatkossa entistä enemmän sen tilannekuvan hallintaan ja seurantaan.
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8. Kokouksen aikana tunnistetut riskit ja mahdollisuudet
Kirjattiin kokouksessa tunnistetut riskit
- rahoitusraamin vaikutukset hankkeen viivästymiseen ja resurssien optimaaliseen käyttöön
- katusuunnitelmien hallinnollinen käsittely, jossa tilaajalla on merkittävä rooli (myös
mahdollisuus)
- korona-ajan viestintä alueiden asukkaille ja muille toimijoille
Mahdollisuuksiksi kirjattiin
- katusuunnitelmien hallinnollisen käsittelyn resursointi
- toimintatavat eri vaihtoehtojen vertailussa

9. Kokouksen päätösten kertaus
Kerrattiin kokouksen päätökset.

10. AJR:n oman toiminnan arviointi
Merkittiin tiedoksi AJR:n oman toiminnan arviointi
- AJR:n tulisi pystyä tukemaan paremmin projektia ja sen avainhenkilöitä
- AJR:n tulisi keskittyä raportoinnin sijaan enemmän hankkeen suunnitteluun ja ohjaukseen sekä tukeutua laajemmin visuaaliseen aineistoon ja karttakakuviin
- etätyöskentelyn haasteet ovat tiedossa, mutta miten niitä voisi yrittää ratkoa?
- kaupungin rahoitustilanteen avaaminen auttaa ymmärtämään tilaajan tahtotilaa ja luo
painetta hakemaan uudenlaisia ratkaisuja

11. Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset
- pe 11.9. klo 8.30-11.00
- pe 25.9. klo 8.30-16.00, pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen
AJR-auditointikäsittelyn
Tästä eteenpäin parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00 seuraavalla poikkeuksella:
- pe 20.11. klo 8.30-16.00, pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen AJR-auditointikäsittelyn

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.
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