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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 23
Aika

6.11.2020 klo 8:30-10:55

Paikka

Virtuaalikokous

Osanottajat

Ville Alajoki (pj.)
Reetta Putkonen
Erkki Nurmi
Artturi Lähdetie
Jouni Kekäle
Jyrki Kataja
Peter Molin
Elina Väistö
Kalle Toropainen
Mikko Rislakki
Marko Jäntti (1-5.1)
Tero Palmu (1-5.2)

Vara / poissa Kati Kiyancicek
Juha Saarikoski
Kari Melander

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

Aleksi Laine
Jere Keskinen (esittelijä)
Jari Kivi (esittelijä)
Penelope Sala
Pasi Pekkala
Jannis Mikkola
Lauri Hänninen
Anders Nordström (siht.)
Hanna Reihe (4.2-5.2)
Eeva Vahteraa (4.2-5.2)
Jenni Karjalainen (6.1)

YIT
YIT
HKL
Sitowise
Sitowise
Sitowise
Kymp
Vison
Sitowise
Sitowise
Ramboll

KYMP/MAKA
HKL
Ramboll

Antti Korhonen
Jani Saarinen

YIT
Vison

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.
Valittiin kokouksen ”RiMa-reinoksi” Artturi Lähdetie.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio esitetyillä tarkennuksilla.

3. AJR:n tehtävälistan läpikäynti
Merkittiin tiedoksi AJR:n tehtävät.

4. Päätösasiat
4.1 Allianssin kaluston myynti
Päätösesitys: Esitetään AJR:lle seuraavaa täsmennystä Allianssisopimuksen kohtaan 13.6.10:
Tilaajan omistusoikeuteen siirtynyt allianssin hankkima materiaali ja kalusto, joilla ei ole enää
käyttöä hankkeella, myydään allianssin toimesta.
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Myynnistä saaduilla tuloilla hyvitetään allianssia. Myynti tapahtuu avoimesti (esim. huutokaupat.com palvelun kautta) heti kun materiaalien käyttötarve on loppunut ja mahdolliset myymättä jääneet materiaalit jäävät tilaajan valinnan mukaan, joko tilaajan omaisuudeksi tai hävitetään asianmukaisesti allianssin toimesta ja kustannuksella. Myös palveluntuottajilla on mahdollisuus tehdä tarjous myytävistä materiaaleista ja kalustoista. Myytävän omaisuuden jäännösarvo huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös tavoitekustannuksen asetannassa.
Päätös: Päätettiin allianssin kaluston myynnistä esityksen mukaisesti.
4.2 YKT-sopimus
Päätösesitys: Päätetään vahvistaa YKT-yhteistyösopimuksen periaatteet ja sisältö, joilla sovitaan allianssin tilaajien ja YKT-osapuolten välisestä toiminnasta, tilaus- ja laskutusmenettelystä
sekä tilaajan ja YKT-osapuolten välisestä kustannusten jakamisesta ja allianssin jälkivastuusta.
Päätetään että YKT-yhteistyösopimuksen sopimuksellisia allekirjoittajia ovat Helsingin kaupunki KYMP ja HKL, sekä YKT-osapuolet. Allianssin palvelutuottajaosapuolet vahvistavat sitoutumisen sopimuksen mukaiseen menettelyyn tällä päätöksellä.
Tilaaja valmistelee sopimuksen allekirjoitettavaksi ja se tulee voimaan, kun kaikki sopimusosapuolet ovat sen vahvistaneet
Päätös: Päätettiin vahvistaa YKT-sopimus ja hyväksyä sen allekirjoittaminen esityksen mukaisesti.
4.3 AJR:n kokousajankohdat, muutokset pyhien takia vuonna 2021
Päätösesitys: Päätetään seuraavista muutoksista vuoden 2021 kokousaikoihin:
- pe 2.4. (pitkäperjantai) >> ke 7.4. klo 8:30-11:00 (ehdotus)
- pe 14.5. (helatorstain jälkeinen perjantai) >> ti 18.5. klo 8:30-11:00 (ehdotus)
- pe 25.6. (juhannusaatto) >> ti 29.6. klo 8:30-11:00 (ehdotus)
Päätös: Päätettiin AJR:n vuoden 2021 kokousaikojen muutoksista esityksen mukaisesti.

5. Keskusteltavat asiat
5.1 Projektitason riskien käsittely AJR:ssä
Esitys: AJR käy keskustelun allianssin tavoitekustannuksen riskivarauksen sekä riskienjakosopimuksen (allianssi/tilaaja) valmisteluprosessista ja siihen liittyvistä vastuista/tehtävistä sekä ko.
asioiden AJR-käsittelystä.
Keskustelun yhteenveto:
Esitetty riskien käsittelyprosessi todettiin hyväksi. AJR:n ensimmäinen riskien arviointityöpaja
sovittiin pidettäväksi perjantaina 20.11 klo 12–14.
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5.2 Hankekehitystyöryhmän tilannekatsaus
Esitys: AJR käy keskustelun hankekehitysprojektin tilanteesta, keskustelua aiheesta. Tuodaan
tehdyt tarkastelut ja selvitykset tässä vaiheessa AJR:lle tiedoksi, ja seuraavassa AJR-kokouksessa hyväksyttäväksi.
Keskustelun yhteenveto:
Todettiin hankekehitystyö hyväksi. Selvitettävät asiat tulee dokumentoida siten, että niistä
ilmenevät myös tehtyjen päätösten perustelut. Myös eri kohtien säästöpotentiaali tulee selvittää.
Keskusteltiin Kaivokadun järjestelyistä sekä Ollinraition ja Ilomäentien lenkin tarpeellisuudesta. Vaikutukset kokonaisuuteen kuten esim. liikennöintiin tulee selvittää.
Todettiin että hankekehitystyön tulee tässä vaiheessa koskea ensisijaisesti perushanketta.
5.3 AJR:n yhteiset kahvihetket
Esitys: AJR käy keskustelun ja päättää toteutetaanko kahvihetkiä sekä niiden toteutustavasta
ja alustusvastuista.
Esimerkiksi seuraavasti:
- kahvihetki 30 min kahden viikon välein
- jokainen AJR-jäsen vuorollaan valmistelee alustuksen valitsemastaan aiheesta (voi käyttää
ulkoisia asiantuntijoita yms.)
- tarkoituksena rento, avoin ja osallistava keskustelu jostain mielenkiintoisesta, tärkeästä tai
pelkästään hauskasta aiheesta
Keskustelun yhteenveto:
Kahvihetkien pitäminen todettiin tarpeelliseksi. Sovittiin että kahvihetki pidetään ainakin
aluksi AJR:n kokousta seuraavien viikkojen torstaisin klo 8–8.30 ja että kahvihetkillä tulee olla
alustus ja agenda.

6. Tiedoksi annettavat asiat
6.1 Sujuvamman työmaan -konseptin tilannekatsaus
Merkittiin tiedoksi sujuvan työmaan konseptin sisältö ja tilanne.
6.2 Johdon raportti

Merkittiin tiedoksi johdon raportti.
6.3 Suunnittelun reflektiopiste 09/20, saatu palaute ja toimenpiteet

Merkittiin tiedoksi allianssin toteuttama reflektio kehitysvaiheen alkuosan suunnittelutoiminnasta.
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6.4 APR:n, TJR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä
Ei raportoitavaa

7. Muut asiat
Ei muita asioita

8. Kokouksen aikana tunnistetut riskit ja mahdollisuudet
Kirjattiin kokouksessa tunnistetut riskit:
- Kaivokatu ja ratkaisut käsiteltiin useassa asiakohdassa
- Ratikkakatko keskustassa – liikennejärjestelyt
- Työmaa-aikaiset haitat
- Käyttöönoton aikataulu liian lyhyt
- Henkilöstön jaksaminen ja organisointi
Kirjattiin kokouksessa tunnistetut mahdollisuudet:
- Allianssin kaluston myyntipäätös
- YKT-sopimus
- Ollinraition lenkin mahdollinen poistaminen
- EU-rahoitus
- AJR:n kahvihetki
- Työmaahaittojen poistamisessa korkealle asetettu tavoite

9. Kokouksen päätösten kertaus
Kerrattiin kokouksen päätökset

10. AJR:n oman toiminnan arviointi
Kirjattiin AJR:n toiminnan onnistumiset:
- Hyvin valmisteltu kokous, jossa saatiin käsiteltyä paljon asioita
- Hankekehitys ja sujuva työmaa asiakohdat
- Tehtiin päätöksiä eikä siirretty asioita eteenpäin
- Hyviä keskusteluja mm. kaluston myynnistä
- Tilannekuvat
- Paljon kommentteja erityisesti chatissa
AJR:n toiminnassa kehitettävät asiat:
- Kehitettävät asiat tulee ottaa esille seuraavan kokouksen alussa
- Kehitysideat paremmin esille
- Tilannekuva läpikäytäväksi heti päätöskohdan jälkeen
- Riskien osalta käsiteltävä miten niihin reagoidaan
- Kamera päälle kun puhuu
- Ei aikataulun sopimisia kokouksessa
- Chatin kommentit näkyviin raportointiin
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11. Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset ovat:
- parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00
o vuoden viimeinen kokous on 18.12.2020
o ensi vuoden ensimmäinen kokous on 8.1.2021
- poikkeukset kohdassa 4.3 päätetyn mukaisesti
Lisäksi AJR:n auditoinnit hankkeen sisällön ja kustannusten osalta seuraavasti:
- pe 27.11.2020 klo 8:00-12:00
- pe 29.1.2021 klo 8:00-12:00
- pe 12.3.2021 klo 8:00-12:00

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55
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