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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 34
Aika

7.4.2021 klo 8:15-11:00

Paikka

Virtuaalikokous

Osanottajat

Ville Alajoki (pj.)
Kati Kiyancicek
Erkki Nurmi
Artturi Lähdetie (vpj.)
Jouni Kekäle
Jussi Takamaa
Peter Molin
Elina Väistö
Jannis Mikkola kohdat 1-7.2
Mikko Rislakki

Vara / poissa Reetta Putkonen
Juha Saarikoski
Kari Melander

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

Aleksi Laine
Jere Keskinen
Jari Kivi
Penelope Sala
Pasi Pekkala
Sari Korolainen
Marko Jäntti
Klaus Einsalo. kohdat 1-9
Annina Mattson, kohta 7.1
Jani Saarinen, sihteeri

YIT
YIT
HKL
Sitowise
Sitowise
KYMP
KYMP/RYA
YIT
NRC
Vison

KYMP/MAKA
HKL
Ramboll

Antti Korhonen
YIT
Anders Nordström (varasiht.) Vison

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

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Täsmennettiin edellisen kokouksen muistiota ja kirjattiin siihen päätös TurnAroud-suunnittelusta. Hyväksyttiin muistio.

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

4. Päätösasiat
4.1 Jälkivastuuajan periaatteiden tarkennukset

Päätösesitys: AJR päättää täydentää 5.3.2021 kokouksessa nro 31 päätettyjä jälkivastuuajan
periaatteita:
Mikäli Allianssin ulkopuoliset tahot tulevat osaluovutuksen jälkeen työskentelemään Allianssin
toteuttaman rakenteen alueelle, raukeaa Allianssin jälkivastuu niiltä osin, joissa ulkopuolisen
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urakoitsijan rakenne risteää Allianssin toteuttaman rakenteen kanssa. Ulkopuolisen urakoitsijan työskentelyn aiheuttamat vauriot tai normaalista poikkeava kuluminen eivät kuulu allianssin jälkivastuuaikaan.
Päätös: Päätettiin täydentää 5.3.2021 vahvistettuja jälkivastuuajan periaatteita seuraavasti:
Mikäli Allianssin ulkopuoliset tahot tulevat osaluovutuksen jälkeen työskentelemään Allianssin
toteuttaman rakenteen alueelle, raukeaa Allianssin jälkivastuu niiltä osin, joissa ulkopuolisen
urakoitsijan rakenne risteää Allianssin toteuttaman rakenteen kanssa. Ulkopuolisen urakoitsijan työskentelyn aiheuttamat vauriot eivät kuulu allianssin jälkivastuuaikaan.
4.2 Valmistelevat rakentamistyöt: Koirasaarentien länsipään ja Hakaniemen kustannusarvioiden hyväksyminen

ja käynnistyspäätös
Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä Koirasaarentien länsipään ja Hakaniemen valmistelevien
rakentamistöiden kustannusarviot ja käynnistää kohteiden toteutuksen.
Päätös: Päätettiin siirtää asian käsittely kokoukseen 16.4.
Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi

5. Projektin tilannekuva
5.1 Johdon raportti

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi Johdon raportin. Projektinjohtaja esittelee raportin keskeiset kohdat kokouksessa.
Merkittiin tiedoksi johdon raportti.
Merkittiin tiedoksi keskustelu suunnittelun valmiusasteesta ja sen mittaamisen haasteista.
5.2 TurnAround -tilanneraportti

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi TurnAround-tilanneraportin. Projektinjohtaja esittelee
raportin keskeiset kohdat kokouksessa. Raportti valmistuu kokousviikon aikana.
Merkittiin tiedoksi TurnaAround-tilanneraportti.

6. Keskusteltavat asiat
6.1 Laatutaso- ja suunnitelmaratkaisujen tarkastelut

Asian esittely: AJR käy keskustelun laatutasoa ja toteutustapaa koskevista muutosideoista ja
niiden hylkäämisestä jatkokäsittelystä.
Tilaaja, suunnittelijat ja toteuttajat ovat käyneet 1.4. pidetyssä striimikokouksessa läpi laatutasoon liittyvät hylättäväksi esitetyt ideat.
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Merkittiin tiedoksi laatutaso- ja suunnitelmaratkaisuista käyty keskustelu.
Esitetyt laatutasoon ja suunnitteluratkaisuihin liittyneet muutosehdotukset jätetään tässä vaiheessa huomiotta toteutussuunnitelmaa laadittaessa. Esitetyt ratkaisut vaikuttavat hankkeen
laatuun ja eivätkä ne ole kustannuksiltaan merkittäviä.
6.2 Päätöksentekoaikataulu

Asian esittely: AJR käy keskustelua puheenjohtajan alustuksen pohjalta poliittisen päätöksenteon aikataulusta.
Puheenjohtaja esitteli alustavasti suunnitellun päätöksentekoaikataulun
Merkittiin tiedoksi päätöksenteosta ja TurnAroud-suunnitelmasta käyty keskustelu.
TurnAround-suunnitelman laatiminen ja päätöksenteko tulevat käytännössä limittymään, joten osapuolilla tulee olla koko ajan riittävä näkemys toteutusuunnitelman ja tavoitekustannuksen sisällöstä suunnittelun edetessä.

7. Tiedoksi annettavat asiat
7.1 Kustannusohjaus-ATA:n tilannekatsaus

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen kustannusohjaustavoitteesta ja sen
laskennasta.
Merkittiin tiedoksi kustannusohjaustavoitteesta käyty keskustelu.

7.2 APR:n, TJR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

Ei raportoitavaa.

8. Muut asiat
Merkittiin tiedoksi, että YKT-sopimukseen perustuvien tilausten valmistelu on edelleen kesken.

9. Kokouksen aikana tunnistetut riskit ja mahdollisuudet
Kirjattiin kokouksessa tunnistetut riskit
- AJR:n päätösasiat tulevat asialistalle liian myöhään osin monitahoisen taustapäätöksenteon johdosta -> mahdollisuutena päätöksenteon suoraviivaistaminen
- TurnAround-suunnitelmassa tunnistettujen potentiaalien toteutuminen vaatii päätöksentekoa ja laajasta sidosryhmistä johtuen päätöksiä ei saada aikaiseksi
- Kustannustehokkuuden tavoitteiden asettaminen ja/ tai vertailukelpoista tasoa ei ole tunnistettu tai tästä ei ole perusteltua yhteneväistä näkemystä
- Päätöksentekomateriaalin ja hankearvioinnin päivitys tulisi olla valmiina toukokuun puolessa välissä ja tämän jälkeen tulisi voida käydä läpi detaljit. Turn Around-suunnitelman
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-

tulisi valmistua 25.5.2021. Riskinä päätöksenteon valmistelu allianssissa ja poliittisesti siten, että toteutussuunnitelma on allianssin hyväksymä.
Turn Around-suunnitelman kustannuslaskelmat joudutaan tekemään karkeammalla tasolla, jolloin niiden vaikutusten arviointi osana kustannusohjaustavoitetta täytyy tutkia
tapauskohtaisesti.

Kirjattiin kokouksessa tunnistetut mahdollisuudet
- AJR:n kokous- ja raportointikäytäntöjen kehittäminen ml. RiMa-rooli ja AJR-tehtävälista
- Valmisteleviä rakennustöitä koskevan menettelyn rakentaminen, joilla liittyvien hankkeiden toteutuksesta voidaan päättää suoraan allianssissa. Tällä varmistetaan, että perustelujen ja päätöksenteon vaatimukset ovat yhteismitallisia ja läpinäkyviä ja että päätöksentekoa ei valmistella eri tavoin eri osapuolille
- Keskustan toteuttamisen vaiheistus

10. Kokouksen päätösten kertaus
Kerrattiin kokouksen päätökset.

11. AJR:n oman toiminnan arviointi
Osallistujat arvioivat AJR:n toimintaa.

12. Seuraavat kokoukset
-

Pe 16.4. klo 8:15-11:00
Pe 23.4. klo 8:15-11:00
Pe 30.4. klo 8:15-11:00
Pe 7.5 klo 8:15-11:00
Pe 14.5. klo 8:15-11:00
Ti 18.5. klo 8:15-11:00
Pe 28.5. klo 8:15-11:00

Edellä mainittujen jälkeen sovitut poikkeukset normaaliin kokousrytmiin:
- pe 25.6. (juhannusaatto) > ti 29.6. klo 8:15-11:00
- varaus: 9.7. klo 8:15-11:00
- varaus: 23.7. klo 8:15-11:00

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00
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