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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 48
Aika 15.10.2021 klo 8:15-11:05

Paikka Virtuaalikokous

Osanottajat Ville Alajoki (pj.)
Reetta Putkonen
Erkki Nurmi
Artturi Lähdetie (vpj.)
Jussi Takamaa
Peter Molin
Elina Väistö
Elise Ruohonen
Antti Korhonen

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

 Jere Keskinen
Jari Kivi
Penelope Sala
Lauri Hänninen
Jaakko Rekola, kohdat 1-3
Juuso Kuusinen
Jani Saarinen (sihteeri)

YIT
HKL
Sitowise
KYMP
YIT
YIT
Vison

Vara / poissa Kati Kiyancicek
Juha Saarikoski
Jouni Kekäle
Emil Matintupa
Aleksi Laine

KYMP/MAKA
HKL
NRC
Ramboll
YIT

 Jannis Mikkola
Mikko Rislakki
Pasi Pekkala
Jaakko Rekola
Marko Jäntti
Anders Nordström (varasiht.)

Sitowise
Sweco
Sitowise
KYMP/RYA
Vison

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

1.1 Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista

1.2 Sovittiin kokousroolit sujuvan kokouksen varmistamiseksi

Nimettiin AJR-jäsenet kokouksen ajaksi seuraaviin tehtäviin:

- RiMa-Kalle: Artturi Lähdetie
o Tunnistaa ja havaitsee kokouksen aikana esiin tulleet uudet ja/tai merkittävät ris-

kit ja mahdollisuudet sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja/tai vastuuhenkilöt
o Esittää havaintonsa AJR:lle kokouksen lopussa ja toimittaa yhteenvedon sihteerille

muistioon liitettäväksi
- Asia&Teams-Kalle: Elise Ruohonen

o Pitää huolen, että käsittely ja keskustelu pysyy asiassa eikä karkaa ”sivuraiteelle”
tai jää junnaamaan paikalleen

o Seuraa Teams-keskustelua ja nostaa sieltä tärkeitä viestejä kokouksessa puhut-
tuun keskusteluun. Pyrkii myös ohjaamaan, että kokouksen fokus pysyy puhu-
tuissa asioissa eikä chat-keskustelu vie huomiota muualle.

- Kello-Kalle: Antti Korhonen
o Mittaa käsittelyyn kuluvaa aikaa ja kertoo väliaikoja, jotta arvioidussa aikataulussa

pysytään
- Päätös&Viesti-Kalle: Erkki Nurmi
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o Pitää huolen, että asiakohdassa tehdään tarvittavat ja selkeät päätökset ja jatko-
toimenpiteet vastuutetaan nimetyille henkilöille

o Muistuttaa kokouksen lopuksi, mikä palaverissa oli laajemmin tiedotettavaa asiaa

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Päätösasiat

3.1 Laajuusmuutos: Haakoninlahden ylijatkettavat suojatiet

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä Haakoninlahden suunnittelun laajuusmuutoksen vaikutuk-
set allianssin tavoitteisiin tässä esitetyn mukaisesti ja esittää laajuusmuutoksen tilaajan hyväk-
syttäväksi. Muutoksen vaikutuksena allianssin tavoitekustannusta korotetaan 8 295,91 €.

Laajuustiimi on tehnyt kolmikannassa selvityksen. KYMP/Sihvonen on vahvistanut rahoitukset,
rahoituslähde on Kruunuvuorenrannan projektialue.

Päätös: Päätettiin palauttaa asia valmisteluun.

Päätösesitys liittyy allianssin toiminnan kannalta keskeiseen muutosten ja laajuuden muutos-
ten hallintaan. Tilaajan näkemys on, että tämän mittaluokan muutokset ovat normaalia alli-
anssin muutosten hallintaa ja että niitä ei pidä tulkita laajuuden muutoksiksi. Palveluntuotta-
jien näkemyksen mukaan toteutussuunnitelmassa määritellyn laajuuden ulkopuolisten tehtä-
vien tulisi olla laajuuden muutoksia.

Päätösesitys tulee valmistella siten, että se toteuttaa allianssin yhteistä näkemystä tavoitelta-
vasta muutosten ja laajuuden muutosten hallinnan prosessista.

3.2 Kanslian varajäsen AJR:ssä

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä Kanslian varajäseneksi Ulla Loukkaanhuhdan.

Ulla toimii Kansliassa Kruunuvuorenrannan aluerakentamishankkeen projektinjohtajana.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Ulla Loukkaanhuhta Outi Säntin varajäseneksi.

3.3 Sopimuksellinen tilaus ja kompensaatiomalli

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä kompensaatiomallin ja päättää esittää sopimuksellisen ti-
lauksen allianssin osapuolten hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi ja siten hyväksyttäväksi siir-
tymisen TAS-vaiheeseen.

Kompensaatiomallin sisältö ja periaatteet on valmisteltu yhteisesti AJR:n muodostamassa so-
pimusryhmässä. Kompensaatiomallin euromääräiset luvut tarkistetaan vielä tilaajan ja palve-
luntuottajan yhteistyönä ke 13.10.2021. Tässä tarkistuksessa tulevista muutoksista tiedote-
taan AJR:ää ennen pe 15.10.2021 kokousta.
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Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti hyväksyä toteutusvaiheen kompensaatiomalli ja päät-
tää esittää siihen perustuva tilaus allianssin osapuolten hyväksyttäväksi toteutusvaiheeseen
siirtymiseksi.

Palveluntuottajien maksimisanktio allianssin tavoitteista ja järkyttävästä tapahtumasta raja-
taan 1,5 x bonuspooliin. Bonuspoolin määrä on 2 milj. euroa perushankkeesta lisättynä 2 %:lla
liittyvien hankkeiden tavoitekustannuksesta. Maksimisanktion perusteena olevaa bonuspoolia
muutetaan hankkeen laajuuden muuttuessa, mutta mahdollinen tavoitekustannuksen alitus ei
vaikuta sen määrään.

Maksimisanktion rajaus otetaan huomioon mahdollisen järkyttävän tapahtuman seurauksista
päätettäessä.

4. Keskusteltavat asiat

4.1 TAS-vaiheeseen siirtyminen

Asian esittely: TAS-vaiheeseen siirtymisen yhteydessä AJR:n hyväksyttäväksi tulee alla kuvatut
osiot. Pääosin asiat tulevat AJR:n hyväksyttäväksi kokoukseen 29.10., mutta joiltain osin asiat
vaativat valmistelua vielä TAS-vaiheen alussa. Tämä ei kuitenkaan ole este tai haitta TAS-vai-
heen aloitukselle. Keskeneräisille asioille esitetään tarkka valmistelu- ja päätöksentekoaika-
taulu tavoitteena saada päätökset tehtyä viipymättä.

Sopimuksellisen tilauksen allekirjoitus kaikkien allianssiosapuolten toimesta tulee tehdä ennen
TAS-vaiheen aloitusta, eli viimeistään 29.10.2021. Keskustellaan allekirjoitusmenettelystä.

AJR:n päätettäväksi tulevat asiat:

- Sopimuksellinen tilaus ja kompensaatiomalli (päätös tässä kokouksessa, ks. aiempi kohta)
- TAS-vaiheen ATA-mittarit, osin 29.10., osin jää TAS-vaiheeseen. TAS-vaiheessa ainakin

seuraavat:
o työmaan haittojen hallinnan / seurantatyökalun kehittäminen: tavoitetasojen

määrittely
o aikataulu / teknisen koeliikenteen valmistuminen: tavoitetasojen määrittely
o jälkivastuuajan tavoitteen ja mittarin määrittely

- Johtamisjärjestelmä, pääosin 29.10., kehitystarpeiden mukaisesti jatkuvasti päivittyvä
asiakirja

AJR:n päätettäväksi tulevien asioiden lisäksi valmistelussa seuraavat:
- KYMP/YKT-tilaukset

o YKT-osapuolten sitoutuminen yhteistyösopimuksen mukaiseen yhteistoimintaan
edennyt ja etenee positiiviseen suuntaan

o Rahaliikennemenettelyjen osalta edetty hyvin, vielä yksityiskohtia työn alla
- KYMP/Allianssin palveluntuottajat -rahaliikennetarjoukset/-tilaukset ja laskutusohje

o Valmistelussa, YKT-toimintatapojen osalta edetty hyvin, vielä yksityiskohtia työn
alla
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Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

Johtamisjärjestelmä sekä talouden ja suunnittelun tilannekuvan hallinnan tulee olla kunnossa
ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä.

Asia käsitellään AJR:ssä 29.10., jonka jälkeen AJR päättää siirtymisestä toteutusvaiheeseen.

4.2 Suunnittelun tilannekuva

Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen 29.10.

5. Tiedoksi annettavat asiat

5.1 KSA:n ja Raidejokerin APR:n integraatiopäivä

Merkittiin tiedoksi Kruunusillat-allianssin ja Raide-Jokerin APR:n yhteisestä integraatiopäivä
7.10.2021.

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

Merkittiin tiedoksi APR:n, TJR:n ja projektijohdon päätökset:
- Raitiotieradan alusrakenneohjeen käyttöönotto (TJR)
- Allianssin henkilösuojainten hankintamenettely (APR)

6. Muut asiat

6.1 Mahdolliset muut asiat

Keskusteltiin toteutusvaiheen tilausmenettelystä.

7. Kokouksessa havaitut riskit ja mahdollisuudet

Kirjattiin kokouksessa tunnistetuksi mahdollisuudeksi:
- AJR:lle jää mahdollisuus korjata tekemiään päätöksiä
Kirjattiin kokouksessa tunnistetuiksi riskeiksi:
- Allianssiosapuolten keskinäiset erillisneuvottelut
- Epäselvyys laajuusmuutosten hallinnassa, pienten muutosehdotusten tuominen AJR:n

päätettäväksi

8. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset.
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9. AJR:n oman toiminnan arviointi

Ei arvioitu

10. Seuraavat kokoukset

Kokoukset joka toinen perjantai, vuorotellen varsinainen ja info-kokous alla olevan mukaisesti.
Info-kokouksen kellonaika 10:00-11:30.

- Pe 29.10. klo 8:15-9:45 KSA:n tilannekuva-info / klo 10:00-11:30 AJR:n info-kokous
- Pe 12.11. klo 8:15-11:00 AJR-kokous

Tammikuun ensimmäinen kokous pidetään pe 14.1.2022 klo 8.15-11.00

AJR-kokoukset neljän viikon välein. KSA:n tilannekuva-infot ja AJR:n info-kokoukset myös nel-
jän viikon välein.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.


