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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 52 

Aika 14.1.2022 klo 8:15-11:00     

Paikka Etäkokous (Teams)  

Osanottajat Ville Alajoki (pj.) 
Reetta Putkonen 
Jarkko Karttunen 

Artturi Lähdetie (vpj.) 
Outi Säntti 
Jouni Kekäle 
Peter Molin 
Elina Väistö 
Elise Ruohonen 
Aleksi Laine 
Jussi Takamaa  
 

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

 Jere Keskinen (esittelijä) 
Jari Kivi (esittelijä) 
 
Penelope Sala (sihteeri) 
 

Pasi Pekkala (läsnäolooik.) 

Lauri Hänninen (läsnäolooik.) 
Jaakko Rekola (läsnäolooik.) 
 
 
 
 
 
Asiantuntijat: 
Annina Mattsson (kohta 3.1) 
Erno Martin (kohta 5.1) 
Katri Bäckman (kohdat 3.2 ja 4.1) 
Klaus Einsalo (kohdat 3.2 ja 4.1) 
 
 

YIT 
HKL 
 
Sitowise 
 
Sitowise 
KYMP 
YIT 
 

 

Vara / poissa 
 
 

Kati Kiyancicek 
Juha Saarikoski 
Ulla Loukkaanhuhta 
Liisa Taskila  

KYMP/MAKA 
HKL 
Kanslia 
KYMP/RYA 

 Emil Matintupa 
Antti Korhonen 
Jannis Mikkola 
Mikko Rislakki 
Marko Jäntti 
Juuso Kuusinen (läsnäolooik.) 

Ramboll 
YIT 
Sitowise 
Sweco 
KYMP/RYA 
YIT 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

1.1 Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista 

1.2 Sovitaan kokousroolit sujuvan kokouksen varmistamiseksi  

Nimettiin seuraavat AJR-jäsenet kokouksen ajaksi seuraaviin rooleihin.  
- RiMa-Kalle: Aleksi Laine 
- Asia&Teams-Kalle: Elina Väistö 
- Kello-Kalle: Jouni Kekäle 
- Päätös&Viesti-Kalle: Elise Ruohonen 

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen nro 51 (10.12.2021) muistio. 
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3. Päätösasiat 

3.1 Avaintulosmittarin määrityksen viimeistely: Liikennehäiriö Sörnäisten rantatiellä 

Päätösesitys: 

AJR päättää hyväksyä ATA-mittarin negatiivisen muutostekijän koskien liikennehäiriöitä Sör-
näisten rantatie – Pohjoisranta katuosuudella. Negatiivisen muutostekijän mittarilla halutaan 
ohjata liikennejärjestelyjä suunnitelmallisuuteen. Haittatapahtumille on määritelty korkein 
kertapistemäärä, jottei mittari menetä ohjaavuuttaan tulevaisuudessa. 

Päätös: AJR päätti hyväksyä esityksen mukaisesti avaintulosaluemittarin negatiivisen muutos-
tekijän. 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.  

Keskusteltiin suunnittelemattoman ja suunnitellun häiriön erosta ja todettiin, että häiriöt tul-
laan tarkastelemaan tapauskohtaisesti yhteisen tulkinnan saamiseksi. Todettiin, että esimerk-
kejä voidaan jatkojalostaa riskienhallinnan näkökulmasta tulkinnan tueksi. 

3.2 Haakoninlahden ylijatkettavat jalkakäytävät 

Päätösesitys: 

Muutos on lähtöisin kaupungin päätöksestä muuttaa alueella eräiden katujen jalkakäy-
tävä/pyörätiet ylijatkettaviksi liittymäalueilla. Toteutusvastuu jää kaupungille myöhemmin to-
teutettavaksi. 

AJR keskustelee onko kyseessä laajuusmuutos ja jos on, niin päättää mitkä ovat sen vaikutuk-
set allianssin tavoitteisiin. 

Vaihtoehdot: 
1. Muutos on laajuusmuutos, jonka vaikutukset allianssin tavoitteisiin ovat: 

- tavoitekustannusta korotetaan 8 300 € 
- ATA-tavoitteisiin/-mittareihin ei vaikutusta 

2. Muutos ei ole laajuusmuutos, vaan on allianssin riski  

 
Perustelut edellä mainituille vaihtoehdoille: 

1. Laajuusmuutosesitystä puoltava näkökanta 
- Suunnitteluratkaisu on muuttunut rinnakkaishankkeessa, allianssin laajuuden 

ulkopuolella. 
o Sopimusperuste: Toteutussuunnitelman riskienjaon mukaisesti rinnakkais-

hankkeista aiheutuvat muutokset ovat tilaajan riski 
- Allianssin vastuulla on yhteensovittaa suunnitelmat ympäristöönsä. Tässä ta-

pauksessa ei ole olemassa suunnitelmaa, johon yhteensovittaa. Joten allianssi 
joutuu tekemään laajuuden ulkopuolella suunnittelua. 
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o Sopimusperuste: Toteutussuunnitelmassa esitetty laajuuskuvaus, jossa 
kadun reuna-alueet eivät ole allianssin toteutuslaajuudessa 

- Rakennussuunnitelmia on tehty ja ohjattu yksityiskohtaisesti ko. liittymien 
osalta eli allianssin laajuuden ulkopuolella 
o Sopimusperuste: Toteutussuunnitelmassa esitetty laajuuskuvaus, jossa 

kadun reuna-alueet eivät ole allianssin toteutuslaajuudessa 
2. Ei laajuusmuutos näkökanta (Sopimusperusteet täydennettiin kokouksessa) 

- Allianssin perustehtävä on suunnitella raitiotie niin, että se sopii moitteetta 
ympäristöönsä.  
o Sopimusperuste: toteutamme projektin sellaisella innovatiivisella, yh-

teistoiminnallisella ja tehokkaalla tavalla, joka parhaiten tukee kaikki 
osapuolia saavuttamaan projektille parhaan lopputuloksen kaikilla 
avaintulosalueilla. 

- Tavoitekustannuksesta sovittaessa suunnittelua ei ole tehty loppuun ja on 
tiedetty ja tunnistettu, että muutoksia suunnitelmiin tulee. 
o Sopimusperuste: Perustehtävä ei ole muuttunut sovitusta teknisestä 

laajuudesta, jossa kadulle edelleen rakennetaan raitiotie Haakoninlah-
denkadun keskelle. Kadun reunojen rakentaminen viimeistellään myö-
hemmin erillisessä urakassa, kun tämä allianssi on jo päättynyt. Ensisijai-
sesti on sovittu kehitettävän projektia, jotta muutos saavutetaan ilman, 
että se vaikuttaa tavoitekustannukseen tai avaintulostavoitteiden saa-
vuttamiseen. 

- Kaikki asiat mitä emme ole osanneet ottaa tavoitekustannusta lukittaessa 
huomioon ei voi olla laajuusmuutoksia, sillä rakennussuunnitelmat eivät ol-
leet valmiit, kun TAS-vaihe käynnistyi. 
o Sopimusperuste: tilaaja voi määrätä johtoryhmän muuttamaan laa-

juutta. johtoryhmällä ei ole toimivaltaa päättää laajuuden muutoksesta 
ilman tilaajan määräystä. Muutoksen vaikutusten määrästä tekee johto-
ryhmä. 

 
Päätöksentekopolku: 

• 20.12.21 APR päättää esittää AJR:n päätettäväksi vaihtoehdot 1 ja 2 perusteluineen – 
ei yhtenäistä esitystä. 

• 15.12.21 Laajuustiimi hakenut jatko-ohjeistusta projektinjohtajilta. Asia viedään uu-
destaan päätettäväksi – ei yhtenäistä esitystä. 

• 15.10.2021 AJR palautti käsittelyyn. 

• 8.10.21 Laajuustiimi on tehnyt kolmikannassa selvityksen. KYMP/Sihvonen on vahvis-
tanut rahoitukset. APR päättää, että suunnittelu voidaan aloittaa. 

 
Päätös: AJR ei päässyt yksimielisyyteen ja päätettiin, että asiaa käsitellään sopimusryhmässä. 
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4. Keskusteltavat asiat 

4.1 Hakaniemen liittyvät hankkeet, vuoden 2021 rahoitusviiveen vaikutukset – riskin tilannekatsaus 

Merkittiin tiedoksi asian käsittelyn tilanne ja käytiin sen pohjalta keskustelua. AJR tukee ja oh-
jeistaa projektinjohtoa siinä, kuinka asiassa edetään hankkeen parhaaksi –periaatteen mukai-
sesti, jotta riskin vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi ja ne huomioidaan oikein allians-
sin tavoitteissa. 
 
Katsaus tiivistettynä: 

• Toteutuneen riskin vaikutuksia on käsitelty touko-kesäkuusta 2021 lähtien. Kesä-

kuussa tuotannon laatiman riskin vaikutusten arvio oli noin 3 M€ ja viivästys hankkeen 

valmistumiseen noin kaksi kuukautta. Lisäksi vaikutuksia on ATA-tavoitteiden toteutu-

miseen ainakin julkisuuskuvan osalta. 

• Riskin vaikutuksia on pienennetty jatkuvasti heti kesän alusta lähtien suunnittelemalla 

uudelleen toteutusta siten, että hankkeen kriittisen polun töille aiheutuva viive ja 

haitta olisi mahdollisimman pieni. Samoin muun muassa materiaali-/urakkahintojen 

voimakkaan nousun vaikutusta hankkeen kustannuksiin on pyritty vähentämään han-

kintojen uudelleen suunnittelulla. 

• Tilaaja selvittää kuinka suuri osuus rahoituksen riskistä aiheutui tilaajasta johtuvasta 

syystä ja onko riskin syntymisen syissä mahdollisesti riskienjakosopimuksen mukaisesti 

joku osuus allianssin yhteisesti kannettavaa riskiä.  

• Allianssin tulee päättää pikaisesti, pyrkiikö se lisäresursoinnin avulla kuromaan kiinni 

syntyneen kahden kuukauden viiveen vai siirretäänkö hankkeen valmistumistavoi-

tetta. Tuotannon arvion mukaisesti molempien vaihtoehtojen lisäkustannusvaikutus 

on noin 3 Me. 

• Lisäksi on päätettävä, seurataanko kustannusten syntymistä riskistä johtuen to-

teumien mukaisesti vai arvioidaanko riskille suuruus, jonka mukaisesti tavoitteita kor-

jataan heti. 

• Asian käsittelyn venyminen lisää riskin haitallisia vaikutuksia hankkeelle. Epäselvyys ja 

epävarmuus ja asioiden keskeneräisyys ja päättämättömyys on merkittävä riskitekijä 

hankkeen tavoitteiden toteutumisessa, niin toiminnan tehokkuuden kuin henkilöstön 

motivaation ja jaksamisen suhteen. Projektinjohtajan näkemyksen mukaan em. päätös 

etenemistavasta tulee tehdä viipymättä, viimeistään tammikuun 2022 aikana. 

 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. 

Riskin vaikutusten minimointi on aloitettu allianssissa kesällä 2021. Allianssia pyydetään laati-

maan suunnitelma vaihtoehtoisista etenemispoluista sekä niiden vaikutuksista AJR:n päätettä-

väksi. Päätettiin, että asiaa käsitellään sopimusryhmässä.  

 

5. Tiedoksi annettavat asiat 

5.1 Turvallisuuden kuukausiraportti 12/2021   

Merkittiin tiedoksi turvallisuuden kuukausiraportin 12/2021 
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Projektinjohdon turvallisuuskierrokset tauotetaan tammi-helmikuulta koronaturvallisuus huo-
mioiden. Työmaan kalibrointeja jatketaan toistaiseksi nykykäytännön mukaisina. 

5.2 Integraatiosuunnitelma  

Merkittiin tiedoksi integraatiosuunnitelma ja sen painopisteet, jotka ovat: 

• Bigroom 2.0 konsepti koostuen: 
1. Teams-kanavien hyödyntäminen 
2. Viikkorutiini, joka auttaa suunnittelun ja tuotannon onnistumisessa, yhteen-

sovituksen parantaminen, ulkoisten kumppanien mukaan ottaminen 
a. virtuaalinen toimintamalli 

3. Fyysinen BR—ympäristö 
Konseptin käyttöönotto on siirretty koronarajoituksista johtuen 1.2.2022. 
Fyysinen Bigroom 2.0 käyttöönotto on siirretty koronarajoituksista johtuen 
15.2.2022. 
Toteutusvaiheen aloituspotku pidetään pian sen jälkeen ja vuoden 2021 peruuntu-
neet pikkujoulut siirretään 2022 kesäjuhliksi. 

 
Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.  

Keskustelussa korostettiin erityisesti henkisen jaksamisen ja vastakkainasettelun poistami-
sen tärkeyttä ja todettiin, että projektinjohtajien johdolla ja AJR:n nimettyjen jäsenten tu-
kemana parannetaan ja seurataan allianssin ilmapiiriä erityisesti näiltä osin.  

5.3 Tilaajan riskin seuranta: Koronapandemian vaikutukset vuoden 2022 alusta lukien   

Merkittiin tiedoksi tilaajan riskin toteutumisen koronapandemian vaikutukset vuoden 2022 
alusta lukien. Laajuustiimi kerää ja seuraa tietoja vaikutuksista, varmistaa toteutuvien kustan-
nusten hyväksyttävyyden, ennustaa riskin suuruutta, sekä raportoi tilannetta tarvittavin vä-
lein.  

5.4 Verkostosuunnittelun resurssi- ja aikatauluhaasteet, katsaus riskeihin ja sen hoitamiseen   

Merkittiin tiedoksi suunnittelun projektipäällikön antama selvitys suunnittelun resurssi- ja ai-
katauluhaasteista sekä aiheesta käyty keskustelu. 

Esitettiin huoli erityisesti Hakaniemen suunnitteluresurssien riittävyydestä. Todettiin, että 
huoleen suhtaudutaan vakavuudella ja resursointia ohjataan viikoittain palveluntuottajien joh-
don tasolla. 

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

Merkittiin tiedoksi APR:n, TJR:n ja projektinjohdon päätökset 

• Tuotannon ympäristösuunnitelma (APR) 

• Luovutus- ja vastaanottoaikataulu ja -kartta (APR) 

• Kiskojen hankinta (projektinjohto) 

• Vaihteiden hankinta (projektinjohto) 
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• Vaihdeohjausjärjestelmän hankinta (projektinjohto) 

 

6. Muut asiat 

6.1 Mahdolliset muut asiat 

Ei kirjattavaa. 
 

6.2 Kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet  

Kokouksesta kirjattiin seuraavat riskit ja mahdollisuudet 

• Riskit: 
o Epäselvyys laajuusmuutoksista sekä tilaajan riskien käsittelystä aiheuttavat 

ongelmia operatiivisen tason toimivuuteen 
o Turvallisuushavaintojen vähäinen määrä viittaa siihen, että turvallisuuteen 

liittyviä riskejä ei tunnisteta aktiivisesti 
o Korona yhteiskunnassa vaikeassa tilanteessa -> toimintakyvyn varmistami-

nen tekemisen keskiössä myös allianssilla 
o Projektin työskentelyssä ollaan vastakkaisilla puolilla ja ihmiset väsyy -> vaa-

tii toimenpiteitä projektinjohdolta, mutta myös AJR tasolla 
o Verkostosuunnittelun resurssit varmistettava ja riskeihin on syytä varautua, 

jotta suunnittelu ei tule pullonkaulaksi 

• Mahdollisuudet: 
o AJR:llä on mahdollisuus palata omiin päätöksiin, ja tämän pitäisi tukea pää-

töksentekoa epäselvissä asioissa 
 

7. Kokouksen päätösten kertaus  

Kerrattiin kokouksen päätökset. 
 

8. AJR:n oman toiminnan arviointi  

Toimintaa arvioitiin kokouksen jälkeen teamsin keskustelupalstalla. 
Onnistumisia: 

• puheenjohtajan toiminta kokouksen juoksutuksessa ja vaikeiden asioiden käsittelyssä 

• AJR jäsenten ratkaisukeskeisyys 
Kehitettävää: 

• päätöksenteonkyvyn varmistaminen ja päätösten tekeminen 
 

9. Seuraavat kokoukset  

- Pe 28.1. klo 10:45-12:30 (infokokous)  
 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.16 


