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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 53 

Aika 11.2.2022 klo 8:15-11:00     

Paikka Etäkokous (Teams)  

Osanottajat Ville Alajoki (pj.) 
Reetta Putkonen 
Jarkko Karttunen 

Artturi Lähdetie (vpj.) 
Juha Saarikoski 
Ulla Loukkaanhuhta 
Jouni Kekäle 
Peter Molin 
Elina Väistö 
Elise Ruohonen 
Aleksi Laine 
 
 
 
Asiantuntijat: 
Minna Tukiainen (kohta 3.4) 
Laura Saarlo (kohta 3.4) 
Erno Martin (kohta 5.1) 
 

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

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

Pasi Pekkala (läsnäolooik.) 

Lauri Hänninen (läsnäolooik.) 

Jaakko Rekola (läsnäolooik.) 

Juuso Kuusinen (läsnäolooik.) 

 
 
 
 
 
 
 

YIT 
HKL 
 
Sitowise 
 
Sitowise 
KYMP 
YIT 
YIT 

 

Vara / poissa 
 
 
 
 
 

Kati Kiyancicek 
Outi Säntti 
Liisa Taskila  
Jussi Takamaa 

KYMP/MAKA 
Kanslia 
KYMP/RYA 
NRC 

 Emil Matintupa 
Antti Korhonen 
Jannis Mikkola 
Mikko Rislakki 
Marko Jäntti 
 

Ramboll 
YIT 
Sitowise 
Sweco 
KYMP/RYA 

 

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: Elise Ruohonen 
- Asia&Teams-Kalle: Reetta Putkonen 
- Kello-Kalle: Peter Molin 
- Päätös&Viesti-Kalle: Artturi Lähdetie 

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen #52 (14.1.2022) muistio. 
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3. Päätösasiat 

3.1 Hankinta allianssiosapuolelta: Esittelymallin päivitystyö allianssin ulkopuolinen osuus  

Päätösesitys: 

AJR päättää hyväksyä esittelymallin jatkopäivitykseen liittyvän hankinnan allianssiosapuolen, 
Sitowisen, tytäryhtiöltä (Blare Technologies Sp. z.o.o.). Alihankinnan sisältö on vastaava kuin 
aikaisemmin tehty esittelymallin päivitystyö. Hankinnan arvo on 10 000 €. 

APR on päättänyt 24.1.2022 hankkeen tarpeiden kiireellisyydestä johtuen, että työt voidaan 
aloittaa. 

Päätös: AJR päätti hyväksyä esityksen mukaisesti esittelymallin päivitystyön alihankinnan. 

3.2 Hankinta: Sweco Infra & Rail Oy, aliallianssi Sweco PM Oy  

Päätösesitys: 

AJR päättää hyväksyä asiantuntijaresurssien hankinnan aliallianssimallilla Sweco PM Oy:ltä 
(perustuen allianssisopimuksen liitteeseen 2: Kaupallinen malli, kohta 3.4). 

Hankinnan kokonaisarvo on arviolta 500 000 €. 

Perusteina hankinnalle on resurssien joustavuus, edullisuus ja laatu. Päätös mahdollistaa uu-
den suunnittelun osaprojektipäällikön mukaantulon sekä tarvittaessa Swecon PM Oy:n osaa-
misen hyödyntämisen myös muualla hankkeessa. 

Päätös: AJR päätti hyväksyä esityksen mukaisesti Sweco PM Oy:n hankinnan aliallianssimallilla. 

3.3 YIT:n AJR-varajäsenen muutos  

Päätösesitys: 

AJR päättää, että YIT:n AJR-varajäsen vaihtuu Antti Korhosesta Ari Bergströmiin. 

Päätös: AJR päätti esityksen mukaisesti nimetä AJR:n YIT varajäseneksi Ari Bergströmin Antti 
Korhosen sijaan. 

3.4 ATA-mittarin määrittelyn tarkentaminen: Ceequal  

Päätösesitys: 

AJR päättää hyväksyä päivitetyn TAS-vaiheen Ceequal-ATA-mittarin. Mittaria on päivitetty si-
ten, että se mittaa niiden pisteiden kertymistä, joihin Allianssi voi teoriassa TAS-vaiheessa vai-
kuttaa. AJR hyväksyy samalla TAS-vaiheen ATA-mittarissa huomioitavien Ceequal-kysymysten 
yhteenlasketuksi maksimipistemääräksi mainitut 2332 pistettä. 
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Allianssin tavoitteena on edelleen saada mahdollisimman hyvä Ceequal-arvosana ja siten vas-
tata tilaajan vastuullisuustavoitteisiin. 

APR on hyväksynyt esityksen 7.2.2022. 

Päätös: AJR päätti esityksen mukaisesti hyväksyä Ceequal-ATA-mittarin muutokset sillä täs-
mennyksellä, että jos virallisen sertifiointiprosessin valmistuminen venyy, eikä Allianssin tekni-
sen koeliikenteen valmistuessa virallista verifiointia ole vielä Allianssille saatu, AJR arvioi laske-
taanko ATA-mittarin tulos verifioitavaksi lähetetyn pisteytyksen perusteella tai ratkaisee 
muulla tavoin asian.  

4. Keskusteltavat asiat 

4.1 AJR&APR-työpaja aiheesta Conditions of Satisfaction / osapuolten tavoitteet hankkeelle  

AJR keskustelee Conditions of Satisfaction mukaisesta työpajasta, jossa AJR ja APR pohtivat 
yhdessä osapuolten tavoitteita suhteessa allianssin tavoitteisiin. 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu pääasiallisesta sisällöstä ja ajankohdasta.  

Todettiin, että tärkeää on tunnistaa oikeat aihealueet ja kysymykset sekä korostaa yhteistä 

hankkeelle parhaaksi -ajattelua jotta työpajasta saadaan paras hyöty ja työpajan lopputuotos 

tukee myös operatiivista johtamista. Todettiin, että aikataulu on syytä sopia pikaisesti AJR- ja 

APR-jäsenten kesken ja toiveena on, että tilaisuus järjestetään inspiroivassa fyysisessä tilassa. 

 

5. Tiedoksi annettavat asiat 

5.1 Turvallisuuden kuukausiraportti 01/2022   

Merkittiin tiedoksi turvallisuuden kuukausiraportti 1/2022 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. 
Kaupunkilaispalautetta on saatu Merihaan ympäristössä kaupungin ylläpidon vastuulla ole-
valla alueelta. Todettiin, että yhteydenpitoa suoraan kunnossapitourakoitsijaan on tehty ja 
parannusta on paikoitellen saatu lumitilanteen haasteista huolimatta.  
 

5.2 Suunnittelun tilannekatsaus   

Merkittiin tiedoksi suunnittelun tilannekatsaus. 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. 
Esitettiin toive, että nykyisen aikataulun toteamiseen lisäksi reflektoidaan jatkossa suunnitte-
lun aikataulua yhteiseen tavoiteaikatauluun. Esitettiin toive AJR-infokokoukseen syvällisempää 
Hakaniemen aikataulun läpikäyntiä paremman ymmärryksen saamiseksi sekä johdon tuen 
edellytysten varmistamiseksi. 
 
Todettiin, että tilaajan suunnittelunohjauksen poisjäävien resurssien korvaaminen saadaan 
järjestettyä tämän kevään aikana. 
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5.3 Muutoshallinnan keskustelutilaisuuksien palautteet   

Osaprojektien kolmikannat, laajuustiimi ja projektin sekä tuotannon ja suunnittelun johto kävi-
vät kaksi työpajamaista keskustelutilaisuutta tammikuun lopussa. Tilaisuuksien tavoitteena oli 
kuulla osallistujien, erityisesti osaprojektien kolmikantojen kokemuksia ja tarpeita liittyen 
muutosten käsittelyyn. 

Tilaisuudet osoittivat, että projektilla on epäselvyyttä muutosten tulkinnasta, erityisesti siitä 
milloin muutos vaikuttaa allianssin tavoitteisiin (tavoitekustannus, ATA:t). Lisäksi asioiden kä-
sittely ja päätöksenteko koetaan hitaaksi ja toivotaan, että asiat voitaisiin mahdollisimman pit-
källe käsitellä jo osaprojektilla, jossa ko. asiaan on yleensä paras tieto. 

Jatkotoimenpiteinä on sopimustulkintojen selventäminen lähtien AJR:n sopimusryhmän käsit-
telyistä sekä asioiden käsittelyn toimintatapojen ja vastuiden kehittäminen tarkoituksenmu-
kaisempaan suuntaan.  

Merkittiin tiedoksi muutoshallinnan keskustelutilaisuuksien palautteet. 

5.4 AJR, APR reflektointi  

Merkittiin tiedoksi AJR:n reflektointi APR:n näkemyksistä koskien AJR:n päätöksentekoa ja 
tiedonkulkua. Yhteenveto perustuu AJR:n eräiden jäsenten osallistumiseen APR:n kokoukseen 
7.2. ja siellä käytyyn keskusteluun aiheesta 
 
Todettiin, että tunnistetut kehittämisalueet liittyvät päätöksentekoon, yhdessä tekemiseen ja 
psykologiseen turvallisuuteen, tavoiteasetantaan, tiedonkulkuun sekä johtamiseen. Todettiin, 
että yhteisten tavoitteiden tunnistamisen kautta, saamme myös edellytyksiä ratkaista tunnis-
tettuja haasteita. 
 

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

Merkittiin tiedoksi APR:n, TJR:n ja projektijohdon päätökset. 

Tilaajan vastuuhenkilöiden muutos Hakaniemi sekä Sillat ja vesirakentaminen (APR): 

Tilaajan riski Covid-19: Valmiusryhmän kokoonpano ja kustannusten hyväksyntä (APR): 

Saaret suunnittelun osaprojektipäällikön vaihdos (APR): 

Opinnäytetyö: Hiilidioksidipäästöjen muodostuminen maanrakennusmassojen kuljetuksissa 
(APR): 

Opinnäytetyö: Viestinnän rooli yhteystyötahojen innovaatiopotentiaalin hyödyntämisessä, 
Case-tutkimus työmaainnovaatioiden jalkautumisesta (APR): 

Työmaan pientarvike-, LVIS- ja rautakauppamateriaalien sekä vuokrakaluston ja jätehuollon 
hankinta (APR): 

Majoitusten hankinta projektilla (APR): 
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6. Muut asiat 

6.1 Mahdolliset muut asiat 

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita. 
 

6.2 Kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet  

Kokouksessa kirjattiin seuraavat riskit ja mahdollisuudet. 
Riskit 

• Riittämätön varautuminen henkilöstön (suunnittelu, urakoitsija, tilaaja) vaihtuvuu-
teen, tietoa katoaa ja tulee viiveitä. 

• Eri taustaryhmien tavoitteiden ajautuminen eri teille, luottamuspula, joka välittyy läpi 
organisaation. Psykologisen turvallisuuden puute estää parhaan suorituksen saavutta-
misen. 

• Liukkaat olosuhteet hankkeella ja hankkeen ympäristössä, vaikutus työturvallisuuteen 
ja hankkeen julkisuuskuvaan. 

• CoS-työpajassa jäädään pintapuolisuuteen, tavoitteet ja tahtotila eivät kirkastu. 
  
Mahdollisuudet: 

• CoS-työpajassa päästään uudelle tasolle: tavoitteet kirkastuvat ja luottamus kasvaa. 

• Tavoitteena, että meidän ei tarvitsisi puhua enää sopimuksesta. Puhuttaisiin jatkossa 
hankkeen parhaaksi. 

 

7. Kokouksen päätösten kertaus  

Kerrattiin kokouksen päätökset ja tunnistettiin kehitettäviä viestintään liittyviä asioita. 

• Käytännöt AJR-kokousten päätösten ja asioiden esittely kokousten jälkeen.  

• Reflektointikäytännöt koko hankkeella ja AJR:ssä.  

• Viestintä tulevasta CoS -työpajasta.  

• Viestintä liukastumisten välttämiseksi. 
 

8. AJR:n oman toiminnan arviointi  

AJR:n toimintaa arvioitiin kokouksen lopuksi keskustelemalla. 
Onnistumisia 

• Kokous oli keskustelevampi ja jäsentyneempi kuin aikaisemmin. 

• Pysyttiin aikataulussa. Kiitokset puheenjohtajalle. 

• Päätösasioiden valmistelut olivat kattavia. 

• AJR jäsenet olivat myös valmistautuneimpia. 

• Vastuunottoa on tullut lisää. 

• AJR on ottanut esiin nostatetut haasteet aktiivisesti ratkaistaviksi ja on pyritty hyvällä 
otteella löytämään keinoja tukea operatiivista johtoa. 

Kehitettävää 

• Annetaan valtaa asiantuntijatasolle ratkaista asioita, jolloin johtoryhmätason on väl-
tettävä mikromanageerausta ja liian tarkkaa ohjeistusta.  
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• Lähemmäs konkretiaa AJR:lle kuuluvissa asioissa sekä epämääräisissä tai vaikeissa asi-
oissa. 

• Tasapainottelu siten, että jatkuvasta reflektoinnista ja haastavien asioiden tunnistami-
sesta jatkuvaan parantamiseen ja johdonmukaiseen tekemiseen. 

• Muistetaan kiittää esityksestä ja valmistelusta ja luodaan ilmapiiriä luottamukselle. 

• Varmistetaan, että päätökset ja ohjeistus ymmärretään yhdessä samalla tavoin 

• Nostetaan kehitettävät asiat seuraavassa kokouksessa esiin ja muutetaan kokouksen 
toimintaa ehdotusten perusteella. Jatkuvasta reflektoinnista jatkuvaan parantami-
seen. 

 
 

9. Seuraavat kokoukset  

- Pe 25.2. klo 10:45-12:30 (infokokous) etäyhteyksillä 
- Pe 11.3. klo 8:15 – 11:00 varsinainen kokous bigroomilla 

 

10. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:04 


