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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 54 

Aika 11.3.2022 klo 8:15-11:00     

Paikka Hybridikokous nh Siika &Teams  

Osanottajat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiantuntijat 

Ville Alajoki (pj.) 
Reetta Putkonen 
Jarkko Karttunen 

Artturi Lähdetie (vpj.) 
Outi Säntti 
Peter Molin 
Elina Väistö 
Elise Ruohonen 
Aleksi Laine 
Juha Saarikoski 
Jussi Takamaa 
Ari Bergström 
Jannis Mikkola 
 
 
Erno Martin 
Katri Bäckman 
Jussi Kainulainen 
 
 

KYMP/RYA 
KYMP/MAKA 
KYMP/RYA 
Kaupunkiliikenne 
Kanslia 
Ramboll 
Sitowise 
Sweco 
YIT 
Kaupunkiliikenne 
NRC 
YIT 
Sitowise 
 
 
(kohta 5.1) 
(kohta 4.2 ja 4.4) 
(kohta 4.4) 

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

 

Pasi Pekkala (läsnäolooik.) 

Lauri Hänninen (läsnäolooik.) 

Jaakko Rekola (läsnäolooik.) 

 

YIT 
Kaupunkiliikenne 
Sitowise 
 
 
Sitowise 
KYMP 
YIT 
 

 

Vara / poissa 
 

Kati Kiyancicek 
Ulla Loukkaanhuhta 
Liisa Taskila  
Jouni Kekäle 
Emil Matintupa 
Mikko Rislakki 
Marko Jäntti 
 

KYMP/MAKA 
Kanslia 
KYMP/RYA 
NRC  
Ramboll 
Sweco 
KYMP/RYA 
 

 Juuso Kuusinen (läsnäolooik.) 

 
YIT  

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

1.1 Todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista 

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista. 

1.2 Sovitaan kokousroolit sujuvan kokouksen varmistamiseksi  

Nimettiin seuraavat AJR-jäsenet kokouksen ajaksi seuraaviin rooleihin:  
- RiMa-Kalle: Peter Molin 
- Asia&Teams-Kalle: Jussi Takamaa 
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- Kello-Kalle: Elina Väistö 
- Päätös&Viesti-Kalle: Aleksi Laine 

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen #53 (11.2.2022) muistio. 

3. Päätösasiat 

Kokouksessa ei päätösasioita. 

4. Keskusteltavat asiat 

4.1 Koronarajoitusten purkaminen ja hybridityö 

AJR merkitsee tiedoksi ja keskustelee koronarajoitusten purkamisesta ja hybridityöstä bigroo-
milla. 

Bigroomin etätyösuositus päättyi 28.2. valtioneuvoston ja THL:n ohjeistuksen mukaisesti. 
Bigroomilla jatkuu tämän jälkeenkin maskisuositus sekä hygienia- ja suojausohjeistus. Bigroom 
on ”avautunut” maaliskuun alusta ja henkilöitä on tullut nyt jo bigroomille aikaisempaa enem-
män, mikä voidaan ilolla todeta. Bigroom tiloja ja pelisääntöjä on sovitettu ja sovitetaan uutta 
tilannetta, läsnäolon ja etätyön yhteensovitusta tukevaksi. Muutoksiin sisältyy mm. uusi moni-
toimitila työpajatyöskentelyä varten, ryhmäkohtaiset alueet ja ryhmäkohtaiset vakituiset läs-
näolopäivät sekä yleiset viihtyvyyttä lisäävät toimenpiteet. Bigroom 2.0 konseptista kerrotaan 
enemmän tulevissa viikkoinfoissa ja varsinaiset ”avajaiset” pidetään 29.3. 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Todettiin, että AJR:lle halutaan myös lisää näkyvyyttä. So-
vitaan AJR päätöksenteon säännöllinen info bigroomilla sekä tilaisuuden videointi. AJR suosit-
taa vahvasti bigroom läsnäoloa sekä kannustaa läsnäoloa myös omalla esimerkillisellä toimin-
nallaan. 

4.2 Työmaan haittojen hallinta -työkalun ja ATA-mittarin laatimisen tilannekatsaus  

AJR merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen ja tarvittaessa ohjaa valmistelutyötä. 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Todettiin, että päätösesitys erityiskohteista on tulossa 
AJR:lle päätettäväksi 8.4. ATA-mittarin valmistumista kehotettiin kiirehtimään jotta saadaan 
tavoitteet myös seurantatyökalun osalta. 

4.3 Aikataulutilanteesta: kriittinen polku ja toteutusaikataulun päivitys  

AJR merkitsee tiedoksi ja käy tarvittaessa keskustelua kriittisen polun aikataulusuunnitelmaan 
ja tilanteeseen sekä toteutusaikataulun päivitykseen liittyvän tilannekatsauksen pohjalta. 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Havainnollinen esitys sai kiitosta. Esityksen perusteella 
saatiin selkeä kuva aikataulun merkittävistä kriittisistä pisteistä. Sovittiin, että aikataulutilanne 
tuodaan jatkossa säännöllisesti AJR:lle tiedoksi.  
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4.4 Projektin kriittiset asiat ja esteet: Ukrainan sodan vaikutukset  

AJR merkitsee tiedoksi ja keskustelee Ukrainan sodan aiheuttamia force majeure -tyyppisiä 
vaikutuksia, joiden vaikutuksia hankkeelle selvitetään ja minimoidaan käytettävissä olevin 
keinoin. 

Vaikutuksista on tunnistettu seuraavaa: 
o materiaalien ja konetyön hinnat merkittävässä nousussa, kriittisimpinä tällä het-

kellä teräs-/metallituotteet ja polttoaineet sekä öljypohjaiset tuotteet 
o materiaalien saatavuus, erityisesti terästuotteista tai niiden raaka-aineista Eu-

roopan laajuudella merkittävä osa tulee Venäjältä, Valko-Venäjältä tai Ukrainasta 

Tunnistettuja toimenpiteitä on mm. 
o Pakotteiden huomiointi ja allianssiosapuolten linjaukset 

▪ Tällä hetkellä ei tunnistettu pakotteiden kohteena olevia sopimuksia/toi-
mittajia 

o Kriittisten hankintojen (materiaalien ja urakoiden) selvitys ja saatavuuden var-
mistaminen 

▪ Vuoden 2022 tarve, hintamuutosten käsittely ja ostaminen ennakkoon 
varastoon 

▪ Ks. liite. 
o Suhtautuminen alihankkijoiden sopimusmuutoksiin hintojen ja aikataulujen 

osalta 
▪ Sopimukset YSE- ja RYHT-pohjaisia 

o Mahdollisuus vaihtaa biodiesel tavalliseen/polttoöljyyn saatavuuden ja/tai kus-
tannusvaikutusten hallitsemiseksi/pienentämiseksi 

Asian käsittely allianssisopimuksen mukaan, sopimuskirjaukset: 
o Toteutussuunnitelman riskienjako, kohta 2 Yhteiskunnalliset riskit ja ylivoimaiset 

esteet. 
o Allianssisopimus kohta 24 Ylivoimainen este. 

 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. 

Kriittisten hankintojen osalta on tunnistettu merkittävimmät tarpeet vuodelle 2022 sekä py-
ritty aikaistamaan näitä hankintoja mahdollisuuksien mukaan. Hakaniemensillan suunnitte-
luun on panostettu merkittävästi sen aikataulukriittisyydestä johtuen, hankintojen ennakoin-
nin mahdollistamiseksi. Vaikutuksia seurataan, dokumentoidaan sekä ennustetaan parhaim-
man mukaan. Päätökset alihankinnoissa ja niiden sopimussuhteissa tehdään operatiivisen joh-
don toimesta johtamisjärjestelmän mukaisesti ja viipymättä tuotannon tueksi. Pyritään poik-
keuksellisessa tilanteessa välttämään viivettä kaikessa päätöksenteossa nopeasti muuttuvissa 
tilanteissa. Todettiin, että toimitaan hankkeelle parhaaksi sekä pyritään vähentämään riskin 
vaikutuksia parhaimman mukaan, riskin omistajasta riippumatta. 

Korostettiin lisäksi riskitalouden ennustamisen tärkeyttä muuttuneessa markkinatilanteessa 
osana talouden ennusteita. Tämän toimintamallia esitellään AJR:lle seuraavassa infokokouk-
sessa.  
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Sopimusryhmän uudelleenorganisointi on käynnistetty. Ukrainan tilanteen vaikutuksia sekä 
niiden edellyttämää sopimustulkintaa ja päätöksentekoa seurataan ja tullaan käsittelemään 
Sopimusryhmän toimesta riittävän usein vaarantamatta hankkeen etenemistä. 

5. Tiedoksi annettavat asiat 

5.1 Turvallisuuden kuukausiraportti 02/2022   

AJR merkitsee tiedoksi helmikuun turvallisuuden kuukausiraportin. 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Helmikuun suuri havaintomäärä sai kiitosta. Kiitosta sai 
myös turvallisuuspäällikkö hankkeelle tehdystä arvokkaasta työstä, hänen siirtyessään muihin 
tehtäviin. 

5.2 Merkittävät hankinnat 

AJR merkitsee tiedoksi uusimmat yli 200 000 €:n hankinnat 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Muistutettiin, että hankintapäätöksiin tulee kirjata myös 
vastuullisuusasiat, esim. vähähiilisyys. Sovittiin, että jatkossa kirjataan lisäksi uusimipien yli 
200 000€:n hankintojen vertailu hankintabudjettiin. 

 

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

AJR merkitsee tiedoksi APR:n, TJR:n ja projektinjohdon päätökset: 
o Toteutusaikataulun päivitys (APR) 
o Riimukivirakenteen hyväksyminen toteutusratkaisuksi (APR) 

 

6. Muut asiat 

6.1 Mahdolliset muut asiat 

AJR keskusteli ajankohtaisten nostojen aiheista: 
o Sopimus- ja integraatio -työvaliokunnan organisointi on käynnissä. Todettiin, että 

AJR:n päätösvaltaisuus säilyy tästä huolimatta. 
o ATA-mittareiden valmistumisen kiirehtiminen laadun todentamisen varmistamiseksi. 
o APR-AJR integraation vahvistamisen toimintatavat. 
o Kriittisten kolmikanta -toimintatapojen tunnistaminen sekä huomiointi johtamisjärjes-

telmässä. 
o Sopimuksenmukaisen laatutason ja sen toteuttamisen varmistaminen allianssissa. 

Tuodaan AJR:lle tiedoksi keinot, miten tämä varmistetaan. 

 
6.2 Kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet  

Kokouksessa kirjattiin seuraavat riskit ja mahdollisuudet: 
Bigroom 2.0 ja paluu bigroomiin: 

o Yhteistyömahdollisuudet paranevat 
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o Tilojen parempi käyttö 
o AJR:n tuki bigroomille. AJR:n näkyvyys tilannekuvassa sekä AJR:n päätösten ker-

taus videoituna. AJR:n läsnäolo bigroomissa, rutiinien muuttaminen ja henkilöstön 
kannustaminen läsnäoloon.  

ATA-mittari: 
o Erityiskohteiden ja käyttöönottomittari ovat lähes valmiit, seurantatyökalun kehi-

tystyöstö on edistynyt. 
Aikataulu ja kriittinen polku: 

o Aikataulutilanne vakioaiheeksi AJR:n asialistalle 
Ukrainan tilanne: 

o Vaikutusten ennakointi ja seuranta, esim. teräksen hinnan vaikutus hankkeen ko-
konaiskustannukseen 

o Riskienhallinnan kautta pyritään vähentämään vaikutuksia hankkeelle 
o Skenaariot tiettyjen positioiden osalta 

Turvallisuus:  
o Johdon turvallisuuskierrokset käyntiin 

Hankinnat: 
o Tunnistetaan vähähiilisen betonin käyttömahdollisuudet 

Muut asiat 
o Sopimusryhmän esikäsittely vaikeissa asioissa edesauttaa AJR:n päätöksentekoa 
o AJR kummitoiminta 
o Kriittisten kolmikantojen tunnistaminen allianssin toimintaa tukemaan 

 

5 Kokouksen päätösten kertaus  

Ei päätösasioita. 
 

6 AJR:n oman toiminnan arviointi 

Kokous venyi yliajalle. Sovimme, että jatkossa jokainen huolehtii siitä, että puheenvuorot pide-
tään lyhyinä. 
Päätettiin, että jatkossa kirjaukset tarkistetaan asiakohdittain. 

 

7 Seuraavat kokoukset  

- Pe 25.3. klo 10:45-12:30 (infokokous)  
- Pe 8.4. klo 8:15-11:00 (varsinainen kokous) 

 

8 Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:22. 


