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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 55 

Aika 8.4.2022 klo 8:15-11:00     

Paikka Hybridikokous nh Siika & Teams  

Osanottajat Ville Alajoki (pj.) 
Kati Kiyancicek 
Jarkko Karttunen 

Outi Säntti 
Jouni Kekäle 
Peter Molin 
Elina Väistö 
Elise Ruohonen 
Antti Korhonen  
Jussi Takamaa 
 

KYMP/RYA 
KYMP/MAKA 
KYMP/RYA 
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.) 

 

 

YIT 
Kaupunkiliikenne 
Sitowise 
 
Sitowise 
KYMP 
YIT 
 

 

Asiantuntijat Klaus Einsalo 
Katri Bäckman 
Erno Martin 
Laura Saarlo 

(kohta 3.2 ja 3.3) 
(kohta 3.1, 3.2 ja 3.3) 
(kohta 5.1) 
(kohta 3.1 ja 3.2) 

   

Vara / poissa 
 
 
 
 
 

Reetta Putkonen 
Juha Saarikoski 
Artturi Lähdetie (vpj.) 
Ulla Loukkaanhuhta 
Liisa Taskila  
Aleksi Laine 

KYMP/MAKA 
Kaupunkiliikenne 
Kaupunkiliikenne
Kanslia 
KYMP/RYA 
YIT 

 Emil Matintupa 
Ari Bergström 
Jannis Mikkola 
Mikko Rislakki 
Marko Jäntti 
Juuso Kuusinen (läsnäolo-oik.) 

Ramboll 
YIT 
Sitowise 
Sweco 
KYMP/RYA 
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: Jouni Kekäle 
- Asia&Teams-Kalle: Antti Korhonen 
- Kello-Kalle: Jarkko Karttunen 
- Päätös&Viesti-Kalle: Jussi Takamaa 

 



 

Muistio 2 (6) 
8.4.2022   
 
Kruunusillat-allianssi 

 

 

Kruunusillat, Helsingin kaupunki 
Siltasaarenkatu 12 A, PL 58229, 00099 Helsingin kaupunki 
puhelinvaihde 310 1661, Y-tunnus 0201256-6, www.kruunusillat.fi 
 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen #54 (11.3.2022) muistio. 

3. Päätösasiat  

3.1 TAS-ATA: Aikataulumittari (teknisen koeliikenteen valmistuminen) 

Päätösesitys:   

AJR päättää hyväksyä päivitetyn TAS-ATA-aikataulumittarin seuraavasti: 

APR esittää AJR:n hyväksyttäväksi päivitetyn TAS-vaiheen Aikataulu-ATA-mitta-
rin liitteen 1 mukaisesti siten, että:  

Tavoitepäivämäärä teknisen koeliikenteen vastaanotolle. 

Tavoitepäivämäärää voidaan muuttaa AJR:n toimesta merkittävän hankkeen 
laajuusmuutoksen tai muun allianssista riippumattoman aikataulumuutoksen 
takia (esim. kokonaisurakan tai varikon viivästyminen).  

Tavoitepäivämäärää tarvittaessa tarkennetaan, kun kaavat ja vesiluvat ovat 
lainvoimaisia, kuitenkin viimeistään vuoden 2024 toisen kvartaalin loppuun 
mennessä. 

Tarvittaessa lupa- tai kaavariskien toteutuessa valmistaudutaan päivämäärän 
siirtämiseen eteenpäin. 

▪ + 100-taso: 30.6.2026 

▪ 0-taso: 31.12.2026.  

▪ - 100-taso: 30.6.2027 

Tausta/ perustelut:  

Esitystä on päivitetty siten, että mittaustapaa ja määritelmää on tarkennettu 
sekä raja-arvot on määritelty. 

Uusi mittari vastaa keskeiseltä sisällöltään aiemmassa mittarin kuvauksessa esi-
tettyä tavoitteen asettelua. 

Aiemmassa versiossa mittarin lopullinen laatiminen oli määritelty tehtäväksi 
TAS-vaiheessa. 

Muutettu TAS-vaiheen mittarin kuvaus on esitetty erillisessä word-tiedostossa. 

APR hyväksyi esityksen mukaan yksimielisesti asian kokouksessaan 21.3.2022 
esitettäväksi AJR:lle.  

Päätös: AJR päätti hyväksyä esityksen mukaisesti TAS-ATA Aikataulumittarin. 
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3.2 TAS-ATA: Erityiskohteiden aikataulut -mittari 

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä TAS-ATA -mittarin Erityiskohteiden aikataulut liitteen 1 
mukaisesti siten, että:  

Mittarin painoarvo on 10 %. Mittari jakautuu kolmeen erityiskohteeseen: 

1. Sörnäisten rantatie läpimenoaika, painoarvo 4 %. Haitan päättyminen. 

▪ + 100-taso: valmis 31.12.2024 tai tätä ennen  
▪ 0-taso: 31.5.2025 
▪ - 100-taso: valmis 31.12.2025 tai tämän jälkeen. 

 

2. Koirasaarentie, painoarvo 3 %. Haitan päättyminen. 

▪ + 100-taso: 31.12.2024 tai tätä ennen 
▪ 0-taso: 13.8.2025 (elokuussa ennen koulujen alkua, päivä-

määrä täsmentyy) 
▪ - 100-taso: 31.12.2025 tai tämän jälkeen  

 

3. Siltasaarenkadun ratikkakatko, painoarvo 3 %. Haitan kesto. 

▪ + 100-taso: 9 kk tai tätä ennen 
▪ 0-taso: 10 kk 
▪ - 100-taso: 11 kk tai tämän jälkeen sekä tilanne, jossa ei ole 

ratikkaa eikä sitä korvaavaa bussiliikennettä KSA:sta johtu-
vasta syystä 

 
Tausta/ perustelut:  

Käsitelty APR:ssä 4.4. ja päätetty pienillä täsmennyksillä esittää hyväksyttäväksi 
AJR:lle. 

Referenssitietoa vastaavan tyyppisistä mittareista on haettu Raide-Jokerilta ja 
Tampereen Raitiotieallianssilta.  

Mittarin kohteet on valittu edustamaan työmaata mahdollisimman kattavasti. 
Kohteet on valittu eri puolilta hankealuetta edustamaan työmaahaittojen hal-
linnan näkökulmasta keskeisimpiä kohteita. Tarkastelussa on ollut mukana mm. 
seuraavat vaihtoehdot: 

▪ Mittarin asettaminen koskemaan pelkästään Siltasaarenkadun ratikkakat-
koa -> hylättiin, koska haluttiin laajempi näkökulma eri kohteista 

▪ Korkeasaaren alueen tarkastelu erityiskohteena -> hylättiin, koska kohde 
on hankala rajata seurattavaksi pelkästään allianssin näkökulmasta 

 
Päätös: AJR päätti hyväksyä esityksen mukaisesti seuraavin täsmennyksin: 

• Sörnäisten rantatien lopulliseen suunniteltuun sijaintiin  

• AJR vahvistaa ulkopuolisen tekijän vaikutukset mittarin tulokseen  

• AJR hyväksyy mittarin tuloksen.  
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• Tämän lisäksi tulee täsmentää mittarin päättymisen jälkeisten töiden lyhytaikais-
ten kaivantojen vaikutukset mittariin. Täsmennykset hyväksytetään APR:ssä ja 
AJR:ssä. 

 

3.3 Hakaniemenrannan VHT-linjan rakentamispäätös 

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä Hakaniemenrannan VHT linjan rakentamisen liitteen 1 (dia 
5) mukaiseen vaihtoehtoiseen sijaintiin tilaajan riskistä (Hakaniemenrannan vesiluvan viivästy-
minen) aiheutuvan aikatauluviiveen pienentämiseksi. Vaikutuksista allianssin tavoitteisiin pää-
tetään myöhemmin. 

Tausta/ perustelut: 

Päätösesitystä on valmisteltu osaprojektin ja laajuustiimin yhteistyössä. Kustannusvaikutuk-
siksi on arvioitu tässä vaiheessa noin 207 000€ (tavoitekustannuksen hintataso) sisältäen han-
ketehtävät, suunnittelun sekä palkkiot. Tarkistetut vaikutukset tuodaan erikseen AJR:lle pää-
tettäväksi, kun maksuvastuista on sovittu. 

Hakaniemenrannan vesilupa on mahdollista saada loppuvuonna 2022. Mahdollisia muita vai-
kutuksia arvioidaan myöhemmin, mikäli tarpeen. 

APR päätti 7.12.2021, että vesihuoltolinja suunnitellaan vaihtoehtoiseen sijaintiin ja helmi-
kuussa 2022 päätetään rakentamisesta, kun kustannusvaikutukset ovat paremmin arvioita-
vissa. Muita toimenpiteitä APR ei ole tunnistanut. 

AJR totesi 10.12.2021 kokouksessaan, että tehdyt toimenpiteet ovat olleet järkevää varautu-
mista. Alkuvuodesta suunnitelmien ja vaikutusten täsmentyessä voidaan tehdä tarvittavat 
päätökset etenemisestä. 

Suunnittelua on jatkettu esityksen mukaan HSY:n hyväksymänä vaihtoehtoiseen sijaintiin. 

APR päätti 4.4.2022, että AJR:lle esitetään hyväksyttäväksi rakentamisen toteutus. Vaikutukset 
tavoitteisiin -laskelma tulee vielä tarkistaa allianssissa sekä yhdessä HSY:n kanssa. Sopimuk-
senmukainen maksuvastuu KYMP-HSY tulee myös tarkistaa. 

Päätös: AJR päätti hyväksyä Hakaniemenrannan VHT-linjan rakentamisen esityksen mukaisesti. 
Tavoitteena on tuoda vaikutus AJR:n päätettäväksi seuraavaan AJR kokoukseen. 
 

3.4 Muutos APR:n jäseniin 

Päätösesitys: AJR päättää nimetä APR:n jäseneksi laatu- ja ympäristöpäällikkö Laura Saarlon. 

Tausta/ perustelut: Saarlo on henkilömuutosten johdosta ottanut vastuulleen NRC:n yritysvas-
taavan tehtävät. Saarlo vastaa laatu- ja ympäristöasioiden lisäksi myös käyttöönotosta. Paino-
pisteen siirtyessä entistä enemmän tuotannon asioihin on perusteltua tuoda Saarlon vastuu-
alueet tiiviimmin osaksi APR:n toimintaa. 

Päätös: AJR päätti hyväksyä Saarlon APR:n jäseneksi esityksen mukaisesti. 
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4. Keskusteltavat asiat 

Ei keskusteltavia asioita. 

 

5. Tiedoksi annettavat asiat 

5.1 Turvallisuuden kuukausiraportti 03/2022   

Merkittiin tiedoksi turvallisuuden kuukausiraportti 03/2022. 

5.2 Nostot APR:n kriittisten asioiden listalta: Tilannekatsaus kokonaisuuteen 

Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus APR:n seurannassa olevien kriittisten asioiden ja päätavoite-
aikataulun esteiden kokonaisuuteen. 

5.3 Sunnittelutilanne   

Merkittiin tiedoksi suunnittelun tilannekuvan ja suunnitelmapakettien valmistumisen etene-
misen. 

5.4 Aikataulun kriittisen polun tilanne/esteet/nostot: Aikataulun kehittämisen painopisteet 

Merkittiin tiedoksi aikataulun kehitystyön painopisteet tuleville kuukausille. 

5.5 Merkittävät hankinnat   

Merkittiin tiedoksi uusimmat yli 0,2 M€:n hankinnat 

• RR/RD-paalut, SSAB 

• Sillat kaivinkone, TR-kaivuu Oy  

• SAH Pylväät, Aurajoki Oy  

• SIT Hakaniemensillan työteline, Viitek Oy  

• VRT Nihtilaiturin kasuunin purku, Jutra  

• HAK Lopullisten paineviemäreiden vesistöalitus, Sujutek Oy 

• Haakoninlahden MRU3&4, Tieluiska Oy 

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

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

• Maanrakennusurakoitsijan valinta (APR) 

• RR ja RD paalujen hankinta (APR) 

 

6. Muut asiat 

6.1 Mahdolliset muut asiat  

Merkittiin tiedoksi, että keskustelua integraatiosta käsitellään lisää seuraavassa AJR:n infoko-
kouksessa. Kokouksessa pyritään myös kirkastamaan sisäisiä tavoitteita allianssille. Kokouk-
seen osallistuu ainoastaan AJR-jäsenet. 
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6.2 Kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet  

Kokouksessa kirjattiin seuraavat riskit ja mahdollisuudet 

• Mittarien määrityksiin tarpeelliset täsmennykset yksiselitteisyyden varmistamiseksi. 

• Tapahtuneen onnettomuuden seurauksena tehdyt turvallisuuden parantamistoimen-
piteet. 

 

7. Kokouksen päätösten kertaus  

Kerrattiin kokouksen päätökset ja tunnistettiin viestittäviksi seuraavat: 

• Erityisesti ATA-mittarit  

• Yleisesti päätösasiat 
 

8. AJR:n oman toiminnan arviointi  

AJR:n toimintaa arvioitiin kokouksen lopuksi keskustelemalla. Kirjattiin seuraavat huomiot: 

• Hybridimalli toimii kokouksessa hyvin. 

• Pysyttiin aikataulussa, jossain määrin passiivisuutta. 

• Päätösasiat saatiin käsiteltyä ja luottamusta oli valmistelutyöhön. 

• Kehitystä on tapahtunut kokouksenkulussa. 

• Hyvin valmistellut päätösasiat. 

• Annettiin hyvää ja rakentavaa palautetta. 

• Tärkeää välittää myös kiitokset valmistelulle. 

• Hyvää oli päätösten kertaus asiakohtien yhteydessä. 
 

9. Seuraavat kokoukset 

- Pe 22.4. klo 10:45-12:30 (AJR:n sisäinen kokous) 
- Pe 6.5. klo 8:15-11:00 (varsinainen kokous bigroomilla) 

 

10. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:40. 


