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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 56 

Aika 6.5.2022 klo 8:15-11:00     

Paikka Hybridikokous nh Siika & Teams  

Osanottajat Ville Alajoki (pj.) 
Reetta Putkonen 
Jarkko Karttunen 

Jouni Kekäle 
Peter Molin 
Elise Ruohonen 
Aleksi Laine  
Jussi Takamaa  
Ari Bergström 
Jannis Mikkola 
 
 

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

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

Pasi Pekkala (läsnäolooik.) 

Lauri Hänninen (läsnäolooik.) 

 

YIT 
Kaupunkiliikenne 
 
Sitowise 
 
Sitowise 
KYMP 
 

 

Vara / poissa 
 
 
 
 
 

Kati Kiyancicek 
Juha Saarikoski 
Ulla Loukkaanhuhta 
Liisa Taskila  
Artturi Lähdetie (vpj.) 
Outi Säntti 
Elina Väistö 
 

KYMP/MAKA 
Kaupunkiliikenne 
Kanslia 
KYMP/RYA 
Kaupunkiliikenne 
Kanslia 
Sitowise 
 

 Emil Matintupa 
Mikko Rislakki 
Marko Jäntti 
Jaakko Rekola (läsnäolooik.) 

Juuso Kuusinen (läsnäolooik.) 

 

Ramboll 
Sweco 
KYMP/RYA 
YIT 
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: Jannis Mikkola 
- Asia&Teams-Kalle: Elise Ruohonen 
- Kello-Kalle: Aleksi Laine 
- Päätös&Viesti-Kalle: Peter Molin 

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen #55 (8.4.2022) muistio. 

3. Päätösasiat  

Ei päätösasioita. 
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4. Keskusteltavat asiat 

4.1 Markkinahintamuutosten skenaariotarkastelut  

AJR merkitsee tiedoksi ja keskustelee markkinahintamuutosten skenaariotarkasteluista. 

Skenaariotarkastelut 

- Pohjautuvat tuotannon ja hankinnan asiantuntijoiden arvioimiin karkeisiin ala- ja yläarvioi-
hin kustannustyypeittäin (indeksiryhmä) ja vuosittain. 

- Arvion oletuksena on kustannustyyppien jakautuminen eri vuosille samassa kokonais-
volyymin suhteessa. 

- Asiaa tarkastellaan puhtaasti suorien kustannusvaikutusten osalta.  Arviot eivät ota kantaa 
välillisiin kustannuksiin esim. saatavuuden tai aikataulumuutosten aiheuttamien muutos-
ten osalta.   

- Maanrakentamisen kustannuskehityksessä ei vielä havaittavissa maailmantilanteen poik-
keuksellista vaikutusta merkittävissä määrin. Paineet nousulle ovat kuitenkin suuret. 

- Pohjarakentamisen, Terästen, Muuntajien ja Kalliorakenteiden markkinahinnanmuutokset 
ovat olleet merkittävän suuria vertailukohdan eli allianssin tavoitekustannuksen asettami-
sen ajanhetken (ka. 11/2020 - 02/2021) ja nykyhetken välillä 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.  

Lisäksi esiteltiin Rakennusteollisuuden esittämät skenaariot Ukrainan tilanteeseen sekä kes-
kusteltiin selvityksessä esitetyistä vaikutuksista materiaalien saatavuuteen ja kustannuksiin.  

Todettiin, että jatkuvasti seurataan kokonaistilannetta. Euromääräisesti kuukausittain päivit-
tyvä talousennuste on paras ennustamisen keino allianssissa. Aihe nostetaan vakioaiheeksi 
tuleviin AJR-kokouksiin.  

5. Tiedoksi annettavat asiat 

5.1 ATA-mittareiden viimeistelyn tilannekatsaus   

AJR merkitsee tiedoksi ATA-mittareiden viimeistelyn tilannekatsauksen. 

- Erityiskohteiden aikataulut: Koirasaarentien osalta tarkennukset käsittelyssä. Tarkennuk-
set käsitellään seuraavassa APR:ssä. 

- Seurantatyökalu (TLJ-mittari): työryhmä on käsitellyt TLJ-mittarin tavoitteet kaupungin ja 
tuotannon/suunnittelun näkökulmasta. ATA-mittarin perusrakenne on valmisteltu. ATA-
mittari edellyttää TLJ-mittarin, eli itse työkalun valmistelun ja testauksen, jotta mittari voi-
daan kalibroida ja tämän pohjalta asettaa ATA-mittarille raja-arvot. ATA-mittarista on työ-
ryhmän näkemyksen perusteella tulossa yksiosainen, eli ATA-tulokseen tulee vaikutta-
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maan vain valmiin TLJ-mittarin mittaustulokset. Aikaisemmin tarkastelussa oli myös vaih-
toehto, jossa osa ATA-pisteistä olisi sidottu TLJ-mittarin valmistumiseen. Mittarin kehitys-
työtä jatketaan työryhmällä. 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. 

TLJ-mittarin prototyypin tullaan esittelemään 3.6. AJR-kokouksessa. TLJ-mittarin kalibrointi-

jakso suoritetaan kesän aikana. ATA-mittarin raja-arvot ja määritykset tuodaan hyväksyttä-

väksi 23.9 AJR-kokoukseen.  

 

Todettiin, että mittareiden valmistumisen varmistaminen esitetyssä aikataulussa on tärkeää 

hankkeen laadun toteamiseksi. Ehdotettiin lisäksi, että TLJ-mittarin toimivuutta voisi kalibroida 

muillakin kaupungin työmailla. AJR:n näkemyksen mukaan mittari tulee ottaa käyttöön. 

 

5.2 Suunnittelutilanne  

AJR merkitsee tiedoksi suunnittelun tilannekuvan ja suunnitelmapakettien valmistumisen ete-
nemisen. 
 
- Hakaniemensillan suunnittelu on myöhässä arviolta reilun kuukauden kriittisen polun aika-

taulusta. Suunnittelua on pysytty toteuttamaan viimeisimmällä aikataulupolulla, mutta 
myöhästymistä ei ole pystytty kuromaan kiinni. 

- Toimenpiteinä sillan suunnittelua on kevään kesän osalta pilkottu pienempiin paketteihin, 
jolloin etenemisen ja valmistumisen seuranta saadaan tarkemmalle tasolle. Kriittisen po-
lun viivästyksien vuoksi hankintoja on käynnistetty hyväksymättömillä suunnitelmilla.  

- Hakaniemen alueen suunnitelmapaketit on valmistuneet sovitusti noin 2-3 viikkoa tavoite-
aikataulua jäljessä rakentamisen tarpeiden mukaisesti. 

- Saarien alueen suunnitelmapaketit ovat valmistuneet sovitusti noin 3-4 viikkoa tavoiteai-
kataulua jäljessä rakentamisen tarpeiden mukaisesti.  

- Radan ja tejän suunnitelmapaketit, jotka eivät ole rakentamisen kannalta merkitseviä, on 
siirretty eteenpäin sovitusti. 

 
Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. 

AJR totesi, että on tärkeää tunnistaa kaikki mahdolliset keinot kriittisen polun lisäviivästysten 
välttämiseksi. Sovittiin, että jatkossa tilannekatsauksessa todetaan tilanne ja sovitut asiat. To-
dettiin lisäksi, että suunnitelmien aikataulukiireestä huolimatta, tulee huolehtia sisäisestä tar-
kastuksesta sekä suunnitelmien laadunvarmistuksesta.  

5.3 Aikataulun kriittisen polun tilanne/esteet/nostot: Viemäriliitosten suorittaminen Näkinsillan kohdalla 
kunta-alan lakon aikana  

AJR merkitsee tiedoksi aikataulun kriittisen polun nostot.  

Näkinsillan tuen T3 kohdalla tuen rakentamisen esteenä on väliaikainen jätevesiviemäsiirto. 
Siirtotyö edellyttää HSY Veden henkilöstön osallistumista työn toteutukseen (kahden pump-
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paamon sulkeminen ja käynnistäminen sekä liitostyön ohjaus ja valvonta) yöaikana. Kunta-
alan lakko vaikeuttaa tätä asiaa ja sille etsitään ratkaisua. HSY on ilmaissut, että asiassa tarvi-
taan kaupungin myötävaikutusta. 

Asialistan laadinnan hetkellä ko. ongelma on aiheuttanut kohteessa noin 1,5 viikon viiveen. 
Uudet liitosajankohdat on suunniteltu ensi viikon kahdelle yölle. Viiveellä on vaikutuksia hank-
keen kriittisellä polulla. Sovitun riskienjaon mukaisesti työtaistelut ovat tilaajan riski. 

Merkittiin tiedoksi, että poikkeusjärjestelyihin on saatu ratkaisu.  

5.4 Nostot APR:n kriittisten asioiden listalta: Katsaus johdon aikataulutyöpajan tehtäviin  

AJR merkitsee tiedoksi katsauksen johdon aikataulutyöpajan 14.4. sovituista selvitettävistä 
asioista sekä toimenpiteistä.  

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. 

AJR keskusteli toimenpiteiden lisäksi siitä, millä keinoin voitaisiin varmistaa kaupungin ja sidos-
ryhmien päätöksenteon jouhevuus kriittisissä asioissa. 

5.5 Turvallisuuden kuukausiraportti 04/2022   

AJR merkitsee tiedoksi huhtikuun turvallisuuden kuukausiraportin. 

5.6 Luovutusaikataulun päivitys   

AJR merkitsee tiedoksi luovutusaikataulun päivityksen.  
Keskeiset nostot muutoksista: 
- Luovutusaikataulu on päivitetty sovittujen päivitysperiaatteiden mukaisesti. Aikataulu päi-

vittyy vuonna 2022 vielä kerran syksyn aikana, jatkossa n. kvartaaleittain.  
- Luovutusaikataulu päivitetään Louheen, jossa tapahtuu myös luovutusten ja jälkivastuuai-

kojen seuranta. 
- Muutokset ovat tässä vaiheessa pääosin pieniä, kuukausia siellä täällä ja muutamia luovu-

tuskokonaisuuksien rajojen tarkennuksia.  
- Tässä versiossa ei ole huomioitu vielä ATA-mittareiden aikatauluun vaikuttavien tavoittei-

den aiheuttamia tarpeita aikataulumuutoksiin ja sitä kautta luovutuksiin. 
 

5.7 Merkittävät hankinnat   

AJR merkitsee tiedoksi uusimmat yli 0,2 M€:n hankinnat 

• Ei merkittäviä hankintoja kokousvälillä 

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

AJR merkitsee tiedoksi APR:n, TJR:n ja projektinjohdon päätökset: 
- APR: Koirasaarentien keskiosan edistäminen  
- APR: Luonnonkivien hankinta  
- APR: Vesihuoltoventtiilien ja putkisto-osien hankinta 2022 
- APR: Astinkumien vaikutus rakennussuunnitteluun  
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6. Muut asiat 

6.1 Mahdolliset muut asiat  

Kokouksessa ei noussut muita käsiteltäviä asioita. 
 

6.2 Kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet  

- Markkinahintojen muutokset 
o teräksellä suurin vaikutus 
o tehty eri skenaarioita hintojen muutoksista 

- Materiaalien saatavuus 
o hintojen nousun lisäksi materiaalien saatavuus voi muodostua ongelmaksi 

- rahoituksen riittävyys vuodelle 2022 
o vuosibudjetissa ylijäävällä rahalla oli tarkoitus aloittaa myöhemmin aloitettavaksi 

ajateltuja kohteita. Nyt se ei ole enää mahdollista, jos kehystä ei kasvateta. 
- ATA- mittari 

o riskinä, että TLJ-mittari myöhästyy ja mittaa liian lopussa olevia asioita, eikä ohjaa 
työtä 

- Hakaniemensillan suunnittelu 
o kriittisellä polulla, viimeisimmällä sovitulla aikataulupolulla on pysytty 

- kaupungin / sidosryhmien päätöksenteon sirpaloituminen 
- putkien pinnoitusten/venttiilien hankinta 

 

7. Kokouksen päätösten kertaus 

Kokouksessa ei ollut päätösasioita. 
 
Kirjattiin kokouksessa sovitut tulevat päätöstarpeet 

• 16.5. APR / 3.6. AJR: Erityiskohteiden aikataulu ATA-mittari, Koirasaarentien täsmennykset 

• 3.6. AJR: TLJ-mittarin prototyypin esittely 

• 16.5. APR / 3.6. AJR: Hakaniemen VHT-linjan kustannusvaikutukset 

• 23.9. AJR: ATA-mittarin raja-arvot ja määritykset 
 

8. AJR:n oman toiminnan arviointi 

AJR toimintaa arvioitiin kokouksen lopuksi keskustelemalla. Kirjattiin seuraavat huo-
miot. 
 
Hyvää: 
- Haettiin aikataulusta yhteisiä mahdollisuuksia. 
- Pysyttiin aikataulussa. 
- AJR:stä löytyy uskallusta. 
- Ratkaisuhakuisuus 
- Hybridimalli toimii hyvin kokouksessa. 
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- Päästiin asioissa eteenpäin. 
- Keskustelu oli tasapainoinen. 
Kehitettävää: 
- Päätösasioita ei ollut kokouksessa mm VHT linjan vaikutuksista päättäminen on vii-

västynyt aikaisemmin sovitusta aikataulusta. 
- Lisää keskustelua toivotaan päätöksenteon hankaluudesta. 
- Epäilys, että liian suuria huolia nousee pienemmistä asioista. 
- Täsmennystarpeita pöytäkirjan kirjausten sisältöön, positiiviset näkökulmat myös 

esiin. 
- Asialistan valmistelusta, mm sovitusta aikataulusta ja muotoilusta pitää huolehtia. 
- Kehitetään edelleen ratkaisukeskeisyyttä kokousten asioiden käsittelyyn. 

 

9. Seuraavat kokoukset 

- Pe 20.5. klo 10:45-12:30 (infokokous)  
- Pe 3.6. klo 8:15-11:00 (varsinainen kokous) 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50 


