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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 57 

Aika 3.6.2022 klo 8:15-11:00     

Paikka Lähikokous nh Siika (+ Teams)  

Osanottajat Ville Alajoki (pj.) 
Reetta Putkonen 
Jarkko Karttunen 

Artturi Lähdetie (vpj.) 
Ulla Loukkaanhuhta 
Jouni Kekäle 
Peter Molin 
Elina Väistö 
Elise Ruohonen 
Aleksi Laine  
Ari Bergström 
Jannis Mikkola 
Marko Jäntti 
Jussi Takamaa 
 
 

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

 Jere Keskinen (esittelijä) 
Penelope Sala (sihteeri) 
 

Lauri Hänninen (läsnäolooik.) 

 
Klaus Einsalo (5.1 ja 5.2) 
Katri Bäckman (5.1) 
Heikki Putkonen (5.4 ja 5.7) 

YIT 
Sitowise 
 
KYMP 
 

 

Vara / poissa 
 
 
 
 
 

Kati Kiyancicek 
Juha Saarikoski 
Outi Säntti 
Liisa Taskila  
Emil Matintupa 
Mikko Rislakki 
 

KYMP/MAKA 
Kaupunkiliikenne 
Kanslia 
KYMP/RYA 
Ramboll 
Sweco 
 

 Jari Kivi (esittelijä) 
Pasi Pekkala (läsnäolooik.) 

Jaakko Rekola (läsnäolooik.) 

Juuso Kuusinen (läsnäolooik.) 

 

Kaupunkiliikenne 
Sitowise 
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: Jarkko Karttunen 

• Asia&Teams-Kalle: Jouni Kekäle 

• Kello-Kalle: Elise Ruohonen 

• Päätös&Viesti-Kalle: Elina Väistö 
 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen #56 (6.5.2022) muistio. 
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3. Päätösasiat  

Ei päätösasioita. 

4. Keskusteltavat asiat 

Ei keskusteltavia asioita.  

5. Tiedoksi annettavat asiat 

5.1 TLJ-mittarin prototyyppi   

AJR merkitsee tiedoksi TLJ-mittarin prototyypin valmistelun tilanteen. 

• Syksyllä 2021 TLJ-mittarin tavoitteiden ja keskeisten periaatteiden asettamisessa ei 
päästy yhteisymmärrykseen, mutta työn tuloksena kartoitettiin kattavasti eri mah-
dollisuudet mittarin luomista varten keväällä 2022. 

• Talvella 2021/2022 tehtiin muut TLJ-ATA-asiat valmiiksi.  

• Keväällä 2022 TLJ-mittarin osalta keskeiset tavoitteet ja periaatteet on sovittu, ja näi-
den pohjalta on rakennettu prototyyppi. 

• Kesällä 2022 TLJ-mittarin kehitystyötä / kalibrointia AMK-insinöörityönä 

• Syksyllä 2022 DI työnä tehdään TLJ-mittarin käytettävyys, toistettavuus ja herk-
kyystarkasteluja  

• Työryhmän tavoitteena on esittää ATA-mittarin raja-arvot AJR:lle syyskuussa 2022. 
Tällöin TLJ-mittari on luotu sekä mittausohjeet pääpiirteittäin sovittu. Syksyllä 2022 
kootaan Helsingin kaupungin tarkennukset itse mittariin ja käyttöpalaute DI-työtä 
sekä mahdollisesti arvoa rahalle -raporttia varten.    

• TLJ-mittarista on tulossa yksivaiheinen, koska työryhmällä ei ole mahdollisuutta ra-
kentaa aitoa tavoittellisuutta itse mittarille, jolloin kaksivaiheisuus olisi perusteltua. 
ATA-mittari on siten yksivaiheinen, ja mittarin tulos määräytyy tehtyjen TLJ-mittaus-
ten perusteella. 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. 

Täsmennettiin, että mittari mittaa sekä suunnitelman toimivuutta että suunnitelmanmukai-
suutta. Kesän aikana mittari rakennetaan kuntoon sekä kalibroidaan se työmailla. Mittausväli 
sovitetaan ATA-mittarin tarpeisiin jotta saadaan riittävästi käyttökelpoista dataa tavoitteiden 
mittaamiseksi. Jatkossa pohdittava voiko mittauksessa korostaa toiminnallisuuden ja turvalli-
suuden reunaehtojen tärkeyttä. ATA-mittari valmistuu syksyllä. Esitettiin lisäksi kiitokset val-
mistelevalle työryhmälle. 

5.2 Erityiskohteiden aikataulu ATA, Koirasaarentien täsmennykset   

AJR merkitsee tiedoksi Erikoiskohteiden aikataulu ATA, Koirasaarentien täsmennykset. 

Päätöshistoria:  

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

• 8.4. AJR päätti hyväksyä esityksen mukaisesti seuraavin täsmennyksin: 

• Sörnäisten rantatien lopulliseen suunniteltuun sijaintiin  
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• AJR vahvistaa ulkopuolisen tekijän vaikutukset mittarin tulokseen  

• AJR hyväksyy mittarin tuloksen.  

• Tämän lisäksi tulee täsmentää mittarin päättymisen jälkeisten töiden lyhytaikais-
ten kaivantojen vaikutukset mittariin.  

• 9.5. APR:n keskustelussa täsmennykset 

• 16.5. APR:lle tuotiin tiedoksi Koirasaarentien täsmennykset 

Täsmennetty: 

• AJR pyysi tarkentamaan mitä ja minkälaisia kaivutöitä jäisi ATA:n päättymisen jälkeen 
tehtäväksi. 

▪ Sähkökaapit, edellyttää vetomonttujen aukikaivua, jotta kaapelisuojaputkien päät 
saadaan näkyville.  Vetomontut on suunniteltu muualle kuin kulkuväylille. Näitä on 
noin 20 kpl. 

▪ Rata-alueen välittömässä läheisyydessä olevat puuistutustyöt. Työt tehdään pää-
sääntöisesti ratikkaputkesta käsin. Tällöin lyhytaikaista haittaa liikenteelle tulee 
materiaalitoimituksista. 

• Lisäksi esitykseen lisätty poikkileikkaus ja karttaesitys havainnollistamaan kaikki ne työt, 
jotka eivät kuulu ATA:n piiriin.     

 

5.3 Turvallisuuden kuukausiraportti 05/2022   

AJR merkitsee tiedoksi Turvallisuuden kuukausiraportin 05/2022. 

5.4 Suunnittelutilanne  

AJR merkitsee tiedoksi suunnittelun tilannekuvan ja suunnitelmapakettien valmistumisen ete-
nemisen. 
 

 
• Hakaniemensillan suunnittelussa tilanne on edelleen hankala eikä uusia suunnitelmia ole 

saatu valmiiksi. Kriittisimmät suunnitelmat (alusrakenteiden eli mm. pohjalaattojen rau-
doitussuunnitelmat, 7 pakettia) ovat kolmannen osapuolen tarkastuksessa (Sweco). Suun-
nitelmia ei ole vielä pystytty toimittamaan lopulliseen tarkastukseen (WSP). Sairauslomat 
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tai muut ennakoimattomat poissaolot eivät ole suunnittelua hidastaneet, myös tarkastus-
prosessi toimii suunnitellusti eikä ole aiheuttanut ylimääräistä viivettä.  

• Saarten osaprojektilla on viime tilannekuvan jälkeen hyväksytty Koirasaarentien keskiosan 
ja Laajasalontien suunnitelmat. Viimeisen suunnittelupaketin (Koirasaarentie itä) loppu-
katselmustilaisuus on tiistaina 7.6. 

• Hakaniemen osaprojektin Hakaniemen sillan kadun rakennussuunnitelmien loppukatsel-
mustilaisuus on keskiviikkona 8.6. Kesän rakentamisten osalta kriittisen Sörnäisten ranta-
tien suunnitelmien loppukatselmus on perjantaina 8.7. Tällä hetkellä suunnittelu etenee 
tilannekuvassa esitetyssä aikataulussa ajallaan. 

• Rata ja TeJä osaprojekteilta ei erityistä raportoitavaa. 

• Suunnittelutilanne on tarkoitus esittää Louhen kautta.  

• taustalla on tehty töitä Novapoint Quadri tietokannan ongelmien kanssa (hidas toiminta ja 
ns. rikkoutuvat työkopiot) yhdessä Arkance Systemsin kanssa. Tietokantaa on "siivottu" ja 
1.6.2022 tietokanta on Arkance toimesta päivitetty. Keskustan aineisto tuhotaan vielä tie-
tokannasta. Näillä toimenpiteille toivotaan, että järjestelmä toimii hankkeen loppuun asti 
normaalisti. Tästä on aiheutunut usein yksittäisille suunnittelijoille tuntien viiveitä tai pa-
himmassa tapauksessa noin päivän työn menetyksen. 
 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Todettiin, että kriittisellä polulla ovat Hakaniemensillan 
sekä Sörnäisten rantatien suunnittelu. Nämä ovat tiedossa ja huomioitu aikataulutuksessa. 

 

5.5 Markkinahintamuutosten skenaariotarkastelujen päivitys  

AJR merkitsee tiedoksi allianssissa valmistellun markkinahintamuutosten skenaariotarkastelun 
päivityksen, päivätty 31.5.2022. 

Tarkastelu pohjautuu Suomen pankin arvioihin markkinahintojen muutoksista sekä YIT:n sisäi-
seen kustannuskehitystä seuraavaan ja ennakoivaan raportointiin. Arvioita on päivitetty alli-
anssin projektijohtajan johdolla vastamaan projektin tilannetta ja ominaisuuksia, sekä huomi-
oitu allianssin viimeisin oletus vuosittaisista rahoitustarpeista. 

Allianssi nostaa arvioitaan markkinahintamuutosten vaikutuksesta. Muutos syntyy eritoten 

• Teräs (harjateräs, paalut, pontit jne.) - kustannusvaikutuksen ala- ja yläarvio on noussut n. 
20 %-yksikköä verraten kuukauden takaiseen arvioon. Muutoksen keskeinen syy päivitty-
neet tiedot metallien hinnasta ja saatavuudesta.  

• Maanrakennus – kustannusvaikutuksen ala-arvio on noussut n. 1,5 %-yksikköä ja yläarvio 
laskenut 1 %-yksikkö verraten kuukauden takaiseen arvioon. Muutoksen keskeinen syy 
päivittyneet tiedot polttoaineiden kustannusnousun suuruudesta. 

• Työvoimakustannuksia päivitetty vastaamaan paremmin inflaatiokehityksen mukaista ta-
soa. Vaikutukset -23 alkaen 1 – 2 %-yksikköä ala- ja yläarviota kasvattaen verraten kuukau-
den takaiseen arvioon. 
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Allianssin arvio korreloi tällä hetkellä 3 - 4,5 % vuosittaisen inflaatiokehityksen kanssa. 

5.6 Nostot APR:n kriittisten asioiden listalta: Ensi vuoden rahoitustarve  

AJR merkitsee tiedoksi rahoitussuunnitelman ja ensi vuoden rahoitustarpeen. 

Rahoitustarve vuodelle 2023 on noussut 20 M€ (82 >> 102 M€, vaihteluväli 95 - 108 M€) aika-
tauluviiveiden (siirtyneiden töiden ja kirimistarpeen) ja yleisen kustannustason nousun takia. 
Kustannustason nousu liittyy erityisesti Ukrainan sotaan ja arvioon liittyy merkittäviä epävar-
muuksia. 

5.7 Aikataulun kriittisen polun tilanne/esteet/nostot: Hakaniemensillan suunnittelu syksyllä  

AJR merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen Hakaniemensillan suunnittelun organisointiin ja re-
surssointiin syksyllä 2022. 

Sillan suunnittelussa tähän saakka on ollut merkittäviä aikatauluhaasteita, jotka jatkuvat alus-
rakenteiden sekä kantavien teräsrakenteiden osalta kesän loppuun saakka. Syksyllä edessä on 
muun kansirakenteen sekä täydentävien osien suunnittelu, joille käytännössä on aikaa syys- ja 
lokakuu. Tavoitteena siis on, että sillan suunnitelmat valmistuvat kokonaisuudessaan lokakuun 
loppuun mennessä. Tämä on edellytys niin rakentamisen aikataulun kuin myös suunnittelun 
budjetin onnistumisen näkökulmista. Sillan aikataulu on merkittävä osa koko hankkeen kriit-
tistä polkua. 

On tärkeää, että syksyn suunnittelutyö organisoidaan ja resursoidaan pikaisesti niin, että on-
nistuminen em. aikataulussa kyetään varmistamaan, vaikka nyt käynnissä olevissa alus- ja te-
räsrakennesuunnittelussa olevat aikatauluhaasteet jatkuisivat vielä odotettua pidempään. 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Asiaan suhtaudutaan vakavuudella ja toimenpiteet on 
käynnistetty tilanteen purkamiseksi. Erityisesti suunnitteluresurssien määrää tulee lisätä.  To-
dettiin, että myös jaksamisesta on huolehdittava aikataulupaineiden alla.  

5.8 Työtyytyväisyyden ja -hyvinvoinnin tilannekatsaus 

AJR merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen allianssin työtyytyväisyyden ja -hyvinvoinnin kehitty-
miseen ja toimenpiteisiin. 
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Työtyytyväisyyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi on tehty ja tehdään vahvasti monella rinta-
malla työtä mm. seuraavien toimenpiteiden avulla: 

• Lähityön lisääminen 
o bigroomin ympäristön ja toiminnan kehittäminen 
o tiimien ja koko allianssin yhteiset suunnittelu-/kehitystilaisuudet 

• Yhteistyön ja päätöksenteon edellytysten vahvistaminen 
o tilaajan resursseja lisätty osaprojekteille 
o osaprojektien kolmikantojen roolin ja vastuun vahvistaminen 
o työmaalla tapahtuvan yhteensovituksen (aikataulut yms.) tukeminen ryhmien vä-

listä kommunikaatiota sekä aikataulurakennetta parantamalla 
o ryhmädynamiikan valmennus projektinjohdolle ja APR:lle 
o sopimusasioiden käsittelyn linjaukset ja ohjeistukset AJR:n sopimusryhmän ja pro-

jektinjohdon toimesta 

• Allianssikyselyssä nousseiden kehitystarpeiden toteuttaminen ryhmätasolla ja koko alli-
anssissa APR:n johdolla (ks. liite 1) 

 
Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Todettiin, että toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia seu-
rataan säännöllisesti mm APR:n toimesta. Asia pidetään AJR:n listalla vakioaiheena. 

 

5.9  Tulevat AJR-asiat   

AJR merkitsee tiedoksi katsauksen tuleviin AJR-asioihin.  

 

6. Muut asiat 

6.1 Mahdolliset muut asiat  

Kokouksessa ei noussut muita käsiteltäviä asioita. 
 

6.2 Kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet  

Riskit: 

- TLJ-mittarin toistettavuus / mittaajariippuvuus, joka voi tehdä ATA-mittarista 
"subjektiivisen näkemyksen" 

- Quadri-tietokannan ongelmat NovaPointissa. 

- Hakaniemensillan suunnitelmatilanteen vaikutukset toteutusaikatauluun ja te-
räsrakenteiden asennusikkunaan. Riski suunnitteluresurssien määrän, jaksami-
sen ja osaamisen suhteen. 

- Työtyytyväisyys ei parane, henkilöstön vaihtuvuus ja uupuminen lisääntyy. 

- Kesälomakauden sekä suunnittelun ja suunnitelmien tarkastamisen yhteensovi-
tus, jos suunnittelu myöhästyy tämänhetkisestä tavoiteaikataulusta. 
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- Kustannuskehityksen, tavoitekustannukset ja budjetoinnin epävarmuus ja käsit-
teiden väärinymmärtämisen riskit sekä kaupungin budjetoinnin ja budjettipää-
tösten riski hankkeen etenemiselle. 

Mahdollisuudet: 

- TLJ-mittari on uraauurtava ja luo mahdollisuuden katutöiden haittojen vähentä-
miselle paitsi hankkeessa niin myös muissa kaupungin töissä. 

- Keskustan siivoaminen Quadrin tietokannasta parantanee tietokannan toimin-
taa. 

- Hyvä kustannusanalyysi riskiarvioineen mahdollistaa kaupungin ennakoivan ja 
hyvä budjettisuunnittelun. 

- Bigroom-työskentely ja yhdessäolo lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, parantaa 
työtyytyväisyyttä ja lisää sitä kautta henkilöstön pysyvyyttä ja tehokkuutta. 

- Osaprojektien kolmikannan vahvistuminen parantaa päätöksentekoa. 

 

7. Kokouksen päätösten kertaus  

Kokouksessa ei ollut päätösasioita. 
 
Kirjattiin kokouksessa sovitut tulevat päätöstarpeet: 

• Valmiin TLJ mittarin esittely tarvittaessa ennen 23.9. ATA-mittarin hyväksymistä 

• Ei tunnistettu tulevia päätöstarpeita. 
 

8. AJR:n oman toiminnan arviointi  

Hyvää: 

• Pysyttiin aikataulussa ja oli aikaa myös keskustelulle 

• Hyvät valmistelut 

• Hyvää ja rakentavaa keskustelua, ei toistoa 

• Keskityttiin uusiin päätöstarpeisiin, eikä käytetty aikaa jo päätettyihin asioihin 

• Ratkaisuhakuisuus 

• TLJ mittarin valmistelu on saatu hyvin käyntiin 

• Luottamuksellisuus on vahvistunut myös AJR:ssä 

• Rahoitustarpeen määrittelyn kehittyminen 

• Tunnistettiin paljon mahdollisuuksia 

Kehitettävää: 

• Aktiivisuutta ja läsnäoloa lisää 

• AJR:n työmaavierailujen aikatauluttaminen sekä yhteisistä tapaamisista sopiminen 

• Suunnittelun kriittisyydestä päästävä eteenpäin myös AJR keskusteluissa 

 

9. Seuraavat kokoukset  

- Pe 17.6. klo 10:45-12:30 (infokokous)  



 

Muistio 8 (8) 
3.6.2022   
 
Kruunusillat-allianssi 

 

 

Kruunusillat, Helsingin kaupunki 
Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki, PL 1500, 00099 Helsingin kaupunki 
puhelinvaihde 310 1661, Y-tunnus 0201256-6, www.kruunusillat.fi 
 

- Pe 1.7. klo 8:15-11:00 (varsinainen kokous) 
 

- Kevätkauden viimeinen AJR kokous pidetään 1.7. ja syyskauden ensimmäinen AJR kokous 
on 12.8 infokokous. 
 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.46 


