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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 59 

Aika 26.8.2022 klo 8:15-11:00   

Paikka  Lähikokous Saaret-työmaatoimistolla (+ Teams) 
 

 

Osanottajat Ville Alajoki (pj.) 
Reetta Putkonen 
Jarkko Karttunen 

Artturi Lähdetie (vpj.) 
Jouni Kekäle 
Peter Molin 
Elina Väistö 
Elise Ruohonen 
Aleksi Laine 
Juha Saarikoski 
Ulla Loukkaanhuhta 
Jussi Takamaa 
Jannis Mikkola 
 

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

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

Pasi Pekkala (läsnäolooik.) 

Lauri Hänninen (läsnäolooik.) 

 
 
Katri Bäckman 
Klaus Einsalo 

YIT 
Kaupunkiliikenne 
Sitowise 
 
Sitowise 
KYMP 
 
 
(5.1) 
(5.1) 

 

Vara / poissa 
 
 
 
 
 
 

Kati Kiyancicek 
Outi Säntti 
Liisa Taskila  
Emil Matintupa 
Ari Bergström 
Mikko Rislakki 
 
 

KYMP/MAKA 
Kanslia 
KYMP/RYA 
Ramboll 
YIT 
Sweco 
 

 Marko Jäntti 
Jaakko Rekola (läsnäolooik.) 

Juuso Kuusinen (läsnäolooik.) 

 

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: Aleksi Laine 

• Asia&Teams-Kalle: Reetta Putkonen 

• Kello-Kalle: Jouni Kekäle 

• Päätös&Viesti-Kalle: Elise Ruohonen 
 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen #58 (1.7.2022) muistio. 
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3. Päätösasiat  

3.1 APR:n kokoonpano  

Päätösesitys:  

AJR päättää APR:n kokoonpanon seuraavasti: 

• Jere Keskinen 

• Jari Kivi 

• Jaakko Rekola 

• Heikki Putkonen 

• Marko Jäntti 

• Penelope Sala 

• Juuso Kuusinen 

• Laura Saarlo 

• Jussi Kainulainen 

• Lauri Hänninen 
 

APR voi nimittää tarpeen mukaan varajäseniä APR:n varsinaisille jäsenille 
myöntää läsnäolo-oikeuden AJR:n kokouksissa suunnittelun projektipäällikkö Heikki Putkoselle 
ja samalla poistaa läsnäolo-oikeuden väistyvältä suunnittelun projektipäällikkö Pasi Pekkalalta 

 
Tausta/ perustelut: 

Projektin suunnitteluvolyymin oleellisesti pienentyessä seuraavat henkilöt poistuvat APR:n ko-
koonpanosta: 

• Jenni Karjalainen  

• Kaisa Komulainen 

• Pasi Pekkala 
 

Muutokset liittyvät suunnittelun johtamisen muutoksiin hankkeen rakennussuunnitteluvai-
heen pääosin päättyessä. Lisäksi muutoksilla pyritään tarkoituksenmukaisempaan ajankäytön 
hallintaan ja tehtävänjakoon. APR:stä poistuvat henkilöt jatkavat hankkeella vastuullisissa teh-
tävissä, ainoastaan suunnittelun projektipäällikön tehtävä siirtyy Pasi Pekkalalta Heikki Putko-
selle. Pasi jatkaa suunnittelun johdon taustatukena tarpeen mukaan siirtymäajan. 

Päätös: AJR päätti esityksen mukaan APR:n kokoonpanon. 

 

4. Keskusteltavat asiat 

Ei keskusteltavia asioita.   
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5. Tiedoksi annettavat asiat 

5.1 TLJ-mittarin valmistelun tilanteen esittely   

AJR merkitsee tiedoksi TLJ-mittarin tilanteen. AJR kokouksessa 3.6.2022 esiteltiin työmaahait-
tojen hallinnan ATA-mittarin ja siihen liittyvän TLJ-mittarin luonnosta. Kokouksessa sovittiin, 
että TLJ-projektiryhmä esittelee kehitystyön tuloksia AJR:lle elokuussa. TLJ-mittarin tuloksiin 
perustuva ATA-mittari tulee päätöksentekoon syyskuun AJR kokoukseen. Linkissä esitetään 
TLJ-projektiryhmän kehittämä TLJ-mittari sekä luonnosehdotus ATA-mittariksi. 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. TLJ-mittarin kehittäminen on aikataulussa ja etenee suun-
nitellun mukaisesti. Mittaria on kehitetty yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. TLJ-mittaria voi-
daan käyttää sekä työmaan ohjaustarpeisiin että ATA tavoitteen toteutumisen mittaamiseen. 
Käytiin lisäksi keskustelua ATA mittarin tavoitetason tiukkuudesta. TLJ-mittarin tuloksiin perus-
tuva ATA-mittari tulee päätöksentekoon syyskuun AJR kokoukseen. 

5.2 Turvallisuuden kuukausiraportti 07/2022  

AJR merkitsee tiedoksi Turvallisuuden kuukausiraportin 07/2022. 

5.3 Nostot APR:n kriittisten asioiden listalta:  

AJR merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen seuraavien asioiden osalta: 

• Koirasaarentien itäosa voidaan toteuttaa vahvistetun katusuunnitelman mukaisesti eikä 
lähialueen asemakaavan keskeneräisyys vaikuta toteutukseen. 

5.4 Aikataulutilanteen ajankohtaiset asiat  

AJR merkitsee tiedoksi aikataulutilanteesta seuraavat ajankohtaiset asiat: 

• Hakaniemensillan suunnittelu viiveet ovat kasvaneet. Teräsrakenteen asennusta joudu-
taan siirtämään edelleen eteenpäin. Johdon tukea lisätään ja korjaavia toimenpiteitä 
suunnitellaan vaikutusten minimoimiseksi. 

• Suunnittelutilanne on muilta osin hyvä ja valmius korkea. 

• Näkinsillan lopullinen käyttöönotto siirtyy keväälle 2023 ja väliaikainen silta on käytössä 
sinne saakka. Tällä ei kuitenkaan ole merkittäviä vaikutuksia hankkeelle eikä yleiselle lii-
kenteelle. 

• Hakaniemen kadunrakennus, samoin kuin Haakoninlahden maan- ja radan rakennus ete-
nevät hyvin. 

• Hakaniemensillan rakentaminen ei etene suunnitellusti, aikataulun muutostarpeet ja vai-
kutukset muihin rakennustöihin käsitellään, kun suunnitteluaikataulu selkenee. 

 
Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu erityisesti Hakaniemensillan tilanteesta ja mahdollisuuk-
sista. 
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5.5 Yleisen kustannuskehityksen ennusteen päivitys 

AJR merkitsee tiedoksi yleisen kustannustason kehityksen ennusteen päivityksen. Ennusteen 
päivityksen huomioitavat asiat ovat: 

• Kustannusten nousu on ollut aiempaa ennustetta voimakkaampaa. Eniten ennustee-
seen vaikuttaa teräksen ja muiden metallien yleinen hintakehitys 

• Useiden kustannuslajien kehitys on taittunut ja saattaa kehittyä ennustetta suotui-
sammin tulevina kuukausina. Toisaalta on myös merkkejä esim. polttoaineiden ja 
energian hinnan ennakoitua suuremmista nousuista. Näkymä ja ennuste on siis mer-
kittävän epävarma 

• Tämän vuoden rahoituksen arvioidaan riittävän, kun huomioidaan muutokset rakenta-
misaikataulussa 

5.6 Työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin tilannekatsaus  

AJR merkitsee tiedoksi työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin tilannekatsauksen. 

Hyvinvointi on kehittynyt selvästi positiiviseen suuntaan ja lukuisia toimenpiteitä on edistetty 
AJR:n kokousvälillä. Uusia mittauksia työtyytyväisyydestä ei ole toteutettu kokousvälillä. 

Tärkeimpinä toimenpidealueina ovat olleet ja ovat edelleen seuraavat: 

• Lähityön lisääminen 
o Kannustetaan lähityöskentelyyn aiempaa vahvemmin, pääasialliset lähityöpäivät 

ti-to niillä, joilla ylipäänsä etätyö on mahdollista 
o Kolmikannan läsnäolo työmaatoimistolla 
o Yhteisiä tilaisuuksia (yhteinen aamupala 1krt/kk, Vastuullinen unelma, johdon ta-

paaminen) 

• Yhteistyön ja päätöksenteon edellytysten vahvistaminen 
o Osaprojektien kolmikantojen yhteistyön ja päätöksentekokyvyn tukeminen 
o Tilaajan henkilöiden vastuiden kirkastaminen 
o Avoimien sopimusasioiden käsittely 

• Allianssin sisäisten tavoitteiden konkretisointi ja johtaminen – yhteisen maalin kirkastami-
nen edelleen 

• Henkilöresurssien varmistaminen 

• Aikatauluhaasteiden hallinta 

• Palkitseminen 

5.7 Merkittävät hankinnat  

AJR merkitsee tiedoksi uusimmat merkittävät hankinnat 

• Kiskoliikuntalaitteet, Voelstapine  

• Saaret: konetyöurakka, Kaivuupalvelu Finer Oy 

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

AJR merkitsee tiedoksi seuraavat tehdyt päätökset: 
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APR 

• Sisäiset tavoitteet, kriittiset menestystekijät: Laatu  

• YIT:n maanrakennuskaluston polttoainehintojen korjaus  

• Palkitsemiskäytännöt TAS-vaiheessa 

Projektinjohto 

• Sähköinen siirtoasiakirjapalvelun hankinta 

Tuotantopäällikkö 

• Materiaalihankinta kiskoliikuntalaitteet 

 
5.9 Tulevat AJR-kokousasiat 

AJR merkitsee tiedoksi tulevat kokousasiat. 
 

 

6. Muut asiat 

6.1 Mahdolliset muut asiat 

Kokouksessa ei tullut esiin muita asioita. 
 

6.2 Kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet  

Kokouksessa kirjattiin seuraavat riskit ja mahdollisuudet: 
 
Riskit: 

• APR:n kokoonpano: Rambollilla ei edustusta APR:ssä ja tämän johdosta tiedonsiirto 
esim. koskien resurssointia on varmistettava. Suunnittelu operatiivisen johdon sulava 
kapulan siirto varmistettava. 

• TLJ- mittari: vaihteluväli merkittävän suuri ja riippuu mitattavan kohteen ominaisuuk-
sista (kulkumuoto \ kevyt liikenne vs. ajoneuvoliikenne) 

• Aikataulu: Hakaniemen sillan suunnittelun näkyvyys edelleen epäselvä ja aiheuttaa 
painetta kokonaisaikataululle 

• Kustannusnousut: Yleinen kustannustason nousu voi aiheuttaa haasteita Kaupungin 
taloudelle ja mikäli kaupungin investoinneille tulee sopeutustarvetta tulee myös 
KSA:n osalta tutkia mahdollisuudet - malli mahdollistaa tämän 

  
Mahdollisuudet: 

• TLJ- mittari: vertailumittaus muiden työmaiden kanssa antaa näkemyksiä mittarin 
toimivuudesta ja tukea ATA tavoitteen asettamiseen 

• Aikataulu: kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä tunnistettu aikataulun viiveiden kiri-
miseksi ja vaihtoehtoisten työjärjestysten selvittämiseksi 
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• Työtyytyväisyys ja hyvinvointi: positiivinen muutos on yleensä itseään ruokkiva ja 
hienoa, että konkreettiset toimet asteittain kantavat hedelmää 

 

7. Kokouksen päätösten kertaus 

Kerrattiin kokouksen päätökset. 
 
Kokouksessa sovitut tulevat päätöstarpeet. 

• 23.9. AJR kokouksessa ATA-mittarin hyväksyntä 
 

8. AJR:n oman toiminnan arviointi 

Hyvää 
o Työmaalla läsnäolo; AJR:n jalkautuminen ja tuki 
o Pysyttiin aikataulussa 
o Hyvä kokous, kehitytty tehokkaiksi ja ratkaisukeskeisiksi 
o Kiitokset eilisestä AJR-tilaisuudesta 
o Kokousten välinen toiminta ja keskustelut edistää asioita  
o TLJ mittarin kehitystyö uraauurtavaa 
o Rahoituskeskustelut ja osapuolien välinen ymmärrys 
o Ilmapiirin ja työhyvinvoinnin parantuminen 
o Positiivinen ilmapiiri 

Kehitettävää: 
o Tauko jäi väliin 
o Asialistan järjestys ja kehittäminen 
o Työmaalla enemmän tutustumista ja juttelua 

 

9. Seuraavat kokoukset 

• Pe 9.9. klo 10:45-12:30 (infokokous)  

• Pe 23.9. klo 8:15-11:00 (varsinainen kokous) 

• Pe 7.10. klo 10:45-12:30 (infokokous)  

• Pe 21.10. klo 8:15-11:00 (varsinainen kokous) 

• Pe 4.11. klo 10:45-12:30 (infokokous)  

• Pe 18.11. klo 8:15-11:00 (varsinainen kokous) 

• Pe 2.12. klo 10:45-12:30 (infokokous)  

• Pe 16.12. klo 8:15-11:00 (varsinainen kokous) 
 
 

10. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.03 

 

11. Työmaakäyntimahdollisuus 

Kokouksen jälkeen tutustuttiin Haakoninlahden ratatyömaahan. 


