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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 60 

Aika 23.9.2022 klo 8:15-11:00     

Paikka Lähikokous nh Siika (+Teams)  

Osanottajat Ville Alajoki (pj.) 
Kati Kiyancicek 
Jarkko Karttunen 

Artturi Lähdetie (vpj.) 
Juha Saarikoski 
Jouni Kekäle 
Peter Molin 
Elina Väistö 
Elise Ruohonen 
Aleksi Laine 
Ari Bergström 
Jannis Mikkola 
 

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

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

Heikki Putkonen (läsnäolooik.) 

Lauri Hänninen (läsnäolooik.) 

Juuso Kuusinen (läsnäolooik.) 

 

YIT 
Kaupunkiliikenne 
Sitowise 
 
Sweco 
KYMP 
YIT 

 

Vara / poissa 
 
 
 
 
 

Reetta Putkonen 
Outi Säntti 
Ulla Loukkaanhuhta 
Liisa Taskila  
Jussi Takamaa 
Emil Matintupa 
Mikko Rislakki 
 
 

KYMP/MAKA 
Kanslia 
Kanslia 
KYMP/RYA 
NRC  
Ramboll 
Sweco 
 

 Jaakko Rekola (läsnäolooik.) 

Marko Jäntti 
 

YIT 
KYMP/RYA 

 

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: Jarkko Karttunen 
- Kello-Kalle: Elina Väistö 
- Päätös&Viesti-Kalle: Jouni Kekäle 

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen #59 (26.8.2022) muistio. 
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3. Päätösasiat  

3.1 AJR kokousajat 2023   

Päätösesitys: 
AJR päättää seuraavat ajankohdat AJR-kokouksille vuodelle 2023. Lisäksi AJR keskustelee li-
säksi vapaamuotoisten aamukahvien ajankohdista. 

• Kokousajankohdat v. 2023 
13.1.2023 AJR infokokous 
27.1.2023 AJR kokous 
1.2. AJR vierailu Otamäkeen 
10.2.2023 AJR infokokous 
3.3.2023 AJR kokous 
10.3.2023 AJR infokokous 
24.3.2023 AJR kokous 
7.4.2023 AJR infokokous 
21.4.2023 AJR kokous 
5.5.2023 AJR infokokous 
19.5.2023 AJR kokous 
2.6.2023 AJR kokous 
16.6.2023 AJR infokokous 
30.6.2023 AJR kokous 
 
11.8.2023 AJR infokokous 
25.8.2023 AJR kokous 
8.9.2023 AJR infokokous 
22.9.2023 AJR kokous 
6.10.2023 AJR infokokous 
20.10.2023 AJR kokous 
3.11.2023 AJR infokokous 
17.11.2023 AJR kokous 
1.12.2023 AJR kokous 
15.12.2023 AJR infokokous 
 

• Joka toinen AJR-kokous on normaali ns. päätöskokous ja joka toinen infokokous.  

• Infokokouksen agenda ja asialista ovat vapaamuotoisemmat kuin päätöskokouksessa. 
Kokouksia teemoitetaan esittelijöiden (projektinjohtajat) toimesta tai niissä käsitellään 
muuten ajankohtaisia kokonaisuuksia. Tarvittaessa infokokouksia voidaan muuttaa 
kokonaan tai osittain päätöskokouksiksi. 

• AJR keskustelee lisäksi vapaamuotoisten aamukahvien ajankohdista. Vaihtoehtoisina 
esityksinä: 

o Tiistain viikkoinfon yhteydessä viikoittain 14:00-15:00 
o Perjantain tilannekuvan yhteydessä kuukausittain 8:00-9:00 

 
Taustaa: 
Käytännöt jatkuvat samalla periaatteella kuin 2022. 
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• APR-kokous pidetään saman viikon maanantaina kuin AJR-kokous, jolloin AJR:n asia-
lista toimitetaan kyseessä olevan viikon tiistaisin klo 16:30 mennessä 

• Projektin tilannekuva käsitellään kuukausittain. Projektin eri osa-alueiden vastuuhen-
kilöt esittelevät oman alueensa. Käsittelytilaisuus kohdistetaan laajalle joukolle allians-
sin sisällä. 

Päätös: AJR päätti kokousajat esityksen mukaisesti sillä täsmennyksellä, että hiihtolomavii-
kolle ajoittuva kokous siirrettiin viikolla eteenpäin. 

Lisäksi sovittiin aamukahvit perjantaille tilannekuvan yhteyteen klo 8:00-9:00. 

4. Keskusteltavat asiat 

Ei keskusteltavia asioita.   

5. Tiedoksi annettavat asiat 

5.1 Turvallisuuden kuukausiraportti 08/2022 

AJR merkitsee tiedoksi Turvallisuuden kuukausiraportin 08/2022. Keskeiset asiat ovat seuraa-
vat: 
▪ Tapaturmien, vaara- ja läheltä piti-tilanteiden määrä on lisääntynyt. Tästä johtuen on kiin-

nitetty huomiota mm. seuraaviin asioihin: 
o Työmaan vakiintuneiden kulkuteiden parantaminen epämääräisistä ja riskialttiista 

turvallisiksi (diat 8 ja 19) 
o Aitojen ja porttien kiinnipitäminen→ estetään ulkopuolisten harhautuminen työ-

maa-alueelle (dia 20) 
o Raskasesteiden sijoittaminen kaivantojen reunoille turvallisesti (dia 21) 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Jarkko Meriläinen aloittaa allianssin turvallisuuspäällik-
könä. Tilaajan turvallisuuskoordinaattori on vaihtumassa. Käynnissä on turvallisuuskysely, josta 
odotetaan vielä tuloksia. Todettiin, että kyselyyn on tärkeä saada riittävästi vastauksia. 

Käytiin läpi turvallisuuspoikkeamien tutkintalomakkeet sekä turvallisuushavaintoja elokuulta. 
Keskusteltiin lisäksi siitä, että hankkeen tapaturmataajuuden laskemiseksi ja turvallisuuden 
nostamiseksi olisi hyvä järjestää turvallisuuskampanja ja/tai -kisa. 

5.2 Yhteenveto osaprojektien MOK-tilaisuuksista 09/2022  

AJR merkitsee tiedoksi yhteenvedon syyskuussa 2022 pidetyistä osaprojektien MOK-tilaisuuk-
sista (Mitä Osaprojektille Kuuluu). Keskeiset asiat ovat seuraavat: 

- Projektijohto kävi läpi rakentamisen osaprojektien aikataulun ja talouden tilan-
teen. Suunnittelun osalta asia vedetään yhteen loppusyksystä rakennussuunnitte-
luvaiheen päättyessä. Projektituki on vuorossa syyskuun loppuun mennessä. 

- Osaprojektien ennusteet todettiin kauttaaltaan luotettaviksi ja mahdolliset puut-
teet on huomioitu allianssin ennusteissa varausten käyttönä. Tällä hetkellä vaikut-
taa, että Hakaniemen osaprojektilla on hienoinen paine tavoitearvion ylitykseen. 
Muut pysynevät tavoitearviossaan.  
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- Osaprojektien aikataulun haasteet ja mahdollisuudet käsiteltiin. Erityisesti mah-
dollisuuksien tarkastelua jatketaan.    

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. AJR-jäsenille toivottiin kutsut sekä mahdollisuus osallistua 
seuraaviin MOK-tilaisuuksiin. 

5.3 Talousraportti  

AJR merkitsee tiedoksi talousraportin 8/2022.  
- Toteuma 96,5M€ 8.9.2022 mennessä.  

- Allianssi etenee talouden näkökulmasta n. 1kk myöhässä 6/2022 tarkentamaansa 
yhdistelmäaikatauluun nähden.  

- Allianssissa on tunnistettu useita toimenpiteitä, joiden kautta ennusteet tulevat 
tarkentumaan loppuvuoteen mennessä. Mm. määrien tarkastuksen valmistunei-
den rakennussuunnitelmien kautta ja riskikokonaisuuden läpikäynti siltä osin, mi-
käli riski/mahdollisuus voidaan todeta tapahtuneeksi tai ohi menneeksi.    

5.4 Suunnittelun tilannekatsaus  

AJR merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen suunnittelun kokonaistilanteeseen sekä Hakanie-
mensillan suunnittelun tilanteeseen. Keskeiset asiat ovat seuraavat: 

Kokonaistilanne: 
- Kokonaistilanne on vähintäänkin tyydyttävä, jos ei hyvä (pois lukien Hakaniemen-

silta). Saaret, Rata, Sillat ja Hakaniemi ovat pääosin luovutusvaiheessa eli suunni-
telmat on tehty ja kolmikannassa hyväksytty. Näiden osaprojektien työn loppuun 
saattaminen eli luovutus on ottanut enemmän aikaa kuin on haluttu. Suunnitte-
lun johdon tehtävänä on pitää huoli, että luovutus tapahtuu suunnitellussa aika-
taulussa vuoden loppuun mennessä (tilannekuvassa esitetyn kilpailun voittaja ei 
ole valitettavasti vielä selvinnyt = ensimmäinen luovutettu osaprojektin han-
keosa). 

- Työnaikaisen suunnittelun eli työmaapalvelun organisointi käynnissä ja suuntalin-
jat selvillä. 

- Suunnittelun tilannekuva löytyy Louhesta. 

Hakaniemen silta: 
- Tilanne on erittäin vaikea, sisäistä aikatauluseurantaa on lisätty ja hallitaan Pekka-

lan ylläpitämässä erillisaikataulussa. Ko. aikataulusta on nähtävissä, että edelleen-
kään suunnitellussa aikataulussa ei pysytä vaan osakokonaisuuksien valmistumi-
nen viivästyy lisää. 

- Suunnittelussa ei ole tapahtunut läpimurtoa ja tällä hetkellä suurin rakennetekni-
nen ongelma on jänteiden suunnittelussa (T3/T4 tuki). Rakenteen lopullinen, 
tarkka rakennelaskenta on nostanut poikkeavia jännitystiloja rakenteessa, joiden 
hallinta on vaikeaa. Rakenneratkaisuja ja tarkennuksia/ muutoksia vaaditaan ja 
jokainen muutos yhdessä kohdassa vaikuttaa toisen kohdan rasituksiin. Koska 
rakenne on poikkeuksellinen niin muutosten vaikutusten näkeminen etukäteen 
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on vaikeaa/ mahdotonta. Muutokset vaativat aina riittävän kokonaisuuden läpi-
käynnin, jotta olemme varmoja, että muutokset ei aiheuta ylirasitustiloja toi-
sessa kohtaa. Tällä hetkellä ratkaistava asia on T3/T4 tukeen liittyvä pääsillan 
ankkuroinnin ja kiinnityksen tarkastaminen, jonka tarkempi analysointi vaatii 
näillä näkymin muutaman päivän suunnittelupanoksen kriittisen polun suunnit-
telun osalta.  

- Tämänhetkisen käsityksen mukaan Hakaniemen sillan suunnittelu voisi valmistua 
kokonaisuudessaan aikaisintaan tammikuun loppuun 2023 mennessä. 

5.5 Nostot APR:n kriittisten asioiden listalta: KSA/Kaupunkiliikenne ja KYMP -rajapinta-asioiden tilanne  

AJR merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen APR:n seurannassa olevien rajapintaan ja yhteenso-
vitukseen liittyviin asioihin koskien Kaupunkiliikenne Oy:n/ KYMP:n ja KSA:n välisiä asioita 
esim. kaluston ja infran yhteensovitukseen ja käyttöönottoon liittyvissä asioissa. Keskeiset 
asiat ovat seuraavat: 

- Asioita hyvin tunnistettu ja tilannetta selvitetty ja moni asia ratkennut. Moni asia 
silti pitkäkestoinen ja vaatii allianssilta jatkuvaa yhteydenpitoa ja seurantaa. Seu-
rantaa jatketaan aktiivisesti allianssin tilaajan viikkokokouksissa, teknisessä johto-
ryhmässä (TJR) sekä mahdollisten haasteiden osalta APR:ssä 

- Raitiotieverkon jännitteen nosto pyritään suunnittelemaan siten, että allianssin 
nopeampi valmistuminen on mahdollista, suunnitelman vaikutuksia on arvioitava 
ja toteutumista seurattava jatkossakin 

- Raitiovaunukaluston siirto muulta varikolta KSA:n verkolle Kaupunkiliikenteelle 
tiedossa ja niiden vaatimien kantaverkon muutostöiden aikataulutus Kaupunkilii-
kenteen toimesta syksyllä 2022 
 

5.6 Aikataulutilanteen ajankohtaiset asiat: johdon aikataulutyöpajan tehtävien seuranta  

AJR merkitsee tiedoksi johdon aikataulutyöpajoissa käsiteltyjen asioiden tilanteen. Keskeiset 
asiat ovat seuraavat: 

- Hakaniemensillan suunnittelun viiveiden vaikutusten kompensointiin useita selvi-
tettäviä asioita, joita kootaan tarkempaan arviointiin työpajassa 22.9.2022 

▪ Ratkaisuilla vaikutuksia työnaikaisiin liikennejärjestelyihin sekä kunnallis-
tekniikan tilapäisjärjestelyihin 

- Rinnakkaisten hankkeiden osalta paljon epävarmuuksia, mutta hankkeita on hyvin 
tunnistettu ja yhteydenpitoon on panostettava paljon jatkossakin 

- KSS:n eteneminen pylonin osalta kriittistä, suora vaikutus allianssin töiden valmis-
tumiseen 

- YKT-toimijoiden kanssa yhteensovitettavia asioita useita, voivat usein olla koko-
aan merkittävämpiä aikataulun näkökulmasta 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Keskusteltiin lisäksi Siltasaarenkadun rakentamisen ajan-
kohdasta ja sen vaikutuksista. 

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

AJR merkitsee tiedoksi seuraavat tehdyt päätökset: 
- APR: Kustannustason huomiointi ajalta 04/21-03/22 
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- APR: Sisäiset tavoitteet: Kriittiset menestystekijät: Kustannukset 
- APR: Johtamisjärjestelmän päivitykset 
- APR: Saarten osaprojektipäällikön vaihdos 
- TJR: SuPen päivitykset 

 
5.8 Tulevat AJR:n kokousasiat 

AJR merkitsee tiedoksi tulevat kokousasiat 

• TLJ ATA-mittarin hyväksyminen siirtyy kokoukseen 21.10. 
o TLJ tasomittari on valmis ja raja-arvojen asettaminen on vielä kesken 

 

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 (R) ja mahdollisuudet (M) 
3.1 AJR-kokoukset 

• M: Otanmäen reissu-tiimiytyminen 

• M. Perjantain aamukahvit 
 

5.1 Turvallisuus 

• R: pienet tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet 

• M: Jarkko Meriläinen ottaa turvallisuuspäällikön tehtävät 

• M: havaintojen määrä 

• M: Ideakisa työmaa-aitojen sulkemisesta? 

• M. Turvallisuuskysely - tapaturmataajuus -korrelointi 

• M: Turvallisuuskampanja -> APR, turvahetki 
 

5.2 MOK 

• R/M: Hakiksen maanalaiset työt 

• R: Hakanimen sillan kustannusvaikutukset myös muualle 

• R: kaikki muutokset eivät vielä näy ennusteessa 

• M: Vaikutusten lieventäminen uusilla vaihtoehtoisilla ratkaisuilla, mm. rata 
 

5.3 Talous 

• M: Ennusteen parantaminen osaprojektien kautta, mm. tarkennettujen määräennus-
teiden kautta 

• R: Aikataulun venymisen vaikutukset/tarpeet muutossuunnittelulle 

• R: Piilevien, ei vielä järjestelmissä mutta tiedossa olevien kustannusten esille tuomi-
nen - mikä on varsinainen maali (indeksien vaikutusten) 

 
5.4 Suunnittelu 

• R: Luovutusten loppuunsaattaminen 
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• R: Hakaniemen sillan suunnitteluaikataulun pitävyys 

• R/M: Poikkeaminen perustellusti suunnitteluperusteista 
 

5.5 Kaupunkiliikenne/KYMP -rajapinta-asiat 

• M: Seurataan riskejä yhdessä KSA/Kaupunkiliikenne/KYMP 
 

5.6 Aikataulutilanne 

• M: Monta uutta ajatusta aikataulutyöpajasta 

• R: Rinnakkaishankkeet? 

• M: Siltasaarenkadun rakentamisen siirto myöhempään ajankohtaan. Liikenteelliset 
haasteet? 

 

7. Kokouksen päätösten kertaus 

Kerrattiin kokouksen päätökset. 
 

8. AJR:n oman toiminnan arviointi 

Hyvää 

• Hyvä kokous, hyvät ja avoimet keskustelut, hyvät nostot 

• Turvallisuus ja talous hyviä aiheita 

• Kattavat riskit ja mahdollisuudet tunnistettu 

• Onnistumisen nostot 

• Korkealaatuinen aineisto 

• Hyvä kokoushenki 
 
Kehitettävää 

• Kokonaiskuvan terävöittäminen erityisesti kustannusten osalta 

• Tuodaan esille myös ”worst case scenariot” 
 

9. Seuraavat kokoukset  

- 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 10:58 


