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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 61 

Aika 21.10.2022 klo 8:15-11:00     

Paikka Lähikokous nh Siika (+Teams)  

Osanottajat Ville Alajoki (pj.) 
Artturi Lähdetie (vpj.) 
Peter Molin 
Elina Väistö 
Elise Ruohonen 
Aleksi Laine 
Kati Kiyancicek 
Juha Saarikoski 
Liisa Taskila  
Jussi Takamaa 
 

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

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

Heikki Putkonen (läsnäolooik.) 

Lauri Hänninen (läsnäolooik.) 

Juuso Kuusinen (läsnäolooik.) 

 
 
 
Asiantuntijat: 
Arja Kivinen (4.1)  
Jussi Kainulainen (5.3) 

 

YIT 
Kaupunkiliikenne 
 
Sitowise 
 
Sitowise 
KYMP 
YIT 
 

 

Vara / poissa 
 
 
 
 
 
 
 

Reetta Putkonen 
Jarkko Karttunen 

Outi Säntti 
Jouni Kekäle 
Emil Matintupa 
Ari Bergström 
Jannis Mikkola 
Mikko Rislakki 
 

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

 Marko Jäntti 
Jaakko Rekola (läsnäolooik.) 

 
 
 

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: Elise Ruohonen 
- Asia&Teams-Kalle: Aleksi Laine 
- Kello-Kalle: Kati Kiyancicek 
- Päätös&Viesti-Kalle: Peter Molin 
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2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen #60 (23.9.2022) muistio. 

 

3. Päätösasiat  

3.1 TLJ-ATA -mittarin asettaminen 

Päätösesitys:  
AJR päättää hyväksyä TLJ-ATA -mittarin (aiemmin nimetty "seurantatyökalun kehittäminen") 
osaksi ATA-tavoitetta "Työmaan haittojen hallinta" seuraavasti: 

- ATA-mittarin raja-arvot seuraavasti; ATA -100: mittaustulos 55 %, ATA 0: mittaustulos 75 
%, ATA +100: mittaustulos 95%. 

- Mittaustulos on painottamaton summa kaikista oikein-havainnoista per kaikista havain-
noista (eli "kaikkien mittausten oikein-havaintojen summa / kaikkien mittausten kaikkien 
havaintojen summa") koko mittausten suorittamisen ajanjaksolta, joka on määritelty seu-
raavassa kohdassa. 

- Mittauksia suoritetaan ajanjaksolla 11/2022-12/2025. APR voi päättää mittausten jatkami-
sesta pidempään tai lopettamisesta aiemmin, mikäli projektin aikataulu muuttuu nykyi-
sestä siten, että merkittävät liikennejärjestelyt päättyvät aiemmin tai jatkuvat pidempään. 

- Mittausten suoritusajankohdat vuosittain ovat huhtikuu, elokuu ja marraskuu. Ensimmäi-
nen mittaus suoritetaan 11/2022. 

- Mittausten suorittamisen menettelyt ja toimintatavat kuvataan liitteenä 1 olevassa TLJ-
mittarin käyttöohjeessa (versio 10.10.2022). Ohjetta päivitetään tarvittavilta osin hank-
keen edetessä. Ohjeen päivitykset tuodaan APR:n tietoon aina ennen uutta mittauskertaa. 
Merkittävät tai laatutasoon/pisteytyksen tasoon vaikuttavat muutokset hyväksyy APR aina 
ennen uutta mittauskierrosta. 

- Mittaukset suorittaa APR:n nimeämät kolmikannan edustajat (tilaaja, suunnittelija, raken-
taja). 

- Mittauksissa olevat havainnot, joista mittausta suorittava kolmikanta tekee keskenään eri-
laisia tulkintoja tai on eri mieltä, käsitellään viipymättä mittauskierroksen jälkeen erilli-
sessä palaverissa. Viime kädessä erimielisyyden havainnon tai mittauksen tuloksesta rat-
kaisee APR. 
 

Tausta/ perustelut: 

Allianssi on yhdessä kaupungin kanssa kehittänyt vuosien 2021-2022 aikana TLJ-mittarin, 
jonka tuloksiin tämä ATA-mittari on sidottu. Alunperin itse kehitystyöstä kaavailtiin mitattavaa 
tavoitetta, siis ATA-mittaria, mutta työn edetessä päädyttiin, että ATA-mittariksi otetaan vain 
kehitetyllä mittausjärjestelmällä arvioitava projektin työnaikaisen liikenteen järjestelyjen to-
teutuksen taso. 
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Itse mittausjärjestelmän kehittäminen on ollut merkittävä panostus ja lopputulos on alalla 
uraauurtavaa työtä. Koska kyse on uudesta menetelmästä, kesällä-syksyllä 2022 suoritetuista 
testimittauksista huolimatta, menetelmä tulee kehittymään käytön aikana niin allianssissa, 
kuin toivottavasti muissa kaupungin hankkeissa. Tästä syystä myös TLJ-mittarin käyttöohje tu-
lee täydentymään hankkeen edetessä. Kuitenkin mittarin kehittämistä ei enää allianssin toi-
mesta tehdä. Ainoastaan TLJ-mittarin virheiden ja puutteiden korjaaminen tehdään allians-
sissa osana mittarin käyttöä ja hankkeen TLJ-toiminnan ohjaamista ja johtamista. 

TLJ-mittarin kehittäminen on ollut tässä päätöksessä mainitun työryhmän (ks. vastuuhenkilöt) 
työn tulos. ATA-mittarin määrittelyjen osalta työryhmää on tukenut APR:n asettama edusta-
jisto syksyn 2022 aikana. 

Päätös: AJR päätti esityksen mukaan TLJ-ATA-mittarin raja-arvoineen. 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu: Esitettiin kiitokset työryhmälle asian valmistelusta. 

4. Keskusteltavat asiat 

4.1 Riskien ja mahdollisuuksien tilanne 

AJR merkitsee tiedoksi ja keskustelee projektin riskien- ja mahdollisuuksien hallinnan tilan-
teesta.  
 
Projektin tilanteen osalta huomionarvoisia asioita ovat mm: 

o riskien ja mahdollisuuksien odotusarvojen summa on pienentynyt 
o syksyn aikana tarkentuvat merkittävät kokonaisuudet ovat suunnitelmien 

määräriski ja suunnitteluratkaisuihin liittyvät riskit 
o Hakaniemensillan riski, erillisen käsittelyn tuottamat jatkotoimenpiteet 

 
Rima-toiminnan osalta huomionarvoisia asioita ovat mm: 

o Vastuullisuus -näkökulman korostaminen rima-työssä 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Toivottiin nostoja toimenpiteistä ja tapahtumista, joilla on 
ollut riskipottia pienentävä vaikutus merkittävien riskien kohdalla. Riskivarauksen kehittymi-
nen ja ennusteeseen mukaan ottaminen ovat tärkeitä myös motivoinnin kannalta.  

 

5. Tiedoksi annettavat asiat 

5.1 Muutoslokin tilannekatsaus  

AJR merkitsee tiedoksi katsauksen suunnittelussa ja rakentamisessa havaittuihin merkittäviin 
muutoksiin. 

Muutoslokilla tuodaan näkyville tapahtuneita muutoksia teknisissä ratkaisuissa tai olosuh-
teissa, joilla on selkeä vaikutus kustannuksiin. Muutoksen esiin tuominen mahdollistaa sen 
seurannan ja hallinnan. Kaikki muutokset eivät ole pelkästään negatiivisia, vaan myös esimer-
kiksi innovoinnin tai parempien olosuhteiden kautta saavutetaan säästöjä. Myös näiden esiin 
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tuominen on tärkeää, jotta kokonaisuus pysyy hallinnassa sekä pystytään osoittamaan jatku-
vaa kehitystyötä. Muutoslokin tuloksena pystytään muodostamaan käsitys teknisen riskin to-
teutumisen kustannusvaikutuksista osaprojektikohtaisesti ja jollakin tasolla myös hankeosa-
kohtaisesti. Muutoksia raportoitu tähän mennessä noin 140 kpl. 
 
Merkittävimmät kustannuksia nostavat muutokset tähän mennessä:  
- Hakaniemensillan teräsmäärien kasvu 
- Hakaniemensillan, Merihaansillan ja Näkinsillan valaistus jääneet huomioimatta tavoite-

kustannuksessa 
- Näkinsillan perustuksen T3 ja olemassa olevan JV-viemärin yhteentörmäys 
- Koirasaarentien itäosan uuden tukimuurin lisätarve 
 
Merkittävimmät kustannuksia laskevat muutokset tähän mennessä: 
- Ruoppaukset Hakaniemenrannassa, määrien pienentyminen 
- Koirasaarentien tukimuurin tarve poistui 
- Radan betonimäärissä määrälaskentavirhe 
- Siltavuorenrannan eri rakenteiden yhdistäminen  

 
5.2 Yleisen kustannuskehityksen ennusteen päivitys  

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

- Ennuste laski edellisestä pääasiassa metallien kustannustason laskun johdosta 
- Betoni on nyt menossa ylös, erityisesti sementin osalta hintapainetta 

 
5.3 Turvallisuuden kuukausiraportti 09/2022  

AJR merkitsee tiedoksi Turvallisuuden kuukausiraportin 09/2022. 

Käytiin läpi turvallisuuspoikkeamien tutkintalomakkeita sekä turvallisuushavaintoja syyskuulta. 
Kerrottiin lisäksi käynnissä olevista ajankohtaisista toimenpiteistä turvallisuuden paranta-
miseksi. 

5.4 Suunnittelun tilannekatsaus 

AJR merkitsee tiedoksi suunnittelun tilannekatsauksen. 
- Hakaniemensillan suunnittelun tilanne on siinä vaiheessa, että viime viikon alkuun men-

nessä saatiin ratkaistua suurimmat tekniset kysymys eli teräspunosten mitoitus sekä teräs-
rakenteen vaarnatappien ja betonikannen liitos. Näiden kysymysten ratkettua seuraava 
vaikea asia on ollut teräspalkkien ylälaipan kuormituksen jakaminen betonikannelle. Eli 
tekemistä on vielä paljon eivätkä kaikki riskit lisämyöhästymisestä ole välttämättä poistu-
neet. Esimerkkinä kriittisestä suunnittelukohteesta on asennuspukkien suunnittelu, jossa 
on ratkottu teknisiä kysymyksiä jokaisessa suunnittelukokouksessa. Myös sillan verhoilun 
(koostuu tuhansista erimuotoisista ohuista teräslevyistä) suunnittelu on työmäärältään 
erittäin suuri ja betonirakenteen läpi menevien putkien aiheuttamat rasituspiikit pitää 
käydä läpi.  
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- Kuten tilannekuvassa kerroin niin muita suunnittelun painopistealueita tällä hetkellä ovat 
yhteensovitus, suunnitelmien luovutus ja työnaikaisen suunnittelun organisointi. Yhteen-
sovitusta tehdään sekä hankkeen sisäisesti (esim. maadoituksen koonti yhteen eri tekniik-
kalajeilta), että ulkoisesti esim. KSS:n kanssa. Luovutus etenee mutta usein joku yksittäi-
nen asia (esim. Vektor.I.O mallien siivous) viivästyttää luovutusta. Työnaikaisen suunnitte-
lun organisointi on tasapainoilua riittävien resurssien ja niistä syntyvien kustannusten 
kanssa.  

o KSS, KaPa ja Korkeasaaren hankkeiden yhteensovituksen tehtävät on koottu big 
roomin seinällä olevalle Kanban taululle.  Tällä pyritään varmistumaan siitä, että 
kokonaisuus on hallinnassa tehtävien hallinnan kautta. Yhteensovitusta on tehty 
eri hankkeiden välillä koko ajan mutta kokonaiskuva on ollut hajanainen. Finken-
sillan kohdalla olemme sopineet niin, että meidän lähtötietotoimituksen jälkeen 
WSPn lopulliset suunnitelmat tulevat KSAlle tiedoksi ja meidän suunnitelmien päi-
vitystarpeen arvioimiseksi. Tämän lisäksi KSAn tuotanto sopii yhteisen yhteensovi-
tuskatselmuksen KSS:n valvojan kanssa ennen sillan valua, jolloin voimme vielä 
yhdessä varmistua siitä, että kaikki rata- ja teknisten järjestelmien varaukset ovat 
tulossa siltavaluun mukaan 

o Suunnittelun tilannekuva on hyvä seurata Louhi-palvelun kautta. Palveluun pitää 
olla kirjautunut, että aineisto aukeaa. Palvelussa on nyt Hakaniemen, Saarten eli 
kadun ja Radan sekä Siltojen osaprojektien tilannekuva. 

- Tällä hetkellä selvityksessä ovat radan ylittävien suojateiden vaatimien muutosten suun-
nittelu- ja rakentamiskustannukset. Näkemyksen mukaan kyseessä on tilaajan riski, joka 
johtuu muuttuneista ohjeista / suunnitteluperusteista. 

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

AJR merkitsee tiedoksi seuraavat tehdyt päätökset: 
- APR: TLJ-ATA -mittarin esittäminen AJR:n hyväksyttäväksi  
- APR: Liikennevalojen käyttöönotto  

 
5.6 Tulevat AJR:n 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  
- TLJ-mittarin ohjausvaikutus ei ole riittävä, koska mittaukset tehdään harvaan. Tapahtuu 

"joulusiivousta" TLJ-mittausta varten 
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- Kustannuskehitys: energia, sementti ja inflaation vaikutus ansiotasoindeksiin 
- Talven tulon vaikutus työturvallisuuteen ja liikennejärjestelyihin; koko alueen turvallisuus 

ja hoitovastuut 
 
Mahdollisuudet 
- TLJ-mittarin onnistuminen, paitsi mittarina, myös kannustimena toiminnalle ja onnistunei-

den järjestelyiden myötä lähteenä positiiviselle julkisuudelle! 
- TLJ-mittarin onnistuneen luomisprosessin tuomat opit ja hyvä fiilis! 
- Riskienhallinnan prosessi toimii ratkaisuhakuisesti 
- Muutoslokin hyödyntäminen kehitysvaiheen arvioinnissa tulevaisuutta varten 
- Turvallisuuden varautuminen talveen, pimeään ja liukkauteen; tuotu esille ja saatu vasta-

kaikua - asian edelleen edistäminen kampanjalla (mestavartti) 
 

7. Kokouksen päätösten kertaus 

Kerrattiin kokouksen päätökset. 
 
 

8. AJR:n oman toiminnan arviointi 

Hyvää 
- Hyvä kokous ja positiivinen henki. 
- Positiivisia asioita myös viestittäväksi. 
- Pysyttiin aikataulussa, riittävän väljä kokous. 
- Hyviä informatiivisia asioita, joita ehdittiin keskustella läpi. 
- Päätösasia saatiin hyvin päätettyä. 
 
Kehitettävää 
- Etänä huono ääniyhteys. 
 

9. Seuraavat kokoukset 

- 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) 
- Pe 13.1. klo 10:45-12:30 (infokokous) 

 

10. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.34 


