
 

Muistio 1 (5) 
16.12.2022   
 
Kruunusillat-allianssi 

 

 

Kruunusillat, Helsingin kaupunki 
Siltasaarenkatu 12, PL 58228, 00099 Helsingin kaupunki 
puhelinvaihde 09 310 2611, Y-tunnus 0201256-6, www.kruunusillat.fi 
 

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 63 

Aika 16.12.2022 klo 8:30-11:00     

Paikka Lähikokous nh Siika (+Teams)  

Osanottajat Ville Alajoki (pj.) 
Reetta Putkonen 
Jarkko Karttunen 

Artturi Lähdetie (vpj.) 
Jouni Kekäle 
Peter Molin 
Elina Väistö 
Elise Ruohonen 
Kati Kiyancicek 
Jussi Takamaa 
Ari Bergström 
Jannis Mikkola 
Mikko Rislakki 
 

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

 Jere Keskinen (esittelijä) 

Jari Kivi (esittelijä) 

Penelope Sala (sihteeri) 

 

Heikki Putkonen (läsnäolooik.) 

Lauri Hänninen (läsnäolooik.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiantuntijat 
Jarkko Meriläinen (4.2) 
 

YIT 
Kaupunkiliikenne 
Sitowise 
 
Sweco 
KYMP 
 

 

Vara / poissa 
 
 
 
 
 
 

Anna Tienvieri 
Juha Saarikoski 
Liisa Taskila  
Outi Säntti 
Aleksi Laine 
Emil Matintupa 
Marko Jäntti 
 
 

KYMP/MAKA 
Kaupunkiliikenne 
KYMP/RYA 
Kanslia 
YIT 
Ramboll 
KYMP/RYA 

 Jaakko Rekola (läsnäolooik.) 
Juuso Kuusinen (läsnäolooik.) 
 

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: Kati Kiyancicek 
- Asia&Teams-Kalle: Elise Ruohonen 
- Kello-Kalle: Ari Bergström 
- Päätös&Viesti-Kalle: Reetta Putkonen 
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2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen #62 (18.11.2022) muistio. 

 

3. Päätösasiat  

3.1 Kanslian AJR-jäsenten nimeäminen  

Päätösesitys: AJR päättää nimetä Kati Kiyancicekin kaupungin kanslian varsinaiseksi jäseneksi 
ja Outi Säntin hänen varajäsenekseen. 

Tausta/ perustelut: Kati Kiyancicek on vaihtanut tehtäviä ja vastaa nyt Kaupunginkansliassa 
Kruunuvuorenrannan aluerakentamishankkeesta. 

Päätös: AJR päätti esityksen mukaan nimetä Kati Kiyancicekin AJR varsinaiseksi jäseneksi ja 
Outi Säntin hänen varajäsenekseen. 

3.2 KYMP/RYA:n AJR-varajäsenen nimeäminen 

Päätösesitys: AJR päättää nimetä AJR:ään Ville Alajoen (KYMP/RYA) varajäseneksi Tomi Kota-
lan 1.1.2023 alkaen. 

Tausta/ perustelut: Tomi siirtyy KYMP/RYA:n palvelukseen Kruunusillat-tiimiin 1.1.2023 alkaen 
ja toimii Villen varahenkilönä. 

Päätös: AJR päätti esityksen mukaan nimetä Tomi Kotalan AJR varajäseneksi. Todettiin lisäksi, 
että AJR varapuheenjohtajana toimii edelleen Artturi Lähdetie. 

3.3 Sweco-konsernin rooli ja vastuut allianssissa yritysrakenteen muuttuessa 

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä Sweco Finland Oy:n (y-tunnus 2661738-3) allianssisopi-
muksen osapuoleksi nykyisen Sweco Infra & Rail Oy:n (y-tunnus 2998506-9) sijaan liitteenä 
olevan Sweco Infra & Rail Oy:n toimittaman pyynnön mukaisesti. 

Lisäksi AJR toteaa, että: 
- AJR:n päätöksellä 11.2.2022 hyväksytty aliallianssi Sweco PM Oy:n kanssa siirtyy muiden 

sopimusvelvoitteiden lailla Sweco Finland Oy:n vastuulle 
- AJR:n päätöksellä 5.6.2020 hyväksytyt aliallianssit Sweco Rakennetekniikka Oy:n, Sweco 

Architects Oy:n ja Sweco Talotekniikka Oy:n kanssa lakkaavat 1.1.2023 näiden sulautuessa 
osaksi Sweco Finland Oy:tä. 

Tausta/ perustelut: Muutoksen syynä on Swecon konsernirakenteen yksinkertaistaminen Suo-
messa yritysjärjestelyin. Osana järjestelyjä Sweco Infra & Rail Oy ja päätöksessä mainitut muut 
tytäryhtiöt sulautuvat uuteen Sweco Finland Oy:öön. 

Päätös: AJR päätti esityksen mukaan hyväksyä Sweco Finland Oy:n allianssisopimuksen osa-
puoleksi. 
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4. Tiedoksi annettavat asiat 

4.1 Yleisen kustannuskehityksen ennusteen päivitys  

AJR merkitsee tiedoksi seuraavaa: 

• Ennusteissa ei muutosta edelliseen nähden. Liitteenä 18.11.2022 laadittu raportti. 

• Ennustetta päivitetään jatkossa merkittävien muutosten ilmaantuessa tai vähintään 
kolmen kuukauden välein. 

 

4.2 Turvallisuuden kuukausiraportti 11/2022   

AJR merkitsee tiedoksi Turvallisuuden kuukausiraportin 11/2022. Keskeiset huomiot/asiat ovat 
seuraavat: 

• Turvallisuuden päätavoitteiden (liikennevalot) päivitykset tehtiin yhdessä turvallisuus-
koordinaattorin kanssa joulukuun alussa 2022.  

• Turvallisuuspoikkeamien läpikäynti kokousväliltä 

 
Kannustettiin johtoa käymään työmaalla johdon turvallisuuskierrosten lisäksi myös oma-aloit-
teisesti ja pienemmissä ryhmissä. 

 
4.3 Suunnittelutilanne 

AJR merkitsee tiedoksi suunnittelun tilannekuvan ja suunnitelmapakettien valmistumisen ete-
nemisen. Keskeiset asiat ovat seuraavat: 

- Hakaniemensillan suunnittelun tilanne ja valmistumistavoite 

o alusrakenteet: viimeksi ovat valmistuneet T3/4 suunnitelmat, joille saatiin hyväk-
syntä torstaina 1.12. Tuki valettiin 5.12.   

o kantavan teräsrakenteen suunnitelmien lopullisen valmistumisen (tarkastettu ja 
hyväksytty) on arvioitu tällä hetkellä tammikuun puoliväliin. Suunnitteluviiveestä 
ja suunnitelmien päivittymisestä johtuvasta lisääntyneestä konepajatyöstä joh-
tuen sillan teräsrakenteiden asennuksessa on tauko, kun salmen pohjoispuolelta 
tehtävät asennustyöt on saatu päätökseen. Tauon pituudesta ei ole tietoa. 

o kansirakenteen laskelmien laatiminen alkaa, kun teräsrakenne on saatu valmiiksi. 
Laskelmien valmistuminen on arvioitu nyt tammikuulle, jonka jälkeen alkaa rau-
doitussuunnittelu. Arvio suunnittelun valmistumisesta on helmikuu ja suunnitel-
mien hyväksyminen maaliskuu. 

o verhoilun ja varusteiden suunnittelu on käynnissä arkkitehdin, verhoilun toimitta-
jan ja rakennesuunnittelijan toimesta 

o Hakaniemensillan suunnittelun valmistuminen on siirtynyt maalis-huhtikuulle. 

- Hakaniemen katu- ja kunnallisteknisen suunnittelun valmistuminen: 

o Siltasaarenkadun suunnitelmien kolmikantakatselmus on perjantaina 16.12. Tämä 
on viimeinen hankeosa kolmikantakatselmuksissa. 

o Hankeosien luovutuksista noin puolet saadaan tehtyä v. 2022 puolella. Loput, pois 
lukien Näkinkulku ja uusi kortteli, luovutetaan tammikuussa 2023 
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o revisioita tehdään Näkinaukion ympärillä (valmiit 12/2022) ja Hakaniemenkadulla, 
jonka valmistuminen on ensi vuoden puolella 

- Saarten katu- ja kunnallistekninen suunnittelu valmis ja luovutettu 

o 7 revisiokokonaisuutta työn alla 

- Ratasuunnittelun valmistuminen 

o ratalaatan suunnitelmaratkaisu silloilla auki, Siltasaarenkadun ratasuunnitelmat 
voidaan hyväksyä 12/2022 kun kadun rakennussuunnitelma valmistuu 

- RSA ja tejä suunnittelun tilanne ja valmistumistavoite 

o sähkönsyöttöasemien rakennusluvat saatu pois lukien Korkeasaari, jonka raken-
nuslupa hakemus meni sisään 11/2022 

o suunnittelutyö jatkuu, seuraavat tavoitteet ovat tietoliikenne ja kamerat 02/2023, 
vahvavirtasuunnittelu 06/2023 ja sähköradan ajolankasuunnittelu 02/2024. 

 

4.4 Merkittävät hankinnat  

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

• RR Paalutus (KFS Finland Oy) 

• Betonikivet (Rudus Oy) 
  

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

AJR merkitsee tiedoksi seuraavat tehdyt päätökset: 

• APR: Taloudenhallinnan taktiikkakortin päivitys  

• APR: Siltasuunnitelmien ulkoisen tarkastuksen kustannusvastuu  

• APR: Siltasaarenkadun poisjättämisen selvitystyö  

• APR: Kustannustason huomiointi ajalta 1.4.2021 – 31.7.2022  

• APR: Opinnäytetyön hyväksyminen, Työmaaohje maadoituksesta  

• APR: Diplomityön hyväksyminen, Vedenalaisen rakentamisen laadunvarmistus  
 

5. Muut asiat 

5.1 Mahdolliset muut asiat  

AJR merkitsee tiedoksi Kulttuurisaunan tilanteen. Mittauspisteitä on lisätty ja tilanne on sta-
biili. Vielä ei kaikki tarvittavat toimenpiteet ole selvillä. 
 

 
5.2 Kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet 

Kokouksessa kirjattiin seuraavat riskit ja mahdollisuudet: 

• Kustannuskehityksen seuraamisen harventaminen katkojen jälkeen on hyvä asia, 
mutta vuoden vaihteessa ennustaminen ja ennakointi sekä rajoituslähteiden kanssa 
asian läpi käyminen erittäin tärkeää, ettei koidu riskiksi. 

• Turvallisuus on hyvin kehittynyt, vaikkakin paljon sattunut turvallisuuteen liittyviä asi-
oita ja monipuolisesti osallistetaan asiaan mutta onko osallistuminen tietotuokioihin ja 
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havaintojen tekemiseen samoja ihmisiä. Osallistaminen turvallisuuteen laajasti on 
mahdollisuus, jotta saadaan erilaisia näkökantoja.  

• Turvallisuuspoikkeamia on ollut marraskuussa, joihin ei olisi edes osin pystynyt enna-
koimaan. 

• Suunnitelmien hyväksyntä vaatii aikaa. Suunnitelmien aikataulut tiukat, jos suunnitel-
mat viivästyy, ei ehditä tehdä työn suunnittelua ja mahdollisia vaikutukset koko aika-
tauluun. Ennakointi tärkeää, jos tulee viiveitä ja suunnitelmien hyvä valmistelu tär-
keää, jotta hyväksyntä sujuvaa.  

• Kulttuurisaunan tilanne on riski.  
 

 

6. Kokouksen päätösten kertaus  

Kerrattiin kokouksen päätökset. 
 
 

7. AJR:n oman toiminnan arviointi 

Hyvää: 

• hyvä kokous 

• hyvin valmisteltu aineisto 

• kokous eteni sutjakkaasti 

• hyvä suunnittelun yhteenveto 

• hyvä viestittävien asioiden yhteenveto 
 
Kehitettävää: 

• keskustelulle olisi ollut enemmän tilaa 

• keskusteltavien asioiden lista asialistaan, jos kokouksessa jää aikaa 
 

8. Seuraavat kokoukset  

- Joululounas 22.12. klo 11:00 Ravintola Kappeli 
- Pe 13.1.2023 klo 10:45-12:30 (infokokous) 
- Pe 27.1.2023 klo 8:30-11:00 (varsinainen kokous) 

 

9. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:41 

AJR toivotti hyvää joulua, kiitokset menneestä vuodesta sekä tsemppiä tulevaan vuoteen. 


