Allianssin johtoryhmä
Kokous 1
Aika:
Paikka:
Läsnä:

17.8.2017 klo 11:30 – 13:00
HKL:n pääkonttori, Toinen linja 7 A (6. krs)
Ville Lehmuskoski (pj.)
HKL
Raimo K Saarinen
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Harri Tanska
Espoon kaupunkitekniikan keskus
Pauliina Kuronen
Espoon kaupunkitekniikan keskus
Juha Saarikoski
Raide-Jokeri
Kalle Toropainen
VR Track
Laura Järvinen
Sito
Peter Molin
Ramboll Finland
Jyrki Oinaanoja
Raide-Jokeri
Susanna Leinonen (siht.) Raide-Jokeri

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimi Ville Lehmuskoski ja sihteerinä Susanna Leinonen.
Puheenjohtajan rooli tulee olemaan kiertävä.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. AJR välivaiheessa
Allianssin johtoryhmä sopi AJR-nimen käytöstä, muistion hyväksyntäperiaatteista sekä AJR:n
ja tilaajan johtoryhmän rooleista.
Päätös
-

Allianssin johtoryhmästä käytetään jo välivaiheessa nimeä AJR.
Muistiot hyväksytään ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
Hyväksytyt muistiot ovat julkisia.
Tiedotettavat asiat ovat esillä omana asiakohtanaan.
Tilaajan johtoryhmä vastaa projektin laajuuden muutoksista sekä tilaajan resursseista.
AJR vastaa allianssin toiminnan johtamisesta.

3. Suunnittelun sopimustilanne
Juha Saarikoski esitteli Raide-Jokerin suunnittelun sopimustilannetta. Välivaiheen sopimus
allekirjoitetaan viikolla 34. Sopimus on voimassa kehitysvaiheen sopimuksen laatimiseen

saakka, ja sen maksuperusteena ovat allianssin maksuperusteet.
Päätös:
Merkitään saatu informaatio tiedoksi.

4. Välivaiheen tehtävät
Jyrki Oinaanoja esitteli välivaiheen organisaation, alustavan suunnittelualuejaon, välivaiheen
tehtävät sekä aikataulun.
-

-

-

Organisaatiokaavioon liitetään myöhemmin toteuttaja.
Käyttöönottoprosessi pidetään mukana alusta saakka.
Bussilinjan 550 liikennöinti otetaan huomioon liikennesuunnittelun sekä
katusuunnittelun tekniikka-aloilla. Kehitysvaiheessa perustetaan tätä varten oma
ryhmä, jossa on mukana myös toteuttaja.
Allianssin projektiryhmä (APR) tarkentaa suunnittelualuejakoa katukohtaisella
jaottelulla.
Organisaatiokaaviossa esitetty avainhenkilö vastaa omasta tekniikka-alastaan koko
hankkeen osalta. Pienemmille osa-alueille tulee omat vastuuhenkilöt.
Välivaiheen tehtävät on jaoteltu kiireellisyysjärjestyksen mukaan. APR tarkentaa
tehtävien aikataulutusta.
APR tarkentaa välivaiheessa hankkeen rajausta.
APR laatii esityksen kehitysvaiheen (KAS-vaiheen) alustavasta organisaatiosta,
aikataulusta ja budjetista. Koko hankkeen aikataulu tarkentuu KAS-vaiheen
loppupuolella, jolloin toteuttaja on mukana.
Tiedonhallintasuunnitelma on tekeillä.

Päätös
Merkitään saatu informaatio tiedoksi.

5. Suunnittelun kuukausiraportointi ja laskutus
Juha Saarikoski esitteli ehdotuksen kuukausiraportin sisällöstä.
Päätös:
AJR hyväksyy esitetyn raportointimallin jatkokehityksen pohjaksi.

Kuukausiraportin runko on hyvä. AJR halusi lisäksi raporttiin seuraavia aiheita:
-

hankkeella pidetyt katselmukset
avaintulosalueiden toteutunen
arvoa rahalle -tiivistelmä
resurssitarpeet, kriittiset hankinnat yms.
suunnittelun valmiusaste (tekninen ja taloudellinen)
ulkoiset ja sisäiset riskit, merkittävistä riskeistä sanallinen kuvaus (mm. suunnitelma/ kaavavalitusten vaikutus aikatauluun)
rakentamisvaiheessa myös työturvallisuus
mediaseuranta-kohtaan myös mediahuomion luonne
karttapohjainen/visuaalinen työkalu tukemaan kirjoitettua raporttia.

-

APR kokouksen jälkeen projektipäällikkö kokoaa AJR:lle myös tiiviin viikkoraportin (max puoli
A4).

6. Hankinnat välivaiheessa
AJR päätti allianssin projektiryhmän, palvelutuottajan sekä AJR:n hankintavaltuuksista
välivaiheessa.
Päätös
-

AJR:lle esitetyt hankintavaltuudet voidaan hyväksyä. APR tiedottaa AJR:ää tulevista
isoista hankinnoista (100 000 € – 200 000 €)
APR ylläpitää hankinnoista hankintaluetteloa, jonka se esittelee AJR:lle
Kiireellisistä yli 200 000 € hankinnoista tehdään päätös sähköpostitse AJR:n jäsenten
kesken.

-

7. Toteuttaja valintaprosessi
Juha Saarikoski esitteli tilannekatsauksen toteuttajan valintaprosessista.
-

Viikolla 34 pidetään hankinnan ja sopimuksen esittelytilaisuudet.
Tarjoajia on jäljellä kolme (Skanska vetäytynyt)
Tilaajan ja tuottajan väliset kehitystyöpajat pidetään syyskuun aikana. Lopulliset
tarjoukset saadaan syyskuun lopulla.
Hankintapäätös toteuttajan valinnasta pyritään tekemään lokakuun loppuun
mennessä.
Kaupallisissa neuvotteluissa on mukana myös suunnittelijan edustaja.

Päätös
Merkitään saatu informaatio tiedoksi.

8. Muut asiat
Jyrki Oinaanoja esitteli varikkosuunnittelun (optio) tilannekatsauksen.
-

Suunnitteluryhmällä on varikkosuunnittelun tarjous työn alla ja se allekirjoitetaan
viikolla 34. Arkkitehtitoimistoksi on valikoitumassa Arkkitehtitoimisto APRT.
Espoo on jo tehnyt päätöksen varikkojen suunnitteluvaiheesta. HKL tekee päätöksen
syyskuun johtokunnassa.

Päätös
Merkitään saatu informaatio tiedoksi.

9. Seuraavat kokoukset
AJR 2 15.9.2017 klo 9.00–11.00, HKL:n pääkonttori
AJR 3 23.10.2017 klo 12.00 – 14.00, Big Room
AJR 4 22.11.2017 klo 9.00 – 11.00, Big Room

Ville Lehmuskoski
HKL

Raimo K. Saarinen
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön
toimiala

Harri Tanska
Espoon kaupunkitekniikan keskus

Pauliina Kuronen
Espoon kaupunkitekniikan keskus

Kalle Toropainen
VR Track Oy

Laura Järvinen
Sito Oy

Helmer Berndtson
Ramboll Finland Oy

