
 
 

Allianssin johtoryhmä 
Kokous 4 
Aika: 22.11.2017 klo 8.15 - 10.00 

Paikka: Big Room, Valimotie 1 

Läsnä: Ville Lehmuskoski HKL 
Harri Tanska  Espoon kaupunkitekniikan keskus 
Pauliina Kuronen Espoon kaupunkitekniikan keskus 
Raimo K. Saarinen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 
Kalle Toropainen VR Track Oy 
Jouni Kekäle (pj.) VR Track Oy 
Jarkko Salmenoja YIT Rakennus Oy  
Jannis Mikkola  Sito Oy 
Jani Saarinen  Vison Oy 
Helmer Berndtson Ramboll Finland Oy   
Katja Pekkanen Raide-Jokeri 
Juha Saarikoski Raide-Jokeri 
Jyrki Oinaanoja Raide-Jokeri 
Susanna Leinonen (siht.) Raide-Jokeri 

Jakelu: Osallistujat 
 Laura Järvinen Sito Oy 
  

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Jouni Kekäle ja sihteerinä Susanna Leinonen. 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2. Edellisen kokouksen muistio 
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 23.10.2017 pidetyn kokouksen muistio.   

3. Päätösasiat  
Projektipäällikön ja APR:n valinta 

Päätösesitys:  
– Valitsemme projektipäälliköksi toteuttajan edustajan Katja Pekkasen. 
– Valitsemme APR:n jäseniksi seuraavat henkilöt: Katja Pekkanen, Juha Saarikoski, 

Eleonoora Salminen, Lotta Koski-Lammi, Paula Tiainen, Jyrki Oinaanoja ja Jere 
Keskinen. 



 
 

 
APR:n kokoonpano pidetään tarkoituksella tiiviinä. Kokoonpanossa on mukana tilaaja- ja 
tuottajaosapuolia, joilla on taustaa myös suunnittelusta ja suunnittelunohjaamisessa. 
Tarpeen vaatiessa suunnittelupuolta vahvistetaan KAS-vaiheen alussa. 
 
Päätös: 
Hyväksyimme Katja Pekkasen Raide-Jokeri hankkeen projektipäälliköksi. 
Hyväksyimme esityksen APR:n kokoonpanosta. 

4. Keskusteltava asiat 
AJR:n kokoonpano ja roolitus: 

APR esittää, että jokaiselle AJR:ssä olevalle henkilölle nimettäisiin oma syventymisalue. 
Menettelyn etuina olisi mm.: 

– AJR:n edustajat pääsevät lähemmäs projektin konkreettista tekemistä ja ovat siten 
enemmän läsnä 

– Projektilla työskentelevät henkilöt näkevät, että johto on sitoutunut hankkeeseen ja 
sen tavoitteisiin 

AJR:n näkemys on, että tiivis mukanaolo hankkeessa on tärkeää ja hankeen edun mukaista.  
APR tekee seuraavaan AJR:n kokoukseen esityksen AJR:n jäsenille soveltuvista 
syventymisalueista. 
 

AJR:n kokousten järjestelyt ja toimintatavat: 

APR esittää johtoryhmän järjestäytymiseksi ja toimintatavoiksi seuraavaa: 
– Kokouksissa on kiertävä puheenjohtaja. Joka toisessa kokouksessa puheenjohtajana 

toimii tilaajaosapuoli ja joka toisessa palveluntuottaja. 
– Projekti nimeää erillisen sihteerin kokouksiin. 
– Juha Saarikoskella on läsnäolo-oikeus AJR:n kokouksiin. 
– Kokousmuistiopohja laaditaan ennalta valmiiksi, muokataan kokouksessa ja 

allekirjoitetaan kokouksen päätteeksi.  
– Kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun edustaja tai hänen varahenkilönsä osallistuu 

kokoukseen. 

AJR:n näkemys on, että johtoryhmän järjestäytyminen voi olla esityksen mukainen. Asialistat 
ja muistiopohjat laaditaan siten, että päätösesitykset kirjataan selkeästi. Kokousmuistiot 
pyritään kirjoittamaan valmiiksi kokouksen aikana. Jos päätettäviä asioita on paljon, voidaan 
ottaa käyttöön ns. AJR:n valmistelukokoukset.  

Pöytäkirjat lisätään jatkossa M-Filesiin, jossa osapuolet voivat kuitata ne luetuksi ja 
hyväksytyksi. Hyväksymisen jälkeen puheenjohtaja allekirjoittaa muistion.  



 
 

Kokous on päätösvaltainen silloin, kun kaikilta osapuolilta on läsnä yksi henkilö. AJR:n 
jäsenten vastuulla on varmistaa, että tarvittaessa kokouksiin pääsee paikalle varamies. Myös 
AJR:n jäsenen varamiehellä on oltava valtuudet tehdä kokouksessa tarvittavat päätökset. 
Sovimme, että pääsiallisten varahenkilöiden nimet toimitetaan Katja Pekkaselle.    

 
KAS-sopimuksen tilanne 

Päätöstä työmatkojen korvaamisesta ei ole vielä tehty. Sovimme, että matkakustannusten 
korvaamisesta ei päätetä AJR:ssä, vaan asia selvitetään osapuolien kesken ennen 
sopimuksen allekirjoittamista. 

5. Suunnittelun kuukausiraportointi 
Kehitysvaiheen valmistelu on käynnissä. Tärkeimpinä tehtävinä loppuvuoden osalta ovat 
mm.: 

– projektisuunnitelma 
– hankeosajako 
– organisointi 
– aikataulutus 
– budjetointi 
– suunnitteluperusteet 
– kriittisten kohteiden tunnistaminen. 

Allianssin tekniikkaryhmät ovat esitelleet toimintaansa APR:n kokouksissa. Hankkeen 
riskienhallinnan menettelytapojen ja prosessin luonnosversio on ollut APR:n käsittelyssä ja 
APR on hyväksynyt maastotöiden turvallisuussuunnitelman. Hankkeelle on otettu 
tuotantokäyttöön tiedonhallintajärjestelmä M-Files ja säännölliset projektiperehdytykset 
hankkeen työntekijöille ovat hyvässä vauhdissa. Hankkeen avainhenkilöt osallistuvat 
Tampereella järjestettävään pikaraitiotieseminaariin 28.11.2017. 

6. Kustannusseuranta ja henkilöstömäärä 
Välivaiheen toteutuneet kustannukset ovat olleet noin 1 000 000 euroa. Budjetti lokakuuhun 
mennessä on ollut 1 065 000 euroa. Kustannuksissa ei ole mukana tilaajan henkilöiden eikä 
Big Roomin kuluja eikä myöskään Varikon suunnittelukuluja. Marraskuun aikana 
suunnittelun volyymi lisääntyy voimakkaasti. Kustannusraportointia tullaan vielä 
kehittämään KAS-vaiheen osalta. Henkilöstömäärä on yhteensä 180 henkilöä. 

7. Raide-Jokeri mediassa 
Viestintäryhmä seuraa hankkeen media- ja some-näkyvyyttä aktiivisesti. Pääasiassa 
medianäkyvyys on ollut neutraalia tai positiivista. Kaikki hankkeeseen kohdistuneet 
palautteet kanavoidaan jatkossa erilliseen palautejärjestelmään.  



 
 

8. Muut asiat  
Käynnissä olevan varikkosuunnittelun yhteydessä selvitetään mahdollisen yhdysraiteen 
tarvetta Helsingin nykyiseen raitiotieverkkoon. Päätökset yhdysraiteen rakentamisesta 
tehdään myöhemmin HSL:n toimesta. Jos yhdysraiteen suunnittelu käynnistyy, sovitaan 
tarkemmin, miten ja mistä budjetista suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan.  

9. Seuraavat kokoukset  
AJR 5 21.12.2017, klo 9.00 - 11.00, Big Room 
AJR 6 26.01.2018, klo 9.00 - 11.00, Big Room  

Sovimme, että kokouksille laitetaan jatkossa vakioaika. Se on lähtökohtaisesti joka 
kuukauden kolmas keskiviikko klo 9.00 alkaen.  

Sovimme, että seuraavan kokouksen puheenjohtaja nimetään aina jo edellisessä 
kokouksessa. Seuraavassa AJR:ssä puheenjohtajana toimii Harri Tanska. 

 

 

 

 
 
Jouni Kekäle     
VR Track Oy    
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