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ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ
21.12.2017

klo 09:00 – 10:50

Big Room / Artic XL
Ville Lehmuskoski
Raimo K. Saarinen
Harri Tanska, pj
Pauliina Kuronen
Jouni Kekäle
Jarkko Salmenoja
Harri Yli-Villamo
Laura Järvinen
Helmer Berndtson
Juha Saarikoski
Katja Pekkanen, s
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HKL
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Espoon kaupunkitekniikan keskus
Espoon kaupunkitekniikan keskus
VR Track Oy
YIT Rakennus Oy
VR Track Oy
Sito Oy
Ramboll Finland Oy
Raide-Jokeri
Raide-Jokeri

Päätettävät asiat
Päätettiin asettaa kehitysvaiheessa palveluntuottajien kokonaiskustannusarvioksi 18,5 M€.
Tilaajaorganisaation kustannukset kehitysvaiheessa ovat noin 1,2 M€ ja lisäksi hankkeen
yleiskuluja jyvitetään varikoille ja liittyville hankkeille noin 1,0 M€. KAS-vaiheen
kustannusarvion nousu ei muuta suunnittelun kokonaiskustannuksia (26,5 M€), vaan
tavoitteena on saavuttaa KAS-vaiheessa korkeampi valmiusaste (55 %) ja siten varmistaa
tavoitekustannuksen realistisuus. KAS-vaiheen pitenemisellä (12 kk  14 kk) ei ole vaikutusta
hankkeen kokonaisaikatauluun.
Päätettiin hyväksyä kehitysvaiheen projektisuunnitelma suoraan dokumenttiin tehdyillä
korjauksilla. Todettiin, että henkilötyö budjetoidaan esim. SKOL-luokkia hyödyntäen, mutta
tuntiseurantaa tehdään henkilötasolla. APR rakentaa käytännön, jonka avulla suunnittelun
valmiusastetta voidaan mahdollisimman luotettavasti seurata.
Päätettiin hyväksyä kehitysvaiheen johtamisjärjestelmä suoraan dokumenttiin tehdyillä
korjauksilla. Lisättiin kirjaus, jonka mukaan jokainen projektilla työskentelevä henkilö
hyväksytetään projektipäälliköllä. Hankkeen laajuuskysymyksiä käsitellään sekä tilaajan
johtoryhmässä, että AJR:ssä – AJR hyväksyy muutoksen vaikutuksen, mutta tilaaja määrittää,
suoritetaanko esitetty laajuusmuutos. Lisäksi määritettiin hankintaraja 1,0 M€, jonka yli
menevät hankinnat AJR hyväksyy.
Päätettiin hyväksyä kehitysvaiheen vakuutusstrategia suoraan dokumenttiin tehdyillä
korjauksilla. Todettiin, että kilpailuttamisvaiheessa täytyy vielä keskustella mm.
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toteutusvaiheen keston vaikutuksesta vakuutuksen hintaan, omavastuuosuuksista ja
vakuutuksen maantieteellisestä rajauksesta.
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Muut asiat
Päätettiin AJR:n jäsenten syventymisalueet seuraavasti:
AJR:n jäsen
Syventymisalue
 Julkisuuskuva ja viestintä
Ville Lehmuskoski
 Sujuva yhteistoiminta kaupunkien viranomaistahojen kanssa, Espoo
Harri Tanska


Hankkeen rajaus, Espoo

Raimo K. Saarinen





Sujuva yhteistoiminta kaupunkien viranomaistahojen kanssa, Hki
Yhteistyö putki- ja johtojärjestelmäomistajien kanssa, Hki
Hankkeen rajaus, Hki

Pauliina Kuronen




Hankkeen aikatauluhallinta
Yhteistyö putki- ja johtojärjestelmien omistajien kanssa, Espoo

Helmer Berndtson
Laura Järvinen



Tekniset ratkaisut ja vaihtoehtovertailut




Käyttöönotto ja riskienhallinta
Suunnittelun valmiusasteen seuranta

Kalle Toropainen
Jouni Kekäle



Allianssikyvykkyys ja integrointi




TAS-sopimuksen valmistelu
Tavoitekustannuksen asettaminen

Jarkko Salmenoja





Hankkeen tavoitteet ja ATA-mittarit
Tavoitekustannuksen asettaminen
Hankintastrategia

Sovittiin, että projektipäällikkö viestii projektille eteenpäin nimetyt vastuualueet ja ohjeistaa
lisäämään ”kummit” vastuualueeseen liittyvien ryhmien kokousjakeluun mukaan.
Sovittiin, että projektin tilanne käydään läpi kuukausittain AJR:n kokouksessa, ja se lisätään
vakiokohdaksi mukana asialistalle. Aineisto toimitetaan AJR:n jäsenille etukäteen asialistan
mukana.
Sovittiin, että seuraavan kokouksen puheenjohtajana toimii Laura Järvinen.
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Itsearviointi
Mikä meni hyvin?
 Hyvä keskustelu, ratkaisuhakuista
 Vähitellen asioita, joista voidaan keskustella
 Hyvin valmisteltu +++
 Hankkeen etenemisen kannalta paljon asioita, päästiin eteenpäin
 Keskusteltiin oikean tasoisista asioista
 Budjetti hyväksyttiin
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Saatiin päätettyä kaikki tarvittavat asiat
Osallistujat olivat valmistautuneet hyvin

Missä jäi parantamisen varaa?
 M-filesiin olisi hyvä tutustua etukäteen +++ (järjestetään ennen ensi kokousta klo 8:309:00 M-files perehdytys)
 Pitäisi valmistella paremmin M-filesin käytäntöjä
 Asialistalle lisäksi ”Muut asiat”, jotka myös toimitettu etukäteen asialistalle
 Sihteeriksi joku muu kun projektipäällikkö?

Harri Tanska
Espoon kaupunkitekniikan keskus
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