
Allianssin johtoryhmä
Kokous 2
Aika: 15.9.2017 klo 9.00 - 11.00
Paikka: HKL:n pääkonttori, Toinen linja 7 A (6. krs)
Läsnä: Kalle Toropainen (pj.) VR Track

Raimo K Saarinen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus
Pauliina Kuronen Espoon kaupunkitekniikan keskus
Juha Saarikoski Raide-Jokeri
Ville Lehmuskoski HKL
Laura Järvinen Sito
Helmer Berndtson Ramboll
Jyrki Oinaanoja Raide-Jokeri
Susanna Leinonen (siht.) Raide-Jokeri
Liisa Kemppainen Raide-Jokeri

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimi Kalle Toropainen ja sihteerinä Susanna Leinonen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin 17.8.2017 pidetyn kokouksen muistio.

3. Päätösasiat
Liisa Kemppainen esitteli allianssin tiedonhallinnan järjestelyjen periaatteet:

- Louhi-karttapalvelu
- Quadri-palvelin
- tiedonhallintajärjestelmä.

APR esitti, että allianssin tiedonhallintajärjestelmäksi valitaan M-Files. Valintaperusteissa
korostuivat mm. seuraavat asiat:

- käyttöliittymän helppokäyttöisyys (desktop ja web)
- hakuominaisuudet ja niiden muokattavuuksien monipuolisuus
- henkilörekisterin ylläpitomahdollisuus



- päätösloki ja työnkulun seuraamismahdollisuus
- räätälöitävyys allianssin tarpeisiin.

Päätös:

AJR päättää valita M-Filesin hankkeen tiedonhallintajärjestelmäksi.

4. Tiedoksi annettavat asiat
- Välivaiheen sopimus on allekirjoitettu 29.8.2017.

- Varikkosuunnittelun välivaiheen hankinta on ollut HKL:n johtokunnan käsittelyssä
14.9.2017. HKL:n johtokunta hyväksyi esityksen tilata välivaiheen aikaisia
suunnittelutehtäviä Raide-Jokerin suunnittelijaksi valitulta Ramboll Finland Oy:n, VR-
Track Oy:n ja Sito Oy:n muodostamalta suunnitteluryhmältä. Espoon päätös
suunnittelusta on jo tehty. Varikkosuunnittelusta laaditaan oma suunnittelusopimus.

- Urakoitsijan valinta etenee aikataulussa. Tavoitteena on saada KAS-sopimus aikaan
marraskuussa.

5. Suunnittelun kuukausiraportointi ja laskutus
- APR on laatinut kuukausiraportin. Kokousvälillä APR on:

§ tarkentanut organisaatiokaaviota ja lohkojakoja
§ sopinut kokouskäytännöistä, kaikissa tekniikka-alaryhmissä on APR:n jäsen mukana
§ tunnistanut välivaiheen päätehtävät (tekniset ja hallinnolliset) sekä tärkeimmät ja

välivaiheen alussa laadittavat dokumentit, joiden laadinta on jo aloitettu
§ tunnistanut tarpeen sisäisen viestinnän tehostamisesta.

- Viestinnässä ja raportoinnissa kiinnitämme huomiota visualisuuteen.

- Kiinnitämme huomiota hankkeen aikataulu- ja kustannusseurantaan.

- Tilaajaosapuolen henkilöstöbudjetin käsittely allianssissa:

§ Tavoitteena on, että tilaajan henkilöstöbudjetti sisällytettäisiin allianssin
tavoitekustannuksiin. Henkilöiden rajaus on päätetty jo tilaajan johtoryhmässä.

- APR ylläpitää hankintaluetteloa:

§ APR tarkentaa matkakustannusten korvausperiaatteita. Tarvittaessa tehdään
vertailulaskelmia eri vaihtoehtojen välillä.

- Viikkoraporttikäytäntö todettiin toimivaksi. APR pitää viikkoraportin laajuuden samana
jatkossakin.



6. Muut asiat
- Hankkeen turvallisuuskulttuuri pidetään alusta saakka korkeana. APR laatii yhtenevän

esityksen hankkeen perehdytysmateriaalista, jossa käydään läpi myös turvallisuusasiat.

- Sähköpostin etuliitteissä käytämme RJ-lyhennettä.

- Graafinen ohje on työn alla

- Hankkeen nimi on Raide-Jokeri. Kun raitiotie alkaa kulkea, tulee sen nimeksi Pikaraitiotie
550.

- AJR:n jäsenille voidaan luoda kummirooli esimerkiksi kehitysvaiheen alussa. Asiaan
palataan kehitysvaiheen käynnistyessä.

7. Seuraavat kokoukset
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 Raimo K. Saarinen
HKL Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön

toimiala

Harri Tanska Pauliina Kuronen
Espoon kaupunkitekniikan keskus Espoon kaupunkitekniikan keskus

Kalle Toropainen Laura Järvinen
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