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ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ 

10.4.2019      klo 8:30 – 11:30 

Big Room / Artic XL 
 
Ville Lehmuskoski 
Reetta Putkonen 
Harri Tanska 
Pauliina Kuronen, pj 
Jarkko Salmenoja 
Antti Korhonen 
Jouni Kekäle 
Jyrki Kataja 
Kalle Toropainen 
Laura Järvinen 
Peter Molin 
Juha Saarikoski 
Ari Bergström  
Jyrki Oinaanoja 

HKL 
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 
Espoon kaupunkitekniikan keskus 
Espoon kaupunkitekniikan keskus 
YIT Suomi Oy 
YIT Suomi Oy 
NRC Finland Oy 
NRC Finland Oy 
NRC Finland Oy 
Sitowise Oy 
Ramboll Finland Oy 
Raide-Jokeri 
Raide-Jokeri 
Raide-Jokeri 

 

1 Tilannekuvaseinä 

Tavoiteaikataulu: 8:30 – 9:15    Toteutunut: 8:30 – 9:20 

Aloitetaan AJR:n ylimääräinen TAS-sopimusliitteitä käsittelevä kokous 
tilannekuvaseinäkatsauksella.  

2 Edellisten kokousten muistiot 

Tavoiteaikataulu: 9:15 – 9:20    Toteutunut:  9:22 – 9:23 

Hyväksytään edellisen kokouksen muistio. 

Kokousmuistioon 3.4.2019 annetut kommentit: 
- osallistujalistalta puuttunut Artturi Lähdetie/HKL 
 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio annetuin kommentein.  
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3 TAS-sopimuksen hyväksyttävät liitteet 

3.1 TAS-sopimuksen aikataululiite 

Tavoiteaikataulu: 9:20 – 9:25    Toteutunut:  9:29 – 9:30 

Päätösesitys: Hyväksytään, että TAS-sopimuksen liitteeksi ei liitetä yleisaikataulua eikä 
hankeaikataulua vaan korvataan ne sopimustekstiin sisällytettävällä aikataululla.  

Päätös: Päätetään esityksen mukaan.  

3.2 Korvattavat kustannukset 

Tavoiteaikataulu: 9:25 – 9:30     Toteutunut: 9:31 – 9:42 

Päätösesitys: Hyväksytään TAS-sopimuksen liite "Korvattavat kustannukset" 

Ehdotetaan, että kohtaa 26 tarkennetaan siten, että tuotantopalkkio koskee projektilla toimivia 
toimihenkilöitä, ja että kohdasta 25 poistetaan tulospalkkiot-termi. Asia tarkistetaan Juha 
Virolaisen kanssa.  

Päätös: jätetään pöydälle odottamaan tarkastusta  

3.3 ATA-mittarit 

Tavoiteaikataulu: 9:30 – 10:15    Toteutunut: 9:42 – 10:51 

ATA-mittareita on tarkennettu. Suurimmat tarkennukset ja muutokset ovat tehty aikataulu ja 
laatumittareihin sekä muutostekijöistä keskinopeuteen, toistuviin laatupoikkeamiin ja 
suunnittelemattomiin liikennehäiriöihin.  

Päätösesitys: Hyväksytään TAS-sopimuksen liite ”ATA-mittarit ja niiden rakenne”.  

Keskusteltiin seuraavista aiheista: 

Yleisesti:  

- ATA-mittareista tulee tehdä yksinkertainen taulukko, josta tulee esille, miten ja milloin 
mittareita mitataan ja maksatetaan ulos sekä miten huomioidaan liittyvät hankkeet ja 
kaupunkien osuudet. ATA-mittareiden simulointiexceliin tulee lisätä muutamia esimerkkejä 
eri tilanteista eri ajankohdissa.  

1. luku:  

- tulee korjata tiivistelmäkappaletta siten, että se vastaa dokumenttia  

- ATA-mittareiden ulosmaksamisesta tulee esittää kaava, miten vuosittain maksettavat 
lasketaan  
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2. luku:  

- 2.4 kohdassa: "Raide-Jokeri havaitaan pääasialliseksi onnettomuuden aiheuttajaksi" 
taulukkoon 

3. luku:  

- Aikataulun päivämäärät tarkoittavat, että allianssin puolesta on mahdollista aloittaa 
kaupallinen liikenne. Allianssin riskiä ei ole ulkopuolisista tahoista (HSL, kalusto, muu) johtuvat 
viivytykset.  

- Tilaajan johtoryhmästä tulee tulla HSL:n sitoumus heidän käyttöönottoa (eli kaupallisen 
koeliikenteen kesto) vaativasta ajasta. 

- Aikataulun päivämäärien määritelmät tarkennetaan käydyn keskustelun pohjalta.   

4. luku:  

- seurattavat mediat tulee tuoda AJR:lle tiedoksi sekä lisätä ATA-mittaridokumenttiin 

- muutetaan mediajulkisuuden maksattaminen siten, että se maksatetaan vuosittain mutta 
mittari ei ole vuosittain nollaantuva 

5. luku:  

- korjataan: aikataulullinen haitta = korjaaminen aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle 

9. luku:  

- viemärivaurion tarkennus  

- Muutetaan ”Liikenneviraston hallinnoimilla...” muotoon ”Valtion väylillä” 

Päätös: Palautetaan valmisteluun keskustelun pohjalta annetuin tarkennuksin. Uusi esitys tulee 
olla 24.4.2019 kokouksessa. 

3.4 Sopimusluonnos 

Tavoiteaikataulu: 10:15 – 11:00     Toteutunut: 10:51 – 11:01 

Tuodaan AJR:n tiedoksi sopimusluonnoksen tilanne ja tämän hetkinen sisältö. Luonnoksen 
kommentointi aika on 5.4.-.24.4.2019, jonka jälkeen sopimusteksti tuodaan AJR hyväksytettäväksi 
2.5.2019.  

Päätös: AJR:n jäsenet käyvät itsenäisesti läpi sopimusluonnosta ennen seuraavaa AJR:n 
ylimääräistä kokousta (DL 18.4.2019 klo 10.00) ja kirjaavat kommenttinsa luonnokseen suoraan, 
joiden perusteella projektipäällikkö tuo yhteenvedon kokoukseen käsiteltäväksi.  

4 Itsearviointi 
Tavoiteaikataulu: 11:00 – 11:15    Toteutunut: 11:03 – 11:11 
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Edellisen kokouksen delta:  

- kaikki kokouksessa esitettävä materiaali tulee tulla etukäteen hyvissä ajoin ennen kokousta. 
Etenkin sellaiset asiat, jotka vaativat kaupungeilla taustaselvittelyjä 

- Slack-viestintäkanavaa on hyvä käyttää ilmoituksina esim. kokousdokumenttien 
valmistumisessa 

Mikä meni hyvin? 

- materiaaliin oli perehdytty hyvin etukäteen 

- sopiva määrä asiaa kokoukseen käsiteltäväksi, osoittaa ylimääräisten AJR-kokousten tarpeen  

Missä jäi parantamisen varaa?  

- lisänäyttöjä, joista esittää materiaalia, kokoukseen mukaan 

- huoli siitä, saadaanko TAS-sopimus liitteineen käsiteltyä tarvittavassa aikataulussa 


