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ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ 

24.4.2019      klo 8:30 – 11:00 

Big Room / Tilannekuvaseinä ja Artic XL 

 

Ville Lehmuskoski 
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Harri Tanska, pj 

Esa Rauhala 

Jarkko Salmenoja 

Antti Korhonen 

Jouni Kekäle 

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 

Sitowise Oy 

Ramboll Finland Oy 

Raide-Jokeri 

Raide-Jokeri 

Raide-Jokeri 

  

1 Edellisten kokousten muistiot 

Tavoiteaikataulu: 8:30 – 8:40     Toteutunut: 8:30 – 8:33 

Kokousmuistioon 10.4.2019 annetut kommentit: 

- kirjoitusvirheitä korjattiin, muuten ei kommentteja 

 

Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen 10.4.2019 kokouksen muistio. 

2 Projektin tilannekatsaus 

Tavoiteaikataulu: 8:40 – 9:20    Toteutunut:  8:34 – 9:09 

Viikinkaaren tärinäeristysratkaisusta ja magneettikompensaatiosta tarvitaan päätös. 

- Työnaikaisista tärinöistä tulee huomioida samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin kiinteistö 

tärinöiden osalta.  

- Helsingin kaupungilla on neuvottelut käynnissä yliopiston kanssa tärinäeristyksestä 

lopputilanteessa.  

- Allianssin suunnittelu voi jatkaa magneettikompensaation suunnittelua liittyvänä hankkeen 

laajennuksena.  
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2.1 Kuukausiraportti 

Käydään läpi kuukausiraportti. Ajankohtaisia asioita ovat mm seuraavat:  

- Otaniemen magneettikompensaatio toteutetaan  

- Viikin suoralla onnistui nopealla aikataululla tarvittavien puiden kaato ennen lintujen 

pesimäajan alkamista 

- Rekrytoinnit olleet haasteellisia 

- Hankkeella pidettiin varikkoviikko 8.-12.4., joka koettiin informatiiviseksi ja hyväksi 

teemaviikoksi 

3 Päätettävät asiat 
Tavoiteaikataulu: 9:20 – 10:00    Toteutunut:  9:10 – 9:42 

3.1 Hankintastrategia 

Hankintastrategiaan on päivitetty eri osapuolten hankintavaltuudet.  

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen TAS-vaiheen hankintastrategia. 

Lisätään hankintastrategiaan Espoon kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset lisäykset 

hankintojen kilpailuttamisesta.  

Päätös: Jätetään pöydälle odottamaan päivityksiä Espoon kaupunginhallituksen päätöksiä. 

Päätetään seuraavassa.  

3.2 Viestintästrategia TAS-vaiheessa 

Raide-Jokerin viestintästrategian tarkoituksena on linjata hankkeen sisäistä ja ulkoista viestintää. 

Strategia sisältää viestinnän tavoitteet, periaatteet, kanavat, viestit ja mittarit onnistumisen 

seurantaan. 

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen TAS-vaiheen viestintästrategia.  

Päätös: Hyväksytään viestintästrategia.  

3.3 Optioiden kiinteiden hanketehtävien merkitseminen  

Mikäli jokin tavoitekustannukseen laskettu liittyvä hanke jää tilauksen ulkopuolelle, kohdistetaan 

liittyville hankkeille lasketut yhteiskustannukset, jotka toteutuvat riippumatta ko. liittyvän 

hankkeen toteutuksesta, uudelleen eri tilauksille niiden kustannusten suhteessa. 

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi yllä olevaa sopimuskirjausta TAS-sopimukseen.   
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Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

4 TAS-sopimuksen liitteet 

Tavoiteaikataulu: 9:20 – 11:00    Toteutunut:  9:42 – 10:30 

TAS-sopimuksesta liitteineen ollaan pitämässä viimeistelytyöpajaa tiistaina 23.4. jonka yhteydessä 

dokumentit saadaan viimeisteltyä. Tällä hetkellä useassa dokumentissa on vielä kommentteja ja 

ne ovat viimeistelemättömiä.  

4.1 Korvattavat kustannukset 

Korvattavat kustannukset-dokumenttiin sovittiin muutoksia kokouksessa 10.4.2019. 

Muutoksia ei ole vielä viety dokumenttiin.  

Päätösehdotus: Jos muutokset saadaan tehtyä ajoissa, esitetään hyväksyttäväksi ”Korvattavat 

kustannukset” TAS-sopimuksen liitedokumentiksi.  

Päätös: Ei käsitellä, asian käsittely kesken taustaorganisaatioiden kesken.  

4.2 ATA-mittarit 

ATA-mittareita on tarkennettu kokouksessa 10.4.2019 sovitun mukaisesti.  

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi ”ATA-mittariston rakenne” TAS-sopimuksen 

liitedokumentiksi siten, että tulkintaosa ei ole osa liitedokumenttia.  

Päätös: Hyväksytään ATA-mittarit esityksen mukaisesti.  

4.3 Kaupallinen malli 

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi ”Kaupallinen malli” TAS-sopimuksen liitedokumentiksi.  

Päätös: Ei käsitellä, asian käsittely kesken taustaorganisaatioiden kesken.  

4.4 Kompensaatiomalli 

Kompensaatiomalleja on yhteensä kuusi kappaletta: päähanke Espoo, päähanke Helsinki, liittyvät 

hankkeet Espoo, liittyvät hankkeet Helsinki, varikko ja bussivarikko. Tavoitekustannuksia on 

seitsemän kappaletta, mutta varikkoa ei ole jaettu Espoon ja Helsingin osiin kompensaatiomallissa 

vaan käsitellään samassa. Jokaisesta tavoitekustannuksesta on näin ollen mahdollista saada oman 

kompensaatiomallinsa mukaisesti bonusta tai sanktiota.  

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi edellä mainitut kompensaatiomallit TAS-sopimuksen 

liitteeksi.  
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Päätös: Ei käsitellä, sillä asia on taustaorganisaatioiden käsittelyssä vielä.  

4.5 Suunnitteluperusteet 

Suunnitteluperusteet ovat tarkentuneet vuoden alusta seuraavin osin (merkittävät muutokset): 

- Vesihuollon suunnittelussa noudatetaan HSY:n suunnitteluohjetta sekä projektille laadittua 

tarkennettua ohjeistusta 

- Suojaputkien peitesyvyydet on määritelty 

- Raitiotien routakiilan syvyys on määritelty 

 

Muutokset on merkattu dokumenttiin sinisellä. Muutokset eivät vaikuta projektin kustannuksiin. 

Dokumentti tulee TAS-sopimuksen liitteeksi, sillä se käsittää tilaajaosapuolten hyväksymiä 

laadullisia ratkaisuja, jotka ohjaavat suunnittelua. Dokumentti on silti jatkuvasti päivittyvä, sillä 

allianssihengen mukaisesti suunnittelu ja ratkaisut päivittyvät hankkeen edetessä. AJR:n 

19.12.2018 mukaisen päätöksen mukaisesti näistä muutoksista ne, joiden kustannusvaikutus on 

yli 500 ke, tuodaan AJR:lle hyväksyttäväksi säännöllisesti kootusti.  

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi suunnitteluperusteet TAS-sopimuksen liitteeksi siten, 

että dokumenttia päivitetään hankkeen edetessä. Muutokset, joiden kustannusvaikutus on yli 

500ke, tuodaan AJR:lle hyväksyttäväksi.  

Päätös: Hyväksytään TAS-sopimuksen liitteeksi esityksen mukaisesti.  

4.6 Sopimusluonnos 

Tiedoksi sopimusluonnoksen tilanne.  

4.7 Tilauspohja 

Tiedoksi tilauspohja, joka tehdään jokaisesta tavoitekustannuksesta erikseen.  

5 Muut asiat 
Tavoiteaikataulu: 11:00 – 11:10   Toteutunut: 10:30 – 10:37  

AJR:lle tuotiin tiedoksi mediaseurannan TAS-vaiheen mediat.  

Keskusteltiin AJR-kokousten ajankohdista, joita ei ole sovittu toukokuun lopusta eteenpäin. 

Kesäkuusta eteenpäin varataan kalentereista jokatoinen keskiviikko: 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 

14.8.  

6 Itsearviointi 
Tavoiteaikataulu: 11:10 – 11:20   Toteutunut:  ei käsitelty 


