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ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ
31.7.2019

klo 8:30 – 11:00

Big Room / Tilannekuvaseinä ja Artic XL
Ville Lehmuskoski, pj
Reetta Putkonen
Harri Tanska
Pauliina Kuronen
Esa Rauhala
Jarkko Salmenoja
Antti Korhonen
Jouni Kekäle
Jyrki Kataja
Kalle Toropainen
Laura Järvinen
Peter Molin
Juha Saarikoski
Ari Bergström
Jyrki Oinaanoja
Juuli Koivumaa, s
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HKL
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Espoon kaupunkitekniikan keskus
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
Raide-Jokeri

Tilannekuvaseinä
Tavoiteaikataulu: 8:30 – 9:15

Toteutunut: 8:30 – 9:37

Aloitettiin AJR:n kokous tilannekuvaseinäkatsauksella.
Tilannekuvaseinäkatsauksen yhteydessä havaittiin, että lohkoilla on eroavaisuuksia
tilannekuvaseinän väriskaalauksen käytössä (punainen, keltainen, vihreä liikennevaloskaalaus).
Sovittiin, että projekti tarkentaa skaalausta tulevan tilannekuvaseinäuudistuksen yhteydessä, jotta
käytännöt saadaan yhteneväisiksi lohkojen välillä.
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Edellisten kokousten muistiot
Tavoiteaikataulu: 9:15 – 9:25

Toteutunut: 9:42 – 9:44

Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.
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Kokousvälillä päätetyt asiat
Tavoiteaikataulu: 9:25 – 9:35

Toteutunut: 9:45 – 9:47

Esitetään hyväksyttäväksi Maaherrantien JV 800 urakoitsijaksi Vesihaka Oy. Urakoitsijan tarjous oli
tarjouspyynnön mukainen. Neuvottelujen ja kokemuksen perusteella Vesihaka on hankkeen
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kannalta kokonaisuudessaan edullisin. Samalla urakoitsija saadaan hankkeelle sisään ja heidän
resurssit käyttöön myöhemmin hankkeelle.
Päätösesitys: Hyväksytään Vesihaka Oy Maaherrantien JV 800 urakoitsijaksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti sähköpostitse 4.7.2019.
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Ajankohtaiset asiat
Tavoiteaikataulu: 9:35 – 10:15

Toteutunut: 9:47 – 10:00

Patterimäen puiston puunkaadot
Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle valitusluvan
Patterimäen puiston puunkaatojen osalta ja samalla asettanut puunkaadoille toimenpidekiellon.
Puunkaatoja koskevalla toimenpidekiellolla on todennäköisesti merkittäviä kustannus- ja
aikatauluvaikutuksia koko projektille.
Hallinto-oikeuden päätökseen ollaan laatimassa kiirehtimispyyntöä, joka pyritään toimittamaan
hallinto-oikeuteen pikimmiten. Projektilla selvitetään viivästymisestä aiheutuvia kustannus- ja
aikatauluvaikutuksia.
Todettiin, että Patterimäen tunnelin louhinnan viivästymisen johdosta muun muassa
massatasapainolouhetta ei saada projektin tarpeisiin tunnelista, vaan louhetta joudutaan
tilaamaan hankkeen ulkopuolelta. Lisäksi järjestelmien käyttöönottotestejä on alustavasti
suunniteltu tehtäväksi tunnelissa.
Projektin on tarkasteltava muita mahdollisia murskauskohteita ja lähdettävä valmistelemaan
melulupaa näiden osalta.
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Suunnittelu
Tavoiteaikataulu: 10:15 – 10:30

Toteutunut: 10:00 – 10:24

Keskusteltiin suunnittelun ja tuotannon välisestä kommunikaatiosta ja rakentamisen aloittamisen
edellytyksistä.
Lohkoilla on tunnistettava riittävää suunnitelmatasoa, jolla rakentaminen voidaan aloittaa.
Tuotannon aloittamiseen riittää karkeampi suunnittelun taso, mutta lopulliset kuvat tarvitaan
myöhemmässä vaiheessa.
Tuotannolla ja suunnittelulla tulee olla yhteneväinen käsitys siitä millä aikataululla suunnitelmia
tuotetaan. Yhtenäistäminen edellyttää aktiivista kommunikointia suunnittelun ja tuotannon
välillä. Suunnittelun ja tuotannon yhteistyötä on lisättävä lohkoilla, jotta työnaikaisia
suunnitteluratkaisuja saadaan tarvittaessa nopeasti. Projektilla on havaittu tuotannon ja
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suunnittelun yhteensovittamisessa lohkokohtaisia eroja, joita voidaan taklata yhteisten
toimintatapojen varmistamisella.
Sovittiin, että projektilla tarkastellaan mahdollisuutta hyödyntää organisaatioiden omia
suunnittelun laadunvarmistuskäytäntöjä. Esiin mahdollisuuksina nousivat muun muassa YIT:n
sisäinen tarkastus ja NRC:n kuusiviikkoismenetelmä. Projekti selvittää voidaanko YIT:n sisäistä
tarkastusta hyödyntää hankkeella ja noudatetaanko lohkoilla NRC:n kuusiviikkoismenetelmää.
Todettiin, että lohkoilla auditoidaan suunnittelun ja tuotannon välisen yhteistyön nykytilanne.
Päätettiin, että järjestetään lohkokohtaiset tilaisuudet, johon osallistuvat lohkoilta lohkopäällikkö,
lohkon suunnittelupäällikkö sekä tarvittavat APR ja AJR jäsenet.
Auditoinnin tavoitteet:





saada kokonaiskäsitys suunnitelmatilanteesta
kehittää suunnittelun johtamista koko hankkeella
kehittää tilaajan, suunnittelijan ja toteuttajan yhteistyötä lohkoilla
varmistaa, että hankkeen johdolla on oikea käsitys suunnittelutilanteesta

Projekti laatii päivämääräehdotukset lohkokohtaisten auditointien ajankohdille. Kunkin lohkon
auditoinnille varataan päivän kestoinen kalenterivaraus. Yhteensä järjestetään kuusi auditointia,
viidelle lohkolle ja varikolle.
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Muut asiat
Tavoiteaikataulu: 10:30 – 10:50

Toteutunut: 10:24 – 10:43

Raide-Jokeri kick-off-tilaisuus on siirtynyt ja se järjestetään torstaina 5.9.2019.
Kick-off-tilaisuuden tärkeimmät tavoitteet ovat:




Hankkeen tavoitteiden kirkastaminen
Työn kokonaisuuden hahmottaminen
Allianssimallin selkeyttäminen

Tilaisuus pyritään järjestämään puolen päivän tai päivän mittaisena tilaisuutena, johon
osallistuvat sekä suunnittelun, tuotannon ja tilaajan edustajat. Projektilla on nimetty
vastuuhenkilöt tapahtuman organisoinnille, tapahtuman sisältö tarkentuu lähiviikkoina.
Raide-Jokeri-projektin työmaaperehdytys AJR jäsenille
Työmaaperehdytystä ei ole kannattavaa järjestää kootusti AJR kokouksen yhteydessä.
Valttikortilliset AJR jäsenet pääsevät suorittamaan työmaaperehdytyksen Raide-Jokerin
perehdytyssivuston kautta. Työmaaperehdytyksen suorittamiseen kannattaa varata noin tunti
aikaa. Raide-Jokerin perehdytysprosessi on kuvattu perehdytyssivustolla.
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Jos henkilöllä ei ole Valttikorttia, ei perehdytystä pysty tekemään etukäteen. Tässä tapauksessa
perehdytys pitää tehdä Big Roomilla paikan päällä valvotussa tilassa, jotta tenttitulokset saadaan
tarkistettua/kirjattua. Perehdytys valttikortittomille järjestetään tarvittaessa projektin
turvallisuustiimin toimesta.
Työmaaperehdytys tarvitaan ainoastaan, mikäli henkilö menee työmaalle yksin ilman saattajaa
(perehdytysprosessin läpikäynyt henkilö). Vierailijalla tulee olla vähimmäissuojavarustus eli
kypärä, suojalasit, huomioliivi ja turvakengät. Varusteita voi tarvittaessa lainata Raide-Jokerin Big
Roomilta.
Espoon kaupungin lisäresurssit
Espoon kaupungin osalta on saatu rakennuttaja lisävahvistukseksi projektille. Rakennuttaja
aloittaa elokuussa.
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Itsearviointi
Tavoiteaikataulu: 10:50 – 11:00

Toteutunut: 10:43 – 10:47

Mikä meni hyvin?
- Hyvä kokous, joskin päätettäviä asioita ei ollut asialistalla tällä kertaa
- Tilannekuvaseinä oli toimiva tilannekatsaus projektin ajankohtaisiin asioihin
- Suunnittelukatselmus on tarpeellinen lisä suunnittelun johtamiseen
Missä jäi parantamisen varaa?
- AJR kummitoiminnot ovat tarpeellisia ja saatettava tietoon lohkoille. Esitys AJR:n
kummityöskentelystä on työn alla projektin johdolla.
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