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1 Tilannekuvaseinä 

Tavoiteaikataulu: 8:30 – 9:30    Toteutunut: 8:31 – 9:36 

Aloitettiin AJR:n kokous tilannekuvaseinäkatsauksella.  

2 Edellisten kokousten muistiot 

Tavoiteaikataulu: 9:30 – 9:35    Toteutunut: 9:42 – 9:44  

Kokousmuistioon 19.8.2019 annetut kommentit: 

- Ei kommentteja toistaiseksi 

 

Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen 19.8.2019 kokouksen muistio 

Päätös: Kuittauksia muistion kommentoimiseen liittyvään tehtävänantoon on tullut niukasti. 

Jätetään pöydälle. 
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3 Projektin tilannekatsaus 

Tavoiteaikataulu: 9:35 – 9:55    Toteutunut: 9:44 – 10:31 

Kuukausiraportti 

Käytiin läpi kuukausiraportti. 

Projektilla järjestettyjen lohkoauditointien painopiste on ollut suunnittelun johtamisessa ja 

ohjaamisessa, tulosten tarkempi analysointi on vielä kesken. Ari Bergström toi esille, että 

projektilla järjestetään lohkokohtaisia auditointeja kaksi kertaa vuodessa ja seuraava auditointi 

järjestetään keväällä 2020. Jyrki Oinaanojan mukaan lohkoauditoinneissa on havaittu hyviä 

käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää myös muilla lohkoilla. 

Tarkasteltiin rakentamisen etenemistä lohkoittain. Havaittiin, että tilannekuvaseinän väriskaalaus 

ei korreloi AJR kuukausiraportin skaalauksen kanssa. Sovittiin, että tilannekuvaseinäuudistuksen 

yhteydessä projekti kiinnittää huomiota siihen, että väriskaalaus on yhteneväinen AJR 

kuukausiraportissa esiintyvän väriskaalauksen kanssa.  

Reetta Putkonen muistutti, että Pirkkolantien kevyenliikenteen väylä on avattava liikenteelle 

sovitusti syyskuun loppuun mennessä.  

Riskienhallinta     

Käytiin läpi riskienhallinnan tilannekatsaus 

Keskusteltiin siitä, että riskienhallinnan tilannekatsauksen osalta on jatkossa löydettävä ne 

punaiset ”sietämättömät riskit”, joiden osalta voidaan tunnistaa tehtävät toimenpiteet ja 

kirjattava nämä ylös. Juha Saarikosken mukaan projektilla riskien tunnistuksen yhteydessä 

määritetään samalla riskin vaikutukset ja laaditaan toimenpiteet riskin minimoimiseksi.  

Käytiin läpi punaiset riskit riskienhallinnan tilannekatsauksen läpikäynnin yhteydessä.  

Viikinkaaren tärinäkompensaatioiden osalta projektin on tuotava esiin kompensaatiosta 

aiheutuvat kustannukset, kun kustannukset on kartoitettu. 

Riskien hallinnan tilannekatsaus on kehittynyt, mutta sitä on vielä selkeytettävä. 

Tilannekatsauksessa tulee tehdä tarvittavat nostot AJR kokoukseen, jotta koko raporttia ei tarvitse 

läpikäydä kokouksen yhteydessä. 

4 Päätettävät asiat 
Tavoiteaikataulu: 9:55 – 10:35    Toteutunut: 10:31 – 10:51 
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4.1 Kiskotoimittaja koko hanke, Voestalpine Schienen 

Esitetään hyväksyttäväksi kiskotoimittaja koko hankkeelle. 

Taustaa päätöstarpeesta 

- Saatu kaksi tarjousta, joista molemmat ylittivät tavoitekustannushinnan. 

- Esitetyn kiskotoimittajan vertailuhinta ylittää tavoitekustannushinnan 272 000 eurolla. 

- Kiskotaivutusten määrä on kasvanut suhteessa tavoitekustannuslaskennan määriin.  

AJR-kokouksessa todettiin, että indeksikorjausta kiskotoimituksen hintaan ei ole tehty. 

 

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi kiskotoimittaja Voestalpine Schienen koko hankkeelle. 

Päätös: Jätetään esitys pöydälle lisäselvityksiä varten.  

4.2 Hankkeen linjaus odottamattomien eliölajien aiheuttamista muutoksista allianssin 

toimintaan 

Laajuusmuutoksia käsitellään laajuusmuutosprosessin mukaisesti projektin sisäisesti 

omistajaohjausryhmässä. Käsiteltäessä tapausta liito-oravan hyppypuiden säästämisen 

aiheuttamista muutoksista työnaikaisiin järjestelyihin, ei saavutettu yksimielisyyttä siitä, ovatko 

järjestelyjen muuttuminen laajuusmuutos vai ei. Ryhmässä todettiin, että saman tyyppisiä 

tapauksia voi tulla lisääkin, joten asiaan olisi hyvä saada periaatepäätös. 

Taustatietona 

- Odottamattomat eliölajit (koskee tavoitekustannuksen asettamisen jälkeen löytyviä uusia 

kohteita) ovat tilaajan riski 

- Työnaikaiset liikennejärjestelyt (perustuen kehitysvaiheessa määriteltyyn hankkeen 

laajuuteen) ovat allianssin riski 

 

Päätösesitys: Esitetään tehtäväksi linjaus odottamattomien eliölajien aiheuttamista muutoksista 

allianssin toimintaan. 

Päätös: Jätetään esitys pöydälle. Projekti valmistelee tarkemman tekstimuotoisen 

päätösesityksen ja selvittää aiemmat käytännöt infrahankkeissa.  
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5 Muut asiat 
Tavoiteaikataulu: 10:35 – 10:50   Toteutunut: 10:51 – 10:51 

Ei muita asioita 

6 Itsearviointi 
Tavoiteaikataulu: 10:50 – 11:00   Toteutunut: 10:51 – 11:02 

Mikä meni hyvin? 

- Kokouksessa rauhallinen tunnelma. Keskustelu oli hyvää ja avointa, kokousaikataulu piti.  

- Kiitosta projektinhallinnosta Ari Bergströmille ja Juha Saarikoskelle. 

- Raide-Jokerin työmaajärjestelyt keränneet kiitosta. 

 

Missä jäi parantamisen varaa? 

- Todettiin, että asialistan valmistumisen ja kokouksen välinen aika on melko lyhyt. Syy 

tähän on se, että AJR:n kokousasioita valmistellaan edellisen viikon torstaina ja asialista 

lähetetään AJR:n kokoukseen osallistujille seuraavana päivänä.  Kun AJR:n kokous on 

seuraavan viikon keskiviikkona jää osallistujille vain kaksi päivää aikaa tutustua aineistoon 

(joka vielä täydentyy ennen kokousta). Tämän vuoksi on asialista valmisteltava hyvin ja 

aikataulussa. Päätösesitysten osalta tarkentamisen varaa, päätösesitykset on kirjattava 

tarkemmin asialistalle. 

- Sovittujen kehityskohteiden ja toimenpiteiden eteenpäin vieminen ja välittäminen 

tiedoksi projektin työntekijöille. 

 


