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1 Tilannekuvaseinä 

Tavoiteaikataulu: 8:30–9:30    Toteutunut: 8:30–9:25 

Aloitettiin AJR:n kokous tilannekuvaseinäkatsauksella. 

 

2 Edellisten kokousten muistiot 

Tavoiteaikataulu: 9:30–9:35    Toteutunut: 9:31–9:32 

Kokousmuistioon 6.11. tehdyt korjaukset: 

- Tarkennettu kirjausta Patterimäen tunnelin kriittisyydestä.  

 

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi edellisen 6.11. kokouksen muistio tehdyin korjauksin. 

Päätös: Hyväksytään edellisen 6.11. kokouksen muistio tehdyin korjauksin 
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3 Tiedotettavat asiat 

Tavoiteaikataulu: 9:35–9:55    Toteutunut: 9:32–10:26 

Käytiin läpi projektin kuukausiraportti. Todettiin, että turvallisuuden suhteen projektilla on otettu 

isoja kehitysaskelia. Keskusteltiin APR toiminnasta ja kokouskäytännöistä. APR toiminnan suhteen 

on menty eteenpäin ja jatkotoimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi on sovittu.  

Keskusteltiin ajankohtaisiin asioihin liittyen lakkojen vaikutuksesta projektin toimintaan. Sovittiin, 

että projekti laatii esityksen lakon vaikutuksista AJR:lle, kun todelliset vaikutukset ovat selvillä. 

Maaherrantien rakentamisen aikataulun suhteen projekti tekee yhteistyötä HSL:n kanssa tehdään 

yhteistyötä ja argumentaatioiden pohjalta pyritään eri osapuolten kannalta parhaaseen 

mahdolliseen ratkaisuun.  

Käytiin läpi riskienhallinnan tilannekatsaus ja projektin TAS koulutussuunnitelma. Todettiin, että 

TAS koulutussuunnitelma palvelee strategisella tasolla suuntaa antavana työkaluna, mutta 

koulutustarpeita voidaan lisäksi arvioida tapauskohtaisesti. Sovittiin, että projekti varmistaa, ettei 

koulutussuunnitelmassa ei ole ristiriitaisuuksia työmaaperehdytysten kanssa. 

Louhi-tunnukset on lisätty AJR jäsenille, joilla niitä ei ennestään ole ollut. Unohtuneen salasanan 

tilalle voidaan pyynnöstä tilata uusi salasana.  

 

4 Päätettävät asiat 
Tavoiteaikataulu: 9:55–10:30    Toteutunut: 10:26–10:35 

Yhteiskustannuskertoimet laajuusmuutosten laskennassa 

Esitetään hankkeen laajuuden muutoksissa käytettäväksi lähtökohtaisesti kolmea erilaista 

kerrointa rakentamisen laajuuden kasvun yhteiskustannusten määrittämiseen.  

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi laajuusmuutosten laskennan yhteiskustannuskertoimien 

muutos.  

Päätös: Hyväksytään esitys seuraavin korjauksin yhteiskertoimien käyttöä koskien. Suurien 

laajuusmuutosten osalta lasketaan yhteiskustannukset tapauskohtaisesti, mikäli muutoksen arvo 

on yli 500 000 euroa.  

 

HSY-materiaalien siirtäminen tavoitekustannuksessa palvelun tuottajille 

Esitetään, että HSY-materiaalit siirretään tavoitekustannuksen sisällä tilaajan kustannuksesta 

palveluntuottajien kustannukseksi.  
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Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi HSY-materiaalien siirto tavoitekustannuksen sisällä 

tilaajan kustannuksesta palveluntuottajien kustannukseksi. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Lähipiiritransaktio, toimittaja maanvastaanottolipukkeiden toimittajaksi 

Esitetään toimittajan lähipiiritransaktion laajentamista koskemaan koko hanketta.  

Päätösesitys: Esitetään toimittaja hyväksyttäväksi maanvastaanottolipukkeiden toimittajaksi 

lähipiiritransaktiona. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Lähipiiritransaktio, toimittaja taitorakennesuunnittelijaksi 

Esitetään toimittaja hyväksyttäväksi allianssin alihankkijaksi. Hankittava palvelu koskee 

ensisijaisesti Oulunkylän sillan ja Viikinkaaren tärinän torjuntaan rakennettavan paalulaatan 

suunnittelua.  

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi toimittaja taitorakennesuunnittelijaksi 

lähipiiritransaktiona. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Työmaan turvallisuussuunnitelman mukainen alkoholipolitiikka ja puhallutuskäytännöt 

Työmaan turvallisuussuunnitelman mukaista alkoholipolitiikkaa ja mahdollista 

puhallutuskäytäntöä on katsottu perustellusti tarkentaa ja selkeyttää Big Room toimipisteen 

osalta. 

 

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi projektin alkoholipolitiikka ja puhallutuskäytännöt Big 

Roomilla. 

Päätös: Hyväksytään seuraavin korjauksin: Big Room ei ole työmaa-alue ja puhallutusten osalta 

toimitaan kunkin organisaation käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi laaditaan yhteiset pelisäännöt 

tiedoksi projektin työntekijöille.  
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5 Päätettävät hankkeen laajuuden muutokset 

Tavoiteaikataulu: 10:30–10:45    Toteutunut: 10:35–10:47 

Hyväksyttiin viisi hankkeen laajuuden muutosta. 

6 Muut asiat 
Tavoiteaikataulu: 10:45–10:55    Toteutunut: 10:47–10:48 

Kokonaiskustannustilanneraportti valmistuu viikolla 50. Samalla muutetaan kustannushallinnan 

esitysmuotoa visuaalisempaan suuntaan. 

 

7 Itsearviointi 
Tavoiteaikataulu: 10:55–11:00    Toteutunut: 10:48–10:54 

Mikä meni hyvin? 

- Pysyttiin aikataulussa siitä huolimatta, että asiaa oli paljon. 

- Tilannekuvaseinän esitystapa oli selkeytynyt ja pysyttiin aikataulussa.  

- AJR:ssä oli hyvä ja ratkaisunhakuinen henki.  

- Aineistoon oli paneuduttu etukäteen ja hyväksyttäviin ratkaisuihin päästiin. 

- Laajuusmuutokset oli valmisteltu hyvin etukäteen.  

 

Missä jäi parantamisen varaa? 

- Jatkossa siirretään päätettävät asiat asialistan alkuun, jolloin varmistetaan näille jäävä 

aika. Virallisissa kokouksissa päätettävät asiat käsitellään alkuun. 

- Kustannusraportointi. 

- Edellisen kokouksen deltat seuraavan kokouksen alkuun.  

 


