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ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ
26.2.2020

klo 8:30–11:00

Big Room / Iso avotila, sohvat ja Artic XL
Ville Lehmuskoski
Artturi Lähdetie
Reetta Putkonen
Harri Tanska
Esa Rauhala, pj
Hannu Lehtikankare
Jarkko Salmenoja
Jouni Kekäle
Jyrki Kataja
Kalle Toropainen
Laura Järvinen
Peter Molin
Juha Saarikoski
Ari Bergström
Jyrki Oinaanoja
Juuli Koivumaa, s
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HKL
HKL, skype
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala,
poistui 10:31
Espoon kaupunkitekniikan keskus
Espoon kaupunkitekniikan keskus
Espoon kaupunkitekniikan keskus
YIT Suomi Oy
NRC Group Finland Oy
NRC Group Finland Oy, skype
Sweco Finland Oy
Sitowise Oy
Ramboll Finland Oy
Raide-Jokeri
Raide-Jokeri
Raide-Jokeri
Raide-Jokeri

Tilannekuvaseinä
Tavoiteaikataulu: 8:30–9:30

Toteutunut: 9:54–9:56

Aloitettiin AJR:n kokous tilannekuvaseinäkatsauksella.
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Tilannekuvaseinähavainnot ja edellisen kokouksen deltat
Tavoiteaikataulu: 9:40–9:50

Toteutunut: 9:56–10:04

Tilannekuvaseinähavainnot
Töiden edetessä tilannekuvaseinälle tullaan lisäämään kaksi uutta tekniikkalajia: ratatekniikka
sekä sähkö- ja tekniset järjestelmät. Keskusteltiin ajan riittävyydestä, sillä tilannekuvaseinän
aikataulu on ennestään tiukka. Todettiin, että aikataulua voidaan tarvittaessa pidentää niin, että
ajoitetaan tilannekuvaseinä alkamaan kello 8.00, mikäli järjestely sopii tuotanto- ja
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suunnittelulohkoille. Sovittiin, että ennen aikataulun muuttamista pyritään lähtökohtaisesti
tiivistämään esityksen sisältöä.
Suunnitelmien osalta edetään kädestä suuhun. Todettiin, että suunnittelun puolella on tehty
toimenpiteitä tilanteen edesauttamiseksi ja tilanne on parantunut, myös lisäresursseja
suunnittelupuolelle on saatu. Tuotanto etenee vauhdilla ja suunnittelun sujuvuuteen on
kiinnitettävä jatkossakin huomiota.
Suunnittelulohko 1:llä tehdyt muutokset ovat edesauttaneet suunnittelun ja tuotannon
yhteistyötä. Suunnittelulohkon pääsuunnittelija on tiiviissä yhteistyössä tuotannon kanssa.
Todettiin, että käytäntöä on hyvä monistaa mahdollisuuksien mukaan myös muille lohkoille.

Edellisen kokouksen deltat
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-

Tilannekuvaseinä puuttui tältä kokouskerralta

-

Erikoisalojen tietoiskut voitaisiin lisätä osaksi AJR osaamisen kehittämissuunnitelmaa

Edellisten kokousten muistiot
Tavoiteaikataulu: 9:50–9:55

Toteutunut: 10:04–10:10

Esitetään hyväksyttäväksi 29.1. ja 12.2. kokousmuistiot annetuin kommentein.
Päätösehdotus: Hyväksytään edellisten 29.1. ja 12.2. kokousten muistiot annetuin kommentein.
Päätös: Hyväksytään edellisten kokousten muistiot annetuin kommentein.
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Päätettävät asiat
Tavoiteaikataulu: 9:55–10:25

4.1

Toteutunut: 10:10–10:45

Päätökset
ATA-mittareiden tarkennukset
Esitetään hyväksyttäväksi ATA-mittareita koskevat tarkennukset. Avaintulosalueet ja mittaritohjeen rakennetta on ollut ATA- ryhmän näkemyksen mukaan perusteltua tarkentaa muutamien
tulkintojen osalta.
Nykyisen ohjeen päivitettävät asiakohdat on esitetty liitteessä. Hyväksynnän jälkeen, tarkennetut
asiakohdat päivitetään alkuperäiseen ohjeeseen.
Käytiin läpi projektin päätösesitys ATA-mittareiden tarkennuksista ja päivitettävistä ATAmittareista.
Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi ATA-mittareita koskevat tarkennukset.
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Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.
TAS-kannustinjärjestelmän mukaisten tavoitteiden toteutuminen, 1.6.–31.12.2019
Käytiin läpi ATA-mittareiden tilanne 31.12.2019.
Keskusteltiin bonuspoolista ja sen tasautumisesta. Projektin mukaan bonuspoolin pääoma
tarkistetaan hankkeen lopussa, jolloin myös ennalta maksetut bonukset korjataan toteumien
mukaan.
Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi päätösesityksen mukainen TAS-kannustinjärjestelmän
palkkionjako.
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaiseksi. Päätösesitykseen lisätään tieto, että
konsulttiosapuolten palkkio-osuudet täsmätään hankkeen lopussa toteuman mukaan.
KAS-vaiheen Arvoa rahalle-raportti
Esitetään hyväksyttäväksi KAS-vaiheen Arvoa rahalle -raportti. Raportti on laadittu osin KASvaiheessa ja osin TAS-vaiheen alussa. Raportin tiedonhankintaan on pääasiassa käytetty
henkilöhaastatteluja (n. 80 hlö), allianssikyselyjä ja prosessien arviointia sekä työpajoja.
Raportti on ollut kommentoitavana kohdistetulle ryhmälle, lähinnä AJR:llä ja APR:llä. Raportti on
viimeistelty kommenttien pohjalta.
Todettiin, että Arvoa rahalle raportti on hyvä yleiskatsaus hankkeeseen. Raportti sisältää paljon
tietoa, jota voidaan hyödyntää tulevissa hankkeissa. Arvoa rahalle-raportti on julkinen.
Reetta Putkonen totesi poistuessaan, että Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
hyväksyy hankkeen laajuuden päätökset. Patterimäkeä koskevien mahdollisten lisäselvitysten
osalta on tärkeää, että kaupunki ja kaupungin ympäristöpalvelut ovat mukana selvityksissä.
Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi KAS-vaiheen Arvoa rahalle-raportti.
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

4.2

Hankkeen laajuuden päätökset
Hyväksyttiin seitsemän hankkeen laajuuden muutosta.
Päätettiin, että projekti laatii seuraavaan AJR:ään päätösesityksen siitä, minkä suuruisia
laajuusmuutoksia otetaan käsittelyyn. Laajuusmuutosten käsittelyn osalta sovittiin, että lopullinen
toteutunut kustannus tuodaan jatkossa omana päätöskohtanaan AJR:ään.
Haluttiin välittää kiitokset projektille siitä, että laajuusmuutoksia on tunnistettu.
Keskusteltiin pilaantuneiden maiden käsittelystä. Projekti tekee pilaantuneiden maiden käytön
osalta yhteistyötä kaupungin massakoordinaattorin kanssa ja massoille pyritään löytämään uusia
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sijoituspaikkoja. Sovittiin, että projekti selvittää, kuinka paljon pilaantuneiden maiden käsittelyyn
on varattu rahaa riskeissä.
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Tiedotettavat asiat
Tavoiteaikataulu: 10:25–10:45

Toteutunut: 10:45–11:01

Patterimäen tilanne
Käytiin läpi Patterimäen tilannekatsaus.
Helsingin hallinto-oikeus teki 18.2.2020 päätöksen Patterimäestä ja palautti asian ELY-keskuksen
päätettäväksi sekä jatkoi toimenpidekieltoa alueella.

Projektin tilannekatsaus
Ei käyty läpi projektin tilannekatsausta, todettiin, että asiat on käsitelty.
RJ_000_PRJ_Raportti-AJR36_kuukausiraportti (Desktop, Web, Mobile)
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Muut asiat
Tavoiteaikataulu: 10:45–10:55

Toteutunut: 11:01–11:02

Päätettiin, että jatkossa APR:ssä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan edustajana
toimii Lauri Kangas.
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Itsearviointi
Tavoiteaikataulu: 10:55–11:00
Mikä meni hyvin?
Missä jäi parantamisen varaa?
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