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Sanasto
AJR Allianssin johtoryhmä. Allianssin ylin päättävä elin, joka vastaa allianssin johtamisesta. Johtoryhmässä jokaisella osapuolella (tilaaja, suunnittelijat, urakoitsijat) on edustus allianssisopimuksen mukaisesti.
Allianssi Toteutustapa, jossa eri osapuolet (tilaaja, suunnittelijat, urakoitsijat) integroidaan yhdeksi organisaatioksi.
Allianssissa osapuolet jakavat riskit ja hyödyt sekä noudattavat tiedon avoimuuden periaatteita kiinteää
yhteistyötä noudattaen.
APR Allianssin projektiryhmä. Ohjaa allianssin päivittäistä työskentelyä. Ryhmä vastaa allianssin toiminnan sujuvuudesta sekä AJR:lle menevien päätösesitysten käsittelystä.
ATA-mittarit Mittarit, joilla avaintulosalueilla suoriutumista mitataan.
Avaintulosalue (ATA) Hankkeen osa-alue, jolla allianssin suoriutumista mitataan ja erityisesti arvostetaan.
Big Room (BR) Allianssin yhteinen työskentelytila osoitteessa Valimotie 1, Helsinki.
HKL Helsingin kaupungin liikennelaitos
HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
KAS Kehitysvaiheen allianssisopimus
Kehitysvaihe Allianssin vaihe, jossa sopimusosapuolet suunnittelevat yhdessä hankkeen sisällön ja toteutuksen sekä
määrittävät sen tavoitekustannuksen ja kannustinjärjestelmän. Raide-Jokerin kehitysvaihe sijoittui ajanjaksolle 11/2017–05/2019.
Kustannusarvio Kustannusarvio on kehitysvaiheessa allianssin yhdessä muodostama paras mahdollinen arvio allianssin
töiden (tilaajan ja palveluntuottajien) korvattavista kustannuksista, jonka allianssin johtoryhmä hyväksyy.
Panoshinta Esimerkiksi työn (€/h) tai materiaalin (€/kg) hinta, jolla kerrotaan panosmenekki, jotta saadaan panoslajin
hinta (Enkovaara ym. 1995, 78).
Portti Kehitysvaihe jaettiin kuuteen osaan. Osien lopetuskohtia kutsutaan Porteiksi
Substanssiryhmä Substanssiryhmä on yksi allianssin ohjausryhmistä. Se muodostuu tiiminvetäjistä ja eri osapuolien tekniikkaryhmävastaavista. Substanssin tehtävänä on koordinoida hankkeen sisältöä ja laatutasoa, tekniikkalajirajat ylittäviä ratkaisuja ja teknisten sidosryhmien yhteistyötä.
TAS Toteutusvaiheen allianssisopimus
Tavoitekustannus Tavoitekustannus on allianssin johtoryhmän asettama euromääräinen arvo, joka johdetaan kustannusarviosta ja kustannusarvioon sisältyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista, ja johon sisältyvät myös palveluntuottajan palkkiot.
Tilaajan johtoryhmä Tilaajan toimintaa hankkeessa koordinoiva johtoryhmä, joka vastaa resurssien käytöstä sekä hankkeen laajuuden ja laadun rajauksista. Raide-Jokerissa tilaajan johtoryhmän muodostavat tilaajana olevien Helsingin
ja Espoon kaupunkien edustajat ja HSL:n edustaja.
Toteutusvaihe Allianssin vaihe, joka muodostuu rakennusvaiheesta ja (alustavasti viiden vuoden) jälkivastuuajasta.
Varikko Kun raportissa puhutaan varikosta, tarkoitetaan raitiovaunuvarikkoa. Bussivarikosta puhuttaessa käytetään
termiä bussivarikko.
Välivaihe Kehitysvaihetta edeltävä lyhyt allianssin vaihe, jossa tilaaja ja suunnittelija aloittavat allianssin muodostamisen sekä valmistautumisen kehitysvaiheeseen. Raide-Jokerissa välivaihe ajoittui ajalle 8-11/2019.
5
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Tiivistelmä
nallisuuden kärsimättä.

Raportti kuvaa, miten Raide-Jokeri-allianssin kehitysvaiheessa toimittiin ja millaisia ratkaisuja on tehty, jotta allianssi voisi mahdollisimman hyvin päästä tilaajan asettamiin
tavoitteisiin ja tuottaa lisäarvoa hankkeen toteuttamiseen
investoiduilla euroilla ja ajalla.

Allianssin kehitysvaiheen toiminnan onnistumisiin lukeutuvat lisäksi esimerkiksi organisaation kehittäminen (muiden
muassa substanssiryhmän perustaminen ja organisaatiorakenteen muutokset), koko alaa kehittävien ohjeiden ja
periaatteiden kokoaminen, systemaattinen ja sitkeä riskienhallintatyö sekä tavoitekustannukseen liittyvä riskienjakokeskustelu ja TAS-sopimuksen viimeistelytyöpajat.
Parannettavaa jäi päivittäisen tekemisen suunnitteluun ja
aikatauluttamiseen: mitkä ovat kriittiset ja keskeiset tehtävät ja mikä on niiden yhteisesti sovittu aikataulu, raja-aidattoman yhteistyön saavuttamiseen ja vastakkainasettelun sijaan ratkaisukeskeisyyteen keskittymiseen, päätöksenteon
määrätietoisuuteen sekä aikataulutuksen ja resursoinnin
optimointiin. Mittavalle hankkeelle oli paikoin vaikea löytää
riittävästi riittävän kokeneita tekijöitä, mikä aiheutti työkuormien kasautumista ja aikataulujen hallinnan vaikeutta.
Tämä johti osaltaan yhteistyön vähenemiseen kiireen varjolla.

Allianssin toiminta kehitysvaiheessa tähtäsi kustannusarvion ja sitä kautta tavoitekustannuksen määrittelyyn sekä
rakentamisen suunnitteluun, jotta pikaraitiotien rakentaminen päästään aloittamaan sujuvasti ja tehokkaasti. Kolmas
tavoite oli integroitunut ja tehokkaasti toimiva projektiorganisaatio. Kehitysvaiheessa tehtiin useita toimenpiteitä niin
organisaatioon ja johtamiseen, suunnitteluun ja sen ohjeistukseen kuin rakentamisen suunnitteluun liittyen, jotta
valmius rakentamiseen olisi mahdollisimman hyvä. Toimenpiteet määriteltiin ensisijaisesti allianssin itsearvioinnin tuloksena, mutta osaan aloite tuli myös ulkoisten tahojen tai
tekijöiden perusteella. Osa toimenpiteistä oli vaikuttavuudeltaan toisia parempia, mutta kaikkien tavoite oli parantaa
toimintaa.

Allianssin suurin ja tärkein onnistuminen kehitysvaiheessa
oli sen päätavoitteiden saavuttaminen ja kehitysvaiheen
saattaminen sitkeästi maaliin. Organisaatio kehittyi tehokkaammaksi ja integroituneemmaksi. Tavoitekustannus saatiin asetettua ja toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettua.
Suunnitelmat ja rakentamisen suunnittelu saatiin sille tasolle, että rakentaminen oli mahdollista aloittaa toteutusvaiheen alussa suunnitellusti valtuustokäsittelyistä johtuneista
aikatauluviiveistäkin huolimatta. Tilaajan tavoitteiden eteen
työskentely ja allianssin toiminnan kehittäminen jatkuvat
näistä lähtökohdista toteutusvaiheessa.

Kehitysvaiheen jaksotus ja seuranta tehtiin hyvin pitkälle ns.
Porttien eli tiettyjen välitavoitteiden ja niiden läpäisyehtojen
mukaisesti. Määrittäviä kriteereitä porttien läpäisemisessä
olivat mm. kustannuslaskennan eteneminen ja suunnittelutilanne. Hankesuunnitelman mukaiseen kustannusarvioon
ei päästy eli tätä tilaajan tavoitetta allianssi ei saavuttanut.
Tavoitteeseen pääsy olisi vaatinut kohtuutonta tinkimistä tilaajan muista tavoitteista. Kohonneesta kustannusarviosta
huolimatta kaikki allianssin osapuolet olivat kuitenkin lopulta valmiita sitoutumaan siihen ja asettamaan tavoitekustannuksen. Hankesuunnitelman mukaisen kustannusarvion
ylittävä tavoitekustannus johti uusiin valtuustokäsittelyihin
sekä Helsingissä että Espoossa.
Toinen tilaajan tavoite, jota allianssi ei täysin saavuttanut,
oli keskinopeus. Kehitysvaiheen päättyessä simuloinneissa
oli päästy keskinopeuteen 23,9 km/h, kun tavoite oli 25,0
km/h. Toteutusvaiheessa allianssi pyrkii vähintään ylläpitämään simuloidun nopeuden edellytykset, ja jos mahdollista, parantamaan ratkaisuja edelleen.
Allianssin iso yksittäinen onnistuminen kehitysvaiheessa oli
varikkokokonaisuus. Hankesuunnitelman kahden varikon
ratkaisu jalostettiin vertailujen perusteella yhteen, Roihupellossa sijaitsevaan varikkoon. Kustannussäästöjä etsittäessä varikkoratkaisun kehittäminen aloitettiin puhtaalta
pöydältä ja loppuratkaisussa varikkorakennuksen muoto ja
jopa sijainti tonteilla eroavat alkuperäisestä luonnoksesta.
Kustannuksia saatiin säästettyä n. 20 M€ tarvittavan toimin-
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OSA 1
Arvoa rahalle -näkökulma
ja raportin laatiminen
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1 Esipuhe
siirtyminen joukkoliikenteeseen. Raide-Jokeri ja muu tuleva
raitiotieverkosto yhdessä tiivistyvän ja täydentyvän maankäytön kanssa on yksi keskeisiä keinoja Helsingin ilmastotavoitteen saavuttamiseksi.

Kaupunkien kasvu edellyttää joukkoliikennejärjestelmältä
nykyistä suurempaa kapasiteettia. Raide-Jokerin tarjoama
lisäkapasiteetti on keskeisin tekijä myös joukkoliikennejärjestelmän palvelutason parantamisessa. Lisäksi tavoitteena
on parantaa liikennöinnin täsmällisyyttä ja taata matkustajille riittävän nopeat matkat. Nopeisiin matkoihin vaikuttavat raitiotien liikennöintinopeuden lisäksi pysäkkien sijainti, kulkuyhteydet pysäkeille ja vaihtojen sujuvuus eritoten
muuhun joukkoliikenteeseen. Täsmällisyyden parantaminen puolestaan säästää matkustajien aikaa, kun viivytyksiin
ei tarvitse varata ylimääräistä aikaa.

Espoon osalta valtuustokaudelle 2017–2021 laaditussa
kaupungin strategiassa eli Espoo-tarinassa yksi kaupungin
tärkeimpiä tavoitteita on olla hiilineutraali vuoteen 2030
mennessä. Edellisen valtuustokauden aikana kaupunki laati ilmasto-ohjelman, joka määrittelee ilmastotyön suuntaviivat vuoteen 2020 asti. Ilmasto-ohjelmassaan Espoo on
sitoutunut muun muassa parantamaan joukkoliikenteen
palvelutasoa ja lisäämään vähäpäästöistä liikkumista, tekemään Espoosta toimivan pyöräilykaupungin sekä edistämään maankäytön suunnittelulla vähäpäästöistä elämäntapaa. Raide-Jokeri yhdistää Espoossa Keilaniemen ja
Leppävaaran alueet sekä keskeiset joukkoliikennevälineet
Länsimetron ja rantaradan. Raide-Jokerilla on Espoossa suuri merkitys joukkoliikenteen matkaketjujen yhdistämisessä
toimivaksi ja houkuttelevaksi verkoksi sekä sitä kautta edistää hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa.

Pikaraitiotie on vetovoimatekijä, joka kasvattaa maan arvoa pysäkkien lähiympäristössä palvelutason parantuessa
ja alueen haluttavuuden kasvaessa. Tiiviimpi rakentaminen parantaa rakentamisen kannattavuutta. Sekä Helsinki
että Espoo rakentavat asuntoja ja työpaikkoja voimakkaasti
Raide-Jokerin reitin varrelle. Helsingin seudulla on vuonna
2050 arviolta noin kaksi miljoonaa asukasta (Vuori & Kaasila, 2018) ja yli miljoona työpaikkaa. Kaupunkikehityksen
tukemiseksi pikaraitiotien ja sen yhteydessä toteutettavien
katutilojen on oltava riittävän laadukkaita.

Näistä lähtökohdista tilaajatahot määrittivät hankkeen
lopputulokselle tärkeitä arvoja ja laativat niistä hankkeen
tavoitteiston. Se oli osa kilpailutusaineistoa, johon kilpailutusvaiheessa myös peilattiin arvioitaessa tarjokkaiden
kyvykkyyttä. Allianssin muodostamisen jälkeen allianssiosapuolet yhdessä tarkensivat ja konkretisoivat tilaajan hanketavoitteistoa projektin tavoitteiksi. Samalla allianssi arvioi
erilaisia menetelmiä ja ratkaisumalleja tavoitteiden toteuttamiseksi ja arvon tuottamiseksi tehtävälle investoinnille.

Raide-Jokeri tukee osaltaan Helsingin ja Espoon kaupunkistrategisia tavoitteita muun muassa hiilineutraaliuden
saavuttamiseksi. Helsingin kaupunki julkaisi 22.8.2018 ohjelman Esitys hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaksi (Helsingin kaupunki, 2018). Toimenpideohjelman
mukaan liikenne tuottaa nykyisin noin neljäsosan Helsingin
kasvihuonekaasupäästöistä, ja liikenteen päästöjen tulee
vähentyä 69 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2035 mennessä. Merkittävä tekijä on nykyisen kaltaisen henkilöautoliikenteen oleellinen väheneminen ja henkilömatkustamisen

Pikaraitiotie on vetovoimatekijä, joka
kasvattaa maan arvoa pysäkkien
lähiympäristössä palvelutason
parantuessa ja alueen haluttavuuden
kasvaessa.
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2 Arvoa rahalle -näkökulma
rahalle voidaan mitata myös muilla kuin suoraan euromääräisillä kustannussäästöillä (esim. laatu, aikataulu). Tämä
tarkoittaa, että kaikki arvoa rahalle tuottavat ratkaisut eivät
ole välttämättä edullisia. Raide-Jokerin allianssin saavuttamia tuloksia peilataan kaikkiin tilaajan asettamiin tavoitteisiin.

Arvoa rahalle voi tuottaa mikä hyvänsä toiminto tai ratkaisu,
joka edesauttaa lopputuloksen kustannus-, laatu- tai aikataulutavoitteen saavuttamista tai allianssin kyvykkyyttä ja
jatkuvaa kehittymistä, jotta allianssina voidaan päästä parempaan lopputulokseen tehokkaammin. Raide-Jokeri-allianssissa työskenteli kehitysvaiheessa noin 800 henkilöä
ja hukan välttämiseksi on tärkeää, että jokainen teki oikeita
asioita oikein. Henkilömäärä vaihteli hankkeen vaiheen mukaan. (Kuva 1) Työ- ja henkilömäärissä on selvästi havaittavissa Portteja edeltävän kuukauden lisääntynyt ja tiivistynyt
tekeminen. Portit näkyvät määrien sekä absoluuttisena piikkinä että keskimääräisessä arvossa. Nämä määrät eli investoitu työ eivät kerro vielä arvon tuottamisesta, mutta niihin
peilataan myöhemmin.

Raide-Jokeri-hanke ja -allianssi ovat olleet julkisuudessa läpi
allianssin kehitysvaiheen (KAS-vaihe) ja jo pitkään ennen
sitä. Tämä raportti avaa prosessia, jossa tasapainotellaan
toivotun laatutason ja edullisten kustannusten sekä toisaalta investointikustannusten ja elinkaarikustannusten välillä,
minkä ohella pyritään kaikissa ratkaisuissa hankkeelle ja yhteiskunnalle parhaisiin ratkaisuihin.

Arvoa rahalle tuottavat ratkaisut ovat usein sellaisia, jotka
auttavat tavoitekustannukseen pääsemisessä, mutta arvoa

Raportti kuvaa kustannuslaskennan ja tavoitekustannuksen
laskemisen sekä kustannustehokkaimpien ratkaisuiden etsi-
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misen lisäksi myös allianssin toimintaa. Allianssimalli toteutusmallina poikkeaa monin tavoin perinteisestä tilaaja-tuottaja-toimintamallista. Allianssimallin ja allianssin toiminnan
kriittinen arviointi on osa Arvoa rahalle -tarkastelua. Raportissa pohditaan valitun toteutustavan tuottamia hyötyjä
suhteessa odotuksiin, kun Raide-Jokeri päätettiin toteuttaa

allianssimallilla. Lisäksi raportissa tarkastellaan onnistumisia, epäonnistumisia sekä saavutettuja oppeja. Raide-Jokeri-allianssin tavoitteena on toteuttaa kaupunkilaisten ja
kaupunkien tarpeita palveleva pikaraitiotielinja kustannustehokkaasti sekä investointi- että elinkaarinäkökulmasta.

Allianssimalli
toteutusmallina poikkeaa
monin tavoin perinteisestä
tilaaja–tuottajatoimintamallista.
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3 Raportin laatiminen
Raportin pohjaksi tehtyä tiedonkeruuta on toteutettu ennakoiden. Monet raportoinnissa tarvittavat tiedot saatiin
allianssin toimintaprosessien, kuten tavoitekustannuksen
asettamisen, riskien sekä mahdollisuuksien ja innovaatioprosessin kautta. Tietoja täydennettiin muun muassa
haastatteluilla. Haastatteluilla (haastateltavat ja haastatteluteemat liitteenä 1) kerättiin myös kokemusperäistä tietoa
allianssimallin toimivuudesta. Allianssin toimivuudesta saatiin tietoa myös kehitysvaiheen aikana kolmesti toteutetusta allianssikyselystä.

Raportin laatimista ovat ohjanneet seuraavat periaatteet:
•
•

Raportin tulee lisätä hankkeen läpinäkyvyyttä
Raportin tulee olla ymmärrettävä, kattava ja avoin.

Raportin laatiminen toimii allianssin jatkuvan parantamisen tukena. Raportti on tehty pääasiassa allianssin omana työnä.
Allianssi- ja Arvoa rahalle -konsultoinnissa hyödynnettiin myös Vison Oy:n
asiantuntemusta lokakuuhun 2018 asti. Raportti on julkinen.
Raportti koostuu viidestä osasta:
Osa 1: Arvoa rahalle -näkökulma ja raportin laatiminen
Osa 2: Raide-Jokeri-hanke ja allianssimalli
Osa 3: Suunnittelu tilaajan tavoitteiden mukaisesti
Osa 4: Allianssin valmistautuminen toteutusvaiheeseen
Osa 5: Reflektointi ja yhteenveto
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OSA 2
Raide-Jokeri hanke
ja allianssimalli
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4 Hankekuvaus
Raide-Jokerin linjaus sijoittuu keskelle kasvavia ja tiivistyviä
kaupunkeja. Raide-Jokerin tarkoitus on tukea kaupunkien ja
maankäytön kehitystä sekä parantaa joukkoliikennejärjestelmän tarjoamaa palvelua. Kasvavat kaupungit tavoittelevat
väestömäärän kasvusta johtuvan liikkumisen lisääntymisen
suuntautuvan ensi sijaisesti kestäviin liikkumismuotoihin,
kuten joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiotiejärjestelmä. Raitiotieinfra käsittää noin 25 kilometriä rataa ja 34 pysäkkiparia.
Radasta 16 kilometriä sijoittuu Helsinkiin ja 9 kilometriä
Espooseen. Allianssin tehtävänä on toteuttaa toimiva raitiotiejärjestelmä kyseiselle yhteysvälille. Järjestelmä on
yhteensopiva Helsingin olemassa olevaan raitiotiejärjestelmään. Laajuus on ositeltu osin rahoitusperiaatteiden, osin
sisällön perusteella kolmeen osaan:
•

Raitiotieinfra: Allianssi toteuttaa raitiotiejärjestelmän
edellyttämän raitiotieinfran sekä raitiotiejärjestelmän
edellyttämät välttämättömät muutokset olemassa
olevaan katuinfraan toteutusvaiheen allianssisopimuksen (myöhemmin TAS) mukaisesti. Tätä kokonaisuutta
kutsutaan raitiotieinfraksi.

•

Varikko: Allianssi toteuttaa uutta raitiotiejärjestelmää
palvelevan varikon Helsingin Roihupeltoon. Tätä kokonaisuutta kutsutaan varikoksi.

•

Liittyvät hankkeet: Raide-Jokerin yhteydessä toteutetaan katuympäristön ja siihen liittyvien järjestelmien
muutoksia, jotka eivät aiheudu raitiotien rakentamisesta, mutta jotka ovat olleet suunnitelmien yhteensovittamiseksi tai synergiahyötyjen saamiseksi
välttämätöntä tai kannattavaa suunnitella tai rakentaa
Raide-Jokerin yhteydessä. Näitä hankeosia kutsutaan
liittyviksi hankkeiksi.

Raide-Jokeri korvaa runkobussilinjan 550, joka on tällä hetkellä Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja.
Linjan 550 kuljetuskapasiteetti ei pysty enää vastaamaan
kasvavaan matkustajamäärään. Helsingissä on aiemmissa
hankkeissa yhdenmukaisesti havaittu, että linjan siirtäminen kumipyöriltä raiteille kasvattaa matkustajamääriä huomattavasti.
Raide-Jokerin laajuuden määrittelyn pohjana on toiminut
Espoon ja Helsingin kaupunginvaltuustoiden vuonna 2016
hyväksymä hankesuunnitelma. Laajuuden määrittelyä kuitenkin tarkennettiin kehitysvaiheessa tavoitekustannuksen
laskemisen rinnalla. Allianssin tehtävänä on toteuttaa toimiva pikaraitiotiejärjestelmä. Allianssi suunnittelee ja toteuttaa raitiotiejärjestelmän edellyttämän raitiotieinfran,
raitiovaunuvarikon sekä raitiotiejärjestelmän edellyttämät
välttämättömät muutokset olemassa olevaan katuinfraan.

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja
Espoon Keilaniemen välille rakennettava
pikaraitiotiejärjestelmä.
Raitiotieinfra käsittää noin 25 kilometriä
rataa ja 34 pysäkkiparia. Radasta
16 kilometriä sijoittuu Helsinkiin ja
9 kilometriä Espooseen.
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Raide-Jokeri tuo lisäkapasiteettia joukkoliikenteeseen. Rataa liikennöidään korkealuokkaisilla, kahteen suuntaan ja pääosin omalla kaistallaan ajettavilla pikaraitiovaunuilla,
joihin mahtuu 2–3 kertaa enemmän matkustajia kuin tavallista bussia suurempaan telibussiin.
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4.1 Hankkeen laajuuden määrittely
on myös poistettu sellaisia kohteita, joiden uusiminen tai
rakentaminen on tarkemmassa tarkastelussa todettu tarpeettomaksi.

Allianssi täsmensi Raide-Jokeri-projektin laajuutta kehitysvaiheen aikana. Kehitysvaiheen kattavammat maastotutkimukset, tarkempi raitiotie- ja katusuunnittelu, laajempi
sidosryhmävuoropuhelu sekä näihin liittyvä allianssin johtamisjärjestelmän mukainen päätöksenteko loivat edellytykset hankesuunnitelmaa täsmällisemmälle laajuuden määrittelylle.

Allianssin kustannusarvion määrittämiseksi hankelaajuutta
tarkasteltiin yksityiskohtaisesti hankesuunnitelmaan vertaamalla. Allianssin tavoitekustannus on sidottu kehitysvaiheessa tarkennettuun laajuuteen. Allianssi on sitoutunut
toteuttamaan kuvatun laajuuden sopimukseen kirjatulla
tavoitekustannuksella ja tavoiteaikataulussa. Hankkeen laajuus on kirjattu yksityiskohtaisesti noin 170-sivuiseen dokumenttiin. Hankkeen laajuuden tunnistaminen ja hallinta
ovat keskeinen osa projektin tehtäviä toteutusvaiheessa. Jo
kehitysvaiheessa aloitettiin hankkeen laajuuden hallintaan
liittyvät koulutukset ja laajuusmuutosten tunnistamisesta
ja käsittelystä toteutusvaiheessa laadittiin yksityiskohtainen

Allianssissa laajuuteen määritellyt lisäykset perustuvat
muun muassa katusuunnitelmien laatimisen yhteydessä
esiin tulleisiin laatutekijöihin sekä välttämättömiin katujen
perusparannustarpeisiin, joita ei oltu huomioitu hankesuunnitelmassa. Lisäksi liikenteellisten tarkastelujen perusteella laajuuteen on lisätty joitakin risteysalueita sujuvan,
tarkoituksenmukaisen ja toteutuskelpoisen kokonaisuuden
saavuttamiseksi. Kehitysvaiheessa hankkeen laajuudesta
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4.2 Liittyvät ja rinnakkaiset hankkeet
Rinnakkaiset hankkeet eivät lähtökohtaisesti kuulu Raide-Jokerin suunnittelu- tai toteutuslaajuuteen. Rinnakkaisilla hankkeilla on kuitenkin rajapintoja Raide-Jokerin kanssa,
ja niiden suunnittelun tai toteuttamisen yhteensovittaminen voi olla Raide-Jokerin kannalta oleellista.

Raide-Jokerin yhteydessä toteutetaan myös muita hankkeita. Tiivistyvää kaupunkiympäristöä kehitetään ja siihen
liittyviä muutoksia (mm. kunnallisteknisten järjestelmien
muutokset) tehdään Raide-Jokerin kanssa rinnakkain tai
samaan aikaan, sillä ne ovat olleet suunnitelmien yhteensovittamiseksi ja synergiaetujen saamiseksi välttämättömiä
tai kannattavia suunnitella ja rakentaa pikaraitiotien yhteydessä (myöhemmin liittyvät hankkeet).

Isoja rinnakkaishankkeita ovat esimerkiksi Espoossa Kehä
1:n parantaminen välillä Laajalahdensolmu–Turuntie ja Helsingissä Karhunkaatajan kaava-alue. Lisäksi molempien päätepysäkkien ympäristöjä kehitetään merkittävästi.

Liittyville hankkeille on laadittu oma, raitiotieinfrasta erillinen, tavoitekustannuksensa. Liittyvät hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan kohteittain erikseen määritellysti joko
allianssin tai tilaajakaupunkien toimesta.

Raide-Jokeri-projektin laajuuden määrittelyssä keskeistä on
ollut se, mitkä osat kuuluvat raitiotieinfran ja mitkä liittyvien tai rinnakkaisten hankkeiden laajuuteen. Raitiotieinfra
sisältää raitiotieliikenteen edellyttämät kohteet. Loput ovat
liittyviä hankkeita.

Raide-Jokerin kanssa rinnakkain suunnitellaan ja toteutetaan muita hankkeita (myöhemmin rinnakkaiset hankkeet).
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4.3 Merkittävimmät muutokset hankesuunnitelmaan
Taulukossa 1 (alla) on esitetty ne muutokset, joilla oli suurin vaikutus pikaraitiotien kustannusarvioon. Muutosten taustalla
ovat esimerkiksi allianssin kehitysvaiheessa tekemän työn myötä täsmentynyt tieto olosuhteista ja suunnitteluratkaisuiden
toimivuudesta.

LINJAUKSEN OSALTA MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET HANKESUUNNITELMALAAJUUTEEN

Kustannusvaikutus

+

-

Otaniemen�ellä ja Maarin�ellä rai�o�en siirtäminen kadun toiseen reunaan
Lahdenpohjanrai�olla on jk+pp jäänyt pois, käytetään hyödyksi olemassa olevaa Koiratorpannii�yä
Impilahdensillalta S10 on jäte�y jk+pp pois
Linnoitus�en kaistat
Espoon varikko muute�u varikkovaraukseksi
Perkkaan�elle tullut yksi pysäkkipari lisää
Vihdin�en pysäkkiparia on siirre�y itäänpäin, jolloin Bensa-asemankujaa ei tarvitse siirtää
Huopalahden aseman järjestelyt ovat muu�uneet joukkoliikennekaistoilla
Sillan S21 kohdalla liikennejärjestelymuutos, jolla poiste�u sillan uusimistarve
Nuijamiesten�en ja Pirkkolan�en kiertolii�ymä muute�u nelihaaralii�ymäksi
Veräjämäen pysäkkiparia siirre�y itäänpäin koh� kantavampia pohjamaita
Vantaanjoella tehdään uusi erillinen jalankulkusilta. Nykyinen silta uusitaan: siinä kulkevat jatkossa baana ja pikarai�o�e
Viilarin�ellä rai�o�en siirtäminen kadun reunasta keskelle katua
Roihupellon varikon lii�ymäpaikka on muu�unut hankkeelle edullisempaan sijain�in
Itäkeskuksen päässä linjaus siirre�y pois Marjamäen�ensilta
Vaihteita vähenne�y + laatua alas
Varikko�en kaukalon pidennys
Sakkolan�en ra�kkapysäkin siirto
Ratapoikkileikkauksen kaventaminen n. 0,5 metriä
Lisää sepeliä, avoin nurmi

VARIKON OSALTA MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET HANKESUUNNITELMALAAJUUTEEN OVAT

Kustannusvaikutus:

+
Rakennuksen muoto muute�u edullisemmaksi
Rakennuksen sijain�a muute�u ja tehty ton�järjestely. Kalliota louhi�ava ja louhe hankkeen tarpeisiin.
Ratapihan toimintojen suunnitelma muute�u tarkoituksenmukaisemmaksi
Varikon huolto/korjaamolai�eiston paja- ja toimistososiaali�lojen tarkoituksenmukaistaminen
Huoltoraiteiden määrä hankesuunnitelma 6 kpl
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-

5 Allianssin muodostaminen
Tässä luvussa valotetaan allianssimallin luonnetta, siihen
kuuluvaa avointa sopimusmallia sekä kaupallista mallia.
Kaupallinen malli määrittää muun muassa millä perusteilla eri osapuolille korvataan kustannuksia. Luvussa kuvataan

myös allianssimallin muodostamista, joka toteutettiin Raide-Jokerissa kilpailuttamalla suunnittelijat ja toteuttajat
erikseen erillisvalintaan käyttäen.

5.1 Yleistä allianssimallista
lun lähtötietojen kokoaminen ja tarkastaminen sekä tiedonhallinnan periaatteiden laatiminen ja järjestelmähankinta.

Allianssi on tapa toteuttaa hanke siten, että tilaaja, suunnittelija ja toteuttaja suunnittelevat ja toteuttavat projektin
yhdessä jakaen siihen liittyvät riskit ja hyödyt. Allianssi jakautuu neljään eri vaiheeseen:

4) Kehitysvaiheessa allianssin osapuolet suunnittelevat
hankkeen toteutuksen. Lisäksi allianssi määrittää hankkeen
toteuttamiselle tavoitekustannuksen, johon allianssin osapuolet sitoutuvat. Lisäksi määritellään, miten tilaajan asettamien tavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan.
Tavoitteita voidaan asettaa tavoitekustannuksen lisäksi esimerkiksi hankkeen läpimenoajalle, aikataululle, käyttäjä- tai
asiakastyytyväisyydelle sekä ympäristö- tai turvallisuusvaikutuksille. Näitä tavoitteita ja niille asetettuja mittareita kutsutaan avaintulosaluemittareiksi (ATA-mittarit).

1) Strategiavaihe on ensisijaisesti tilaajan omaa toimintaa.
Vaihe keskittyy muiden osapuolien kilpailutuksen valmisteluun. Suunnittelijat ja rakentajat tulevat mukaan kehitysvaiheen alusta.
2) Allianssin muodostamisvaiheessa suunnitellaan palveluntuottajien hankinta, laaditaan hankinta- ja sopimusasiakirjat sekä kilpailutetaan ja valitaan palveluntuottajat.

5) Kehitysvaiheen lopussa tilaaja päättää, siirrytäänkö kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen. Toteutusvaiheessa sopimusosapuolet jatkavat yhdessä hankkeen suunnittelua ja
toteuttavat hankkeen. Lisäksi toteutusvaiheessa suunnitellaan hankkeen käyttöönotto ja jälkivastuuvaihe.

3) Erillisvalinnalla tehtävissä kilpailutuksissa tilaaja voi sopia
toisen palvelutuottajaosapuolen kanssa aloittavansa hankkeen välivaiheella kehitysvaihetta valmistelevilla tehtävillä
ennen toisen osapuolen valintaa. Tässä hankkeessa tilaaja
aloitti suunnittelijan kanssa välivaiheen, jonka päätehtäviä
olivat Big Room -tilan hankinta ja käyttöönotto, suunnitte-

5.2 Allianssisopimus ja kaupallinen malli
toteuttamisen kustannusarvio ja siihen perustuva tavoitekustannus laaditaan, ja mitä kustannuksia ja millä perusteilla eri osapuolille korvataan. Lisäksi kaupallisiin ehtoihin
sisältyy allianssin yhteinen kannustinjärjestelmä. Kaupallisen mallin avulla ohjataan kaikkia osapuolia kohti yhteisiä
tavoitteita sekä jakamaan projektin riskit ja hyödyt yhdessä
(”kaikki voittavat tai häviävät yhdessä”). Lisäksi kaupallisessa mallissa määritetään riskien jakaminen tilaajan riskeihin
ja allianssin riskeihin.

Allianssissa noudatetaan perinteisistä sopimuksista poikkeavaa avointa sopimusta, joka pyrkii ohjaamaan osapuolia
yhteisten käytäntöjen rakentamiseen, avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä luottamuksen rakentamiseen. Allianssin
sopimusehtoihin sisältyvät toimintaperiaatteet korostavat
muun muassa sitoutumista, arvostusta ja avoimuutta kaikkien osapuolten välillä. Allianssin kaupalliset ehdot puolestaan määrittelevät kustannusarvion ja tavoitekustannuksen
laatimisen periaatteet sekä kustannusten korvattavuuteen
liittyvät kompensaatiomallit.

Allianssissa korostetaan budjetoinnin, kustannusten ja laskutuksen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, niin sanottua avoin-

Allianssin kaupallinen malli määrittelee, miten hankkeen
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Kuva 2. Allianssin kaupallinen malli

ten kirjojen (open books) periaatetta. Näin sekä hankkeen
tavoitekustannus että mahdolliset riskit ja mahdollisuudet
voidaan määritellä avoimemmin ja luotettavammin.

nusten kohdistamisen ja laskutuksen periaatteet tarkistetaan ulkopuolisten riippumattomien asiantuntijoiden toimesta. Ulkopuolinen kustannusasiantuntija tarkisti myös
tammikuussa 2019 asetetun kustannusarvion tiukkuuden ja
ns. riippumaton taloustarkastaja valvoo laskutusta.

Riippumatta siitä, miten hyvin tai huonosti hanke menee,
palveluntuottajille eli suunnittelijoille ja toteuttajille, maksetaan joka tapauksessa ns. korvattavat kustannukset eli oma
työ (kuten suunnittelutyö, työnjohto), hankinnat (esimerkiksi materiaalihankinnat) sekä läpilaskutettavat erät (esim.
sovitut matkakulut). Laskutuskelpoista työtä on ainoastaan
hankkeelle laskutuskelpoisiksi hyväksyttyjen henkilöiden
työ. Hankinnat korvataan tositteita vastaan. Palveluntuottajien kautta kulkeva laskutus tarkistetaan tilaajaosapuolen
toimesta hankkeella kuukausittain. Budjetoinnin, kustan-
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Helsingin ja Espoon
valtuustot hyväksyivät
hankesuunnitelman

6/2016

Sopimukset allianssikumppaneiden kanssa

Projek�n johtoryhmä pää�,
e�ä rata toteutetaan soveltaen
allianssimallia

12/2016

12/2016

Helsingin ja Espoo
allekirjoi�vat
yhteistyösopimuksen

3-10/2017

11-12/2017

Julkinen kilpailutus:
•Suunni�elijaksi vali�in Ramboll
Finland Oy, Sito Oy (nykyisin Sitowise Oy)
ja VR Track Oy (nykyisin NRC Finland)
•Rakentajiksi vali�n YIT Rakennus Oy
(Nykyisin YIT Oy) ja VR Track Oy

Rakentaminen alkoi,
valtuustojen hyväksy�yä
muu�uneet kustannukset

2018

2019

Projek�n kehitysvaihe
•Toteutussuunnitelman laa�minen
•Tavoitekustannuksen määri�äminen
•Seurannan mi�areiden määri�äminen
•Pää�yi keväällä 2019

Kuva 3. Projektin hankeaikataulu 2016-2019.

5.3 Raide-Jokeri-allianssin muodostaminen
kilpailuttamalla
tuksen yhteydessä osapuolet määrittelivät palkkioprosentin
henkilötyölle ja tämä oli yksi kilpailutuksessa käytetyistä valintaperusteista.

Raide-Jokeri-hanke päätettiin toteuttaa allianssimallilla
hankkimalla suunnittelijat ja toteuttajat erikseen. Allianssin
hankinnan valmistelu sekä suunnittelijoiden ja toteuttajien
kilpailutus kesti yhteensä 10 kuukautta. Ennen hankintailmoituksen julkistamista järjestettiin kaikille kiinnostuneille
markkinainfo hankkeesta ja hankinnan toteuttamisesta.
Raide-Jokerissa kehitysvaihetta edelsi välivaihe, jonka aikana suunnittelija- ja tilaajaosapuolet käynnistivät allianssia
ilman toteuttajaosapuolta. Kehitysvaihe päästiin aloittamaan vuoden 2017 lopussa. Toteutusvaiheeseen siirryttiin
06/2019 (kuva 3).

Suunnittelijoiden hankintaprosessi käynnistyi hankintailmoituksella maaliskuussa 2017. Valinta suunnittelukonsultista tehtiin kesäkuussa 2017. Tarjouskilpailun voittajaksi
valikoitui Ramboll Finland Oy:n, Sito Oy:n (nyk. Sitowise Oy)
VR Track Oy:n (ent. NRC Group Finland Oy, nyk. Sweco Infra&Rail Oy) muodostama tarjousyhteenliittymä.
Toteuttajien hankintaan liittyvä hankintailmoitus julkaistiin
huhtikuussa 2017. Päätös toteuttajan valinnasta tehtiin
lokakuussa 2017. Tarjouskilpailun voittajaksi valikoitui VR
Track Oy:n (nyk. NRC Group Finland Oy) ja YIT Rakennus
Oy:n (nyk. YIT Suomi Oy) tarjousyhteenliittymä. Marraskuussa 2017 allianssiosapuolet allekirjoittivat kehitysvaiheen allianssisopimuksen.

Molemmat valinnat perustuivat neuvotteluihin, arvioitaviin
työpajoihin (2 kpl jokaisen suunnittelija- ja toteuttajaryhmän kanssa) sekä kirjallisiin tarjousaineistoihin. Vertailuperusteissa katsottiin hinnan lisäksi laadullisia tekijöitä kuten
toteutussuunnitelmaa, kykyä suunnitella ja kehittää ratkaisuja sekä projektinjohto- ja yhteistoimintakykyjä. Kilpailu-

Allianssin hankinnan valmistelu sekä
suunnittelijoiden ja toteuttajien
kilpailutus kesti yhteensä 10
kuukautta.

21

5.3.1 Hankintamallin toimivuuden arviointi
heesta sen sijaan ei saatu täyttä hyötyä irti – suunnittelun
ja toteutuksen aloittaminen projektissa eri aikaan toi haasteita osapuolten väliseen integraatioon. Parempi ratkaisu
Raide-Jokerin välivaiheen kaltaisen ratkaisun sijaan voisi
olla esimerkiksi kaikkien osapuolten yhtäaikainen siirtyminen suoraan kehitysvaiheeseen. Lisäksi organisaation kokoa
tulisi rajata, kunnes edellytykset hallitulle toiminnan laajentamiselle ovat olemassa. KAS-vaiheen alusta sidottaisiin
selvä ajanjakso toiminnan suunnitteluun ja organisointiin
kaikkien osapuolien tietoa ja näkemyksiä hyödyntäen. Tämän ajanjakson aikana allianssissa työskentelisi vain rajattu
määrä avainhenkilöitä, joiden tehtävänä on aikatauluttaa ja
priorisoida KAS-vaiheen tehtävät, organisoida niiden tehokas toteuttaminen ja laatia toimintaa ohjaavat dokumentit.

Allianssiosapuolten valinta nyt toteutetulla tavalla oli perusteltu valinta, koska hankintaprosesseissa haluttiin arvioida
molempien ryhmien osaamista ja ominaisuuksia tasavertaisesti. Näin Raide-Jokerille saatiin näin valittua sekä paras
suunnittelu- että toteuttajaryhmä. Tämä nostettiin esiin erillisvalinnan hyvänä puolena allianssihaastatteluissa.
Kehitysvaihetta edeltäneessä välivaiheessa ennen toteuttajaosapuolen mukaantuloa saatiin edistettyä monia kehitysvaiheen kannalta tärkeitä asioita, mutta jälkikäteen
tarkasteltuna asioita olisi voitu tehdä myös tarkoituksenmukaisemmin. Kuvassa 4 kerrotaan Raide-Jokeri-allianssissa tunnistettuja välivaiheen onnistumisia ja oppeja, joita
hyödyntämällä tulevat allianssit voivat käynnistää toimintansa vielä tehokkaammin. Havaintoja saatiin esiin etenkin
allianssihaastattelujen yhteydessä. Ne opit, joiden pohjalta
oli mahdollista tehdä muutoksia toimintaan vielä kehitysvaiheessa, aiheuttivat keskustelua muun muassa tavoitteista sekä päämäärän kirkastamista.
Suunnittelija- ja toteuttajaosapuolten kilpailuttaminen erikseen tuotti tässä allianssissa hyvän lopputuloksen. Välivai-

Välivaiheen onnistumisia

Välivaiheen oppeja

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Big Room -tilojen käyttöönotto
Suunnittelun kriittisten kohteiden tunnistaminen
ja aloitus
Lähtötietojen kokoamisen käynnistäminen
Tiedonhallintajärjestelmän valinta ja hankinta
Viestinnän periaatteiden määrittely ja
graafinen ilme
Suunnittelun käynnistäminen useiden allianssin
prosessien osalta
Useiden selvitysten käynnistäminen
Varikon arkkitehtuurisuunnittelun kilpailutus

•
•
•
•
•
•

Kuva 4. Välivaiheen onnistumiset ja opit
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Huomio toiminnan jatkuvuuteen KAS-vaiheeseen
siirryttäessä
Edeltävien suunnitteluvaiheiden kriittinen tarkastelu,
tässä hankesuunnitelma
Välivaiheen tavoitteiden ja tehtävien tarkka
määrittely
Yhteisen päämäärän ja tavoitteiden konkretisointi
yhdessä kaikkien osapuolten kanssa
Joustavan organisaation muodostaminen
Suunnittelun vastuuhenkilöiden aktiivinen
kouluttaminen allianssimalliin
Suuriin linjoihin keskittyminen

6 Kannustinjärjestelmät
Tässä luvussa valotetaan Allianssin kehitysvaiheen ja toteutusvaiheen kannustinjärjestelmien laatimista.

6.1 Kehitysvaiheen kannustinjärjestelmä
Allianssin johtoryhmä (AJR) päätti asettaa KAS-vaiheelle
erillisen kannustinjärjestelmän, koska suoritustasomittaus
(ATA-mittari) koskee vain toteutusvaihetta. KAS-kannustinjärjestelmän tavoitteena oli motivoida projektin työntekijöitä toteuttamaan KAS-vaiheen keskeiset tehtävät sovitussa
aikataulussa ja kustannusraamissa. Kannustimeksi asetettiin
500 000 euroa, josta maksettaisiin suorituksen mukaisesti.
Tiedon lisääntyessä Allianssin projektiryhmä tarkensi Porttikatselmuksissa osaa tavoitteista ja mittareista.

jäivät lopulta päättämättä.
Lopputulemana tavoitteista saavutettiin kulmakivien lisäksi vaihtoehtovertailut ja kaikkien (1-5) Porttien läpäisyt.
KAS-vaiheessa tapahtui yksi tapaturma kairaustöiden yhteydessä. Valmiusasteiden tavoitteita ei saavutettu, koska
mittarien määritykset jäivät kesken. Suoritus oli siten 51%,
mikä tarkoitti kannustimena 255 000 euroa. Kannustinpalkkio jaettiin tehtyjen tuntien perusteella sillä tarkennuksella, että mukaan laskettiin vain yli 200 tuntia työskennelleet
henkilöt.

KAS-kannustinjärjestelmän onnistumisen kulmakivet olivat
kehitysvaiheen budjetin alittava kustannuskertymä ja toteuttamiskelpoinen pikaraitiotieratkaisu, jonka kustannuksen kaikki osapuolet voisivat hyväksyä. Muut mittarit olivat
Porttien läpäisy, kustannusten alentamisen työkaluna olevien vaihtoehtovertailujen määrä, valmiusasteet suunnittelusta ja tuotannosta sekä turvallisuus.

Kannustinjärjestelmän seurantaa APR paransi Portin 3 jälkeen säännölliseksi Porttiväleillä. Näin myös projekti johdettiin pontevammin kohti tavoitteita. Erillisen kannustinjärjestelmän kannustavuus on kuitenkin haasteellinen.
Kysymyksiä herättävät muun muassa eri tehtävien merkitys
kokonaisuuden kannalta ja eri toimijoiden yrityskohtaisissa palkka- ja palkkiojärjestelmissä normaalisti määritellyt
asiat. Lisäksi haastetta lisäsi kannustinjärjestelmän kohdistuminen vain palveluntuottajien henkilöstöön. KAS-vaihetta
jälkikäteen analysoidessa tehtyjen tuntien ja laskutuksen
yrityskohtaiset erot eivät merkittävästi eronneet, etenkin
tilanteessa, jossa käytettiin henkilöittäisen minimituntimäärän raja-arvona 200 tuntia.

Kannustinjärjestelmä itsessään oli hyvä yritys korostaa
projektin merkittävimpiä tavoitteita ja kannustaa hyvään
toimintatapaan. Kannustinjärjestelmän laatiminen tehtiin
pienellä porukalla monessa eri vaiheessa. Tämä johti siihen,
että sinänsä yksinkertaisista mittareista huolimatta mittarimääritykset jäivät osittain kesken. Räikeimmät esimerkit olivat valmiusasteiden mittarit, joille tarkennetut määritykset

Allianssin johtoryhmä (AJR) päätti
asettaa KAS-vaiheelle erillisen
kannustinjärjestelmän, koska
suoritustasomittaus (ATA-mittari)
koskee vain toteutusvaihetta.
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6.2 Toteutusvaiheen kannustinjärjestelmän
laatiminen
tavoitekustannus ylitetään, palveluntuottajat ovat vastuussa puolesta (50 %) ylityksestä (taulukko 2). Tavoitekustannuksen ylitykseen tai alitukseen liittyvät sanktiot ja bonukset on määritetty siten, että ne ohjaavat palveluntuottajia
asettamaan tavoitehinnan oikealle tasolle. Tavoitekustannuksen yli 8 % alittavalta osuudelta palveluntuottajille ei
enää ositeta enempää bonuksia.

Kehitysvaiheessa määritettiin kannustinjärjestelmä toteutusvaiheelle osana toteutusvaiheeseen valmistautumista. TAS-vaiheen kannustinjärjestelmä koostuu
kolmesta toisistaan riippumattomasta osasta: a) tavoitekustannuksen alitus tai ylitys, b) avaintulosalueisiin sidottu suoritustasomittauksiin perustuva bonus/-sanktio ja c)
ns. järkyttävä tapahtuma. Koska osat ovat toisistaan riippumattomia, epäonnistuminen yhdessä osassa ei vie
mahdollisuutta onnistua toisessa. Toteutusvaiheen kannustinjärjestelmällä on bonusten tai sanktioiden kautta keskeinen vaikutus palveluntuottajien katteisiin.

6.2.2 Avaintulosalueisiin sidotut bonukset ja sanktiot
Kustannusylitysvastuun lisäksi palveluntuottajille voi koitua
sanktiota allianssin onnistumista mittaavien avaintulosalueeli ATA-mittareiden tai muutostekijöiden kautta (taulukot 3
ja 4). Yhteisesti sovituista tavoitteista merkittävimmät on
määritetty ATA-tavoitteiksi ja niille laadituilla mittaristolla
mitataan allianssin suorituskykyä ja onnistumista. ATAt pohjautuvat tilaajan tavoitteisiin. Tavoitteet, joiden mittaaminen on selkeää ja joita voidaan mitata asteikolla -100 -0- +
100, on määritetty varsinaisiksi ATA-tavoitteiksi. Tavoitteista, joista on selkeää hyötyä tai haittaa, mutta laaja asteikko
on käytännössä mahdoton, on muodostettu positiiviset tai
negatiiviset muutostekijät.

Mahdolliset bonukset maksetaan niin sanotusta bonuspoolista. Bonuspooli on kuin ”rahasto”, jonne tilaajaosapuolet
ovat Raide-Jokerin allianssikilpailutusten yhteydessä osoittaneet alkupääomaksi yhteensä 5,49 miljoonaa euroa eli 2
% hankkeen sen hetken budjetista. Bonuspoolin alkupääomaa ei korotettu hankkeen kustannusarvion noustessa,
vaan se perustuu edelleen hankesuunnitelman kustannusarvioon. Bonuspoolissa olevaa summaa voidaan kartuttaa
alittamalla tavoitekustannus.

6.2.1 Tavoitekustannuksen alitus tai ylitys

6.2.3. Järkyttävä tapahtuma

Raide-Jokerin valmistuttua lopullista toteutunutta kustannusta verrataan osapuolten kehitysvaiheessa määrittämään
tavoitekustannukseen. Allianssin osapuolet ovat yhteisesti
sitoutuneet tavoitekustannukseen. Sen alitus johtaa kustannusbonukseen ja ylitys kustannussanktioon. Vaikka kannustinjärjestelmä koskee toteutusvaihetta, se osaltaan ohjasi jo
kehitysvaiheessa tavoitekustannuksen asettamista täsmällisyyteen ja mahdollisimman pieneen virhemarginaaliin. Jos

Osapuoli

Tavoitekustannuksen
ylitys

Osana allianssin kannustinjärjestelmää on määritelty myös
ns. järkyttävä tapahtuma, jonka toteutuminen johtaa kaupallisen mallin mukaisesti kiinteään sanktioon. Järkyttävällä
tapahtumalla tarkoitetaan sellaista tapahtumaa, jota tilaajan ja palveluntuottajien on mahdoton hyväksyä, esimerkiksi työmaan aiheuttama suuronnettomuus raitiotien ylittävällä rautatiellä.

Tavoitekustannuksen alituksen määrä
0-4 %
alituksen osalta

4-8%
alituksen osalta

yli 8%
alituksen osalta

Tilaaja

50 %

25 %

50 %

100 %

Bonuspooli

0%

25 %

25 %

0%

Palveluntuottajat

50 %

50 %

25 %

0%

Taulukko 2. Tavoitekustannuksen alituksen tai ylityksen jakautuminen tilaajan, palveluntuottajien kesken
sekä bonuspooliin siirrettävä osuus on kuvattu taulukossa.
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Nro Mittarin nimi

Avaintulosalue

Mittausmenetelmä

Paino-arvo

1

Aikataulun mukainen Aikataulu
valmistuminen

Erikseen asetettujen kriittisten välitavoitteiden saavuttaminen.

30 %

2

Mediajulkisuus

Julkisuuskuva ja tiedottaminen

Mediajulkisuuden laadun mittaaminen (negatiivinen, positiivinen, neutraali).

15 %

3

Laatu

Ympäristö, häiriöttömyys ja turvallisuus

Luovutusten ja vastaanottojen toteutuminen
ilman merkittäviä puutteita. Sisältää suunnitelmien luovutuksen.

20 %

4

Tapaturmataajuus

Ympäristö, häiriöttömyys ja turvallisuus

Tapaturmataajuuden (> 1 pv sairasloma)
mittaaminen.

15 %

5

MVR-/TR-mittaus

Ympäristö, häiriöttömyys ja turvallisuus

MVR- ja TR-mittausten kalibrointimittaukset.

10 %

6

Infran häiriöherkkyys Talous

Infran aiheuttamat häiriöt liikenteessä.

10 %

Taulukko 3. TAS-vaiheeseen määritetyt ATA-mittarit.

Positiiviset muutostekijät
Nro Muutostekijän nimi

Avaintulosalue

Mittausmenetelmä

Max

1

Keskinopeus

Ympäristö, häiriöttömyys ja turvallisuus

TAS-vaiheen simulointitulos verrattuna
KAS-vaiheen simulointitulokseen

10 p

2

Ulkoinen tunnustus

Julkisuuskuva ja tiedottaminen

Ehdokkuus merkittävän rakennusalan palkinnon saajaksi

5p

3

Alan kehittäminen

Vuorovaikutus

Projektilla tehdyt opinnäytetyöt

5p

Avaintulosalue

Mittausmenetelmä

Max

Negatiiviset muutostekijät
Nro Muutostekijän nimi
1

Keskinopeus

Ympäristö, häiriöttömyys ja turvallisuus

TAS-vaiheen simulointitulos verrattuna
KAS-vaiheen simulointitulokseen

-10 p

2

Toistuvat
laatupoikkeamat

Ympäristö, häiriöttömyys ja turvallisuus

Laatupoikkeama toistuu itselleluovutuksissa jatkuvasti, myös suunnitelmien luovutus mukana

-15 p

3

Suunnittelemattomat
liikennehäiriöt

Ympäristö, häiriöttömyys ja turvallisuus

Merkittävä liikennehäiriö 550-linjalla sekä
yhteiskunnalliset häiriöt, jotka ovat kiistatta
allianssin aiheuttama

-5 p

Taulukko 4. Positiiviset ja negatiiviset muutostekijät maksimipistemäärineen.
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ESIMERKKI MUUTOSTEKIJÄSTÄ: KESKINOPEUS
Keskinopeus on yksi osa projektin bonuksia tai sanktioita määrittävistä muutostekijöistä. Keskinopeustavoitteen seuraamisella halutaan varmistaa projektin
kehitysvaiheessa määritetyn raitiotien keskinopeustason säilyminen sekä kannustaa etsimään keskinopeutta parantavia ratkaisuja myös toteutusvaiheessa. Keskinopeuteen vaikuttavat suurimmat valinnat
on tehty jo kehitysvaiheessa ja toteutusvaiheessa
vaikutusmahdollisuudet siihen ovat rajalliset.

parantavia ratkaisuja myös toteutusvaiheen aikana
suunnitelmien tarkentuessa. Keskinopeustavoitteen
bonus- ja sanktiojärjestelmän pisteytyksellä halutaankin ensisijaisesti kannustaa projektia etsimään
keskinopeutta parantavia keinoja myös toteutusvaiheen aikana. Sanktiopisteytys vastaavasti varmistaa,
ettei keskinopeus heikkene niin paljon, että suunnitellun vuorovälin ylläpitämiseksi tarvittaisiin uusia
kalustoinvestointeja.

Raitiotien keskinopeuteen vaikuttavat erityisesti radan geometria, pysäkkien määrä ja sijainti, risteykset, suojatiet ja ylityspaikat sekä sekaliikennekaistan
osuuksien määrä. Pääsääntöisesti keskinopeutta
muuttaviin tekijöihin voidaan vaikuttaa kehitysvaiheen aikana katusuunnitteluvaiheessa. Toteutusvaiheen aikana tärkeintä on turvata, ettei suunniteltu
keskinopeus heikkene tarkentuvien suunnitteluratkaisujen myötä. Suunnittelun, tuotannon ja tilaajien
yhteistyöllä voidaan saavuttaa pieniä keskinopeutta

Keskinopeustavoitteen toteutumista seurataan ja
mitataan simulointien avulla säännöllisesti projektin
aikana. Toteutusvaiheen lopussa simulointitulosta
verrataan kehitysvaiheessa tehtyyn simulointiin. Simulointien vertaamisessa suljetaan pois hankeesta
riippumattomat tekijät, kuten liikennöinnin käytännön toimet.
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OSA 3
Suunnittelu tilaajan tavoitteiden
mukaisesti
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7 Tilaajan tavoitteet Raide-Jokerille
Ympäristö, häiriöttömyys ja turvallisuus – liikenteen korkean nopeustavoitteen saavuttaminen, Bussi-jokerin (linja
550) sujuvat työnaikaiset järjestelyt
Keskeisenä tavoitteena on myös lopputuotteen häiriötön ja
luotettava liikennöinti sekä pikaraitotieliikenteen korkean
keskinopeustavoitteen saavuttaminen. Työn aikana tavoitteena on minimoida muulle liikenteelle aiheutuvat häiriöt
sujuvilla työnaikaisilla liikennejärjestelyillä. Yhtenä keinona
tutkittiin, mitä etuja ja haittoja aiheutuu katujen osittaisesta
tai kokonaan sulkemisesta. Erityisesti kiinnitetään huomiota
Bussi-Jokerin (linja 550) häiriöttömään toimintaan.
Työmaalla työskentelyn ja työmaan läheisyydessä liikkumisen on oltava mahdollisimman turvallista kaikille osapuolille
koko hankkeen ajan, kuten myös liikkuminen uudella pikaraitiotiellä. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää energiatehokkaita ratkaisuja, huomioida ympäristövaikutukset useasta
eri näkökulmasta ja varmistaa mahdollisimman ympäristöystävällinen toteutus.

Tilaajaosapuolet ovat asettaneet Raide-Jokerin suunnittelulle ja toteutukselle monia tavoitteita. Tilaajan tavoitteet
hankkeelle on määritelty hankkeen strategiavaiheessa, eli jo
ennen allianssikilpailutuksia, ohjaamaan projektin toteutusta (taulukko 5). Viisi avaintavoitetta ovat talous, ympäristö,
häiriöttömyys ja turvallisuus, aikataulu, julkisuuskuva ja tiedottaminen sekä vuorovaikutus (taulukko 6).
Kehitysvaiheen aikana käytiin keskustelua tilaajan eri tavoitteiden välisestä määräävyydestä ja mitä niiden huomioon
ottaminen tarkoittaa käytännössä suunnittelu- ja toteutusratkaisuiden sekä kustannusten näkökulmasta. Jotta projektin toiminta kohti tilaajan tavoitteita varmistettiin, tavoitteita kirkastettiin kehitysvaiheessa muun muassa kirjoittamalla
auki hankkeen ja allianssin tavoitteita ja niiden merkitystä
allianssin jokapäiväisessä toiminnassa.
Aikataulu – toteutusaikataulun pitävyys
Aikataulun osalta tavoitteena on pystyä kehitysvaiheessa
määrittämään sellainen toteutusaikataulu, joka pitää tai allianssin onnistuessa erinomaisesti jopa alittuu. Aikataulussa
pysyminen ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että muista tavoitteista joudutaan tinkimään.

Vuorovaikutus – positiivinen julkisuuskuva
Projektitoiminnan tavoitteena on onnistunut integroituminen ja sujuva yhteistoiminta allianssissa. Allianssin osapuolet ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin, joita kohti projektia toteutetaan. Lisäksi rinnakkaishankkeiden sujuvaan
koordinointiin ja yhteensovittamiseen panostetaan.

Talous – investointikustannusten hallinta, edulliset elinkaarikustannukset
Kehitysvaiheessa projektin on asetettava sellainen projektin tavoitekustannus, joka pitää toteutusvaiheessa. Lopullisen investointibudjetin on siis oltava luotettava. Pelkkä investointikustannusten hallinta ei
välttämättä kuitenkaan tuota parasta lopputulosta, vaan
budjettia määritettäessä on myös huomioitava tulevan pikaraitiotien elinkaari- ja liikennöintikustannukset. Talouden osalta tavoitteena on siis rakentaa kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullinen pikaraitiotiejärjestelmä.

Julkisuuskuva ja tiedottaminen – positiivinen julkisuuskuva
Tavoitteena on luoda jo projektin aikana mahdollisimman
positiivinen julkisuuskuva, joka tukee myöhemmin pikaraitiotien houkuttelevuutta uutena kulkumuotona. Lisäksi toimivalla, oikein ajoitetulla ja avoimella viestinnällä tuetaan
hankkeen hyväksyttävyyttä, turvallisuutta ja sujuvia työnaikaisia liikennejärjestelyjä. Sidosryhmät otetaan huomioon
aktiivisella ja avoimella tiedottamisella, ja sitä kautta lisäämme sidosryhmien turvallisuutta ja tietoisuutta hankkeesta.

Jotta projektin toiminta kohti tilaajan tavoitteita
varmistettiin, tavoitteita kirkastettiin
kehitysvaiheessa muun muassa kirjoittamalla
auki hankkeen ja allianssin tavoitteita ja niiden
merkitystä allianssin jokapäiväisessä
toiminnassa.
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Taulukko 5. Raide-Jokerin tavoitteet

Taulukko 6. Tavoitteet Raide-Jokerin suunnittelulle ja toteutukselle
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8 Projektin toiminnan tavoitteet
kille avoin tiedonhallintajärjestelmä ja viikkotiedotteet
eivät riitä tilannekuvan viestimiseen, joten käyttöön
otettiin erillinen tilannekuvaseinä ja systemaattisempi viikkopalaverikäytäntö. Allianssikyselyn tuloksista
näkyi, että tietous projektin tilannekuvasta parani. Sisäisen viestinnän lisäksi tietoa projektin etenemisestä on välitettävä eri sidosryhmille ja kaupunkilaisille.
Hankkeen tilanteesta pystytään kertomaan ulospäin
luotettavasti vain, jos allianssi itse tietää tilanteen.

Tilaajan tavoitteiden ja niiden merkityksen kirkastamiseksi
Raide-Jokeri-projektissa määriteltiin, mitä annetut tavoitteet tarkoittavat projektin toiminnan näkökulmasta. Mitä
projektilta edellytetään, jotta allianssi voi saavuttaa tilaajan
tavoitteet?
1. Allianssissa on tavoitteena jatkuva parantaminen ja kehittyminen. Tästä muodostui projektille tavoite: kehitämme ja kehitymme. Allianssiosapuolien täytyy olla valmiita antamaan koko osaamisensa projektin käyttöön,
mikä takaa myös sen, että kukin oppii jatkuvasti muilta.
Allianssi edistää tavoitteeseen pääsemistä painottamalla vuoropuhelun tärkeyttä kaikessa toiminnassa.

4. Turvallisuus on keskeinen arvo projektissa, ja tavoitteena
on olla kaikille turvallinen. Jokaisen projektilla työskentelevän työntekijän vastuulla on varmistaa omalla tehtäväkentällään, että lopputuote on turvallinen kaikille käyttäjille. Lisäksi hyvällä työnsuunnittelulla varmistetaan, että
Raide-Jokerin työmaa on turvallinen kaikille siellä työskenteleville työntekijöille ja että työmaan läheisyydessä
liikkuminen on turvallista myös kaikille ohikulkijoille.

2. Projektin tavoitteena on suunnitella ja rakentaa sellainen pikaraitiotien kokonaisratkaisu, joka on loppuasiakkaille mahdollisimman käyttäjäystävällinen.
Projektin tavoitteeksi nostettiin siksi sujuva matka.
Työskentelyssä otetaan huomioon erityisesti liikennöinnin luotettavuus ja pysäkkien saavutettavuus kaikille eri käyttäjäryhmille. Lisäksi toimivien ja ennalta
hyvin valmisteltujen työnaikaisten liikennejärjestelyjen
avulla tavoitellaan sujuvaa matkaa rakennustöiden aikana. Sujuva matka kuvaa myös projektin sujuvaa matkaa hankintavaiheesta jälkivastuuajan loppuun asti.

5. Projektissa halutaan tuottaa parasta mahdollista laatua
jokaisella projektiin sidotulla eurolla eli tuottaa eurolla
enemmän. Arvoa rahalle -näkökulma näkyy allianssissa
esimerkiksi erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen kattavana
vaihtoehtovertailuna, joissa peilataan eri vaihtoehtojen
hintaa ja laatua kaikkiin tilaajan asettamiin tavoitteisiin.
Lisäksi allianssissa kannustetaan ideointiin ja kehitetään
projektitoiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta puuttu-

3. Pitkäkestoisessa ja monitoimialaisessa projektissa näkyvä tilannekuva on tärkeä tiedonkulun kanava ja väline.
KAS-vaiheen ensimmäisellä puoliskolla opittiin, että kai-

Allianssissa on tavoitteena jatkuva
parantaminen ja kehittyminen.
Tästä muodostui projektille tavoite: kehitämme
ja kehitymme. Allianssiosapuolien täytyy olla
valmiita antamaan koko osaamisensa projektin
käyttöön, mikä takaa myös sen, että kukin oppii
jatkuvasti muilta. Allianssi edistää tavoitteeseen
pääsemistä painottamalla vuoropuhelun
tärkeyttä kaikessa toiminnassa.
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9 Kehitysvaiheen päätehtävät
saavuttaa.

Raide-Jokeri-allianssin
kehitysvaihe
käynnistettiin
1.12.2017. Projektin laatimassa kehitysvaiheen projektisuunnitelmassa määriteltiin Raide-Jokerin kehitysvaiheelle
kolme päätehtävää:
•
•
•

Portille 2 tultaessa kustannusarvioksi saatiin 380 miljoonaa
euroa (vuoden 2015 hintatasossa noin 370 miljoonaa euroa). Arvio laskettiin hankesuunnitelman pohjalta allianssiosapuolten kokemukseen pohjautuvalla hinnoittelulla. Luku
herätti allianssin tunnistamaan mahdollisia säästökohteita
entistä perusteellisemmin.

Asettaa tavoitekustannus, johon kaikki hankkeen osapuolet voivat sitoutua
Luoda toteuttamiskelpoinen suunnitelma pikaraitiotien
rakentamista varten
Rakentaa hyvin integroitu ja toimiva projektiorganisaatio

Kohti porttia 3 mentäessä tasapainottelu määrällisten (kuten hinta, matka-aika) ja laadullisten (kuten kaupunkikuva,
pysäkkien saavutettavuus ja muu palvelutaso) tilaajan tavoitteiden välillä aiheutti paljon keskustelua ja pohdintaa
allianssissa. Tulkintatukea eri tavoitteiden keskinäiseen painottamiseen haettiin tilaajaorganisaatioilta. Säästökohteita
etsittiin osana jokapäiväistä työtä ja erikseen järjestetyissä
ideatyöpajoissa. Työn tukena käytettiin innovaatioprosessia
ja siihen liittyvää vaihtoehtovertailulomaketta sekä riskienhallinnan menettelyjä. Niin uusia kuin joitakin jo kertaalleen
hylättyjä ajatuksia käytiin uudelleen läpi kriittisesti tarkastellen. Pyrkimyksistä huolimatta tavoitekustannus tuntui
saavuttamattomalta.

Kehitysvaihe jaettiin kuuteen osaan, joille määritettiin välitavoitteita (kuva 5). Osien lopetuskohdat nimettiin Porteiksi.
Ne helpottivat projektin seurantaa ja johtamista. Portit myös
auttoivat hahmottamaan eri osien merkitystä koko kehitysvaiheelle. Portin läpäiseminen ja seuraavaan vaiheeseen
siirtyminen edellyttivät edellisen vaiheen tehtävien valmistumista. Samalla arvioitiin suoriutumista ja tunnistettiin kehityskohteita jatkuvaan parantamiseen. Porttien yhteyteen
laskettiin aina myös päivitetty kustannusarvio. Porttiajattelu
ja -tavoitteiden seuraaminen kehittyivät KAS-vaiheen aikana. Jokaisen portin yhteydessä arvioitiin projektin tilannetta
kokonaisuutena ja tarkennettiin seuraavan vaiheen tavoitteita tarkoituksenmukaisemmiksi.

Porttiin 3 tultaessa kustannusarvio oli noin 365 miljoonaa euroa (355 miljoonaa euroa vuoden 2015 hintatasossa). Allianssissa vahvistui käsitys, että hankesuunnitelman
mukaiseen kustannusarvioon ei todennäköisesti päästä.
Kustannussäästöjen etsimistä jatkettiin silti suunnitteluratkaisuiden lisäksi materiaalivalinnoista ja tuotannon suunnittelusta. Ratkaisuja tarkasteltiin investointikustannuksen
lisäksi myös elinkaarikustannusten näkökulmasta: panostus

Kehitysvaiheen alkaessa joulukuussa 2017 projektilla oltiin
vielä toiveikkaita, että hankesuunnitelman perusteella laskettuun tavoitekustannukseen päästäisiin. Tiedon lisääntyessä ja suunnitelmien tarkentuessa hankesuunnitelmassa
asetettu tavoitekustannus näytti koko ajan haastavammalta

Kuva 5. Projektin vaiheet ja portit pääpainopisteineen.
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tannuksiin aiheuttivat tarkennettujen alihankintakyselyjen
tuomat hintojen päivitykset, teknisen laajuuden tarkastelu
osin laajentavasti ja osin vähentävästi, hanketehtävien kriittinen tarkastelu (n. 4 miljoonaa €) ja kaupunkien lupaus olla
perimättä aluevuokria sekä suunnittelu- ja toteutusratkaisujen kehittäminen monessa kohdassa. Viime hetken yhteenvedoissa käytettiin kustannuslokia tehokkaasti kustannussäästöjen ja -korotusten hallinnassa.

rakentamisvaiheessa voi maksaa itsensä moninkertaisesti
takaisin, jos toteutettava ratkaisu on kestävä ja helppo kunnossapitää.
Portin 4 kohdalla kustannusarvio oli noin 385 miljoonaa euroa (367 miljoonaa euroa vuoden 2015 hintatasossa). Tässä vaiheessa oli selvää, että lopullinen kustannusarvio on
vietävä tilaajaorganisaatioiden eli Helsingin ja Espoon kaupunkien valtuustoihin uudelleen käsiteltäväksi. Tätä ennen
allianssin kaikkien palveluntuottajaosapuolien tuli sitoutua
asetettavaan kohonneeseen tavoitekustannukseen.
Portin 5 tavoitekustannuksen arvio oli 362 miljoonaa euroa (345 miljoonaa euroa vuoden 2015 hintatasossa). Tämä
myös asettiin Raitiotieinfran tavoitekustannukseksi. Tavoitekustannuksen asettamista edelsivät laajat keskustelut
allianssin laajuudesta sekä allianssin ja tilaajan vastuulle
tulevista riskeistä. Tässä yhteydessä tunnistettiin allianssille
kuulumattomia omistajakustannuksia niin, että Raitiotieinfran kokonaiskustannus eli omistajien rahoitustarve nousi
yhteensä 386 miljoonaan euroon. Muutoksia portin 4 kus-

Havainnekuva vaunun sisältä. Kuva: IDIS Design Oy
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9.1 Tavoitekustannuksen asettaminen
Hankkeen laatutason määrittäminen oli laajuuden määrittämistä haastavampaa, sillä laatutasotavoitteissa oli muun
muassa tilaajaorganisaatiokohtaisia eroja. Raide-Jokeri-allianssissa laadittiin raitiotiesuunnittelua ohjaamaan suunnitteluperusteet ja designkäsikirja (ks. alaluku 10.1), koska
tarvittavia pikaraitiotien suunnitteluperusteita ei ollut ennalta olemassa. Pääosin kaikki kustannusten kannalta kriittisimmät periaateratkaisut saatiin lukittua ennen Porttia 4.

Hankkeen kustannusarviota siis tarkennettiin vaihe vaiheelta Porteilla 2–5. Suunnittelun ja tuotannon edustajat
keskustelivat laskennan tarpeista kustannusarvion määrittämisen ja rakentamisen näkökulmasta sekä siitä, minkä tarkkuustason suunnitelma- ja määrätietoa tuotetaan
mihinkin vaiheeseen. Tilaajaosapuolet varmistivat tämän
lisäksi, että suunnitelmissa on otettu huomioon viranomaisten ja kaupunkien määrittelemät reunaehdot. Näin varmistettiin myös omistajan ja käyttäjän näkökulmasta toteutuskelpoiset suunnitelmat.

Allianssihaastatteluissa nousi esiin, että porttikohtaisten
kustannusarvioiden laskemisen koettiin lisänneen projektin
kustannustietoisuutta merkittävästi. Toisaalta usein toistuvan ja tarkentuvan laskennan koettiin aiheuttaneen resurssien kohdentumista epätarkoituksenmukaisesti Porttien
tiheän aikataulun vuoksi. Porttikohtaisten määrä- ja kustannuslaskentojen menettelyt ja yhteistyö kehittyivät projektin
edetessä ja eri osapuolten välinen yhteinen käsitys tarkoituksenmukaisesta tarkkuustasosta jalostui. Jokaisen kustannusarvion yhteydessä allianssi ryhtyi toimenpiteisiin ja
ratkaisuja sekä kustannuksia tarkasteltiin kriittisesti.

Tavoitekustannuksen asettaminen oli monivaiheinen prosessi, joka sisälsi kustannusarvion kriittistä tarkastelua,
hankkeen laajuuden ja laatutason tarkentamista sekä monia
muita tarkentavia vaiheita. Noussut kustannusarvio aiheutti
myös tarpeen uusiin valtuustokäsittelyihin. Tavoitekustannuksen asettamisen monet vaiheet on kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa 13.
Tavoitekustannukseen olennaisesti liittyvän hankkeen laajuuden määrittäminen edellytti jatkuvaa keskustelua allianssin ja kaupunkiorganisaatioiden sekä kolmansien osapuolien kesken. Laajuuden määrittely eteni hyvin läpi koko
kehitysvaiheen. Suunniteltavien ja toteutettavien liittyvien
hankkeiden kohteet saatiin lukittua ennen Porttia 4. Hankkeen laajuus, johon tavoitekustannus on sidottu, on kuvattu
luvussa 4.

Tavoitekustannuksen asettaminen oli
monivaiheinen prosessi, joka sisälsi
kustannusarvion kriittistä tarkastelua,
hankkeen laajuuden ja laatutason
tarkentamista sekä monia muita
tarkentavia vaiheita.
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9.2 Toteuttamiskelpoinen suunnitelma
Toinen KAS-vaiheen päätehtävä oli toteuttamiskelpoisen
suunnitelman laatiminen. Toteuttamiskelpoisuuden varmistaminen edellyttää suunnittelun ja tuotannon tiivistä
yhteistyötä suunnitteluratkaisujen pohtimisessa. Iso osa
tuotannon kehitysvaiheen tehtävistä liittyikin suunnittelun
ohjaukseen.

en määrää projektilla kehitysvaiheessa. Jälkikäteen tarkasteltuna tämä säästö ei tuottanut arvoa rahalle. Esimerkiksi
suunnitteluratkaisuiden innovoinnissa ja vertailussa olisi
hyödytty laajaa työnjohto- ja työmaakokemusta omaavista
henkilöistä. Kehitysvaiheen lopputuloksena kuitenkin syntyi
toteuttamiskelpoinen suunnitelma pikaraitiotiestä. Suunnittelu jatkuu ja jo tehdyt suunnitelmat tarkentuvat tarpeen
mukaan toteutusvaiheen aikana.

Allianssihaastatteluissa nousi esiin, että tuotannon näkemyksiä suunnitteluratkaisuista olisi jo varhaisessa vaiheessa kehitysvaihetta kaivattu vahvemmin, jotta kustannustehokkaita ratkaisuja olisi voitu löytää tehokkaammin ja
aikaisemmin. Kehitysvaiheen budjettipaine kuitenkin johti
AJR:n päätöksellä linjaukseen rajoittaa tuotannon resurssi-

Projektin valmiutta siirtyä toteutusvaiheeseen on käsitelty
yksityiskohtaisemmin luvussa 14.

9.3 Integroitunut ja toimiva projektiorganisaatio
perustui suunnitteluosapuolien kesken jaettuihin suunnitteluosuuksiin eli yhdeksään suunnittelulohkoon, mutta tuotannon näkökulmasta tarkoituksenmukaisempaa olisi ollut
suppeampi määrä lohkoja. Tuotantoa lähdettiinkin alusta alkaen organisoimaan viiteen alueelliseen lohkoon. Lohkojakoero ei tukenut tuotannon ja suunnittelun integroitumista
tai eri lohkojen välistä tiedonkulkua. Allianssin projektiryhmä (APR) muutti projektiorganisaatiota havaittujen haasteiden vähentämiseksi.

Kolmas KAS-vaiheen päätehtävä, hyvin integroitunut ja toimiva projektiorganisaatio, on abstraktimpi ja vaikeammin
mitattava tavoite, jonka seuraaminen ja ongelmien tai onnistumisen todentaminen on haastavaa. Tehtävä on kuitenkin olennainen allianssin hyötyjen esiin saamiseksi.
Kehitysvaiheen alussa tavoitteena ollut itseohjautuva asiantuntijaorganisaatio ei toiminut toivotusti. Ongelmia havaittiin päätöksenteon tehokkuudessa ja tiedonkulussa. Organisaation ei koettu myöskään tukevan yhteistyön kehittämistä
ja eri osapuolien osaamisen hyödyntämistä riittävästi. Toisaalta itseohjautuvan organisaation tilannekuvan ymmärtäminen ja hallinta tunnistettiin vaikeaksi. Organisoituminen

Uusi vahvemmin linjaohjaukseen tukeutuva organisaatio astui voimaan 1.8.2018. Avainhenkilöiden riittävälle ajankäytölle projektilla asetettiin aiempaa tiukemmat vaatimukset
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ja selkeytettiin johtamisen ja päätöksenteon periaatteita.
Yhdeksän suunnittelulohkoa ja viisi tuotantolohkoa koottiin
neljäksi superlohkoksi (Espoo, Helsinki länsi, Helsinki itä ja
Varikko) edistämään yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ja helpottamaan kustannuslaskennan tarpeita maantieteellisesti rajatuilla suunnittelualueilla. Superlohkojen toimintatapojen
yhteneväisyydestä vastasivat neljä uutta ohjausryhmää (viranomaisyhteistyö, suunnittelu, tuotanto sekä tavoitekustannus ja riskit).

ja tekniikkakohtaiset tilannekatsaukset. Yhteistyö Helsingin
ja Espoon kaupunkien henkilöiden välillä tiivistyi ja kaupunkien välille luotiin yhteisiä linjauksia aikaisempaa paremmin.
Uuden organisaation myötä APR:n mahdollisuudet seurata
projektin tilannetta parantuivat ja se pystyi tukemaan aikaisempaa paremmin projektin etenemistä. Päätöksenteossa
esiintyvät ongelmat nousivat esiin nopeammin, jolloin APR
pystyi tarttumaan niihin paremmin. Ylipäätään päätöksiä
tehtiin enemmän ja nopeammin. Myös vaihtoehtovertailuja tehtiin prosessin kehittämisen myötä systemaattisemmin
tilaajan tavoitteisiin peilaten, mikä helpotti päätöksentekoa.

Organisaatiomuutoksen yhteydessä muodostettiin substanssiryhmä tukemaan tekniikkaryhmien välistä yhteensovitusta ja linjaamaan suunnittelun periaateratkaisuja koko
hankkeella. Projektin laatutason määrittely eteni vastuutahon määrittelyn jälkeen aikaisempaa tehokkaammin. Substanssiryhmä teki monia suunnittelun etenemisen kannalta
keskeisiä päätöksiä. Lisäksi substanssiryhmä koordinoi yhteistyötä teknisten sidosryhmien suuntaan ja teki tärkeitä
kustannusjakoon liittyviä linjauksia.

Seuraavan organisaatiomuutoksen valmistelu alkoi alkuvuonna 2019 samalla, kun allianssin projektipäällikkö vaihtui. Uutta organisaatiota lähdettiin rakentamaan toteutusvaiheen tarpeita ajatellen. Kevät oli organisaatiorakenteen
näkökulmasta siirtymä- ja välivaihetta. Toukokuussa 2019
toteutetun allianssikyselyn vastausten perusteella kevään
aikana koettiin hämmennystä siitä, mitkä ovat vallitsevat
toimintatavat ja käytännöt. Uusi toteutusvaiheen organisaatio otettiin käyttöön TAS-vaiheen alkumetreillä.

Muutosten jälkeen allianssin toiminta kehittyi kaikkien osapuolien näkökulmasta selvästi parempaan suuntaan, mikä
kävi ilmi niin haastatteluista kuin allianssikyselyn tuloksista.
Käytännössä kehitys näkyi muun muassa osapuolten välisen
ymmärryksen ja yhteistyön paranemisena, kun käyttöön
otettiin tehokkaampia tiedonvaihtokäytäntöjä, kuten lohkokohtaiset suunnitelma- ja laskentakatselmukset, tuotannon
työvaiheistuksen läpikäynti lohkoittain suunnittelun kanssa

Kolmas KAS-vaiheen päätehtävä, hyvin
integroitunut ja toimiva projektiorganisaatio,
on abstraktimpi ja vaikeammin mitattava
tavoite, jonka seuraaminen ja ongelmien tai
onnistumisen todentaminen on haastavaa.
Tehtävä on kuitenkin
olennainen allianssin hyötyjen
esiin saamiseksi.
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Raide-Jokerin Big Room –tilassa oli kehitysvaiheessa täysin varusteltuja työpisteitä noin sadalle henkilölle. Lisäksi tilassa
on seitsemän neuvotteluhuonetta, neljä hiljaista huonetta ja erilaisia avotiloja kokouksia ja muita tilaisuuksia varten.
9.3.1

Big Room yhteistyön mahdollistajana

Allianssin hyötyjen esiin saamiseksi tavoitteena oli saada
yhteistyö nopeasti toimivaksi ja löytää parhaat tavat jakaa
tietoa ja osaamista. Allianssia muodostettaessa moni osapuolten edustajista pääsi tutustumaan erilaisiin työn tekemisen tapoihin muun muassa monimuotoisissa työpajoissa.
Allianssin laajentuessa uudenlaisia menetelmiä pyrittiin
tuomaan osaksi kaikkien arkista tekemistä. Yhteistyön ja
yhteistoiminnan kehittämiseen kiinnitettiin huomiota läpi
koko projektin, vaikka välillä tämä näkökulma jäi muun työn
suorittamisen jalkoihin. Silloin toiminnassa ajauduttiin kohti
perinteisiä, siiloutuneempia toimintatapoja. Raide-Jokerissa keskeisin yhteistyötä helpottava tekijä on osapuolten
yhteinen työskentelytila, Big Room Valimotiellä Helsingissä.
Tila mahdollistaa eri osapuolien työskentelyn fyysisesti ja
vuorovaikutteisesti samassa tilassa. Big Room -työskentelyyn osallistui myös osa muista tärkeistä sidosryhmistä: eri
viranomaiset, johto-operaattorit ja kaluston hankinnan tekijä.

teella yhteistyöskentelyssä saavutettiin sekä onnistumisia
että tunnistettiin haasteita. Alun teknisten hankaluuksien
(muun muassa verkkoyhteydet) ja työpisteiden joustavaan
käyttöön liittyneiden keskustelujen jälkeen Big Roomista
muotoutui yhteistyötä ja allianssin tarpeita hyvin palveleva tila. Haasteita aiheuttivat esimerkiksi kunkin työntekijän
henkilökohtaisiin tarpeisiin sopivan työpisteen löytäminen,
neuvottelutilojen määrä tiettyinä ajankohtina sekä avotilan
ajoittainen hälyisyys. Toisaalta avotilat mahdollistivat nopean ja spontaanin yhteistyön ja tiedonjakamisen. Hyödyt
koettiin haittoja selvästi suuremmiksi. Työilmapiiri Big Room
–tilassa on ollut välitön. Toisaalta tunnistettiin myös se, että
pelkkä yhteinen työtila ei takaa yhteistyötä ja yhteishenkeä,
vaan niiden eteen on tehtävä tietoisesti töitä. Tässä auttavat
mm. yhteiset toimintatavat ja viikkorutiini, mutta avainasemassa ovat henkilöiden oma kiinnostus ja asenne.
9.3.2. Tiedonkulku ja sisäinen viestintä

Sekä allianssissa että Big Room –tilassa toimiminen ovat
monelle isoja työskentelykulttuurin muutoksia. Allianssikyselyn, haastattelujen sekä yleisten havaintojen perus-

Tiedonkulku on yhteistyön ja projektin toimivuuden kannalta keskeistä, mutta samalla tuttu haaste organisaatioissa.
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Tilaajan osallistuminen Big Roomissa
Raide-Jokeri-allianssissa on mukana useita tilaajaosapuolien edustajia täydellä työpanoksella. Eri osapuolten
haastatteluissa nousi esiin, että tilaajaorganisaatioiden
edustajia toivottiin mukaan Big Roomiin ja projektin jokapäiväiseen työhön useammin ja enemmän, jotta asioita
saataisiin eteenpäin kaupunkiorganisaatioissa tehokkaammin ja allianssimallin hyötyjä paremmin esille. Ongelmaksi allianssitoiminnan oletetun ketteryyden näkökulmasta
koettiin etenkin Helsingin kaupungin laaja organisaatio ja
hajautetut toimivaltuudet, joiden vuoksi päätettyjä asioita jouduttiin avaamaan uudelleen käsittelyyn ja viemään
uusiin päätöksentekoprosesseihin. Espoon selvästi suoraviivaisempi organisaatio ja päätöksenteko erottuivat selkeästi. Samoin tilaajaorganisaatioiden laajuus tuli esiin eri
dokumenttien ja suunnitelmien kommentointikierroksilla,
kun kommentteja ei välttämättä annettu tilaajan määrit-

telemien tavoitteiden, vaan esimerkiksi oman toimialan
tavoitteiden näkökulmasta. Asia nousi esiin niin tilaaja-,
tuotanto- kuin suunnittelutaustaisten henkilöiden haastatteluissa. Allianssissa toimivien tilaajaorganisaation
edustajilla olisi toivottu olleen enemmän päätösvaltaa ja
-vapauksia.

Tiedonkulun haasteet korostuvat allianssissa, jossa monen
eri osapuolen toimintatavat on saatava yhtenäistettyä, ja
yhteistyö käynnistettyä suhteellisen nopeassa aikataulussa. Raide-Jokerissa sisäisen viestinnän ja tiedonkulun toimivuutta mietittiin jo välivaiheessa. Sisäiseen viestintään
pyrittiin löytämään kanavat, jotka palvelevat monipuolisesti
mahdollisimman monia, ottaen huomioon sekä säännöllisesti Big Roomissa että etäyhteyksien päässä työskentelevät
henkilöt.

suudesta johtuen Slackin käyttö vaihteli kehitysvaiheessa
henkilöittäin ja suhtautuminen keskustelukanavaan oli osin
ristiriitaista. Slackin käyttöön ottaneet ovat tyytyväisiä, koska kanava vähensi tehokkaasti sähköpostien määrää ja tuki
nopeaa tiedonjakoa ja -hakua. Osa kuitenkin kokee kanavan
turhaksi tai vieraaksi.

Parannusehdotuksena eri tahojen haastatteluissa esitettiin tilaajatahojen taustaorganisaatioiden vahvempaa sitouttamista allianssiin. Lisäksi ehdotettiin muun muassa
koulutusta allianssimallista sekä vahvempaa yhtenäistä
ohjausta tilaajatahoilta. Samalla tunnistettiin, että tilaajatahojen moninaisuus aiheuttaa väistämättä haasteita ja
toisaalta kaupunkiorganisaatioiden edustajien on katsottava asioita virkavelvollisuutensa kautta.

Eri osapuolet ovat omissa organisaatioissaan tottuneet intrasivujen käyttöön. Raide-Jokerissa intrasivu toteutettiin
luomalla päivitettävä näkymä tiedonhallintajärjestelmä
M-Filesin etusivulle. Näkyvillä olivat tärkeimmät ajankohtaiset asiat sekä linkit keskeisiin dokumentteihin ja järjestelmiin. Intrasivu on vakiinnuttanut paikkansa kokoavana
tietopankkina, mutta ajankohtaisten asioiden viestimisessä
viikkotiedote tavoittaa kohderyhmän paremmin.

Ensimmäisenä viestintäkanavana projektilla otettiin käyttöön sähköpostitse jaettu sisäinen viikkotiedote, joka määriteltiin ensisijaiseksi sisäisen viestinnän kanavaksi. Kaikki
projektille työskentelevät liitettiin sen jakeluun. Tiedotteeseen koottiin yhteen keskeisimpiä päivittäiseen työskentelyyn liittyviä ajankohtaisia asioita, kuten poimintoja viikon
päätöksistä, tehtyjä suunnitteluratkaisuja tai saavutettuja
tavoitteita ja yhteistoimintaan liittyviä asioita. Viikkotiedote
on saanut kiitosta mm. allianssikyselyissä. Tiedotteen sisällöt elävät hankkeen vaiheen mukaan ja se on vakiinnuttanut
paikkansa projektilla työskentelevien tietolähteenä.

Näkyvä parannus sisäiseen tiedonkulkuun saatiin Big Roomiin hankittujen infonäyttöjen avulla. Kolme tilaan hankittua infonäyttöä paransivat tiedotusmahdollisuuksia ja tiedon näkymistä arjessa. Infonäytöillä on sekä vaihtuvaa että
pysyvää sisältöä, esimerkiksi poimintoja edellisen viikon
päätöksistä sekä muita ajankohtaisia asioita. Toisinaan näytöllä esitetään poimintoja esimerkiksi allianssin peruskirjan
periaatteista. Ne muistuttavat yhteistyön, luottamuksen ja
avoimen keskustelun merkityksestä.

Kehitysvaiheessa pidettiin myös jokaviikkoiset viikonavaukset, joissa käytiin projektipäällikön johdolla läpi menneen
ja tulevan viikon ajankohtaiset asiat. Kehitysvaiheen alussa
sisäisen tiedonkulun tukemiseksi käyttöön otettiin vapaaehtoinen lisäkanava: Slack-pikaviestiohjelma. Vapaaehtoi-
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10 Allianssin ydinprosessit
Näille keskeisille prosesseille luotiin prosessikuvaus. Kuvauksessa kerrottiin erityisesti, miten yksittäisen työntekijän
tulee kunkin prosessin suhteen toimia. Lopputuloksena syntynyt perusperiaate tunnistan – Ilmoitan – toimin tiivistettiin
kuvaan 6. Kuva ja siihen upotetut linkit sijoitettiin projektin
intrasivulle, jotta kaikkien on helppo löytää ja noudattaa
prosesseja. Jokaiselle ydinprosessille nimettiin APR-vastuuhenkilö ja vastuutekijä tukemaan prosessien noudattamista
ja jatkokehitystä.

Jotta allianssi toimisi yhtenäisesti, tasalaatuisesti ja tehokkaasti kohti sille asetettuja ja tilaajan määrittämiä tavoitteita, projektilla määriteltiin allianssin yhteisiä toimintatapoja
ja prosesseja. Kehitysvaiheen alussa, kun toiminnalle vasta
haettiin muotoa ja rakennetta, toimintatapoja ja prosesseja syntyi useita. Eri vastuualueet määrittelivät prosessit sen
mukaan, mitä katsoivat tehtävänsä toteuttamiseksi tarvittavan. Kesän 2018 organisaatiomuutoksen yhteydessä prosesseja järkeistettiin ja niistä tunnistettiin yhteiset, kaikille
pakolliset ns. ydinprosessit: päätöksenteko, aikatauluhallinta, kustannushallinta, tavoitekustannuksen asettaminen,
riskienhallinta, innovaatiot ja vaihtoehtovertailut sekä laadunvarmistus.
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Kuva 6. Raide-Jokeri-allianssin ydinprosessit.
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10.1 Päätöksenteko
Tehdyt muutokset paransivat APR:n ja AJR:n yhteistyötä ja
tiedon kulkua. Keskustelu ja päätökset toiminnan muuttamisesta toimivat sytykkeenä avoimempaan ilmapiiriin.

Napakka päätöksenteko on välttämättömyys asioiden
etenemiselle ja aikataulun pitämiselle Raide-Jokerin kaltaisessa laajassa projektissa. Raide-Jokeri-projektin kehitysvaiheen päätöksentekoprosessin haluttiin vastaavan seuraaviin tavoitteisiin:
•
•
•
•

Omistajatahojen osalta ylin päätösvalta oli ja on tilaajan
johtoryhmällä, joka päättää suoraan omistajatahojen päätäntävallassa olevista asioista. Kahden tilaajakaupungin
hankkeessa tilaajan johtoryhmässä keskustellaan mm. kaupunkien yhteisistä linjauksista, mikä on myös allianssin etu.
Toisaalta tilaajan johtoryhmän päätösvalta siirtää ylimmän
päätösvallan pois allianssin johtoryhmältä. Allianssin näkökulmasta hankalimmissa kysymyksissä päätöksenteko kangistui ja pitkittyi, mitä allianssi olisi voinut helpottaa mm.
päätösten huolellisemmalla valmistelulla.

Selkeä ohjeistus ja aikataulurutiini tekevät päätöksenteosta helppoa, ennakoitavaa ja nopeaa.
Päätösesitykset valmistellaan huolellisesti, jotta tiedetään mitä päätetään ja miksi.
Päätösesitykset kohdennetaan oikealle taholle.
Päätöksenteko on läpinäkyvää, eli tehdyt päätökset
ovat avoimesti kaikkien nähtävillä ja tehdyt päätökset
myös viestitään kaikille projektilla.

Viikon aikana tehdyistä
merkittävistä päätöksistä
ryhdyttiin viestimään
systemaattisesti osana
viikkotiedotetta.

Allianssin pääasialliset päättävät tahot ovat APR ja AJR. Alun
perin päätöksentekovaltuus oli myös yksittäisillä tiimeillä,
mutta pian havaittiin, että valtuus ei välttämättä tuo uskallusta tehdä päätöksiä. Kesän 2018 organisaatiomuutoksen
yhteydessä päätösvaltuuksia kohdennettiin eri tavoin: päättävien tahojen lukumäärää vähennettiin ja selkeytettiin niiden alla tehtävää päätöksentekoa. Allianssin viikkorutiinia
muovattiin kehitysvaiheessa siten, että päätöksentekoketjut
saatiin linkitettyä kokousten ajankohtiin mahdollisimman
sujuvasti.

Etenkin KAS-vaiheen alussa päätöksenteon suurimpana yksittäisenä ongelmana koettiin oikean päättävän tahon löytäminen, mihin puututtiin kuvaamalla päätöksentekoketjut
tarkemmin sekä sisäisen että ulkoisen päätöksenteon osalta.
Viikon aikana tehdyistä merkittävistä päätöksistä ryhdyttiin
viestimään systemaattisesti osana viikkotiedotetta. Lisäksi
APR kävi läpi joka viikko kaikki projektilla tehdyt päätökset.
APR myös puuttui niihin päätöksiin, joita ei määräpäivään
mennessä oltu syystä tai toisesta päätetty. Syksyyn 2018
tultaessa päätöksentekoprosessi koettiinkin allianssikyselyn
tulosten perusteella selkeämmäksi kuin keväällä.

AJR:n ja APR:n välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua kehitettiin
eri tavoin. Tämä oli yksi merkittävistä luottamusta ja tiedonkulkua parantaneista toimenpidekokonaisuuksista. AJR:n
ensimmäisenä vuonna puheenjohtajuus oli kiertävä, mikä
aiheutti hyvistä vastuun jakamisen ja tiedonkulun tavoitteista huolimatta tietokatkoksia APR:n ja AJR:n välille sekä
esti toiminnan jatkuvuutta. Projektihenkilöstö koki AJR:n
etäiseksi. Syksyllä 2018 kustannuskeskustelu projektilla
kriisiytyi. Syntyi juopa paitsi AJR:n ja projektihenkilöstön,
myös AJR:n ja APR:n välille. Samaan kohtaan ajoittuneessa
Allianssikyselyssä tilanne näkyi vastauksissa selvästi. Kyselytulokset, omat havainnot ja tilanteen reflektointi saivat
APR:n ja AJR:n miettimään nopeita korjaustoimenpiteitä.
Tilanteen purkamisessa käytettiin apuna ulkopuolista konsulttia. Korjausliikkeiksi valittiin:
•
•
•
•

Heti kehitysvaiheen alussa projektilla otettiin käyttöön
päätösloki, johon kirjattiin kaikki sellaiset päätökset, jotka
vaikuttavat myös muiden toimintaan projektissa ja joihin
joudutaan mahdollisesti myöhemmin palaamaan. Päätöslokin käyttöä jatketaan myös toteutusvaiheessa. Päätösloki
tekee päätökset avoimeksi kaikille projektilla työskenteleville henkilöille sekä ohjaa yhtenäiseen päätösten valmisteluun. Haastatteluissa sekä allianssikyselyssä päätösloki sai
kiitosta ja se mainittiin myös yhtenä projektin onnistumisena. Päätöslokin koettiin selkeyttäneen prosessia, lisänneen
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä auttaneen tilannekuvan
välittämisessä.

AJR:n kokousten jälkeisten infojen lisäksi AJR osallistuisi
myös projektin tilannekuvan läpikäyntiin.
AJR:lle nimettiin pysyvä puheenjohtajuus.
Projektipäällikkö tulisi pitämään AJR:n puheenjohtajan
kanssa viikottaisen tilannekeskustelun.
AJR:n kokouksiin otettaisiin mukaan APR:n edustaja
myös suunnittelusta.
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10.1.1 Ulkoiset päätöksentekoprosessit
Kaikkia Raide-Jokeri-projektin tarvitsemia päätöksiä ei voida
tehdä allianssissa tai tilaajaorganisaatioissa, sillä osa päätöksistä kuuluu jonkun muun tahon toimivaltaan. Esimerkiksi osa lupa-asioista (kuten AVIin menevät vesiluvat ja meluluvat), työnaikaisiin liikennejärjestelyihin liittyvät katujen
sulkemiset ja ELYyn menevät väylien liikennejärjestelyt ja
siltojen toteuttamissopimukset sekä jotkin hankerajauksiin
ja laatutasoon liittyvät asiat oli vietävä allianssin ulkopuoliseen päätöksentekoprosessiin.

Allianssihaastatteluissa useampi henkilö nosti esiin, että
allianssin tarve nopeille päätöksille ei aina ollut linjassa tilaajaorganisaatioiden päätöksentekoprosessien kanssa, sillä
virkavastuu meni luonnollisesti allianssin tarpeiden edelle.
Toimintaa olisi kaikkien osapuolten mukaan virtaviivaistanut selkeämpi yhteinen näkemys ja vahvempi ohjaus. Tätä
olisi tarvittu niin tilaajan tavoitteiden suhteen, projektin
suuntaan kuin tilaajatahojen sisällä ja kesken.

Ulkoista päätöksentekoprosessia selkeytettiin, jotta projektin ja ulospäin lähtevien tietojen ja aineistojen yhdenmukaisuus voitiin varmistaa, eikä samoihin sidosryhmiin oltaisi
projektilta yhteydessä samoista asioista toisistaan tietämättä useampaan kertaan. Kaikki projektilta ulos menevät päätöksentekoon liittyvät yhteydenotot kulkivat lopulta kolmen
ryhmän kautta:
•
•
•

Osa lupa-asioista,
työnaikaisiin liikennejärjestelyihin liittyvät katujen
sulkemiset ja jotkin hankerajauksiin ja laatutasoon
liittyvät asiat oli vietävä
ulkoiseen päätöksentekoprosessiin.

Viranomaisyhteistyön ohjausryhmä vastasi viranomaistahoille ja kaupungeille käsittelyyn menevistä
päätösesityksistä.
Substanssiryhmä vastasi teknisille sidosryhmille (esimerkiksi johtojen omistajat, Pelastuslaitos, kalustotoimittaja) käsittelyyn menevistä päätösesityksistä.
Omistajaohjaus vastasi muista mahdollisista projektin
hallinnointiin liittyvistä ulos menevistä yhteydenotoista.

Lupaprosessit
omaisyhteistyöstä huolimatta toteutusvaiheen lähestyessä
osa ympäristöluvista aiheutti keskustelua ja toimenpidekieltohakemuksia osallisten suunnasta. Sujuvan viranomaisyhteistyön lisäksi tiiviimmälle vuorovaikutukselle esimerkiksi
ympäristöyhdistysten kanssa olisi siis ollut tarvetta, jotta
luottamus myös poikkeustilanteissa olisi ollut vahvempi.

Allianssin kehitysvaiheessa eri viranomaistahoille jätettiin
lukuisia lupahakemuksia, lausuntopyyntöjä tai ilmoituksia.
Laajimmat kokonaisuudet liittyivät ympäristöasioihin (kuten
vesiluvat ja siirtoluvat) ja työnaikaisiin liikennejärjestelyihin
(TLJ). Projektin alusta alkaen viranomaisten kanssa tehtiin
yhteistyötä lupaprosessien sujuvoittamiseksi ja eri tahojen
kanssa onnistuttiin luomaan toimiva keskusteluyhteys.

Työnaikaisiin liikennejärjestelyihin liittyvän viranomaisyhteistyön tuloksena luotiin Raide-Jokerin TLJ-konsepti, jonka
kaupungit hyväksyivät. Ennalta sovitun konseptin mukaiset
ratkaisut sujuvoittivat poikkeusliikennejärjestelyjen luvitusta kaupungeilla.

Ympäristölainsäädäntöön liittyviin lupiin ja niiden lupavalmisteluun liittyvät selvitykset tehtiin perusteellisesti ja
niistä keskusteltiin avoimesti viranomaisten kanssa. Kokemusten ja saadun palautteen mukaan toteuttajaosapuolen
mukanaolo suunnitteluvaiheessa ja neuvotteluissa lisäsi virkamiesten luottamusta allianssia kohtaan. Sujuvasta viran-
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10.2 Projektin tilannekuva: aikataulu ja kustannukset
mäkohtaista vapautta. Tämä johti tilanteeseen, jossa kokonaisaikataulun ylläpitäminen oli käytännössä mahdotonta.
Parasta tapaa tilannekuvan seuraamiseen sekä visualisointiin mietittiin ja kehitettiin melko pitkään. Suurin muutos
ajoittui jälleen kesän 2018 organisaatiomuutoksen yhteyteen, ennen porttia 4, kun tehtävien seurannassa siirryttiin
Wrike-tehtävänhallintajärjestelmään ja aloitettiin viikoittainen kaikille avoin tilannekuvakatsaus osana viikkorutiinia.
Wrike toimi yhtenä keskeisenä tietolähteenä. Tilannekuva
käytiin läpi niin sanotun tilannekuvaseinän äärellä (kuva 7)
ja käytäntöä jatketaan myös toteutusvaiheessa. Käsiteltävät
asiat painottuvat hankkeen vaiheesta riippuen eri tavoin.

Projektin tilannekuvan välittäminen riittävällä tasolla kaikille projektilla työskenteleville on tärkeää, mutta haastavaa.
Tilannekuva kertoo, missä projektilla mennään niin aikataulu- kuin kustannusseurannan ja valmiusasteiden suhteen.
Kehitysvaiheen alussa aikatauluhallinnasta pyrittiin tekemään läpinäkyvää Big Roomin seinillä ylläpidettävien lohkokohtaisten Last Planner -aikataulujen avulla. Aikataulujen
ylläpito koettiin kuitenkin liian työläänä ja epävarmana, ja
suurin osa toivoi aikatauluja mieluummin sähköiseen muotoon, jotta ne olisivat nähtävissä koska vain. Koska uusia
toimintatapoja otettiin allianssin käynnistyessä käyttöön
kerralla paljon, aikataulunhallintaan annettiin paljon ryh-

Tilannekuva kertoo, missä projektilla
mennään niin aikataulu- kuin
kustannusseurannan ja
valmiusasteiden suhteen.

Wrike-tehtävänhallintajärjestelmä

Yhteinen
dokumentinhallinta

Wrikessä tehtävät, niiden aikataulut ja vastuuhenkilöt olivat
avoimesti kaikkien projektilla työskentelevien henkilöiden
nähtävillä. Tehtävänhallintajärjestelmässä pystyttiin mallintamaan eri tehtävien välisiä riippuvuuksia, ja sama tehtävä
saatiin tarvittaessa näkymään useamman ryhmän tai henkilön tehtävälistassa. Kun Wrike otettiin käyttöön, sinne kirjattiin kaiken kaikkiaan noin 12 000 tehtävää.

Raide-Jokerin tiedonhallintajärjestelmä kilpailutettiin välivaiheessa. Valituksi tuli suomalainen M-Files. M-Filesin tiedonhallintaratkaisut perustuvat metatietojen hyödyntämiseen, jossa tietoa ei luokitella perinteisen kansiohierarkian
vaan sisällön perusteella. M-Filesiin on luotu monia automaattisia toimintoja helpottamaan käyttöä. M-Files toimii
koko allianssin yhteisenä dokumentinhallintajärjestelmänä,
jossa tieto on tarjolla avoimesti toimijalta toiselle. Allianssissa on sisäisesti vain todella vähän rajattua tietoa. M-Files
toimii projektinjohtamisen tukena muun muassa päätösten
ja laatuaineiston seurannassa, joten ohjelmaa hyödynnetään paljon enemmän kuin dokumenttipankkina.

Katujen suunnittelun aikatauluttamista varten Wrikeen rakennettiin niin sanottu mallikatu, johon oli listattu kaikki
katukohtaiset tärkeimmät suunnittelutehtävät. Mallikadun
aikataulu monistettiin kaikille projektin 44 kadulle. Mallikatu tarjosi standardoidun tehtäväkokonaisuuden jokaiselle
kadulle, jolloin kehitysvaiheen suunnittelun etenemisestä
saatiin vertailukelpoista tietoa.

41

Parasta tapaa tilannekuvan seuraamiseen
sekä visualisointiin mietittiin ja kehitettiin
melko pitkään.

Kuva 7. Tilannekuvan viikoittainen läpikäynti projektin kehitysvaiheen tilannekuvaseinän äärellä.
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10.3 Kustannushallinta
riskeihin riippuen siitä, pystyykö allianssi vaikuttamaan riskin toteutumiseen. Näin varmistettiin, ettei tavoitekustannus nouse liian korkealle ja sisällä riskeja, joihin allianssi ei
voi vaikuttaa. Tavoitekustannuksen asettaminen on kuvattu
yksityiskohtaisesti luvussa 13.

Investointikustannusten hallinta ja edulliset elinkaarikustannukset ovat keskeisiä tilaajan tavoitteita. Kustannushallinta
on jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on toteuttaa projekti
budjetissa tai se alittaen. Kehitysvaiheen kustannushallinta
ohjasi kaikkien allianssin ryhmien toimintaa ja seurasi budjettien toteutumista.

Palveluntuottajien laskutuksen sopimuksenmukaisuuden
valvonta oli myös yksi kustannushallinnan tehtävistä kehitysvaiheessa. Tilaajan edustaja tarkasti laskut ja lisäksi tilaajalla oli käytössään riippumaton talousasiantuntija, joka
pääsi tarkistamaan mm. palkkojen laskutuksen oikeellisuuden säännöllisissä auditointitilaisuuksissa. Auditoinneista
laadittiin raportit, joiden perusteella allianssin palveluntuottajaosapuolet ovat laskuttaneet sopimuksen mukaisesti.

Tiukan, mutta realistisen tavoitekustannuksen asettaminen,
oli osa tilaajan tavoitteiden mukaista suunnittelua. Tavoitekustannuksen hinnoittelu tehtiin panoshintapohjaisesti.
Panoshintojen selvittämiseksi tehtiin lukuisia alihankintakyselyjä. Lisäksi laskennan lähtötietoihin kuuluivat toteutusaikataulut ja alustavat työsuunnitelmat. Tavoitekustannuksen
määrityksen osana allianssi ja tilaajan edustajat käsittelivät
tunnistetut riskit. Ne jaettiiin allianssin riskeihin ja tilaajan

10.4 Riskit ja mahdollisuudet
Hankkeen riskien tunnistaminen on jatkuvasti kehittyvä
prosessi, johon ovat osallistuneet hankkeen tekniikkalajien
asiantuntijat sekä tarvittavat sidosryhmien edustajat. Säännöllisissä riskienkäsittelytyöpajoissa tunnistetuille riskeille
on arvioitu suuruudet sekä suunniteltu tarvittavat riskienhallintatoimenpiteet. Hankkeen riskienhallinnan tuloksena
on opittu paremmin ymmärtämään ja hallitsemaan hankkeeseen liittyvät epävarmuustekijät.

Kehitysvaiheessa käynnistettiin säännöllinen ja kokonaisvaltainen riskienhallinta, jolla varmistetaan hankkeen
asianmukainen toteutus ja hankkeelle määritettyjen tavoitteiden toteutuminen. Allianssikyselyissä ja kehitysvaihetta reflektoineissa työpajoissa riskienhallinnan systemaattisuus nostettiin yhdeksi kehitysvaiheen onnistumiseksi.
Raide-Jokerissa käytössä on Ramrisk-järjestelmä, jonka
kautta kehitysvaiheessa kirjattiin riskit avoimesti projektilla
työskentelevien nähtäville. Hankkeen riskimatriisin perusteella jokaiselle riskille arvioitiin riskien suuruudet vahinkolajeittain (taulukko 7), jotka ovat vahvasti linkitettyjä hankkeen tavoitteisiin.

Syksyn 2018 aikana kehitettiin tavoitekustannuksen riskivarauksen määrittämisprosessia ja laskijoiden tiedot siirrettiin riskienhallintajärjestelmään. Muutoksen tavoitteena
oli hankkeen riskivarauksen parempi keskitetty hallinta.
KAS-vaiheessa aloitettiin myös riskitiedon esittämisen pilotointi tietomallissa ja Louhi-palvelussa. Tavoitteena on
parantaa riskitiedon kulkua eri osapuolille sekä tunnistaa
hankalat suunnittelu- tai toteutusalueet. Pilotoidun ratkaisun visuaalinen ja tekninen toimivuus on todennettu, mutta
syntyneitä hyötyjä on vielä liian aikaista arvioida. Toimintamalli vaikuttaa suunnittelijoilta ja toteuttajilta saadun palautteen perusteella lupaavalta ja mahdollisuuksia käytön
laajentamiseen tarkastellaan.

Hankkeelle laadittiin riskienhallinnan menettelyohje, jossa
kuvattiin hankkeen riskienhallintaprosessi (kuva 8), käytettävät työkalut sekä eri osapuolien roolit ja vastuut. Riskienhallintaprosessia kehitettiin kehitysvaiheessa kuukausittaisissa riskienhallintaryhmän kokouksissa hankkeessa
tapahtuvien muutosten sekä havaittujen kokemusten ja
saadun palautteen perusteella. Riskienhallintaryhmä piti tiimeille kuukausittaiset riskipalaverit, joissa käytiin läpi kaikki kyseisen tiimin uudet ja vanhat riskit, niiden tilanteet ja
toimenpiteet. Riskienhallintaprosessia kehitettiin ottamalla
kuukausittaisiin riskien käsittelytyöpajoihin mukaan useampien tiimien vastuuhenkilöitä tiimien välisen yhteistyön ja
tiedonkulun lisäämiseksi.

Hankkeella oli kehitysvaiheen lopussa toukokuussa 2019 lopussa 731 tunnistettua riskiä. Toimenpiteitä oli suunniteltu
yhteensä 674 kappaletta, joista 473 oli toteutettu (kuva 9).
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Vahinkolaji

1 Lieviä

2 Vähäisiä

3 Vakavia

4 Suuria

5 Erittäin suuria

Henkilövahinko

Lievä loukkaantuminen, ei lääkärissä
käyntiä

Vähäinen loukkaantuminen, vaatii
lääkärissä käynnin

Vakava loukkaantuminen, vaatii
sairaalahoitoa

Pysyvä vamma

Kuolema

Kustannusvaikutus
tai omaisuusvahinko

Kustannusvaikutus
tai omaisuusvahinko
10 000 €

Kustannusvaikutus
tai omaisuusvahinko
100 000 €

Kustannusvaikutus
tai omaisuusvahinko
250 000 €

Kustannusvaikutus
tai omaisuusvahinko
500 000 €

Kustannusvaikutus
tai omaisuusvahinko
1 000 000 €

Pääväylän liikenne
estyy tunniksi
Muun väylän liikenne
estyy 2 tunniksi”

Pääväylän liikenne
estyy 6 tunniksi
Muun väylän
liikenne estyy 12
tunniksi”

Pääväylän liikenne
estyy 12 tunniksi
Muun väylän liikenne estyy 24 tunniksi”

Pääväylän liikenne
estyy 24 tunniksi
Muun väylän
liikenne estyy 48
tunniksi”

Liikennehaitta raken- Pääväylän liikenne
estyy 10 minuutiksi
tamisen aikana
Muun väylän liikenne
estyy 30 minuutiksi”
Liikenteen sujuvuus
käytön aikana

Yksittäisiä lyhytkestoisia (1-10 min)
häiriöitä liikenteen
sujuvuuteen

Yksittäisiä pitkäkestoisia (yli 10 min)
häiriöitä liikenteen
sujuvuuteen

Pysyvä liikennehaitta
(keskinopeustavoite
heikkenee minuutilla)

Pysyvä liikennehaitta
(keskinopeustavoite heikkenee 1-5
minuutilla)

Pysyvä liikennehaitta (keskinopeustavoite heikkenee yli 5
minuutilla)

Aikatauluvaikutus

Tehtävän aikataulu
viivästyy viikon, ei
vaikutusta hankkeen
aikatauluun

Tehtävän aikataulu
viivästyy kuukauden,
ei vaikutusta hankkeen aikatauluun

Hankkeen aikataulu
viivästyy viikon

Hankkeen aikataulu
viivästyy kuukauden

Hankkeen aikataulu
viivästyy kolme
kuukautta

Imago / Julkisuuskuva

Muutama negatiivinen some-kommentoija viikossa tai
yksittäinen mielipidekirjoitus.

1-2 negatiivista toimitettua kirjoitusta
mediassa (ei some)
viikossa.

5 negatiivista toimitettua kirjoitusta
mediassa (ei some)
viikossa.

10 negatiivista toimitettua kirjoitusta
mediassa (ei some)
viikossa.

Toistuva negatiivinen julkisuus
mediassa (ei some).
15 kielteistä osumaa
viikossa samasta
aiheesta.

Ympäristövahinko

Lieviä ympäristövahinkoja

Vähäisiä ympäristö-vahinkoja, lievää
haittaa,helposti
korjattavissa

Merkittäviä ympäristö-vahinkoja,
kohtalaista haittaa,
korjattavissa

Suuria ympäristövahinkoja, huomattavaa ja laajaa haittaa,
korjattavissa

Erittäin suuria ympäristö-vahinkoja,
vakavaa pitkävaikutteista haittaa, vaikeasti korjattavissa

Taulukko 7. Riskin vakavuuden arvioinnissa käytetyt vahinkolajit ja niiden suuruudet.
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• Riskin ja mahdollisuuksien sekä niiden
jäännösarvojen tarkemman kustannusvaikutuksen määrittäminen tekniikkavastaavien ja
laskijoiden toimesta ennen portteja
• Lasketaan riskivaraus Monte Carlolla

Kyllä
Riskien ja
mahdollisuuksien
tunnistus

• Tunnistus on kaikkien
vastuulla
• Tunnistus ensisijaisesti
viikoittaisissa tiimien
kokouksissa
1) Kirjaus suoraan
Ramriskiin vastuuhenkilön toimesta.
2) Toimitus sähköpostilla
riskienhallinnan vastuuhenkilölle
3) Kokouspöytäkijaan
muistiin, josta ne
poimitaan riskien
käsittelyn yhteydessä
• Tarvittaessa tarkastuslistat käytössä ja sidosryhmät mukana

Riskien ja
mahdollisuuksien
luokittelu

• Luokittelu riskienhallintaryhmän vastuulla
• Luokitellaan tiimin,
elinkaaren vaiheen ja
sijainnin mukaan.
• Lisäksi määritetään
onko kyseessä riski vai
mahdollisuus ja onko
vastuutaho tilaaja vai
allianssi
• Luokittelu varmistetaan
tarvittaessa riskien
käsittelyn yhteydessä

Riskin ja
mahdollisuuden
suuruuden
arviointi

Vaikutus
tavoitekustannukseen

Hallintatoimenpiteiden
määritys

• Hallintatoimenpiteiden
määrity riskien käsittelytyöpajoissa (1krt/kk)
• Riskeille toimenpiteet
suunnitellaan riskin
suuruuden / hyväksyttävyyden perusteella
• Mahdollisuuksille
pyritään aina suunnittelemaan toimenpide
• Toimenpiteen suunnittelun jälkeen määritetään
jäännösarvo
• Toimenpiteen suunnittelun yhteydessä
määritetään vastuuhenkilö ja DL
• Merkittävien riskien
toimenpiteet hyväksyttäväksi APR:lle

• Suuruuden arviointi
riskien käsittelytyöpajoissa (1 krt/kk)
• Toteutetaan uusille
riskeille ja mahdollisuuksille sekä aina kun on
toteutettu hallintatoimenpiteitä
• Arviointi toteutetaan
hankkeelle määritettyjen
matriisien perusteella
• Jos riskillä tai mahdollisuudella on kustannusvaikutus, niin määritetään onko vaikutusta
tavoitekustannukseen

Riskienhallinnan
jalkautus ja
seuranta

• Hallintatoimenpiteiden
jalkautus tiimien vastuuhenkilöillä
• Hallintoimenpiteiden
toteutusta seurataan
riskien käsittelytyöpajoissa (1 krt/kk)

Riskienhallinnan
raportointi ja
viestintä

• Riskienhallinnan
toteutuksesta ja
ajankohtaisista luvuista
laaditaan kuukausittain
tilannekatsaus (vastuu
riskienhallintaryhmä)
• Tilannekatsaus toimitetaan kaikille Ramrisk
käyttäjille,liitetään
viikkotiedotteeseen sekä
tulostetaan kahvipöydälle

Kuva 8. Riskienhallinnan prosessikuvaus.

Kuva 9. Tilastotietoa avoimista ja poistuneista riskeistä sekä riskienhallintatoimenpiteistä kehitysvaiheessa.
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10.5 Innovaatio-, kehitys- ja ideatoiminta
kuljetusmatkat. Betonimurskeen käytölle on asetettu tavoite korvata sillä 30 % käytettävästä murskeesta. Massatalouteen on kiinnitetty rakentamisen suunnittelussa paljon huomiota, jotta maamassojen käyttö voidaan optimoida koko
linjalla.

Pääkaupunkiseudun ensimmäisen pikaraitiotien suunnittelun ja toteutuksen tueksi on selvitetty parhaita käytäntöjä
ja haettu oppia muun muassa Tampereen Raitiotieallianssilta sekä ulkomaisilta raitiotiekaupungeilta (muun muassa Zürich, Besançon, Freiburg, Karlsruhe, Leipzig, Kassel,
Halle ja Dresden). Raide-Jokerissa luodaan kuitenkin uusia, nimenomaan pääkaupunkiseudun pikaraitiotien suunnitteluun soveltuvia käytäntöjä ja ratkaisuja, joihin liittyy
runsaasti ideointi- ja selvitystyötä. Hankkeessa toteutetaan
myös kokeiluja uudentyyppisiin ratkaisuihin liittyen.

Raide-Jokerissa otetaan käyttöön laajamittaisesti VDV-standardeihin perustuva syväurainen vaihde, joka vähentää
melun ja tärinän esiintymistä vaihdealueilla. Lisäksi osaan
vaihteista asennetaan moderni ohjausjärjestelmä, joka
mahdollistaa nopeamman ajon vaihdealueen yli.

Raide-Jokerin parissa työskenteleville tehtyjen allianssikyselyn ja -haastatteluiden perusteella allianssin ilmapiirin koettiin olevan ideointiin kannustava. Samalla kuitenkin koettiin,
että resurssit ja aikataulu eivät antaneet tarpeeksi tilaa luovaan ideointiin tai ideoiden konkretisoimiseen.

Raide-Jokerissa kehitettiin uudenlainen pysäkkikatostyyppi
(kuva 10). Syksyllä 2018 vaihtoehtojen tarkastelun jälkeen
Raide-Jokerin pysäkkikatokseksi esitettiin HKL:n nykyisen
katoksen pohjalta kehitettyä mallia. Keskeisiä perusteita
valinnalle olivat katoksen kasvatetun syvyyden tarjoama
lisämukavuus sateella ja mukautuminen erikokoisiin katostilatarpeisiin. Pysäkkikatokset on mitoitettu nousijamäärien mukaan. Odottavalle henkilölle mitoitettu suojatila
on hieman bussikatoksissa käytettyä mitoitusta väljempi.
Tavoitteena on, että kaupunkien katokset muistuttavat yleisilmeeltään toisiaan. Espoon pysäkkien katosmallit määrittyvät tarkasti kaupungin uudessa, vuoden 2022 alusta alkavassa sopimuksessa, joka kilpailutetaan lähivuosina.

Ideoita ja innovaatioita on kerätty kaikilta työntekijöiltä Big
Roomissa sijaitsevalle ideaseinälle, Ramrisk-sovellukseen
kerättiin riskienhallintatyöpajoissa tunnistettuja ideoita
sekä vaihtoehtoisten toteutustapojen vaihtoehtovertailujen avulla. KAS-vaiheen aikana järjestettiin lisäksi ideatyöpajojen kokonaisuus, missä tarkoituksena oli isojen säästökohteiden löytäminen. Tunnistetuista ideoista tehtiin
vaihtoehtovertailuja ja vaihtoehtoisia toteutustapoja esitettiin Helsingin ja Espoon kaupungeille. Allianssissa on myös
luotu tarpeellisia uusia ohjeistoja ja toimintatapoja niin teknisiin ratkaisuihin kuin hallinnollisiin prosesseihin liittyen.

Pääkaupunkiseudun
ensimmäisen pikaraitiotien
suunnittelun ja toteutuksen
tueksi on selvitetty parhaita
käytäntöjä ja haettu oppia
muun muassa Tampereen
Raitiotieallianssilta
sekä ulkomaisilta
raitiotiekaupungeilta.

10.5.1 Tutkimus- ja selvitystyö
Melun, tärinän ja runkomelun torjumiseen liittyen Raide-Jokerissa tuotetaan uudessa mittakaavassa käytäntöjä.
Tällaisia ovat esimerkiksi mittaus- ja tutkimuskäytäntöjen
ja -tapojen yhtenäistäminen ja parhaiten toimivien ratkaisujen hakeminen. Mittauksia on suoritettu nykyisellä raitiotieverkolla mahdollisimman samankaltaisissa olosuhteissa
Raide-Jokerin kanssa. Melu- ja runkomeluvertailua on tehty
simuloimalla ja valitussa kohteessa mittaamalla, millä on
varmistuttu simuloinnin todenperäisyydestä ja ohjelmistojen toimivuudesta. Runkomeluun ja tärinään liittyen on
selvitetty eri materiaaleja ja niiden vaikutuksia, mitä kautta
saavutettaneen kustannussäästöjä. Runkomeluratkaisuja
suunnitellaan eri tekniikkalajien kanssa suomalaisiin vaativiin olosuhteisiin sopiviksi.
Hankkeessa edistetään kiertotaloutta hyödyntämällä rakentamisesta syntyviä massoja ja pyrkimällä optimoimaan
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Kuva 10. Raide-Jokeria varten luotu pysäkkikatostyyppi.

10.5.2 Kokeilut

Opinnäytetyöt
Opinnäytetöitä pidetään tärkeinä alan kehittämisen kannalta. Ne ovatkin osa allianssin toteutusvaiheen ATA-mittariston positiivisia muutostekijöitä. Jo KAS-vaiheen aikana
projektilla on tehty tai aloitettu opinnäytetöitä ainakin seuraavista aiheista (työn nimi, tekijä, valmistumisvuosi):
•
•
•
•
•
•

Joitakin suomalaisessa toimintaympäristössä uudentyyppisiä ratkaisuja on tarpeen testata, jotta niiden toimivuudesta voidaan varmistua. Tilaajakaupungeilla oli jo ennestään
hyvä kontaktiverkosto Suomen rajojen ulkopuolella, ja Helsingin kantakaupungin raitiotieverkolla on tehty erilaisia
kokeiluja, joista saatuja tietoja ja käytännön kokemuksia
erilaisista menetelmistä, materiaaleista sekä niiden kestävyydestä hyödynnettiin Raide-Jokerissa. Myös Raide-Jokerin
toteuttamat koerakenteet ja niistä saatavat tulokset hyödyttävät tulevia raitiotiehankkeita.

Pikaraitiotietunnelin sähkö- ja teknisten järjestelmien
yhteiskäyttötestaaminen (Elmo Pellava, 2019)
Muotoilun mahdollisuudet muutosjohtamisessa (Lotta
Koski-Lammi, 2019)
Tilaajan rooli infra-allianssin TAS-vaiheessa (Mira Saarentaus, 2019-2020)
Standardoitu tehtäväkokonaisuus suunnittelun ohjauksessa (Juuli Koivumaa, 2019)
Raitiotieradan päällysrakenteen elinkaarikustannusmallin muodostuminen (Juuso Autio, 2019)
Elinkaarikustannusmalli päätöksenteon tukena varikkoinvestoinnissa (Hong Lee, 2018)

Viherraidekokeilu ja paahdeympäristöt
Raide-Jokerin varrelle on suunnitteilla noin kymmenen kilometriä viherrataa, eli raitiotietä, jonka pinnassa on nurmi tai kukkiva ja kuivuutta kestävä paahdekasvillisuus. Viherraidejaksojen ja paahdeympäristöjen avulla tuotetaan
ekologisempaa ympäristöä. Näitä sijoitetaan urbaaneihin
keskuksiin, asuinalueille sekä puistomaisille osuuksille. Viherraide viivyttää hulevesiä ja suodattaa liikenteen päästöjä, sitoo katupölyä, vähentää tärinää ja melua sekä parantaa
kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta. Raide-Jokeri toteuttaa viherraidekokeilun yhteistyössä HKL:n
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Erilaisia siemenseos- ja kasvualustayhdistelmiä on 12, joista osassa on mukana kukkivaa niitty- ja ketokasvillisuutta.
Ketokasvillisuudella on myös kaupunkiluonnon monimuotoisuutta lisäävä vaikutus niiden tarjotessaan habitaatteja
esimerkiksi perhosille ja muille hyönteisille. Raide-Jokerin
viherraiteet poikkeavat aiemmin pääkaupunkiseudulla toteutetuista viherraiteista siten, ettei niihin asenneta betonisia nurmikiveyksiä, vaan pinta on kokonaan viherpeitteinen.
Tavoitteena on löytää mahdollisimman vähän hoitotoimenpiteitä vaativa yhdistelmä ja vieraslajeja hylkivä rakenne.
Lisäksi halutaan saada aikaan kaunista ja kestävää katuvihreää kaupunkiympäristöä.

kanssa ja teettää kokeiluista lopputyön Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK). Kokeilun tavoitteena on löytää
kokonaistaloudellisesti edullisimpia ratkaisuja viherraiteille. Myös Tampereen Raitiotieallianssin kokemuksia kesällä
2018 alkaneesta viherraidekokeilusta hyödynnetään.
Viherraidekokeilun (kuva 11) kesto on arviolta kaksi vuotta. Viherraidekoealat toteutettiin ennen Raide-Jokerin
työmaiden aloittamista kahteen eri kohteeseen: HKL:n
nykyisille raitiokiskoille Paciuksenkadulla (raitiolinja 4)
ja Rudus Oy:n kierrätysalueelle Länsisalmessa. Kokeessa testataan paahdeympäristön ja nurmen kasvualustoja
erilaisilla siemenseoksilla sekä vedenpidätysmaton vaikutusta. Paahdeympäristön kasvualustoissa testataan
niukkaravinteisia kasvualustoja, joissa käytetään kierrätysmateriaalina Tytyrin kalkkikaivoksen sivukivimursketta.
Kokeilun avulla nähdään, millaiselta paahdeympäristö ja
erilaiset nurmet näyttävät ja miten ne kestävät kuivuutta,
kunnossapitoa ja raitiotieympäristön vaativia olosuhteita.
Havainnot eri seosten kasvuun lähdöstä ja kestävyydestä kirjataan ja raportoidaan osana lopputyötä. Saadut havainnot ohjaavat osaltaan viherraiteiden toteutussuunnittelun ratkaisuja mahdollisimman kestävään suuntaan.

Murskeratajakso
Raide-Jokerin kehitysvaiheessa tutkittiin murskeradan käyttöönottoa nurmiratarakenteessa. Esimerkkejä tästä saatiin
opintomatkalla Leipzigin alueelle, jossa käyttökokemuksia
on noin 20 vuoden ajalta. Koska pääkaupunkiseudun olosuhteet poikkeavat Keski-Euroopasta muun muassa pakkasmäärän, talviolosuhteiden sekä maaperän ominaisuuksien
johdosta, tehtiin ratkaisusta laaja vaihtoehtovertailu. Sen
pohjalta tehtiin päätös yhden rataosuuden rakentamisesta
uudella rakennetyypillä.

Kuva 11. Raide-Jokerin viherraidekokeilu sijaitsee Paciuksenkadulla. Kuva on lokakuulta 2018, jolloin kokeilu käynnistettiin.
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Paahdeympäristö
Paahdeympäristö on elinympäristöä, jossa auringon suora
lämpösäteily ja avomaan rakenne luovat kuuman mikroilmaston. Paahdeympäristöt tukevat luonnon monimuotoisuutta ja sirpaloituneiden paahdealueiden lajikirjoa,
erityisesti äärimmäisen uhanalaisten perinnebiotooppien
lajistoa. Paahdeympäristö tarjoaa elinympäristön monille
uhanalaisille hyönteis- ja perhoslajeille. Raitiotiealueen
paahdeketo on mahdollisuus tuottaa ekologista kompensaatiota Etelä-Suomen alueelta vähentyneille uhanalaisille
ympäristöille. Paahdeketojaksoja on suunniteltu Espoossa
Perkkaan ja Helsingissä Roihupellon alueille.

10.5.3 Pikaraitiotiesubstanssin osaamisen kehittäminen

Murskerata perustetaan eristyskerroksen kiviainekselle, jolle määritettiin kiviainesvaatimukset nojautuen InfraRYLin
mukaisiin raekokojakaumiin. Rakenteessa tarvitaan erikoismuotoiltu ratapölkky ja raidegeometria muodostetaan soveltaen sepeliradan rakennusmenetelmiä. Selvityksen mukaan kustannussäästöä murskeratarakenteella saavutetaan
noin 15–200 €/raidemetri verrattuna kiintoraiteeseen. Samalla voidaan arvioida rakenteen käytettävyys myös muissa
raitiotieverkon rakentamiskohteissa. Kokeilun kohdeosuudeksi on valittu Oulunkylä–Veräjälaakso, koska alueella on
muutenkin sepeliperusteista rataa ja toisaalta rakentaminen toteutetaan työvaiheistuksessa edullisempaan aikaan
noin 2021–2022 välillä.

Pikaraitiotie on kaupunkiympäristöön tiiviisti integroitu järjestelmä, jonka suunnittelussa raitiotien ratasuunnitteluun
yhdistyy lukuisten muiden tekniikkalajien osaaminen. Kun
kaikki tekniikka yhdistyy samaan, usein ahtaaseen ja jo valmiiksi rakennettuun katutilaan, suunnittelun tulee tapahtua
tiiviissä yhteistyössä ja jokaisen tekniikkalajin reunaehtoja
yhteensovittaen. Pikaraitioteiden suunnittelu on uutta Suomessa. Myös kansainvälisesti jokainen ratkaisu on omanlaisensa.
Raide-Jokerin kehitysvaiheessa oppia pikaraitiotiejärjestelmästä on kerrytetty jatkuvasti käytännön suunnittelutapausten kautta ja sitä on yhdistetty jo olemassa olleeseen eri
tekniikkalajien osaamiseen. Pikaraitiotiejärjestelmässä on
hyödynnetty HKL:n osaamista Helsingin kantakaupungin
raitiotien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Viherraide viivyttää
hulevesiä ja suodattaa
liikenteen päästöjä,
sitoo katupölyä,
vähentää tärinää ja
melua sekä parantaa
kaupunkiympäristön
viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta.

Koska Suomessa koulutusta ja oppia pikaraitioteistä ei vielä
juurikaan ole saatavilla (Hämeen ammattikorkeakoulun ja
HKL:n järjestämää raitiotietekniikan täydennyskoulutusohjelmaa lukuun ottamatta), substanssiosaamista on lisätty
myös Euroopan opintomatkoilta, jotka suuntautuivat kohteisiin Zürich, Besançon, Freiburg ja Karlsruhe sekä Leipzig,
Kassel, Halle ja Dresden. Tämän lisäksi varikon suunnitteluun liittyen käytiin tutustumassa varikkoratkaisuihin Hallessa, Leipzigissä ja Dresdenissä. Lisäksi projektilla on vieraillut ulkomaisia erityisasiantuntijoita, jotka ovat tuoneet
näkemyksiä mm. ratarakenteisiin, kisko- ja pyöräprofiilin yhteensovittamiseen, radan päällysteisiin, radan erotteluun,
ratasähköjärjestelmään ja teknisiin järjestelmiin liittyen.
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Raide-Jokerin kehitysvaiheessa on tehty yhteistyötä jo toteutusvaiheeseen edenneen Tampereen Raitiotieallianssin
kanssa, jossa toteuttajaosapuolina ovat samat palveluntuottajat kuin Raide-Jokeri-allianssissa. Raitiotieallianssi ja
HKL ovat sopineet mahdollisuudesta hyödyntää toistensa
ohjedokumentteja ristiin. Ympäristö Raide-Jokerin linjalla
on kuitenkin erilainen verrattuna niin Tampereeseen kuin
Helsingin kantakaupungin raitiotieverkkoon, joten jokainen
ratkaisu on mietittävä tapauskohtaisesti.

Kehitysvaiheessa syntyneitä ja toteutettuja innovaatioita
projektilla olivat:

Ratatekniikan osalta erilaisia teknisiä vaihtoehtoja ryhdyttiin kartoittamaan heti KAS-vaiheen alussa kansainvälisten
kontaktien avulla ja kokemuksia haettiin niin Keski-Euroopasta kuin muista Pohjoismaista sekä Kanadasta. Nykyiseen
päällysrakenneratkaisuun päädyttiin yhdistelemällä ominaisuuksia maailmalta, Helsingin kantakaupungin raitiotieverkolta, Tampereen pikaraitiotieallianssilta sekä tekemällä
lukemattomia vaihtoehtovertailuja Raide-Jokerin omassa
ratatekniikkaryhmässä. Raitiotien kiintoraidelaatta mitoitettiin sekaliikennealueilla raitiotievaunujen ja ajoneuvoliikenteen aiheuttaman pituus- ja sivuttaissuuntaisen kuormituksen perusteella. Nurmiraideratkaisussa puolestaan
korostuvat hajavirtojen hallinta, riittävän kasvualustan varmistaminen nurmelle, kiskon helppo vaihdettavuus sekä raitiotievaunujen aiheuttamat kuormitukset. Sepeliraiteen mitoittamisessa huomioon otettavien dynaamisten kuormien
vuoksi määriteltiin sepelikiviaineksen laatuvaatimukset ja
mahdollisimman optimaalinen pölkyn muotoilu, paino ja
kiskon kiinnitystapa. Lisäksi suljetulla nurmiraiteella ja sekaliikenneradalla hajavirtojen hallintatapa päätettiin yhteistyössä sähköasiantuntijoiden kanssa.

•
•

•
•
•
•

Päätösloki
Lupaprosessien selkeytys ja keskitetty koordinointi
allianssista
Tuotantovaiheen aikatauluhallinnan osalta työvaiheiden näkyväksi tekeminen
Aikataulunhallinta ja suunnittelun ”leanaaminen”
(Wrike)
HSY:lle tehtävän suunnittelun laskustusperiaate
Katujen sulkeminen osittain tai kokonaan tuotannon
tehostamiseksi

Allianssin innovaatioprosessia arvioitiin säännöllisesti läpi
kehitysvaiheen ja parannettiin portaittain. Innovaatioprosessi koostui kolmen tasoisista toimista:
•

•

•

Raide-Jokeri-allianssin myötä pikaraitiotien suunnitteluosaaminen on kehittynyt merkittävästi . Se on kehittynyt
erityisesti liittyen raitiotien käyttämän katutilan toiminnalliseen suunnitteluun, ratarakenteisiin, ratasähköön ja niiden
yhteensovittamiseen muiden tekniikkalajien kanssa. Osaamisen kehittäminen jatkuu edelleen. Raide-Jokeri-hankkeessa kertyvä substanssiosaaminen, kokeilujen tulokset,
suunnitteluperusteet ja muu tuotettava materiaali tuottavat lisäarvoa myös muihin tuleviin pikaraitiotiehankkeisiin.

Yksinkertaisimmillaan ideoita kerättiin matalan kynnyksen toimintona, kirjauksina ideaseinälle. Tehdyt esitykset otettiin innovaatioryhmän käsittelyyn. Tarpeelliseksi
katsottuja ideoita jatkokehitettiin ja niistä tehtiin vaihtoehtovertailut. Ideoita esitettiin kehitysvaiheessa 117
kappaletta.
Osasta ideoita lohko tai tekniikkalaji teki suoraan vaihtoehtovertailun hankkeessa kehitetylle vaihtoehtovertailulomakkeelle. Lomake uusittiin syksyllä 2018. Kehitysvaiheessa tehtiin noin 80 vaihtoehtovertailua.
Portin 2 jälkeen kustannussäästöjen etsimiseksi järjestettiin neljä laajaa, koko henkilöstön kattavaa, ideatyöpajaa. Työpajoissa tuotettiin kaikkiaan yli 150 ideaa,
jotka käytiin ensin allianssin voimin läpi ja lopuksi tilaajittain.

10.5.5 Vaihtoehtovertailut
Hankesuunnitelmassa esitettyjä suunnitteluratkaisuja kehitettiin kehitysvaiheen aikana ja niille pyrittiin löytämään tarkoituksenmukaisimpia ratkaisuja, joilla vastattaisiin tilaajan
asettamiin tavoitteisiin. Kehittämisen yhteydessä ideoitiin
erilaisia ratkaisuja, joita on vertailtu säännönmukaisesti ja
dokumentoitu vaihtoehtovertailuissa.

10.5.4 Ideat ja innovaatiot

Vaihtoehtovertailujen prosessi jalostui kehitysvaiheen aikana ja käyttöön otettiin tilaajan tavoitteisiin perustuva
vertailulomake. Vertailun tekeminen ja dokumentointi on
lisännyt samalla eri osapuolien välistä keskustelua ja samalla laajentanut allianssin osaamispohjaa ja ymmärrystä.
Vuorovaikutuksella varmistettiin, että eri näkökulmat otettiin vertailuissa huomioon laajasti niin laatu- kuin kustannusnäkökulmista.

Kehitysvaiheessa suuri osa innovoinnista tapahtui vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisuiden vertailun ja mahdollisten
toteutusratkaisujen tarkastelun yhteydessä. Monien näiden
innovaatioiden realisoituminen tapahtuu vasta toteutusvaiheessa. Kehitysvaiheessa toteutetut ideat ja innovaatiot
liittyivät usein hallinnollisiin prosesseihin. Toteutusvaiheen
suurimmat innovaatiomahdollisuudet ovat ratkottaessa
eteen tulevia muutos- ja ongelmatilanteita.

Vaihtoehtovertailuja tehtiin kehitysvaiheessa joulukuun
2018 loppuun mennessä noin 80 kappaletta.
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10.5.6 Keskinopeussimuloinnit
luissa rakentamiskustannuksiltaan halpoja, mutta liikennöinnin elinkaarikustannukset huomioon ottaen kalliita ratkaisuja. Linjan ajoajalla on matkustajien palvelutason lisäksi
merkittävä vaikutus liikennöintiin tarvittavaan vaunumäärään. Myös linjan kiertoajasta ja kalustotarpeesta saatiin
luotettava arvio simuloimalla.

Allianssin kehitysvaiheen aikana suunnitteluratkaisujen
vaikutusta linjan keskinopeuteen seurattiin säännöllisesti
simuloimalla raitiovaunun kulkua suunnittelutilanteen mukaisella radalla. Linjan ajoaikaan vaikuttavat raitiovaunun
suorituskyky, kadun nopeusrajoitukset, radan geometria
sekä vaihteiden ja pysäkkien sijainti. Kehitysvaiheessa tarkennettiin erityisesti radan geometriaa sekä vaihteiden ja
pysäkkien sijaintia.

Kehitysvaiheen päättyessä simuloinneissa oli päästy keskinopeuteen 23,9 km/h, joka oli hieman vähemmän kuin
tavoitteeksi asetettu 25,0 km/h. Toteutusvaiheessa allianssi
pyrkii vähintään ylläpitämään simuloidun nopeuden edellytykset, ja jos mahdollista, parantamaan ratkaisuja edelleen.

Linjan keskinopeus määritettiin simuloimalla Portteihin 2, 3,
4 ja 5. Porttien välillä pyrittiin löytämään ratkaisuja eniten
keskinopeutta alentaviin suunnitelmaratkaisuihin. Simuloimalla saatiin selville kohteet, joihin keskittymällä ajoaikaa
voidaan parantaa eniten. Toisaalta simuloinnin tuottaman
vaikutustiedon perusteella voitiin hylätä vaihtoehtovertai-

Esimerkkejä ideaprosessissa nousseista ratkaisuista
delleen. Näistä muodostettiin uudet tavoitteet. Loppuratkaisussa varikkorakennuksen muoto ja jopa sijainti tonteilla
eroaa alkuperäisestä luonnoksesta. Rakennuksen runkoa on
järkeistetty ja tilankäyttöä tehostettu. Kustannuksia saatiin
säästettyä n. 20 M€ tarvittavan toiminnallisuuden kärsimättä. Varikon säilytys- ja korjaamohallit ovat edelleen laajennettavissa.

Patterinmäen tunnelin kuivatusratkaisu on yksi merkittävä ideaprosessissa kehitetty ratkaisu. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan kuivatuksessa tarvittava pumppaamo
olisi ollut keskellä tunnelia, koska tunneli on pituuskalteva
keskelle. Suunnitelmaa saatiin muutettua siten, että tunnelin pituuskaltevuus viettää vain länteen, jolloin kuivatus
toimii painovoimaisesti. Ratkaisulla pystyttiin vähentämään louhinnan määrää, teknisten järjestelmien tarvetta
ja betonirakenteiden määrää. Valittu ratkaisu todettiin
sekä toimintavarmemmaksi että elinkaarikustannuksiltaan
pienemmäksi kuin pumppaamoratkaisu.

Seurannaisvaikutuksena Laajalahden varikkovarauksen kohdalle ideoitiin ja lopulta valittiin sillan S10 lyhentäminen
niin, että kevyen liikenteen väylälle toteutetaan erillinen
pieni silta ja raidegeometria suunniteltiin varikkovarauksen
mahdollistavana.

Suurin yksittäinen innovointionnistuminen on varikkokokonaisuus. Hankesuunnitelman kahden varikon
sijasta vertailujen perusteella päädyttin yhden, Roihupellossa sijaitsevan, varikon konseptiin. Toisaalta raitioinfran sijoittuessa pääosin valmiiksi rakennettuun
kaupunkiympäristöön ja reitin ollessa käytännössä kiveen hakattu jo vuosikymmeniä aiemmin varikon ratkaisut sallivat laajemman ideoinnin ja tehostamisen.

Ideoilla ja innovoinnilla pyrittiin parantamaan myös toimintatapoja. Jo varhaisessa vaiheessa kehitysvaihetta osa lohkoista piti niin sanottuja inventaariokävelyitä. Suunnittelu
ja tuotanto kävivät yhdessä läpi olemassa olevia katuja tarkastaen, mitkä kiveykset ja reunakivet ovat käyttökelpoisia
uudelleen. Materiaalien kierrätyksestä löydettiin satojen
tuhansien säästöt.

Portin 3 jälkeen kustannusarvion suuruuden takia varikkoratkaisun kehittäminen aloitettiin puhtaalta pöydältä:
varikon tarpeet, toiminnat sekä toimijat kartoitettiin uu-
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10.6 Laadunhallinta
Laadunhallintatoimenpiteillä varmistetaan, että allianssissa
on toimittu sovittujen ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti.
Laadunhallintaa tehtiin Raide-Jokerissa kehitysvaiheessa
sekä jatkuvana menettelynä että erillisillä katselmuksilla
säännöllisin väliajoin. Allianssin laadunhallinnan tavoitteena on varmistaa toimiva ja kehittyvä allianssi sekä laadukas
suunnittelu ja rakentaminen. Kehitysvaiheen laadunhallinnan keskeisinä tavoitteina olivat tavoitellun laatutason määrittäminen, laatupoikkeamien varhainen havaitseminen,
toiminnan parantaminen ja määritellyn laatutason saavuttaminen. Prosessi linkittyi vahvasti muun muassa riskienhallintaan ja ideatoimintaan.

dunhallintaryhmä varmisti toimenpiteiden lisäksi, että tieto laatupoikkeamasta kulkee tarvittaville tahoille. Idea- ja
laatuloki on käytössä laajennettuna myös TAS-vaiheessa.
Suunnitelmien laadunvarmistusta tekevät kaikki allianssin
osapuolet (suunnittelija, toteuttaja ja tilaaja) suunnittelun
eri vaiheissa. Laadunvarmistus alkaa yksittäisten suunnittelijoiden tekemästä omatarkastuksesta, jossa suunnittelija tarkastaa oman työnsä tarkastusdokumentteja apunaan
käyttäen. Suunnittelun lohkopäälliköt vastaavat tarkastuksillaan eri tekniikkalajien suunnitelmien yhteensopivuudesta oman lohkonsa alueella. Lopuksi tilaajan, toteuttajan ja
suunnittelijan edustajat pitävät suunnitelmien loppukatselmuksen, jossa varmistetaan suunnitelmien hyväksyttävyys
ja rakentamiskelpoisuus. Katselmuksessa todettavien korjausten jälkeen tilaaja, toteuttaja ja suunnittelija hyväksyvät
yhdessä toteutukseen menevät suunnitelmat.

KAS-vaiheessa käytössä on ollut idea- ja laatuloki, johon kaikilla projektin työntekijöillä oli velvollisuus
täyttää havaitsemiaan positiivisia tai negatiivisia laatuhavaintoja ja uusia ideoita. Lokiin kirjattuihin havaintoihin vastattiin ja määriteltiin toimenpiteet ja niiden
vastuuhenkilöt. Laatuhavainnot vietiin tarvittaessa riskienhallintaprosessiin tai käsiteltiin laatupoikkeamana. Laa-
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10.7 Ulkoinen viestintä ja sidosryhmäyhteistyö
yli 1500 henkilöä. Lisäksi tärkeimmistä aiheista lähetettiin
mediatiedotteita ja järjestettiin mediatilaisuuksia.

Hankkeen myönteinen julkisuuskuva on yksi tilaajan tavoitteista. Suuren mittakaavan hankkeena Raide-Jokeri herättää paljon kiinnostusta ja huomiota ja vaikuttaa monen eri
tahon toimintaan sekä arkiympäristöön niin rakentamisen
aikana kuin valmistuttuaan. Ulkoisen viestinnän ja vuorovaikutuksen tarve on suuri, jotta projekti pystyy vastaamaan
sidosryhmien tietotarpeisiin.

Verkkosivuille Raide-Jokerista koottiin kattava suomenkielinen perustietopaketti. Lisäksi verkkosivuille laadittiin
lyhyemmät englannin- ja ruotsinkieliset sivut hankkeen
perustiedoista. Uutiskirjeessä lähetettiin noin kerran kuukaudessa tiivis kooste hankkeen ajankohtaisista asioista. Sosiaalisen median kanavissa (Twitter ja Facebook) tiedotettiin
hankkeen etenemisestä, heräteltiin ja käytiin keskusteluja,
vastattiin palautteisiin ja esiteltiin hanketta monipuolisin sisällöin. Median ja sosiaalisen median näkyvyyttä on seurattu systemaattisesti. Kehitysvaiheen aikana medianäkyvyys
pysyi suurimmaksi osaksi positiivisena tai neutraalina. Kustannusnousu ja valtuustokäsittely toi mukaan myös kriittisiä
sävyjä, joihin pyrittiin vastaamaan avaamalla taustoja ja perusteluja kaikille muun muassa blogikirjoituksilla ja sosiaalisen median päivitysten avulla.

Sidosryhmäyhteistyön ja ulkoisen viestinnän tavoitteena
kehitysvaiheessa oli luoda perusta rakentamisen aikaiselle
yhteistyölle ja viestinnälle sekä tiedottaa hankkeesta avoimesti ja ennakoiden ja mahdollistaa julkinen keskustelu. Rakentamisen alkamista ennakoiden luotiin yhteistyö- ja viestintäverkostoja sidosryhmien kanssa. Sidosryhmäyhteistyön
periaatteina pidettiin, että se on ennakoivaa, suunnitelmallista ja monipuolista.
Kehitysvaiheessa keskeisimmät sidosryhmäyhteistyön toimenpiteet olivat katusuunnitelmaluonnosten esittelytilaisuudet yhteistyössä kaupunkien kanssa, allianssin järjestämät omat tilaisuudet ja muiden järjestämät tilaisuudet,
joihin Raide-Jokeri osallistui. Yksi menestyneistä tapahtumista oli kalustovalmistaja Transtech Oy:n kanssa kanssa toteutettu tulevan pikaratikan mallikappaleen (maketti) esittelytilaisuus kesällä 2018 Helsingissä.

Hankkeen nettisivut päivitettiin toteutusvaiheen tarpeita
paremmin palvelevaksi kevään 2019 aikana ja uudet sivut
julkaistiin toukokuun alussa 2019. Kehitysvaiheen lopulla oli
jo nähtävissä, että keskustelu hankkeen ympärillä kiihtyi rakentamisen aloitukseen liittyen ja moninkertaistui kesäkuun
alussa rakentamisen käynnistyttyä.

Kehitysvaiheessa ulkoisen viestinnän kanavina käytössä olivat verkkosivut (joilla julkaistiin muun muassa omaa Jokeri-blogia), uutiskirje, eri tilaisuudet sekä Facebook ja Twitter. Kesäkuussa 2019 hankkeen Twitter-tilillä oli seuraajia yli
1300 ja Facebook-sivulla yli 1400. Uutiskirjeen tilaajina oli

Kehitysvaiheen aikana
medianäkyvyys pysyi suurimmaksi
osaksi positiivisena tai neutraalina.
Kustannusnousu ja valtuustokäsittely
toi mukaan myös kriittisiä sävyjä,
joihin pyrittiin vastaamaan
avaamalla taustoja ja perusteluja kaikille muun muassa blogikirjoituksilla
ja sosiaalisen median
päivitysten avulla.
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11 Allianssissa tuotetut ohjeet ja dokumentit
kuisia ulkomaisia asiantuntijoita.

Ohjaavien dokumenttien lähtökohtana on ohjata kohti yhdenmukaisia, laadukkaita ja monistettavia ratkaisuja ja
rataosuuksia. Tämä osaltaan tuottaa arvoa säästäessään
suunnittelutyötä ja kustannuksia. Ohjaaviksi dokumenteiksi
laadittuihin suunnitteluperusteisiin, design- ja ympäristökäsikirjoihin, mallipohjaista suunnittelua ohjaavaan tietomalliohjeeseen sekä työnaikaisten liikennejärjestelyiden konsepteihin liittyy laajamittaista selvitystyötä.

Designkäsikirja
Raide-Jokerista muodostuu katutilaan uusi toiminnallinen
järjestelmä, jolle on haluttu luoda tunnistettava ja riittävän
vahva oma ilme. Sen lisäksi, että ilme kertoo uudesta joukkoliikennejärjestelmästä, se myös auttaa käyttäjiä toimimaan
uudessa liikenneympäristössä oikein ja turvallisesti. Tämä
korostuu erityisesti pysäkkien ja ylityspaikkojen ratkaisuissa, mutta myös linjalla raitiotien alueen merkitsemisessä.

Suunnitteluperusteet
Projektilla tehtäviä suunnitteluratkaisuja ohjaa projektilla
laadittu suunnitteluohje. Suunnitteluperusteet on projektin kokoama ohje, joka kokoaa yhteen kaikki raitiotieinfraan
Raide-Jokerin linjaosuudella liittyvät tekniset vaatimukset
tekniikka-aloittain. Suunnitteluperusteilla varmistetaan
projektissa yhdenmukaiset suunnitteluratkaisut ja lopputilanteessa raitiotien turvallinen ja sujuva liikennöinti. Ohje
kattaa laajasti liikennetekniset asiat, pysäkkeihin liittyvät
vaatimukset sekä tekniset suunnitteluperusteet kuten ratageometrian, päällysrakenteet, perustamisen ja lukuisia
muita radan teknisiä vaatimuksia, viherrakentamisen, sillat
ja muut taitorakenteet, tunnelirakentamisen, ratasähköistyksen sekä monia muita yksityiskohtaisia, Raide-Jokerin
onnistuneen toteutuksen kannalta huomioon otettavia ohjeistuksia nimenomaan pikaraitiotien toteuttamisen näkökulmasta. Suunnitteluperusteissa voidaan viitata myös yleisiin ja kaupunkikohtaisiin ohjeisiin, joita noudatetaan tässä
hankkeessa.

Jotta ratkaisut toteutuvat kaikkialla samanlaisina, kuitenkin
kunkin paikan omia erityispiirteitä noudattaen, projektilla
laadittiin niin kutsuttu designkäsikirja. Siinä on määritelty
Raide-Jokerissa noudatettaville ratkaisulle seuraavia periaatteita:
• Raitiotie muodostaa harmonista ja hallittua kaupunkikuvaa muun katumiljöön kanssa.
• Raitiotien ratkaisut tukevat selkeää, toiminnallisesti yhteensovitettua ja turvallista katuympäristöä.
• Raitiotien tunnistettavan imagon katuympäristössä luovat pysäkit, ratasähköjärjestelmän näkyvät osat sekä
raitiotien oman väylän pinnoitteet ja ylityspaikat.
• Raitiotien elementit ovat helposti kunnossapidettäviä
ja hoidon korkea laatu varmistaa aina siistin ulkonäön.
• Raitiotien ratkaisuilla, esim. päällysteellä ja muilla istutuksilla, lisätään viihtyisyyttä ja ekologisia arvoja katutilassa.
Designkäsikirjassa esitetyt ratkaisut on sovitettu Helsingin
ja Espoon kaupunkien kaupunkitilaohjeisiin ja ne on luotu
vuorovaikutuksessa kaupunkien eri sidosryhmien kanssa.
Suunnitteluratkaisut varmistavat esteettömyyden ja sovittavat pikaraitiotien osaksi ympäristöä.

Geometriasuunnitteluun ja matkustusmukavuuteen liittyvät mitoitusperusteet on kirjattu ohjeistukseen kaavoineen
ja perusteluineen. Erilaisia standardivaatimuksia on myös
kirjattu suunnitteluperusteisiin ratamateriaalien osalta.
Nämä helpottavat jatkosuunnittelua materiaalien laatu- ja
toimivuusominaisuuksien ollessa riittävän tarkasti määriteltyjä. Myöhemmin ne tuovat myös kunnossapitoon huoltovarmuutta.

Sovituissa kaupunkikuvallisissa ratkaisuissa on saatu kustannussäästöjä hankesuunnitelmassa esitettyihin verrattuna
säilyttäen silti korkealaatuinen palvelutaso ja kaupunkikuva.
Esimerkiksi pysäkkikatoksista on kehitetty uusi, toiminnallisesti parempi malli, mutta katoskokoja on voitu hieman pienentää pysäkkikohtaisen nousija-arvion mukaisesti.

Pääkaupunkiseudulla ei ole aikaisemmin ollut käytössä pikaraitiotien suunnitteluohjetta. Helsingin kaupungin nykyisen
ohjeistuksen tarkoituksenmukaisuutta tässä hankkeessa
arvioitiin yhdessä kaupungin kanssa ja ratkaisuja muokattiin arvoa rahalle -periaatteen mukaisesti. Suunnitteluratkaisuvaihtoehtoja on muun muassa vähennetty siten, että
kustannustehokkaampi ja laadukkaampi rakentaminen
mahdollistuu. Perusteiden määrittämisessä on hyödynnetty
Tampereen raitiotien ja Kruunusillat-hankkeen suunnitteluperusteita sekä saksalaista BoStrap-asetusta ja Bergenin,
Göteborgin, Zürichin ja Skånen nykyaikaisten pikaraitioteiden suunnitteluohjeita. Projektilla on myös hyödynnetty lu-

Ympäristökäsikirja
Ympäristönäkökulman toteutuminen varmistettiin laatimalla projektille ympäristökäsikirja. Ympäristökäsikirjan tarkoituksena on toimia suunnittelijoiden ja toteutusvaiheen eri
toimijoiden käsikirjana, johon hankkeen ympäristöasiantuntijat ovat koonneet Raide-Jokerilla huomioitavat ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset. Ohjeessa keskitytään ympäristövaikutuksiin.
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malliohje, jossa on kuvattu, mitä ja millä tarkkuudella tulee
mallintaa sekä, miten tieto tuotetaan tuotannolle. Läsnäolo
Big Roomissa on helpottanut suunnittelun ja tuotannon välistä yhteistyötä ja sen avulla ohje on saatu tietomalliryhmän johdolla hyvin jalkautettua suunnittelijoille. Yhteistyön
tuloksena on saatu paljon hyviä ideoita tulevien infrahankkeiden tietomallinnukseen ja tiedonhallintaan.

Ympäristökäsikirjassa kuvataan hankkeen ympäristönsuojelutavoitteita, tunnistettuja ympäristönäkökohtia liittyen
luontoon, ihmisiin, vesistöihin ja maaperään kohdistuviin
vaikutuksiin, muinaisjäännöksiin ja geologisiin kohteisiin
sekä niihin liittyviä tarkkailu- ja lieventämistoimenpiteitä
vaikutusluokittain. Lisäksi käsikirjassa käytännön asioita
koskien työmaan järjestämistä ja työmailla toimimista mm.
meluun, tärinään ja vieraslajeihin liittyen.

Tietomallinnuksessa alan ohjeita on kehitetty eteenpäin
samalla kun ohjeita on luotu projektille. Raide-Jokeri tulee
olemaan referenssikohde muille isoille vastaaville hankkeille. Hankkeessa muodostettujen toimintamallien jatkohyödyntäminen on jo jatkunut allianssiosapuolten organisaatioissa sekä yhteishankkeissa. Hankkeen myötä alaa on
kehitetty ja projektiosaamista on kasvatettu.

Ympäristökäsikirjaan on koottu kutakin asiaa koskevat lait,
säädökset ja ohjeet, jotka on otettava huomioon suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa. Ympäristökäsikirjaa ei ole aikaisemmissa hankkeissa tehty vastaavalla tavalla ja samaan
tarkoitukseen. Sen avulla asiantuntijoiden tieto ja selvitykset on tuotu konkreettiseksi työkaluksi. Ympäristökäsikirjan
periaatteita on koulutettu suunnittelun ja tuotannon edustajille kehitysvaiheessa. Käsikirjaa ylläpidetään ja päivitetään koko hankkeen ajan.

Työnaikaisten liikennejärjestelyiden konsepti
Työaikaisten liikennejärjestelyiden (myöhemmin myös TLJ)
suunnittelu aloitettiin hankkeessa jo varhain sujuvan toteutusvaiheen varmistamiseksi. Raide-Jokeri-projektin työmaat
vaikuttavat pääkaupunkiseudun päivittäiseen liikkumiseen
usean vuoden ajan ja usealla eri alueella yhtä aikaa. Työnaikaisiin liikennejärjestelyihin liittyvät seuraavat tilaajan
tavoitteet: sujuvat työnaikaiset liikennejärjestelyt ja positiivinen julkisuuskuva. Hyvällä ennakkosuunnittelulla, viestinnällä ja toteutuksella minimoidaan asukkaille ja liikenteessä
liikkuville aiheutuvat haitat.

Tietomalliohje
Raide-Jokerin suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan tietomallipohjaisesti. Mallipohjainen suunnittelu mahdollistaa
tarkemman yhteensovituksen kuin kaksiulotteinen suunnittelu, se on tarkin ja taloudellisin tapa yhteensovittaa kaikki
tekniikkalajit ennen rakentamista ja vähentää resurssihukkaa.
Yhteensovitus on Raide-Jokerin kokoisessa hankkeessa
erittäin tärkeää, jotta ratkaisuiden ja rakenteiden väliset
törmäykset voidaan havaita ajoissa ja sitä kautta säästää
kustannuksissa. Yhteensovituksen pohjana ovat yhteinen
suunnittelujärjestelmä (Novapoint) ja yhteinen tietomallipalvelin (Quadri). Yhteinen tietomallipalvelu mahdollistaa
sen, että kaikki allianssin osapuolet näkevät toistensa suunnitelmat suoraan järjestelmässä.

Allianssi laati yhdenmukaisten ja laadukkaiden järjestelyiden turvaamiseksi työnaikaisten liikennejärjestelyiden
konseptin. TLJ-konsepti toimii Raide-Jokeri-projektissa käsikirjana ja velvoittavana ohjeena tilapäisten liikennejärjestelyiden viestinnälle, laatutasolle, suunnittelun yleisille asioille, suunnitteluperiaatteille, lupien hallinnalle, toteutukselle
ja valvonnalle sekä yllä- ja kunnossapidolle. Se on kuvaus
siitä, miten tilapäisten liikennejärjestelyjen kokonaisuus
hallitaan alusta loppuun. Hankkeen strategisista tavoitteista
johdettuna tilapäiset liikennejärjestelyt ovat monipuolinen
kokonaisuus, jonka kulmapisteet on kuvattu alla olevassa
kuvassa:

Mallipohjainen suunnittelu tuottaa toteutusvaiheessa hyödynnettävään koneohjaukseen tarvittavaa aineistoa (toteutusmallit). Koneohjauksen hyötynä on rakentamisen tarkkuuden parantuminen sekä virheiden vähentyminen.
Yhteistoiminnan ja prosessien toimivuuden varmistamiseksi
Raide-Jokerissa laadittiin eri osapuolten yhteistyönä tieto-
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Huopalahden aseman vaihtoterminaali
Hankesuunnitelmassa Huopalahden aseman alla sijaitsevilla
vaihtopysäkeillä on busseille erilliset pysäkkitaskut. Pysäkkitaskujen tarkoitus on minimoida bussien pysäkillä seisomisen Raide-Jokerille aiheuttamat häiriöt. Busseissa on suljettu rahastusjärjestelmä (matkustajat nousevat etuovesta),
joten niiden pysäkkiajat ovat pikaraitiotietä pidemmät. Pysäkkitaskujen rakentaminen vaatii kuitenkin Huopalahden
aseman alikulun rakentamista uudelleen pitkällä matkalla.
Kehitysvaiheessa tehtyjen tarkempien suunnitelmien perusteella käytettävissä olevassa tilassa ei myöskään pystytä
tekemään niin tilavia taskuja, että häiriöt raitioliikenteelle
voidaan täysin välttää.
Pysäkkitaskujen korvaamiselle tarkasteltiin alustavasti useita vaihtoehtoja. Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto,
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jossa bussien pysäkit ovat kulkusuunnassa raitiovaunujen
pysäkkien edessä. Raitiovaunu pääsee tällöin esteettä omalle pysäkilleen asti, vaikka bussi olisi ajanut vaihtopysäkille
sen edellä. Pysäkeille johtavan joukkoliikennekadun päihin
toteutetaan lisäksi valo-ohjaus, joka päästää raitiovaunut
samaan aikaan saapuvien bussien edelle. Pysäkkialue on
kokonaisuutena selkeämpi ja tilavampi kuin hankesuunnitelman vaihtoehdossa. Järjestely vähentää lisäksi houkutusta ylittää bussien ajoväylä muualta kuin suojatien kohdalta.
Valitun vaihtoehdon rakentamiskustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin hankesuunnitelman mukaisessa
ratkaisussa.

12 Raide-Jokerin allianssikyvykkyyden kehitys
Hankkeen tavoitteet ja mittarit koettiin projektilla aluksi
epäselviksi ja osin ristiriitaisiksi. Johtotasolta toivottiin myös
työkaluja tavoitteisiin pääsemiseksi sekä tietoa projektitilanteesta. Syksyllä 2018 yhtenä kehitystoimenpiteenä oli
yhtenäisen projektikulttuurin muodostaminen ja johdon
näkyvämpi sitoutuminen. Kevään kyselyssä vastaajien näkemykset olivatkin tavoitteiden ja mittareiden osalta myönteisemmät kuin aiemmissa kyselyissä.

Raide-Jokeri-allianssissa on pyritty jatkuvaan oman toiminnan tarkasteluun sekä toimintatapojen ja allianssin kyvykkyyden parantamiseen. Allianssin tilannetta on seurattu
mm. kolme kertaa kehitysvaiheen aikana toteutetulla allianssikyselyllä. Toimintatapoja ja prosesseja on kehitetty
sekä kyselyissä että jokapäiväisessä toiminnassa esiin nousseiden havaintojen pohjalta. Viikon tunnelmia on saanut
kertoa viikoittain auki olleessa sähköisessä Fiilismittari-kyselyssä.

Kysymykset työskentelystä allianssissa nostivat esille ajatuksia mm. siitä, miten koetaan toiminta ristiriitatilanteissa,
otetaan opiksi virheistä, ja arvostetaan erilaisia näkemyksiä.
Virheistä oppimisessa ja toimintatapojen kehittämisessä on
edelleen parannettavaa, vaikka kevään 2019 kyselyssä yleinen näkemys olikin aiempia kyselyitä myönteisempi.

Allianssikyselyt toteutettiin huhtikuussa 2018, lokakuussa
2018 ja toukokuussa 2019. Kyselyihin vastattiin anonyymisti. Tuloksista tiedotettiin projektin henkilöstöä ja tulosten perusteella projektin johto ja allianssikyvykkyys-ryhmä
määrittelivät kehitystoimenpiteitä allianssikyvykkyyden parantamiseksi.

Ryhmänä toimimisen yhteydessä kehityskohteeksi nostettiin kyselyissä usein riittävä resursointi, johon myös tässä
raportissa on viitattu. Lisäksi eri ryhmien ja osa-alueiden
välisten riippuvuuksien tunnistamisessa sekä keskustelun ja
tiedonvaihdon lisäämisessä eri ryhmien välillä on aina mahdollisuus kehittyä.

Kyselyiden vastaajamäärä oli suurin heti ensimmäisessä
kyselyssä keväällä 2018 (yhteensä 184 vastaajaa), syksyllä
2018 yhteensä vastaajia oli vähiten (136 vastaajaa) ja määrä
nousi taas hieman keväällä 2019 (yhteensä 153 vastaajaa).
Raide-Jokerissa on mukana paljon allianssin ensikertalaisia,
sillä vain kolmasosa vastaajista oli aikaisemmin työskennellyt allianssihankkeessa. Vaikka vastaajamäärät kahdessa viimeisimmässä kyselyssä olivat pienemmät kuin kevään 2018
kyselyssä, tavoitettiin kyselyillä hankkeen edetessä yhä
suurempi määrä hankkeelle pääasiallisesti (4-5 pv/viikossa) työskenteleviä vastaajia. Kevään 2018 kyselyssä heidän
osuutensa vastaajista oli 34 %, mutta kevään 2019 kyselyssä
jo 61 %.

Käsitys omasta työnkuvasta ja roolista allianssissa selkiytyi
vastaajilla kehitysvaiheen edetessä. Vastaajat kokivat pystyvänsä suhteellisen hyvin hyödyntämään käytössä olevia
toimintamalleja ja järjestelmiä.
Big Roomin koettiin helpottavan arkea ja mahdollistavan
paremman yhteistyön eri tahojen välillä. Big Roomin tiloissa
tunnistettiin myös kehitettävää, etenkin yhteistyöskentelytilojen hälyisyys koettiin häiritsevänä. Erilaisia ratkaisuja
haettiin kehitysvaiheen aikana tilaratkaisuilla, istumajärjestyksillä ja yhteisillä pelisäännöillä, mutta kompromisseja
joudutaan tekemään yhä.

Kyselyillä selvitettiin näkemyksiä seuraavista teemoista:
tavoitteet ja mittarit, työskentely allianssissa, ryhmänä toimiminen, työnkuva allianssissa, Big Room, tiedonkulku allianssissa, yhteistoiminta ja yhteishenki sekä johtaminen ja
päätöksenteko. Useissa kysymyksissä oli kevään 2018 kyselyn jälkeen nähtävissä notkahdus syksyn 2018 vastauksissa,
mutta kevään 2019 kyselyssä näkemykset olivat taas yleisesti myönteisempiä.

Tiedonkulku allianssissa eri ryhmien välillä koettiin jatkuvana haasteena. Myös eri järjestelmien ja niihin päivitettävien
tietojen suuri määri koettiin raskaaksi. Kehitystoimenpiteik-

Allianssin tilannetta on seurattu
mm. kolme kertaa kehitysvaiheen aikana toteutetulla
allianssikyselyllä.
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si nostettiin mm. allianssin johtoryhmän, allianssin projektiryhmän ja tilaajan välisen tiedonkulun varmistaminen, eri
ryhmissä tehtyjen päätösten parempi näkyvyys viikkotiedotteessa ja muutokset tilannekuvaseinän käytössä. Kevään
2019 kyselyssä näkyi pientä myönteistä kehitystä, mutta
tiedon kulun kehittäminen on tunnistettu yhdeksi jatkuvan
parantamisen keskeiseksi haasteeksi.

kehitys erityisesti allianssin johtoryhmän osallistumisesta
ja sitoutumisesta allianssin periaatteisiin. Parannettavaa
allianssin projektiryhmän toiminnassa nähtiin edelleen
esimerkiksi yhtenäisen näkemyksen, päätösten ja ratkaisujen saavuttamisessa, yhteishengen ja yhteisen tekemisen
kulttuurin kehittämisessä ja johtamistaidoissa. Projektinjohdolta toivottiin myös kannustusta itseohjautuvuuteen
ja luottamusta ryhmien ja tekniikoiden vastuuhenkilöiden
asiantuntijuuteen.

Yhteistoimintaa ja yhteishenkeä kuvaavissa kysymyksissä
näkyi, että kokonaisuudessaan ilmapiiri koetaan avoimeksi,
me-henki allianssin sisällä on hyvä ja monet kokevat voivansa pyytää apua keneltä hyvänsä allianssissa. Yhteishenkeä
heikentävinä tekijöinä koettiin kiire, syyttely ja oman taustaorganisaation edun ajaminen. Vastauksissa näkyy notkahdus syksyn 2018 kohdalla.

Allianssissa oli läpi kehitysvaiheen pyrkimys jatkuvaan parantamiseen. Allianssissa on myös selkeästi tunnistettu,
kuinka jatkuva muutos on osa toimintaympäristöämme
niin rakentamiseen kuin toimintaprosesseihin liittyen. Tässä muutoksessa tehokkaasti toimiminen edellyttää meiltä
jatkuvaa toimintamme ja ratkaisujemme parantamista. Toteutusvaiheeseen siirryttäessä allianssihenki saattaa usein
notkahtaa muun muassa työntekijämäärien kasvaessa ja
toiminnan hajautuessa Big Roomista useampiin tukikohtiin.
Tulevien kyselyiden kautta jää nähtäväksi, miten Raide-Jokeri -allianssissa onnistuttiin tätä notkahdusta minimoimaan. Kaiken kaikkiaan kehitysvaiheen päättyessä allianssikyvykkyytemme oli nousujohteista ja toiminta sitoutunutta
ja ratkaisukeskeistä.

Johtamiseen ja päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä
oli runsaasti hajontaa eri kyselyiden välillä. Syksyllä 2018
hankkeella keskusteltiin kriittiseen sävyyn allianssin johtoryhmän ja projektiryhmän toiminnasta, ja kyselyn tuloksissa
näkyi usean teeman kohdalla selkeä notkahdus vastauksissa. Johtoryhmää kohtaan oli epäluottamusta ja se koettiin
etäisenä. Myös allianssin projektiryhmän päätöksentekokyky ja ajan puute herättivät huolta. Tilannetta pyrittiin kehittämään ja kevään 2019 kyselyssä näkyikin myönteinen
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13 Tavoitekustannuksen asettaminen
tavat suunnitelmat sekä riittävän suunnitelma- ja laskentatarkkuuden. Samanaikaisesti projektin johto ohjasi suunnittelun painopisteitä niihin kohteisiin, joissa tunnistettiin
olevan eniten kustannuksia, rakentaminen on vaikeinta
sekä ratkaisuihin liittyy paljon riskejä ja/tai mahdollisuuksia.
Suunnittelualueen kadut jaoteltiin A-, B- ja C-luokkiin sen
perusteella, miten ne suhteutuvat näihin tekijöihin – esimerkiksi Sellon ympäristö, Oulunkylän aseman ympäristö,
Viikin ja Otaniemen kampusalueet sijoitettiin A-luokkaan,
kun taas vähäliikenteinen Vaisalantie tai Perkkaantie, jossa
katusuunnitelmat olivat valmistuneet jo ennen allianssin
muodostamista ja vaikutusmahdollisuudet suunnitteluun
olivat melko vähäiset, jäivät vähemmälle huomiolle C-luokan katuina.

Raide-Jokeri -allianssin tavoitekustannuksen asettaminen
kesti noin vuoden. Ensimmäinen kustannusarvio laskettiin
helmikuussa 2018 ja viimeinen valmistui joulukuun lopussa
2018. Yhteensä kustannusarvio laskettiin neljä kertaa.
Tavoitekustannuksen laskemisesta vastaava ryhmä asetti itselleen seuraavat tavoitteet ja niistä johdetut toimenpiteet
kehitysvaiheen alussa:
•
•
•

•
•

Tavoitekustannus on laskettu 31.12.2018 mennessä
Tavoitekustannus on realistinen ja riittävän tarkka, mikä
edellyttää riittävää ja luotettavaa suunnitelma- ja laskentatarkkuutta.
Tavoitekustannus on todistetusti tiukka, mikä edellyttää riittävää ja oikean tasoisilla suunnitelmilla tehtyä
alihankintojen kilpailutusta sekä kustannuslaskennan
tarkastustoimintaa.
Tavoitekustannuksen muodostumisesta on saatavilla
reaaliaikaista tietoa läpi kehitysvaiheen, joten luomme
sille tarkoituksenmukaiset vaiheet ja välitavoitteet.
Tavoitekustannus ei sisällä kohtuutonta riskiä, mikä
edellyttää riskien tunnistamista ja eliminoimista kehitysvaiheen aikana ja oikeudenmukaista riskien jakoa
– se allianssin osapuoli, joka voi riskin toteutumiseen
eniten vaikuttaa, kantaa sen.

Tavoitekustannuksen asettamisen prosessi jaettiin eri vaiheisiin kustannustason aikaiseksi selvittämiseksi sekä mahdollisimman reaaliaikaisen kustannustiedon saamiseksi.
Vaiheittaisuudella tavoiteltiin suunnittelun aikataulutuksen helpottamista. Samankaltaista mallia on käytetty myös
muissa allianssihankkeissa, kuten Tampereen raitiotieallianssissa. Raide-Jokerissa kukin vaihe päättyi Portteihin.
Kunkin vaiheen vaatimukset ja sisällöt kustannusarvion laskennalle on kuvattu seuraavalla sivulla.

Tavoitekustannuksen laskemisen mahdollistamiseksi projektin eri tekniikkalajit, kuten rata, katu ja taitorakenteet,
määrittelivät tavoitekustannuksen laskemista varten laadit-
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Vaihe 1: Hankesuunnitelman arviointi
(01–02/2018)

Vaihe 2: Allianssin suunnitelman ensimmäinen
kustannusarvio (03–06/2018)

•
•

•

•
•
•
•
•

Ensimmäinen kustannusarvio
Perustui hankesuunnitelman (ja sen jälkeen
laadittujen liikennesuunnitelmien aiheuttamien muutosten) määriin
Varikolla alustavaan allianssin laatimaan suunnitelmaan perustuen
Porttia varten ei allianssin omaa suunnittelua
Nimikkeet hanke-/tuoteosatasoisia
Suunnittelutehtävät ja hanketehtävät %-perusteisesti
Riskiarvio valistunut asiantuntija-arvio

•
•
•
•

Vaihe 4: Lopullinen kustannusarvio (11–12/2018)

Vaihe 3: Allianssin suunnitelman toinen
kustannusarvio (07–10/2018)
•
•
•
•
•
•

Perustui toukokuussa valmistuneisiin suunnitelmiin ja määriin
Osittain vielä hankesuunnitelman mukainen
sisältö
Nimikkeet hanke-/tuote-/rakennusosatasoisia
Suunnittelutehtävät ja hanketehtävät %-perusteisesti
Riskiarvio osittain tekniikkalajikohtainen
riskiarviointi, osittain määrien epävarmuuteen
perustuva potti

•

Perustui osittain lopullisiin suunnitelmiin ja
määriin
Osittain P3 määriin (ei päivitetty suunnitelmia), osittain tarkentuen
Nimikkeet pääosin rakennusosatasoisia
Suunnittelutehtävät ja hanketehtävät panospohjaisesti
Riskiarvio tekniikkalajikohtainen riskiarviointi
Riskiarvio valistunut asiantuntija-arvio

•
•
•

Perustui (tavoitekustannusta varten) lopullisiin
suunnitelmiin
Nimikkeet pääosin rakennusosatasoisia
Suunnittelutehtävät ja hanketehtävät panospohjaisesti
Tekniikkalajikohtainen riskiarviointi

13.1 Tavoitekustannuksen sisältö ja laskentatapa
Vaihe 4: Lopullinen kustannusarvio (11–12/2018)
kaupungit rahoittavat raitiotiehankkeesta erillisistä budjeteista. Allianssi toteuttaa myös Roihupeltoon raitiovaunuva• Perustui (tavoitekustannusta varten) lopullisiin suunnirikon. Raitiotieinfra, liittyvät hankkeet ja raitiovaunuvarikko
telmiin
on jaettu Espoon ja Helsingin maksuosuuksiin, ja kullekin
• Nimikkeet pääosin rakennusosatasoisia
osuudelle on asetettu oma tavoitekustannus. Lisäksi allians• Suunnittelutehtävät ja hanketehtävät panospohjaisesti
si toteuttaa raitiovaunuvarikon tieltä väistyvän väliaikaisen
• Tekniikkalajikohtainen riskiarviointi
bussivarikon Roihupeltoon. Myös bussivarikolle on oma tavoitekustannus.

Vaihe 3: Allianssin suunnitelman toinen kustannusarvio
Raide-Jokerin kehitysvaiheessa tarkennettu kustannusarvio
(07–10/2018)
sisältää kaiken suunnittelun ja rakentamisen, jotka vaaditaan toimivan raideinfran aikaansaamiseksi. Allianssi on laa• Perustui osittain lopullisiin suunnitelmiin ja määriin
tinut ja sitoutunut tähän kustannusarvioon, josta johdettiin
• Osittain P3 määriin (ei päivitetty suunnitelmia), osittain
allianssin tavoitekustannukset.
tarkentuen
• Nimikkeet pääosin rakennusosatasoisia
Asian yksinkertaistamiseksi puhutaan yleisesti tavoitekus• Suunnittelutehtävät ja hanketehtävät panospohjaisesti
tannuksesta, mutta oikeasti allianssilla on seitsemän eri
• Riskiarvio tekniikkalajikohtainen riskiarviointi
tilausta ja täten tavoitekustannusta. Varsinaisen raitiotieinfran lisäksi allianssi toteuttaa raitiotiehen liittyviä katu- ja
kunnallisteknisiä rakenteita ns. liittyvinä hankkeina, jotka

Raide-Jokerin budjettiin kuuluu myös sellaisia kustannuksia,
jotka eivät kuulu tavoitekustannukseen. Ne ovat kokonaan
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tilaajien vastuulla ja luonteeltaan sellaisia, että allianssi ei
voi niihin vaikuttaa. Huomattavaa on kuitenkin, että allianssin kannustinjärjestelmä kannustaa allianssia kaikin keinoin
myötävaikuttamaan omistajakustannusten minimointiin,
koska hankkeen julkisuuskuva on vahvasti sidottu kokonaiskustannusarvion pitävyyteen.

kolmansilta osapuolilta. Esim. vanhojen vesihuoltolinjojen
saneeraukset suunnitellaan ja toteutetaan allianssin toimesta ja on huomioitu allianssin aikataulussa, mutta niiden
kustannukset maksaa HSY. Sama koskee esim. putki- ja johto-operaattoreiden haluamia uusia putkivarauksia. Nämä
kustannukset eivät ole mukana tavoitekustannuksessa. HSY
ja muut operaattorit rahoittavat saneerauskohteet omista
budjeteistaan.

Omistajakustannuksiin sisältyvät:
•
•
•

•

Kannustinjärjestelmän bonuspoolivaraus
Omistajan riskivaraus
Projektin kustannukset, jotka ovat syntyneet ennen
allianssin muodostamista
- Kilpailutuskustannukset
- Tilaajan henkilöstökustannukset 2016-2017
- Espoon projektia valmistelevat erillisurakat
Projektin kustannukset, jotka syntyvät omistajan
ja kolmannen osapuolen välisen sopimuksen
perusteella
- Putki- ja johto-operaattoreiden projektille
kohdistamat kustannukset
- Rinnakkaishankkeiden projektille kohdistamat
kustannukset

Raide-Jokerin raitiotieinfran tavoitekustannus on laskettu
tekniikkalajeittain. Tekniikkalajit ja niiden sisältö karkealla
tasolla on esitetty taulukossa 8. Laskentanimikkeistönä on
käytetty InfraRYL 2015 -nimikkeistöä.
Varikon tavoitekustannus on esitetty samalla periaatteella
taulukossa 9. Talonrakennuksessa on käytetty TALO80-nimikkeistöä talonrakentamisen osalta ja InfraRYL 2015 -nimikkeistöä infrarakentamisen osalta.
Liittyvät hankkeet on laskettu katukohtaisesti. Ne sisältävät
pääosin katurakentamista ja johtosiirtoja, ja niiden tarvitsemat pohjanvahvistukset sekä liikennejärjestelyt. Liittyvien
hankkeiden tavoitekustannukset sisältävät edellä mainittujen töiden lisäksi jyvityksen yhteiskustannuksista ja riskivarauksesta.

Lisäksi on olemassa Raide-Jokeriin liittyviä kustannuksia,
jotka aiheutuvat Raide-Jokerin toteuttamisen takia mutta eivät kuulu Raide-Jokerin projektin kustannuksiin. Näitä
ovat mm. joukkoliikenteen muutosten liikennöitsijäkustannukset, HSL:n matkustajainformaatiojärjestelmä, yliopistoalueiden tärinä- ja magneettikenttäeristyksiin mahdollisesti
liittyvät kustannukset sekä kaupunkien puitesopimuksilla
teettämien katusuunnitelmien kustannukset.

Joiltain osin liittyviä hankkeita on suunniteltu erillisillä toimeksiannoilla allianssin ulkopuolella. Niiden suunnittelukustannukset eivät kuulu tavoitekustannukseen.
Hanketehtävät on laskettu koko allianssille, josta on jyvitetty
osuudet varikolle ja liittyville hankkeille prosenttiperusteisesti.

Osa Raide-Jokeri -projektin tekemästä työstä laskutetaan

Tavoitekustannusten indeksikorjaus
Tavoitekustannus lasketaan päivän hintaan (lukitus 12/2018)
eikä siihen sisällytetä kustannusnousuvarauksia. Tavoitekustannusta muutetaan määräajoin indeksikorjauksen perusteella. Raide-Jokerin hankesuunnitelma on aikanaan sidottu
MAKU-indeksiin (04/2015). Allianssin tavoitekustannus on
sidottu tavoitekustannuksen asettamisen yhteydessä useaan eri osaindeksiin. Espoon ja Helsingin kaupunkien valtuustopäätökset Raide-Jokerin toteutuksesta sidottiin myös

indeksiin, jolloin kustannustason mahdollinen nousu ei aiheuta tarvetta uudelle valtuustokäsittelylle.
Raide-Jokerin raitiotieinfran tavoitekustannus on laskettu
tekniikkalajeittain. Tekniikkalajit ja niiden sisältö karkealla
tasolla on esitetty taulukossa 7. Laskentanimikkeistönä on
käytetty InfraRYL 2015 -nimikkeistöä.
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Tekniikkalaji

Vastuualue

Radan päällysrakenne
52,8 €

Radan päällysrakenne (kiskot, pölkyt ja kiintoraidelaatat, sepeliraide)
Vaihteet
Radan runkomelu- ja tärinäeristys

Katu
88,6 €

Katurakenteet
Radan alusrakenteet
Radan pintarakenteet (nurmi, kiveys, asfal�)
Rai�o�e- ja linja-autopysäkit
Katuympäristörakenteet
Katuvalaistus
Louhinnat ja maaleikkaukset

Johtosiirrot
10,3 M€
(34,0 M€, josta
ikähyvityksen osuus
23,8 M€)

Johtosiirrot

Työnaikaiset
liikennejärjestelyt
12,2 M€

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Geotekniikka
19,4 M€

Pohjanvahvistukset
Tukiseinät

Taitorakenteet
31,6M€

Sillat
Tukimuurit
Portaat
Kansirakenteiden vahvistamiset
Betonitunnelit

Sähkö ja tekniset
järjestelmät
48,3 M€

Ajolankajärjestelmä
Sähkönsyö�ö
Liikennevalot
Tietoliikennejärjestelmät
Turvalai�eet ja vaihdeohjaus
Kameravalvonta
Vaihteiden ja kiskokaivojen lämmitysjärjestelmä

Tunneli
6,7 M€

Kalliotunneli
Teknisen �lan rakenteet
Poistumiskäytävä
Tunnelin talotekniikka

Suunni�elutehtävät
36,1 M€

Rakennussuunni�elu
Pohjatutkimukset ja lähtö�etokartoitukset
Työmaapalvelu
Suunni�elun projek�johto

Hanketehtävät
39,8 M€

Projek�n johto
Projek�n �lat
Projek�n IT-järjestelmät
Käy�öönoton tehtävät
Vakuutukset
Ympäristömi�aukset

Tilaajan tehtävät
8,3 M€

Tilaajan henkilöstö

Riskivaraus
7,7 M€

Riskivaraus
Tilaajan hankinnat

Taulukko 8. Päähankkeen tavoitekustannuksen sisältö
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Tekniikkalaji

Vastuualue

Talonrakennus
20,6 M€

Varikkorakennus
Säilytyshalli
Varastorakennus
Rakennusten talotekniikka

Radan päällysrakenne
7,4 M€

Rata varikkorakennuksen sisällä
Rata varikkorakennuksen ulkopuolella
Vaihteet

Sähkö ja tekniset
järjestelmät
7,4 M€

Ajolankajärjestelmä
Sähkönsyö�ö
Vaihteiden lämmitys
Liikennevalot
Ulkovalaistus
Varikon ohjausjärjestelmä

Alueinfra
9,7 M€

Maarakennus ja louhinta
Johtosiirrot
Pohjanvahvistukset
Paalulaa�a varikko
rakennuksen alla
Ympäristörakenteet

Suunni�elutehtävät
8,1 M€

Rakennussuunni�elu
Pohjatutkimukset ja lähtö�etokartoitukset
Työmaapalvelu

Hanketehtävät
5,8 M€

Varikon projek�njohto
Koko projek�n yhteiskustannusjyvitys

Riskivaraus
1,7 M€

Riskivaraus

Taulukko 9. Varikon tavoitekustannuksen sisältö
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13.2

Tavoitekustannuksen kireys
Vertailuja on tehty myös hyödyntäen Fore-järjestelmää
eli sama katu on laskettu samoilla määrillä sekä allianssin
panoshinnoittelun, että Foren ROLA-hinnoittelun avulla.
Fore-ohjelmaa käytetään yleisesti kadunrakentamishankkeiden tilaajien kustannusarvioiden laadinnassa. Vertailussa on huomioitu kadunrakentamisessa yleisesti käytetyt
nimikkeet. Radan ja sähköistyksen kustannukset on jätetty
vertailun ulkopuolelle, koska Foressa ei ole saatavilla niille
riittävän luotettavaa kustannustietoa. Yhteenveto tehdyistä vertailuista on esitetty taulukossa 10. Kustannukset ovat
vuoden 2018 lokakuun hintatasossa. Tuloksista on nähtävillä, että Raide-Jokerin kustannukset ovat linjassa yleisen
kadunrakentamisen kustannustason kanssa.

Palveluntuottajien intressissä oli koko kehitysvaiheen aikana saada mahdollisimman kireä hinta huomioiden hankkeeseen sisältyvät riskit ja mahdollisuudet. Tavoitekustannuksen
kireys varmistettiin riippumattoman kustannusasiantuntijan
suorittamalla arvioinnilla. Asiantuntijoiden lausuntojen mukaan allianssin laatima tavoitekustannus on riittävän kireä.
Lisäksi kaupunkien omat kustannusasiantuntijat ovat arvioineet kustannustasoa perustuen omaan asiantuntemukseensa ja aiemmin toteutuneisiin hankkeisiin soveltuvilta
osin. Allianssin sisällä hinnan pitävyyttä varmistettiin kattavilla materiaalien ja järjestelmien alihankintakyselyillä.
Hinnoittelusta vastaavien palveluntuottajaosapuolten panoshinnastot esimerkiksi työ- ja kalustokustannusten osalta
vastaavat päivän hintatasoa.

FORE Rola €

Raide-Jokeri €

Ero €

Ero %

Linnoitus�e

2 795 387 €

2 525 272 €

-270 115 €

-9,7 %

Leppävaarankatu

1 231 070 €

973 820 €

-257 250 €

-20,9 %

Pitäjänmäen�e

14 317 599 €

10 860 233 €

-3 457 366 €

-24,1 %

Käskynhal�jan�e

5 356 231 €

4 276 186 €

-1 080 045 €

-20,2 %

Maaherran�e

4 647 100 €

3 933 060 €

-714 040 €

-15,4 %

Pihlajamäen�e

710 028 €

653 967 €

-56 061 €

-7,9 %

Taulukko 10. Yhteenveto vertailuista Raide-Jokerin allianssin kustannusarvioiden ja FORE-laskennan välillä
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13.3 Hyödyt tavoitekustannuksen vaiheittaisesta
tarkentamisesta
Tavoitekustannuksen asettamisprosessin ja useaan kertaan
tehtävän kustannuslaskennan hyötyjä olivat ennen kaikkea
realistisen kustannustason löytäminen jo kehitysvaiheen
alkuvaiheessa sekä kustannustiedon saatavuus päätöksenteon tueksi. Mikäli kustannusarvio olisi laadittu vasta kehitysvaiheen lopulla, olisi se ollut todennäköisesti suurempi,
koska hankkeella tehtiin kehitysvaiheen aikana useita päätöksiä kustannusten alentamiseksi tiedossa olevan kustannustason valossa. Projektilla työskentelevien kustannustietoisuus kasvoi samalla jatkuvasti.

perusteella laskettua kustannusta selvästi suuremmaksi,
allianssilla oli alusta asti tiedossaan tarve löytää kustannussäästöjä. Suunnitteluun toivat haasteita osin ristiriitaiset
tavoitteet kustannusten alentamisen ja hankesuunnitelman
mukaisen laatutason välillä.
Tavoitekustannuksen vaiheittainen tarkentaminen ei aiheuttanut pelkästään positiivisia vaikutuksia projektilla. Määrien
laskenta oli työlästä ja vei asiantuntijoiden aikaa suunnittelun edistämiseltä. Jatkossa tulee arvioida määrälaskennan
tarvetta kriittisesti (lasketaan vain muuttuneet määrät) ja resursoidaan projektille määrälaskentaan keskittyviä henkilöitä. Kustannusten tarkistuspisteiden määrää tulisi tarkastella
vastaavissa alliansseissa kriittisesti. Ehdottoman tärkeitä
kustannusarvioita ovat ensimmäinen, hankesuunnitelman
kustannuskritiikiksi laadittava arvio sekä viimeinen tarkka
panoslaskenta. Jälkikäteen voidaan todeta, että moni asia
ei kaikkien Porttien välillä muuttunut, joten niiden laskenta samansisältöisinä ei tuonut arvoa rahalle. Laskenta tulee
kohdistaa niihin kohteisiin, jotka ovat selkeästi muuttuneet.
Kun tieto tarkentuu, tarkoittaa se usein lisäkustannusten
löytämistä. Kustannusten aleneminen saadaan aikaan vain
konkreettisilla toimenpiteillä, joita tulee uskaltaa tehdä heti
ensimmäisen kustannusarvion valmistumisen jälkeen.

Kustannuskehitystä seurattiin lähes reaaliaikaisesti kustannuslokin avulla. Lokiin kirjattiin muutokset porttien välillä,
jotta seuraavan kustannusarvion suuruus olisi ennustettavissa. Tämä onnistui suuntaa-antavasti ja menettelyä tulee
kehittää jatkossa. Loki on hyvä yksinkertaisiin muutoksiin,
mutta useaan eri tekniikkalajiin vaikuttavia muutoksia ei
saatu aina arvioitua.
Allianssimallin hyöty tavoitekustannuksen asettamisessa on
kiistaton. Vuorovaikutteisessa suunnittelussa sekä tilaajan
että toteuttajan näkökulmat saadaan huomioitua ja kustannusohjausta tehdään suunnittelutyön aikana, ei sen jälkeen.
Koska ensimmäinen kustannusarvio laskettiin jo kehitysvaiheen alussa, ja sen nähtiin nousevan hankesuunnitelman

Ehdottoman tärkeitä kustannusarvioita
ovat ensimmäinen, hankesuunnitelman
kustannuskritiikiksi laadittava arvio sekä
viimeinen tarkka panoslaskenta.
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OSA 4
Allianssin valmistautuminen
toteutusvaiheeseen
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14 Toteutusvaiheeseen siirtyminen ja rakentamisen
aloitusedellytykset
tuustokäsittelyjen venyminen ennakoitua pidemmälle keväällä 2019 aiheutti aikataulupaineita, joiden selättämiseksi
hyvä ennakkovalmistautuminen osoittautui ehdottoman
tärkeäksi.

Toteuttamiskelpoinen pikaraitiotiesuunnitelma oli yksi kehitysvaiheen päätehtävistä ja keskeinen edellytys rakentamisen aloittamiselle. Kehitysvaiheen aikana tehttiin toteutusvaihetta valmistelevia tehtäviä ja töitä, joiden avulla
valmistauduttiin rakentamisen aloitukseen kesäkuun alussa
2019. Kohonneeseen kustannusarvioon liittyneiden val-

14.1 TAS-vaihetta valmistelevat työmaat
Kehitysvaiheessa käynnistettiin kaksi toteutusvaihetta valmistelevaa työmaata erillisillä sopimuksilla AJR:n hyväksynnällä. Toinen töistä oli Carunan toteuttama 110 kilovoltin
voimajohdon maakaapelointi Espoon Laajalahdessa. Työhön liittyvän maanrakennuksen toteuttaa Raide-Jokeri-allianssi, kaapelointitöistä vastaa Infratek Finland, ja työn tilaajia ovat Espoon kaupunki ja Caruna. Työ alkoi syyskuun
2018 lopussa ja valmistui lokakuussa 2019.

putki on tarpeen siirtää asuinrakentamisen, Suursuonlaitaan rakennettavan päiväkodin sekä Raide-Jokerin rakentamisen vuoksi. Allianssin hyödyt on nähty muun muassa
siinä, että kaupunkien työnaikaisten liikennejärjestelyjen lupatarkastajat saatiin mukaan jo aikaisessa vaiheessa prosessia. Lähiasukkaat ovat olleet aktiivisia ja kokemukset ovat
vahvistaneet käsitystä avoimen ja ennakoivan asukasviestinnän merkityksestä.

Nykyisten ilmajohtojen kaapelointi oli aloitettava jo syksyn
2018 aikana, jotta Raide-Jokeri- ja Kehä I Laajalahti -hankkeet olisivat mahdollisia toteuttaa suunnitellussa aikataulussa. Maakaapelointityö toimi Raide-Jokeri-allianssille
hyvänä testialustana monien allianssin prosessien osalta.
Työmaalla päästiin testaamaan allianssin toimintamalleja
esimerkiksi laskutukseen, kustannushallintaan ja kulunvalvontaan liittyen, perehdytyskokonaisuutta ja viestinnän
prosesseja sekä kahden toteuttajan, YIT Suomi Oy:n ja NRC
Finland Oy:n, toimintatapojen integrointia.

Kehitysvaiheessa käynnistetyt työmaat ovat keskenään monin tavoin erilaisia. Niiden kesken on vaihdettu kokemuksia
soveltuvin osin, esimerkiksi kulunvalvonnan ja kustannusseurannan osalta. Suurin hyöty saadaan kuitenkin siitä,
että Raide-Jokerin lukuisia työmaita koskevia käytäntöjä on
päästy ottamaan käytäntöön vaiheittain jo kehitysvaiheessa. Käytäntöjä on pystytty kehittämään ja monistamaan 25
kilometriä kattaville työmaille.

Toinen KAS-vaiheessa käynnistetty työmaa oli Pirkkolantien
ja Pirjontien vesihuoltotyöt. Pirjontiellä Gasumin maakaasu-

Raide-Jokerin lukuisia työmaita
koskevia käytäntöjä on päästy
ottamaan käytäntöön vaiheittain
jo kehitysvaiheessa. Käytäntöjä
on pystytty kehittämään
ja monistamaan 25 kilometriä
kattaville työmaille.
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14.2 Rakentamisen suunnittelu
vaamaan eri työvaiheiden ajalliset kestot määrätietoineen
karttapohjalla.

Tuotantoon valmistautumisen tärkeimpänä yksittäisenä
tehtävänä oli rakentamisen aikataulun määrittäminen. Aikataulun laatimista varten muodostettiin katukohtainen
työvaiheistus ja katujen aikatauluja limitettiin toistensa
kanssa siten, että työkuorma olisi mahdollisimman tasainen
läpi koko rakentamisvaiheen. Erityishuomiota kiinnitettiin
kohteisiin, joiden asemakaavat eivät vielä ole lainvoimaisia tai joiden rakentaminen edellyttää merkittäviä liikenteen poikkeusjärjestelyjä. Myös välittömässä läheisyydessä
esiintyvät rinnakkaishankkeet otettiin huomioon aikataulua
laadittaessa. KAS-vaiheessa määritetyn aikataulun mukaan
uuden pikaraitiotien liikennöinti olisi mahdollista aloittaa
kesäkuussa 2024.

Yleisaikataulu päivitettiin KAS-vaiheessa kolme kertaa
suunnittelun edetessä ja tilaajan esittäessä tarkennuksia
valmistumispäivämääriin. Aikataulua päivitettiin yhdessä
tuotannon lohkopäälliköiden ja suunnittelijoiden kanssa.
Lohkopäälliköiden kanssa asetettiin aikataulun eri vaiheille
arvioidut kestot suunnittelusta saatujen määrätietojen perusteella. Rakentamista estävät tekijät, kuten kaavoituksen
keskeneräisyys, liittyvät hankkeet ja lupa-asioista johtuvat
viivästykset kuvattiin aikatauluun ja niistä muodostettiin
hankkeen esteloki töiden etenemisen suhteen. Tilaajaosapuolen edustajat edesauttoivat aikataulun muodostamista
tuomalla lisätietoa kaavoituksen tilanteesta ja muiden liittyvien hankkeiden tilanteesta.

Aikataulunhallintaa varten tutkittiin useita eri aikatauluohjelmistoja tavoitteena löytää ohjelmisto, jolla saadaan
luotettavasti raportoitua hankkeen tekninen valmiusaste.
Vaihtoehtotarkasteluiden jälkeen päädyttiin käyttämään
Planman-ohjelmistoa tuotannon aikataulun tekemiseen.
Määrätiedon (työn määrä ilmaistuna esimerkiksi neliöinä tai
kuutioina) tarkennuttua keväällä 2019, laadittiin lopullinen
tuotantoaikataulu Magnet-ohjelmistolla, jolla pystytään ku-

14.2.1 Vaiheistus
Alustava työvaiheistus tehtiin keväällä 2018. Ensimmäinen versio työvaiheistuksesta pohjautui hankesuunnitel-
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maan. Sitä päivitettiin hankkeen aikana ottaen huomioon
suunnitelmien tarkentuminen sekä työnaikaisiin liikennejärjestelyihin liittyen joukkoliikenteen kiertoreitit. Kiertoreittivaihtoehtoja tarkennettiin yhteistyössä HSL:n kanssa.
Tuotannon TAS-työvaiheistus tehtiin kehitysvaiheen aikana
vuonna 2019 rakennettavilta kaduilta. Työvaiheistusta tarkennetaan yhtä aikaa töiden etenemisen kanssa.

telma sisältää liikennejärjestelyjen kohdekohtaiset periaatteet ja erityispiirteet sekä alustavat kohteiden rakentamisen
aikataulut vaiheittain liikennejärjestelyjen vaatimassa tarkkuudessa. Lisäksi yleissuunnitelmavaiheessa selvitettiin rakentamisen vaiheistuksen vaikutuksia liikenteen toimivuuteen ja joukkoliikenteen kiertoreittitarpeisiin.
Yleissuunnitelmavaiheessa työnaikaisista liikennejärjestelyistä tehtiin vaihtoehtotarkasteluja ja toimivuustarkasteluita kohdekohtaisesti. Ratkaisuvaihtoehtoja suunniteltiin
yhteistyössä kaupunkien ja HSL:n edustajien kanssa, koska
vaihtoehtotarkasteluissa tärkeänä osana ovat olleet myös
työmaiden vaikutukset joukkoliikenteeseen, mm. kiertoreittitarpeet tai ajoaikojen hidastuminen. Näitä selvityksiä
jatketaan myös toteutusvaiheessa, jotta työmaiden yhteisvaikutukset ja häiriöt voidaan minimoida.

14.2.2. Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Työnaikaiset liikennejärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan
noudattaen Työnaikaisten liikennejärjestelyiden konseptin
(ks. luku 11.1) periaatteita. Toimivilla liikennejärjestelyillä
pyritään varmistamaan kaikkien osapuolten turvallisuus,
liikenteen sujuvuus ja häiriöiden minimointi koko rakennustyön ajan.

Allianssimalli on mahdollistanut jatkuvan vuoropuhelun
suunnittelun, tuotannon ja sidosryhmien kesken, minkä
ansiosta tlj-suunnittelussa on saatu työmaan ja kaikkien liikennemuotojen asettamat reunaehdot huomioitua. Sujuva
yhteistyö tuotannon ja suunnittelijoiden välillä vähentää
toteutusvaiheen ennakoimattomia tilanteita ja vaikutuksia
töiden aikana.

Työnaikaisia liikennejärjestelyitä suunniteltiin rinnakkain
mm. työvaiheistuksen, liikenne-, rakennus- sekä viestinnän suunnittelun kanssa. Kehitysvaiheen aikana laadittiin
tilapäisten liikennejärjestelyjen konseptin lisäksi yleissuunnitelmia, joiden pohjalta toteutusvaiheen suunnittelu- ja
toteutusresurssit voidaan arvioida. Konseptissa esitetään
tilapäisten liikennejärjestelyjen viestinnän toimintaperiaatteet, liikennejärjestelyjen laatutaso ja seuranta. Yleissuunni-

14.3 Hallinnollisten ja toiminnallisten prosessien
suunnittelu
Raide-Jokerin toteutusvaiheeseen siirtyminen edellytti lukuisten hallinnollisten ja toiminnallisten prosessien suunnittelua. Vaiheeseen kuului uuden organisaation luominen,
henkilöstön perehdyttäminen, turvallisuuden ja laadunvarmistamisen suunnittelu. Lisäksi valmisteltiin TAS-vaiheen
hankintaohje, jonka mukaan kaikki Raide-Jokerin hankinnat
tehtäisiin

Tuotantovaiheessa tarvittavista henkilöresursseista koottiin
kehitysvaiheessa koko tuotannon kattava resurssitaulukko.
Molemmat allianssin rakentajaosapuolista etsivät sopivia
henkilöitä organisaatioistaan sekä käynnistivät rekrytointikampanjat tarvittavien henkilöresurssien varmistamiseksi
tuotannon aikana. Valtuustokäsittelyjen venyttyä toivottua
pidemmiksi, ja varmuus toteutusvaiheeseen siirtymisestä
saatiin vasta huhtikuussa 2019. Epävarmuus näkyi allianssissa muun muassa rekrytointien vaikeutena. Rakentaminen päästiin aloittamaan aikataulussa 3.6.2019, mutta
rekrytoinnit jatkuivat vielä toteutusvaiheen käynnistyttyä.

14.3.1 Organisaatio ja johtaminen
TAS-vaiheen organisaatiota suunniteltaessa otettiin huomioon allianssimallin edellyttämät, muita urakkamuotoja
laajemmat tehtävät sekä hankkeella olevien henkilöiden
vahvuudet. Tavoitteena oli organisaatio, jossa jokaisella
henkilöllä on selkeät vastuualueet, esimies- ja alaissuhteet
sekä kaikilla avainhenkilöillä varahenkilöt. Huomio kiinnitettiin erityisesti AJR:n, APR:n ja tuotantolohkojen sekä Big
Roomin toiminnan tehokkuuden varmistamiseen.

Tilaajan omistajaohjauksen tehokkuuteen kiinnitettiin huomiota kehitysvaiheen kokemusten pohjalta ja vahvistettiin
erityisesti Helsingin edustajien roolia hankkeessa. Lohkojen
rajoja tarkistettiin siten, että niiden euromääräiset suuruudet ovat lähempänä toisiaan.
Tuotantolohkojen
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suunnittelunohjaukseen

nimitettiin

suunnittelun johtamisesta vastaavat henkilöt sekä näiden
esimies. Tällä järjestelyllä pyrittiin helpottamaan suunnittelunohjauksen aiheuttamaa työkuormaa. KAS-vaiheessa
hyväksi havaitun substanssiryhmän työtä päätettiin jatkaa
myös TAS-vaiheessa, mikä mahdollistaa eri suunnitteluratkaisujen hyödyntämisen lohkojen välillä.

lannekuvaseinällä pidettävällä katsauksella. Näin varmistetaan, että AJR:llä on aina tiedossaan uusin hanketilanne ja
se voi tehdä päätökset nopeammalla aikataululla.

14.3.2 Perehdytykset

Monimutkaisen hankkeen kustannusseurannan, laajuusmuutosten ja ennustamisen onnistuminen varmistetaan
henkilöresursseilla, joilla oli merkittävä rooli tavoitekustannuksen muodostamisessa. Viestintäryhmää vahvistettiin
vastaamaan rakentamisen etenkin ulkoiselle viestinnälle
asettamia vaatimuksia.

TAS-vaiheen perehdytyksiä varten luotiin yhtenäinen toimintamalli, jolla varmistetaan koko henkilöstön (aliurakoitsijat mukaan lukien) allianssin periaatteiden tunteminen ja
siten noudattaminen työtehtävästä tai asemasta riippumatta.
TAS-vaiheen perehdytyskäytäntö on kolmiosainen (kuvattu
alla):

KAS-vaiheessa havaittuun haasteeseen AJR:n ja APR:n välisessä tiedonkulussa kiinnitettiin huomiota muuttamalla
AJR:n kokouksen agendaa siten, että kokous aloitetaan ti-
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14.3.3 Turvallisuus

teet tai poikkeamat tilaajan tiedoksi.

Allianssin tavoitteena on tapaturmaton työmaa. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi työmaalla on sovittu tehtäväksi
työturvallisuustarkastuksia, valvontaa ja muuta havainnointia. Vaara-, tapaturma- ja onnettomuustilanteille sekä puuttumiskäytännöille on sovittu menettelytavat.

Kehitysvaiheessa määriteltiin TAS-vaihetta varten myös käytännöt, joilla varmistetaan tiedon siirtyminen läpi allianssin
suunnittelun ja tuotannon, lohkojen sekä työlajien välillä,
jotta esille tulevat ongelmat saadaan selvitettyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kehitysvaiheessa määriteltiin TAS-vaihetta varten käytännöt, joilla varmistetaan tiedon siirtyminen läpi allianssin suunnittelun ja tuotannon,
lohkojen sekä työlajien välillä, jotta esille tulevat ongelmat
saadaan selvitettyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Tiedonkulku varmistetaan tuotannon työnjohto- ja lohkokokouksissa, joiden pöytäkirjaan asiat dokumentoidaan. Tarvittaessa ongelmista raportoidaan APR:lle ja siitä edelleen
oikeille tahoille. Laatuhavainnoille ja -poikkeamille on oma
taulukko ja tarvittaessa laaditaan varsinainen poikkeamaraportti valmiin pohjan mukaisesti.

TAS-vaiheeseen laadittiin koko Raide-Jokeria koskeva turvallisuussuunnitelma, jota testattiin ja muokattiin KAS-vaiheessa tehtävistä TAS-vaiheen töistä saatujen kokemusten
perusteella. Turvallisuuden suunnittelu toteutettiin tilaajan
turvallisuusasiakirjan ja riskien arvioinnin pohjalta, aiempien hankkeiden kokemuksia hyödyntäen sekä lainsäädäntö
huomioiden. Turvallisuussuunnitelmaan on kirjattu osapuolien tehtävät ja vastuut, vaarallisten töiden työvaiheille laaditut periaatteet, joita noudattamalla varaudutaan tiedossa
oleviin riskeihin sekä työmaalla tehtävien tarkastusten sovittu muoto ja taajuus sekä käytettävät järjestelmät ja lomakkeisto. Taustaorganisaatioiden olemassa olevia järjestelmiä hyödynnettiin muun muassa testaamalla järjestelmiä
mm. turvallisuushavaintojen tekemiseen.

Raide-Jokerin oma mittausperusta laadittiin KAS-vaiheessa.
Hankkeen oman mittausperustan avulla kaikki hankkeen
maastossa tehtävät mittaukset sidotaan yhteen käytettävään tasokoordinaatistoon ja korkeusjärjestelmään. Siten
varmistetaan eri alueiden rakentamisen ja ratageometrian
yhteensovittaminen. Mittausperusta pystyttiin tekemään jo
KAS-vaiheessa, minkä ansiosta lähtötietojen tarkkuutta parannettiin, tiedot saatiin suoraan suunnitteluun ja sitä kautta parannettiin suunnitelmien laatua.

Turvallisuuden kannalta tärkeimpien työvaiheiden osalta sovittiin lisäksi laadittavaksi erilliset kohdennetut turvallisuussuunnitelmat. Eri kohteiden yhteensovittamisen
suunnittelun pääpiirteet puolestaan esitetään työmaiden
aluesuunnitelmissa, jotka tehdään työmaille esimerkiksi
laaditun mallisuunnitelman pohjalta.

14.3.5 Hankinnat

14.3.4 Laadunvarmistus

TAS-vaiheen sopimuksia ja hankintoja on valmisteltu kehitysvaiheessa useilla niin sanotuilla budjettitarjouspyynnöillä
sekä tapaamalla tärkeimpiä alihankkijoita. Niiden perusteella on saatu tietoa sekä alihankkijoiden palvelumalleista että
toimittajien materiaalivalikoimista kustannusarviota varten.

Toteutusvaiheen laadunhallinnan toimenpiteiden avulla
varmistetaan laadukkaan tekemisen edellytykset ennakoiden, niin suunnittelussa kuin rakentamisessa ennen työn
aloitusta sekä työn aikana. Laadunhallintaprosessi sisältää
työhön ryhtyvien osaamisen varmistamisen ja työn aloitusedellytysten varmistamisen.

TAS-vaihetta varten allianssissa laadittiin hankintaohje, jonka mukaan kaikki Raide-Jokerin hankinnat tehdään. Hankintaohje ohjaa projektin hankintoja allianssin tavoitteiden

KAS-vaiheen aikana luotiin perusta tilaajan vaatimukset
täyttävälle TAS-vaiheen laadunvarmistukselle. Sitä varten
laadittiin luettelot rakentamisvaiheen luovutusaineistoon
kuuluvista laatudokumenteista. Luovutusaineiston määrittelyssä otettiin huomioon tilaajan tavoitteet, viranomaisvaatimukset ja allianssissa yhteisesti sovitut periaatteet. Tähän sisältyivät työvaiheiden laadunvarmistussuunnitelmissa
määritellyt toimet, kuten sijainti- ja muita laatumittauksia,
materiaalitietoja ynnä muu loppukäyttäjälle tarpeellinen
tieto. Olennainen osa lopputuotteen laadun todentamista
tulevat olemaan itselleluovutukset joko rakenneosista tai
valmiista kokonaisuuksista. Itselleluovutuksen yhteydessä
varmistetaan tuotteen suunnitelmanmukaisuus ja todetaan
vaatimusten täyttyminen sekä kirjataan mahdolliset puut-

Hankintojen huolellinen ja
ennakoiva valmistelu tukee
tiukan ja luotettavan kustannusarvion määrittelyä sekä
nopeuttaa TAS-vaiheen
aloitusta.
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Ennen hankintasopimuksen kirjoittamista käydään urakkaneuvottelut potentiaalisten urakoitsijoiden kanssa. Urakkaneuvotteluissa käydään läpi työn sisältö, kaupalliset asiat
sekä aikataulu.

saavuttamiseksi ja hankkeelle parhaaksi. Kaikki hankinnat
tehdään hankintaohjeen mukaista prosessia noudattaen
(kuva 12).
Allianssi kävi tammikuussa 2019 markkinavuoropuheluita urakoitsijoiden, mahdollisten yhteistyökumppaneiden
sekä työnaikaisten liikennejärjestelyiden toimittajien kanssa. Markkinavuoropuheluiden tarkoitus oli löytää alihankkijayrityksille paras mahdollinen hankintamuoto, jolla
päästään kustannustehokkaaseen lopputulokseen. Vuoropuhelun tulos vaikuttaa myös siihen, minkälaisissa kokonaisuuksissa urakoita toteutetaan

Hankintojen huolellinen ja ennakoiva valmistelu tukee tiukan ja luotettavan kustannusarvion määrittelyä sekä nopeuttaa TAS-vaiheen aloitusta. Hankintojen valmistelun
kautta on mietitty toteuttamisen teknisiä mahdollisuuksia
ja hiottu teknisiä yksityiskohtia, jotta ne olisivat kustannustehokkaita ja elinkaarikustannuksilta järkeviä. Suunnittelun
ja tuotannon yhteistyö hankintojen valmistelussa on mahdollistanut tavoitekustannuksen asettamisen tarkemmaksi
ja tiukemmaksi, kun ennakkotarjouspyyntöihin on saatu
tarkennettua tietoa ajantasaiseen suunnittelutilanteeseen
pohjautuen. Lisäksi aliurakoitsijoiden osaamista on pystytty hyödyntämään eri työtekniikoita vertailtaessa ja parasta
ratkaisua valittaessa.

KAS-vaiheen lopulla ennen toteutusvaiheen aloitusta kriittisimmille alihankkijoille ja materiaalitoimittajille laaditaan
toteutus- tai aiesopimukset ehdollisina siten, että toteutuksen alkaessa töihin voidaan siirtyä ja materiaalitoimitukset
aloittaa kohtuullisen ajan kuluessa.

Toimijoilta kysyttiin ennakkotarjouksia, joten kriittisimmät
toimijat olivat hyvissä ajoin tietoisia hankkeesta ja osasivat
varautua sen suuruusluokkiin. Ennakkotarjoukset eivät olleet sitovia, ja ne lähetettiin kattavalla otannalla.

Raide-Jokeri-allianssin yleiset sopimusehdot urakoitsijoille kattavat niin turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasiat kuin
myös sanktio- ja bonusjärjestelmät, joilla urakoitsijat integroidaan allianssiin. Sopimusehtojen avulla varmistetaan,
että kaikilla Raide-Jokerin työmailla toimivilla on yhteiset
pelisäännöt ja kaikkia aliurakoitsijoita kohdellaan tasa-arvoisesti.

Kuva 12. Hankintaohjeen mukainen prosessi.
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Ratatekniikan tärkeimpien hankintojen kilpailutus
ja ennakkotarjouspyynnöt KAS-vaiheessa
Ratatekniikan hankintojen lähtökohtana oli, ettei päällysrakennetta voida tehdä täysin identtisesti kantaverkon raitiotielaatan rakenteen kanssa. Muun muassa Raide-Jokerin
korkeammat nopeudet vaativat järeämpää kiinnitystä ja sivuttaistukea sysäysvoimien vastaanottamiseen. Joulukuussa 2017 koottiin ryhmä asiantuntijoita eri tekniikka-aloilta,
kuten geo-, ympäristö-, katu-, rata- ja sähkösuunnittelusta,
kertomaan vaatimuksia ja toiveita ratarakenteeseen. Näiden tietojen pohjalta lähetettiin tammikuun 2018 alussa
budjettitarjouspyynnöt, joissa kerrottiin hankkeesta ja
tiedusteltiin osallistumishalukkuutta Raide-Jokerin tavoitekustannuksen materiaalihinnoitteluun.

tiedot käytiin rataryhmässä lävitse, ja suunnittelutyötä kohdennettiin teknisten tarpeiden tarkentamiseen viimeistä
tarjouspyyntökierrosta varten.
Tarkennetut ennakkotarjouspyynnöt ja niiden liitteenä lähetettävät suunnitelmat tarkastettiin allianssissa eri tekniikkalajien yhteistyönä. Näin tarjoajille saatiin mahdollisimman kattavat ja ajantasaiset tiedot raitiotiemateriaaleille
asetetuista vaatimuksista. Viimeiset ennakkotarjoukset saapuivat loka–marraskuussa ja lopullinen tavoitekustannus
saatiin viimeisteltyä joulukuussa Porttiin 5.
Hankintojen kilpailuttamisessa suunnittelun ja tuotannon
yhteistyö on ollut koko KAS-vaiheen ajan ensiarvoisen tärkeää. Jokaisella kyselykierroksella toimittajille saatiin lähetettyä tarpeelliset tiedot suunnitelmien tarkennuttua. Ratatekniikan kustannusrakenteesta suurin osa muodostuu
materiaaleista, joten tarkka hintatieto on auttanut muodostamaan mahdollisimman luotettavan kustannusarvion.

Strategisista ratatekniikan materiaalitoimittajista suurin osa
on kansainvälisiä toimijoita. Allianssin Big Roomilla vierailikin helmikuusta 2018 alkaen kotimaisten valmistajien lisäksi
toimittajia muun muassa Saksasta, Ranskasta, Espanjasta
ja Kanadasta esittelemässä tuotteitaan eri tekniikkalajien
edustajille suunnittelusta ja rakentamisesta. Vierailuiden
pohjalta allianssin ratatuotannossa päätettiin, minkä toimittajan budjettitarjouksen hintatiedoilla ensimmäinen panostason kustannusarvio Porttiin 3 laaditaan.

Päivitettyjen ennakkotarjousten voimassaoloaika on määritelty TAS-vaiheen alkuun saakka. Vuoden 2019 alkupuolella
aloitettiin toimittajien ja palveluntuottajien kanssa sopimusneuvottelut, joiden pohjalta tehdään aiesopimukset
valmiiksi. Näillä aiesopimuksilla varmistetaan, että tärkeimmät toimituserät saadaan allianssin käyttöön heti rakentamisen alkaessa, vaikka varsinainen TAS-sopimus ei olekaan
allekirjoitushetkellä vielä voimassa. Osa ratamateriaaleista
vaatii jopa yhdeksän kuukauden toimitusajan tilauksesta.
Ensimmäiset ratatekniikkaan liittyvät toimitukset alkavat
vuonna 2020.

Kevään 2018 aikana sopivat rakenne- ja päällystevaihtoehdot tarkentuivat suunnittelulohkoilla yhteistyössä allianssin
ja kaupunkien edustajien kanssa, ja ennakkotarjouspyynnöt
laadittiin niiden pohjalta. Kesäkuussa ratamateriaaleista lähetettiin varsinaiset ennakkotarjouspyynnöt materiaalitoimittajille. Ennakkotarjoukset saapuivat heinä–elokuussa, ja
niiden perusteella muodostettiin uusi tarkennettu ratakustannusarvio Porttia 4 varten. Tarjousten sisältö ja tekniset

Raide-Jokeri-allianssin ratatekniikan KAS-vaiheen hankintojen tarjouspyyntöprosessi.
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14.4 TAS-sopimuksen valmistelu
TAS-sopimuksen laadintaan vaikuttivat selvästi kaksi isoa
asiaa: varoittavana esimerkkinä valtuustokäsittelyjen aineiston sekava sisällönmäärittely ja helpottavina tekijöinä tilaajan tahdonilmaus ja valmiit asiakirjamallit: KAS-sopimus ja
tarjouspyyntöihin laadittu TAS-sopimusluonnos.

AJR palkkasi ulkopuolisen hankintajuristin. Ratkaisussa on
nähtävissä selvää arvontuottoa kustannuksestaan huolimatta: Hankintajuristin on helpompi vakuuttaa osapuolien juristit sopimuksen yksityiskohdista verrattuna insinööritaustaiseen aktiivitoimijoiden joukkoon. Sopimuskokonaisuutta
työstävä juristi pystyi jatkuvasti muokkaamaan sovituista
asioista sopimuskelpoista tekstiä asiakirjoihin. Sopimuksen
laadinnasta on selvästi havaittavissa se tosiasia, että osalla
osapuolista oli kokemusta ja ymmärrys jo aiemmista useista allianssisopimuksista ja allianssimallista ylipäänsä. Tosin
kokemattomampien taustaorganisaatioiden talous- ja juristitoimintojen kokemattomuus venytti laadintaan jonkin verran. Positiivisena asiana voidaan kuitenkin todeta osapuolten oppineen toisiltaan tässäkin asiassa.

Valtuustoaineistojen sekavasta sisällönmäärittelystä oppineena APR laati suunnitelman TAS-sopimuksen laatimisesta: sopimuksen tarkennettu rakenne yksittäisinä asiakirjoina, joille määriteltiin aikatavoite ja vastuuhenkilö. Tämä
suunnitelma laadittiin neljä kuukautta ennen kuin paketin
piti olla valmis. Koko sopimuksen laadintatyön APR vastuutti
tilaajan projektijohtajalle.
Sopimuksen laadinnassa selviä asioita olivat sopimuksen
päärakenne: verrattain suppea pääsopimus ja varsinaiset
yksityiskohdat eri liitteissä. Sopimus kuitenkin monimutkaistui luonnosversiosta, koska kaupunkien edustajat halusivat
eri rahoituslähteet näkyviin myös sopimusrakenteessa: päähanke ja liittyvät hankkeet kaupungeittain ja rahoituslähteittäin eriteltyinä. Tässä ratkaisussa yleinen kokemattomuus
allianssista näkyy selvästi monimutkaisena rakenteena.

Sopimuksen laadinnan loppuvaiheessa AJR päätti pitää
kaksi työpajaa, joilla näkemykset saatiin yhdessä riittävän
yksimielisiksi sopimuksen tekemiseksi. Aiheet olivat varsinainen sopimus ja kaupallinen malli. Osallistujina olivat lähinnä osapuolten AJR-jäsenet ja juristit. APR-jäsenet kävivät
keskustelut ja juristit muotoilivat sisällöt sopimusmuotoon.
Nämä viimestelytyöpajat olivat tehokas tapa avata osapuolien intressit ja löytää yksimielisyys.

Pääsopimusasiakirjan ja kaupallisten liitteiden laadintaan
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OSA 5
Reflektointi ja yhteenveto
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15 Raide-Jokerin kehitysvaiheen onnistuminen
Osapuolien välinen yhteistyö vaatii jatkuvaa huomiota, jotta allianssin hyötyjen realisoituminen on mahdollista. Yhteistyö on luottamuksen edellytys ja luottamusta tarvitaan,
jotta esimerkiksi uskalletaan jakaa keskeneräisiä tietoja ja
ideoita (mahdollistaa muun muassa innovoinnin ja suunnittelu- ja toteutusratkaisujen kustannustietoisen oikea-aikaisen pohdinnan), luottaa toisten asiantuntijuuteen ja asioiden hoitumiseen sovitusti sekä siihen, että kaikki toimivat
hankkeen parhaaksi. Kehitysvaiheessa tehty työ yhteistyön
jatkuvaksi parantamiseksi kantaa hedelmää myös toteutusvaiheessa, kun valmius ja reaktionopeus muutoksiin on
korkealla. Kehitysvaiheessa tehtiin paljon työtä, jotta eri organisaatioista yhteiseen allianssiorganisaatioon saapuvien
yksilöiden toimintatavat yhtenäistettäisiin ja uusiin toimintatapoihin sitouduttaisiin.

Raide-Jokerin kehitysvaiheen perusteella hankkeen toteuttaminen allianssilla on ollut oikea valinta. Raide-Jokerin
allianssissa on kaikkien osapuolien taholta ollut mukana
paljon allianssin ensikertalaisia, mikä on hetkittäin näkynyt
uuden toimintamallin opettelemisen raskautena ja hidastanut allianssimallin hyötyjen saamista esiin. Allianssi on
kuitenkin pystynyt systemaattisesti seuraamaan, kehittämään ja parantamaan toimintaansa ja tuottamaan hyviä
sekä kestäviä ratkaisuja toteutuksen pohjaksi.
Tilaajan tavoitteista allianssille haastavin oli hankesuunnitelman mukaiseen kustannusarvioon pääseminen. Aiempi
hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio ei ollut mahdollinen ilman, että olisi jouduttu luopumaan muiden tilaajan tavoitteiden toteutumisesta. Kehitysvaiheessa laskettu
uusi kustannusarvio oli kuitenkin lopulta eri vaihtoehtojen
tarkastelun ja vertailun jälkeen sellainen, johon kaikki osapuolet pystyivät sitoutumaan ja tavoitekustannus saatiin
asetettua. Tätä seurasivat valtuustokäsittelyt Helsingissä ja
Espoossa. Valittujen linjausten nähtiin tuottavan siinä määrin arvoa rahalle, että kohonnut kustannus on tarkoituksenmukainen.

Kehitysvaiheen aikataulua tarkistettiin matkan varrella,
jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin. Portit muodostivat
selvät välitavoitteet jakaen pitkän kehitysvaiheen selviksi
kokonaisuuksiksi. Lisäksi Portit toimivat tavoitteiden tarkastushetkinä, jolloin myös seuraavan porttivälin painopisteitä hienosäädettiin. Oman värinsä aikatauluun toivat muun
muassa kevään 2019 valtuustokierrokset ja niihin liittyen
tarvitut lisäselvitykset ja -tarkastelut. Jälkikäteen arvioiden
valtuustokierroksen aineiston laatiminen olisi voinut olla
koordinoidumpaa ja suunnitelmallisempaa, vaikka niiden
laatiminen koskikin vain verrattain pientä osaa allianssin
henkilöstöstä. TAS-sopimuksen laadintaan tehtiin tarkempi
suunnitelma. Toteutusvaiheeseen päästiin siirtymään suunnitellusti kesäkuun 2019 alussa. Kevät käytettiin tehokkaasti
toteutusvaiheen ja rakentamisen aloittamisen valmisteluun
ja suunnitelmien edistämiseen.

Allianssimallissa ideana on, että suunnittelu ja tuotanto
etenevät yhteisenä prosessina, mikä on aikataulullisesti
huomattavasti tehokkaampaa kuin kaksi erillistä prosessia yhteistyö- ja yhteensovitusvaiheineen. Raide-Jokerissa
suunnittelun, tuotannon ja tilaajien yhteistyönä suunnitteluratkaisuvaihtoehtoja karsittiin ja linjattiin siten, että rakentaminen oli mahdollista käynnistää järkevästi ja tehokkaasti.
Huomioon on otettu niin vaikutukset lopputuotteeseen ja
käytettävyyteen kuin rakentamiseen. Lopputuloksesta rakentuu yhtenäisempi, järkevämpi ja kokonaisuutena edullisempi kuin, jos 25 kilometrin linjauksen suunnittelu ja rakentaminen olisi pilkottu pieniin erillisiin toimeksiantoihin.
Suunnittelun ja rakentamisen pilkkominen pieniin urakoihin
kasvattaisi kokonaisuuksien väliin jääviä rajapintoja, joissa
piilee suuria lisä- ja muutostyöriskejä.

Allianssissa kaivattiin päätöksentekoon selkeämpää mandaattia päättää useammista asioista. Lisäksi allianssissa toimiville kaupunkien edustajille toivottiin laajempaa päätösvaltaa. Vaikka allianssissa ymmärrettiin virkavelvollisuuden
ja hallinnollisten prosessien vaatimukset, julkisen päätöksenteon ja prosessien vaatima aika aiheutti silti keskustelua
ja hidasti asioiden etenemistä. Allianssin näkökulmasta Espoon ja Helsingin taustaorganisaatioiden päätöksenteko ja
-valmius erosivat merkittävästi. Molemmille kaupungeille
Raide-Jokeri-hanke oli ensimmäinen infra-alan allianssi. Kattavampi ennakoiva keskustelu prosesseista ja niiden vaatimasta ajasta olisi voinut lisätä tietoa ja tehokkuutta. Lisäksi
keskeiset henkilöt allianssin ulkopuolelta olisi kannattanut
sitoa työhön paremmin. Vastaavasti prosessit olisi kenties
voitu synkronoida paremmin. Kaikkien allianssiosapuolien
kotiorganisaatioiden laajempi kouluttaminen allianssimalliin olisi selventänyt toimintamallia ja -tarpeita, jotta sitou-

Toinen haasteita aiheuttanut tavoite oli keskinopeus, johon
simulointien perusteella ei täysin päästy. Keskeisimmät tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat linjaukset ja ratkaisut
on tehty kehitysvaiheessa, mutta työskentelyä tavoitteen
saavuttamiseksi jatketaan toteutusvaiheessa. Eri osapuolet
työskentelivät yhdessä sen eteen, että löydetyksi ja valituksi
tulevat kokonaisuuden kannalta parhaat mahdolliset ratkaisut, joihin kaikki voivat sitoutua. Allianssin eri osapuolien ja
päättävien tahojen välillä tapahtui yhteistyön kehittymistä
läpi kehitysvaiheen. Tämän seurauksena toteutusvaiheeseen lähti kehitysvaihetta selvästi yhtenäisempi joukkue.
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sitoo tilaajan resursseja. Monessa tilanteessa allianssissa
olisi toivottu tilaajalta vielä laajempaa resurssien käyttöä.
Tilaajaresurssien mittavampi sitominen allianssiin olisi voinut osaltaan sujuvoittaa tiedonkulkua ja päätöksentekoa.
Lähes kaikkien osapuolten osalta resursseissa on ollut läpi
KAS-vaiheessa monia vielä kokemattomia tekijöitä, millä on
merkitystä ottaen huomioon hankkeen vaativuus ja koko.
Toisaalta tekijöiden tuoreus on voinut olla etu allianssimaisen toiminnan omaksumisen kannalta. Hankkeen alussa
allianssi käytti allianssitoiminnan omaksumisen tukena ulkopuolista allianssikonsulttia syksyyn 2018 asti. Sen jälkeen
konsultointia on hankittu kohdennetusti eri teemoihin ja
tarpeisiin.

tuminen niin päätöksentekoon, välituotteiden arviointiin
kuin resursointiin olisi ollut syvempää.
Tarkoituksenmukaista resursointia mietittiin allianssissa
paljon. Henkilöiden toivottiin olevan hankkeella mahdollisimman paljon 100 % työpanoksella, mutta osaan asiantuntijatehtävistä oli tarkoituksenmukaisempaa ottaa
erityisasiantuntijoita pienemmällä panoksella. Joidenkin
tekniikkalajien osalta kohdattiin kansallisen tason ongelma
asiantuntijaresurssien vähäisyydestä, jolloin lisärekrytointien tekeminen oli vaikeaa. Taustaorganisaatioiden kanssa
kommunikoitiin allianssin resurssitarpeista säännöllisesti.
Sitoutumista allianssiin osoitettujen resurssien pitämiseen
allianssilla korostettiin mm. johtoryhmän välityksellä. Allianssihaastatteluissa nousi esiin, että tilaajaorganisaatioille
tuli monin paikoin yllätyksenä se, miten paljon allianssimalli

Yksi kehitysvaihetta tarkastellessa esiin nouseva piirre on
asioiden jääminen kesken: etenkin alkuvaiheessa hankkeel-

Asia

Arvosana 1-5

Kommen�

Jatkuvas� parantuva
organisaa�o

4

Organisaa�on tarkoituksenmukaisuu�a ja toimivuu�a on
seura�u ja tehty tarvi�aessa korjausliikkeitä;
paranne�avaa jäi edelleen.

Kustannusarvio

3

Ei päästy hankesuunnitelman hintaa, mu�a laatutaso
säilyte�in ja hinta tuntuu edelleen �ukalta.

Keskinopeus

2

Keskinopeus jäi vähän tavoi�eesta, kuitenkin yhteinen
taistelu ratkaisujen puolesta

Yhteistyö

3

Hajanainen porukka kasvoi selväs� yhtenäisemmäksi,
olisi voitu tehdä enemmänkin �imiytymiseksi.
Taustaorganisaa�oiden sitoutumista kanna�aa parantaa
tulevissa hankkeissa.

Aikataulu

2

Aikataulua tarkenne�in kehitysvaiheen aikana, mu�a sil�
lopulliset määräajat ja työn vaiheistus olivat ajoin epäselviä.
Tuotantoonlähtövalmius saavute�in, mu�a kiire vaivasi koko
ajan yleises�: suunni�elua, tuotannon suunni�elua,
kunnallista päätöksentekoa jne. Alkuperäisen
maalin kohdalla ei oltu valmiita TAS-vaiheeseen.

Päätöksenteko

2

Epäselvyys tavoi�eista ja niiden painoarvoista vaikeu�
päätöksentekoa; myös taustaorganisaa�oiden toiminta
hidas� välillä allianssin päätöksen tekoa.

Resurssoin�

2

Henkilöt yleises� kokema�omia hankkeeseen nähden
osapuolesta riippuma�a. Ajankäy�ö uusien tapojen
ope�eluun varsin vähäistä. Enemmän olisi pitänyt mie�ä,
mitä ja miten tehdään.

Julkisuuskuva
ja vies�ntä

4

Julkisuuskuvan ja vies�nnän hoitamisessa käytössä monia
kanavia. Reagoin�nopeus pysyi hyvänä. Hankkeen asioita
myös taustoite�in laajas�.

Kaupunkikehitys

4

Rai�o�en ratkaisuja kehite�in paljon kaupunkikehityksen
osana ja näkyvänä elemen�nä. Uudet rakennushankkeet
pääosin allianssin ulkopuolella, mu�a sen vaikutuksesta
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Raide-Jokerin julkisuuskuvaa ja viestintäkanavia rakennettiin määrätietoisesti kehitysvaiheessa. Kehitysvaiheen viestinnässä keskityttiin avaamaan allianssimallia, kustannuslaskentaa ja muita hankkeella tapahtuvia prosesseja, jotka
eivät välttämättä muuten välity esimerkiksi kaupunkilaisille. Näin haluttiin lisätä julkisen hankkeen läpinäkyvyyttä ja
ratkaisujen taustoja sekä väliin monimutkaisten asioiden
ymmärrettävyyttä. Toteutusvaiheen tiedotuksen suunnittelussa korostuivat kehitysvaiheen käytäntöjen lisäksi henkilökohtaiset tiedotteet ja muut viestintäpalvelut (esimerkiksi kohdennetut tiedotteet rakennustöistä, tekstiviestit)
ja hankkeen nettisivut muutettiin paremmin rakentamisen

la tunnistettiin paljon hyviä asioita ja käytäntöjä, esimerkiksi: kriittisiksi nimetyt 20/80-kohteet ja lohkopäälliköiden
syventävä allianssivalmennus. Jostakin syystä näitä hyviä
asioita ei saatu vietyä kunnolla käytäntöön. Osin syynä oli
kiire edistää asioita, eikä maltettu pysähtyä tarkastelemaan
tekemisen suuntaan riittävän rauhassa ja kriittisesti. Ylipäätään kiireen tuntu ja aikataulupaine sai ihmiset palaamaan
tutumpiin, ehkä vanhakantaisempiin, toimintatapoihin
ja kehittävä ote ja yhteistyöhakuisuus jäivät vähemmälle
näissä hetkissä. Selvää yksittäistä syytä asioiden jäämiselle
puolitiehen ei ole osattu tunnistaa. Allianssin henkilöt ovat
olleet oikealla asialla, mutta jokin on jäänyt kesken.

Asia

Arvosana 1-5

Kommen�

Välivaihe

1

Välivaiheen haamu vaiku� huoma�avas� KAS-vaiheeseen
ja vaiku�anee hankkeen loppuun as�. Välivaiheesta ei
saavute�u toivo�ua hyötyä, vaan se aiheu�
ennakoima�omia hankaluuksia allianssin
myöhemmässä toiminnassa.

Asioiden jääminen
kesken

2

Hyviä havaintoja ja ideoita saa�in harvoin maaliin.
Selvää syytä asioiden puoli�ehen jäämiselle ei kuitenkaan
löyde�y.

Varikon uusi star� ja
muodonmuutos

5

Merki�ävä onnistuminen ratkaisumielessä, vaikka varikko jäi
hieman erilliseksi muusta hankkeesta.

Ohjeistusten laa�miset
ja oppimiset

5

Yhteiskunnallises� suuri merkitys, käyte�ävissä runkona
tuleviin pikara�kkaohjeisiin.
Ryhmien sisäiset keskustelut: työn ja ratkaisujen
järkeistämiset tavoitehinnan määri�ämiseksi. Hinnoi�elu
halli�avina, mu�a karkeahkoina kokonaisuuksina:
perusratkaisut+riskit erilliskohteisiin

Rata- ja Geotekniikkaryhmien
kustannusarvion
tekeminen

4

Riskienjako-keskustelu
tavoitehinnan
asetannassa

5

Laajat keskustelut eri osapuolien kesken loivat
yhteistä ymmärrystä ja �ivis�vät asete�avaan tavoi�eeseen
sitoutumista. Ymmärrys eri osapuolien ajatuksista
ja tarpeista lisääntyi.

Substanssiryhmän
perustaminen
ja vaikutus

4

Ratkaisujen ja tekniikkaryhmien hajanaisuuden
tunnistamisen jälkeinen korjausliike. Toi selväs� ryh�ä
ratkaisujen vakioitumiseen. Tuki tekniikkaryhmien välistä
vuorovaikutusta. Tarve tunniste�in turhan myöhään.

TAS-sopimuksen
viimeistelytyöpajat

4

Sopimus saa�in viimeisteltyä määräajassa.
Hyvä korjausliike eli oppiminen valtuustoaineiston
laa�misen haasteista.

Tilaajan tavoi�eiden
saavu�aminen

3

Myönteiseksi kääntynyt kokonaisuus. Allianssi sai aikaan
hyväksy�ävän ratkaisun ja tavoitekustannuksen ja kerry�
paljon oppia henkilöille ja organisaa�oille. Kaikki tämä au�aa
Raide-Jokeri-hanke�a jatkossa ja tulevaisuudessa myös
muita vastaavia hankkeita.
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antamat hyödyt saatettiin osin hukata. Kun perusratkaisuja lähdettiin voimallisesti kehittämään substanssiryhmän
nimissä loppukesästä 2018, osaa tehdyistä ratkaisuista jouduttiinkin muuttamaan.

aikaisen tiedottamisen tarpeita vastaamaan.
Kehitysvaiheessa näkyivät huomattavasti välivaiheen vaikutukset: suunnittelun lohkojakoon perustuva linjauksen
osittelu ja usko itseohjautuvaan asiantuntijaorganisaatioon aiheuttivat haasteita. Tämän mittaluokan hankkeen
osittelussa olisi hyödytty, jos alussa tehtävää hankealueen osittelua voi noudattaa läpi hankkeen kaikilla tasoilla.
Suunnittelun lohkojaon muuttamista tuotannon tarpeisiin
perustuvaksi suunniteltiin aikanaan, mutta mm. suunnittelujärjestelmien ja sovitun kustannusjaon perusteella osittelun muuttaminen koettiin liian työlääksi hyötyihin nähden.
Tässä pohdinnassa lyhyen tähtäimen hyödyt ja haitat korostuivat, joten sekä kehitys- että toteutusvaihe tavallaan yskähtelevät lohkojakojen ristiin menemisestä.

Raide-Jokeri on alkanut lunastaa sille asetettuja kaupunkikehityksen edistämiseen liittyviä tavoitteita. Esipuheessa on
kerrottu, että Raide-Jokeri toteuttaa kaupunkien hiilineutraaliustavoitteita. Asuin- ja työpaikkarakentamisen mahdollistuminen parempien joukkoliikenneyhteyksien äärelle
näkyi jo kesäkuussa 2019 muun muassa molempien päätepysäkkien ympäristön monitoimihankkeiden kehittämisessä. Vermonniittyyn rakennetaan uusia koteja noin kuudelle
tuhannelle asukkaalle, joita kolme Raide-Jokerin pysäkkiä
tulevat palvelemaan. Myös Huopalahden tunnelin länsipäähän on valmistunut useita asuntokohteita. Raide-Jokeri toimii siis monilla alueilla kaupunkirakenteen kehityksen
kärkenä, joka muokkaa merkittävästi kaupunkiympäristöä.
tehty paljon hyvää ja ansiokasta työtä kaiken kiireen keskellä. Huippusuorituksiksi voidaan nostaa seuraavat:

Usko itseohjautuvuuteen johti hyvin eri tavoin toimiviin lohkoihin, mikä teki hankeen hallinnan kokonaisuutena hyvin
raskaaksi ennen organisaation ja toimintatapojen muutoksia. Perusratkaisujen puuttuessa eri lohkoilla ratkaistiin samaa ongelmaa eri lailla, jolloin ratkaisujen monistamisen

•
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Varikon onnistunut uusi startti ja muodonmuutos: Kustannusjahti mielessä varikon tarpeet ja toiminta pohdittiin uudelleen, jopa varikkoalueen
sijaintiin tehtiin hienosäätöä. Tässä tapahtumien sar-

Kehitysvaiheen isoimmat onnistumiset:
Raide-Jokeri-allianssin suorituksessa on tehty paljon hyvää ja ansiokasta työtä kaiken kiireen keskellä. Huippusuorituksiksi voidaan nostaa seuraavat:
•

Varikon onnistunut uusi startti ja muodonmuutos: Kustannusjahti mielessä varikon tarpeet ja toiminta pohdittiin uudelleen, jopa varikkoalueen
sijaintiin tehtiin hienosäätöä. Tässä tapahtumien sarjassa allianssi toimi hyvin vapaasti ja avoimin silmin.

•

Teknisten ohjeistusten laatiminen ja monitieteinen
oppiminen: Puuttuvan pikaraitiotieohjeistuksen syvällinen pohdinta ja nykyisten toimintatapojen haastaminen tuottivat oppimista, ja etenkin seuraavia
hankkeita ajatellen valtavan tietopaketin. Myös yksittäisten henkilöiden osaamisessa tapahtui harppauksia.

•

Tekniikkaryhmien (ainakin Rata ja Geo) onnistunut yhteistyö kustannusarvion ja sisällön laadinnassa: Tekniikkaryhmän sisällä sekä suunnittelu että
tuotanto kävivät kriittistä keskustelua, mitä tietoja ja tarkkuutta kustannusarvioiden laadinta vaatii. Näissä keskusteluissa ymmärrettiin, ettei tavoitekustannuksen laatiminen tarkoita perinteisen
urakkatarjouksen tekemistä vaan asiantuntijuuden ja
kokemuksen hyväksikäyttämistä. Ratkaisuissa tukeuduttiin perusratkaisuihin ja riskien arviontiin erilliskohteissa.

•

selvää, että keskustelujen kautta eri osapuolten näkemykset, tarpeet ja ajattelutavat avautuivat uudella
tavalla muille osapuolille. Tuloksena oli selkeä riskienjakaminen allianssin riskeihin ja tilaajan riskeihin.
Tämän myötä tilaajaosapuolella oli tilausvaltuuden
poliittisessa käsittelyssä normaalihanketta vakuuttavampi aineisto ja seikkaperäisemmät perustelut.

Hedelmällinen keskustelu riskienjaosta loppumetreillä: Kun tavoitehinnan asettaminen lähestyi, sekä
tilaajan että palveluntuottajien kesken käytiin laajaa
keskustelua riskeistä, niiden luonteesta ja siitä, kenellä on niihin suurin vaikutusmahdollisuus. On aivan
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•

Oppiminen ja korjausliikkeet koskien substanssiryhmän
perustamista ja sen vaikutuksia sekä TAS-sopimuksen
viimeistelytyöpajat: Kehitysvaiheen aikana eri tahot
oppivat paljon kuten jo edellä on kuvattu yksityiskohtaisemmin. Tässä mainitut kaksi asiaa ovat kuitenkin organisaationa oppimisen kruunut: Substanssiryhmän perustaminen loi pohjan hankkeen sisällöllisen hallinnan
ja laatutason määrittelyyn tekniikkaryhmien koordinointityöllä. TAS-sopimuksen laadintaan tehtyä suunnitelmaa tarkennettiin vielä loppumetreillä kommentointi- ja viimeistelytyöpajoissa. Tämä varmisti sopimuksen
syntymisen määräajassa. Työpajoissa sopimusasioiden
asiantuntijoiden ja juristien yhteistyönä sopimuksen
sanamuodot saatiin kohdalleen yhdellä kertaa, kun sopimuksen sisällöstä neuvottelevien asiantuntijoiden ja
johtajien yhteisymmärrys oli saavutettu asia kerrallaan.

•

Kaiken kaikkiaan allianssin toiminta on ollut kohti tilaajan tavoitteita sitkeästi etenevää. Lisäksi toimintaa on
tietoisesti ja jatkuvasti parannettu aiemmista vaiheista
oppien. Toiminnan kehittäminen ja arvontuotto jatkuvat parhaillaan hankkeen toteutusvaiheessa. Tämän
onnistumista tullaan tarkastelemaan omassa raportissaan rakentamisen päätyttyä.
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Liite: Arvoa rahalle -haastattelut
HAASTATTELURUNKO
Taustatiedot
• Perustiedot
• Allianssikokemus
• Osallistuminen valmisteleviin vaiheisiin

Jälkiviisaus
• Oletko tyytyväinen Raide-Jokeri allianssin toimintaan ja
tulokseen?
• Oletko tunnistanut joitakin asioita hankkeen tähänastisen
elinkaaren ajalta, jotka olisi kannattanut tehdä toisin ja miksi?
• Mitä haluaisit nostaa allianssin keskeisimmiksi kehityskohteiksi toteutusvaihetta ajatellen?

Allianssin toiminta
• Millainen yleiskuva sinulla on allianssin toiminnasta? Mikä
näyttää toimivan ja mikä ei?
• Onko tilaajan johtoryhmä mielestäsi riittävän hyvin käsillä
siitä, mitä allianssissa tapahtuu ja miksi?
• Onko AJR mielestäsi riittävän hyvin käsillä siitä, mitä allianssissa tapahtuu ja miksi?
• Oletko ollut tyytyväinen APR:n toimintaan?

Kohdennetut kysymykset allianssihenkilöille
• Kehitysvaiheen aloituksen onnistuminen
• Suurimmat haasteet kehitysvaiheen käynnistämisessä
• Näkemyksesi Big Room työskentelystä ja siihen liittyvistä
asioista?
• Kuinka yhteistyö on toiminut?

Tavoitteet ja reunaehdot
• Osallistuminen hankkeen tavoitteiden määrittelyyn?
• Näkemys tavoitteiden priorisoinnista ja ohjausvaikutuksesta?
• Onko allianssissa ymmärretty tilaajan tavoitteisiin suunnittelu ja pyritty siihen?
• Kustannukset suhteessa muihin tavoitteisiin

Lisäksi haastatteluihin sisällytettiin tehtäväkohtaisia täsmäkysymyksiä.

Tavoitekustannus
• Näkemys siitä, miksi aiempaan kustannusarvioon ei näytetä päästävän? Miksi säästöjä ei ole onnistuttu löytämään
enempää?
• Näkemys allianssin liikkumavarasta ja päätösmahdollisuuksista?
• Ovatko hankkeelle annetut tavoitteet ohjanneet investointikustannukseen pyrkimistä?
• Onko ristiriita laadullisten ja määrällisten tavoitteiden välillä noussut esiin ja jos on, miten sitä on käsitelty?
• Millainen käsitys sinulla on toimenpiteistä, joilla kustannuksia on pyritty karsimaan?
• Onko kustannussäästöjen hakeminen ollut mielestäsi systemaattista ja tavoitteellista?
• Onko allianssimalli vaikuttanut mahdollisuuksiin edistää
hankkeen toteutumista? Miten?
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HAASTATELLUT HENKILÖT:
Tilaajan johtoryhmä
• Ville Lehmuskoski (pj.), HKL
• Artturi Lähdetie, HKL
• Olli Isotalo, Espoon kaupunki
• Harri Tanska, Espoon kaupunkitekniikan keskus
• Tuula Saxholm, Helsingin kaupunginkanslia
• Raimo K. Saarinen, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
• Tero Anttila, Helsingin seudun liikenne (HSL)
• Juha Saarikoski (esittelijä ja siht.), Raide-Jokeri-projekti
Allianssin johtoryhmä
• Pauliina Kuronen, Espoon kaupunkitekniikan keskus
• Kalle Toropainen, VR Track Oy
• Jouni Kekäle, VR Track Oy
• Laura Järvinen, Sitowise Oy
• Peter Molin, Ramboll Finland Oy
• Jarkko Salmenoja, YIT Rakennus Oy
Allianssin projektiryhmä
• Katja Pekkanen, allianssin projektipäällikkö (31.12.2018 asti)
• Ari Bergström, allianssin projektipäällikkö (1.1.2018 alkaen)
• Jyrki Oinaanoja, suunnittelupäällikkö
• Timo Leppänen, tuotantopäällikkö
• Noora Salonen, substanssiohjaus
• Kyösti Ratia, tekniset sidosryhmät
• Eero Virtanen, tekniset järjestelmät ja varikko
• Lotta Koski-Lammi, tukitoiminnot
• Paula Tiainen, tavoitekustannus ja riskit
• Mira Saarentaus, laajuus ja viranomaisyhteistyö
Projektin henkilöstö
• Lauri Kangas, asiantuntija, raitiotiesuunnittelu, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
• Leevi Laksola, pääsuunnittelija, suunnittelulohko 1
• Eino Kattilakoski, pääsuunnittelija, suunnittelulohko 8
• Ahti Huhtaniska, varaprojektipäällikkö (1.1.2018 alkaen), lohkopäällikkö, varikko
• Veera Koskela, tuotannon ympäristötekniikkalajin vastaava
• Juha Lahti, lohkopäällikkö, suunnittelulohko 4
• Leena Nurmi, geotekniikan suunnittelija
• Aleksi Salomaa, geotekniikan vastuuhenkilö
• Rauno Lipponen, suunnittelija, ratasähkö
• Esa Nieminen, projekti-insinööri, tuotannon suunnittelu ja aikataulu
• Tomi Mäkelä, tietomallit ja mittaus
• Juuso Kuusinen, projekti-insinööri, tiedonhallinta
• Liisa Kemppainen, tietomallit ja tiedonhallinta
• Jussi Luokkakallio, suunnittelija, taitorakenteet
Muut sidosryhmien edustajat
• Johanna Wallin, HSL
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