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ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ
26.8.2020

klo 8:30–11:00

Microsoft Teams- kokous
Ville Lehmuskoski, pj
Reetta Putkonen
Harri Tanska
Hannu Lehtikankare
Jarkko Salmenoja
Antti Korhonen
Jouni Kekäle
Jyrki Kataja
Kalle Toropainen
Laura Järvinen
Peter Molin
Juha Saarikoski
Ari Bergström
Jyrki Oinaanoja
Ahti Huhtaniska
Juuli Koivumaa, s
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HKL
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Espoon kaupunkitekniikan keskus
Espoon kaupunkitekniikan keskus
YIT Suomi Oy
YIT Suomi Oy
NRC Finland Oy
NRC Finland Oy
Sweco Finland Oy
Sitowise Oy
Ramboll Finland Oy
Raide-Jokeri
Raide-Jokeri
Raide-Jokeri
Raide-Jokeri
Raide-Jokeri

Tilannekuvaseinä
Tavoiteaikataulu: 8:30–9:30

Toteutunut: 8:38–9:38

Aloitetaan AJR:n kokous tilannekuvaseinäkatsauksella.
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Tilannekuvaseinähavainnot ja edellisen kokouksen deltat
Tavoiteaikataulu: 9:40–9:55

Tilannekuvaseinähavainnot
-

Tuotantolohko 3:lla sattunut työtapaturma

-

Sähkönsyötön simuloinnin kautta havaitut vahvistustarpeet

-

Valmiusastetilanne vaikuttaa lohkoilla lupaavalta

Raide-Jokerin projektitoimisto
Valimotie 1, 00380 Helsinki
PL 1400, 00099 Helsingin kaupunki
raidejokeri(a)hel.fi
http://www.raidejokeri.info/

Toteutunut: 9:43–9:45
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Edellisen kokouksen deltat
-

3

Ei deltoja

Edellisten kokousten muistiot
Tavoiteaikataulu: 9:55–10:00

Toteutunut: 9:45–9:45

Kokousmuistioon 5.8. annetut kommentit:
- Ei annettuja kommentteja
Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen 5.8. kokouksen muistio.
Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.
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4.1

Päätettävät asiat
Päätökset
Tavoiteaikataulu: 10:00–10:05

Toteutunut: 9:45–9:45

Reetta Putkosen varahenkilö AJR:ssä
Esitetään, että Reetta Putkosen varahenkilönä toimii jatkossa Kati Kiyancicek.
Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi Reetta Putkosen varahenkilö Kati Kiyancicek.
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

4.2

Hankkeen laajuuden päätökset
Tavoiteaikataulu: 10:05–10:05

Toteutunut: 9:45–9:46

Ei päätösesityksiä esitettäväksi.
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Tiedotettavat asiat
Tavoiteaikataulu: 10:05–10:50

Koronatilanne
Käytiin läpi projektin koronatilanne.
Raide-Jokerin projektitoimisto
Valimotie 1, 00380 Helsinki
PL 1400, 00099 Helsingin kaupunki
raidejokeri(a)hel.fi
http://www.raidejokeri.info/

Toteutunut: 9:46–10:17
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Patterimäen tilannekatsaus
Käytiin läpi Patterimäen tilanne.

Projektin tilannekatsaus
Käytiin läpi projektin kuukausiraportti.
Kokonaisuutena suunnittelun aikataulu- ja resurssitilanne on hyvä. Lohkoilla ja tekniikka-aloilla on
edelleen paljon tehtäviä jäljellä ja työmaapalvelu työllistää lohkojen suunnittelijoita. Asiat
etenevät hyvässä yhteistyössä tuotannon kanssa kaikilla lohkoilla. Suunnittelun työmaapalvelun
auditointi järjestetään lohkoittain 21.9.–30.9.
Projektilla on käynnissä kustannus- ja aikataulukatkot. Sovittiin, että projekti toimittaa
ajantasaista kustannustietoa AJR jäsenille, kun katkot saadaan päätökseen.
Avaintulosalueiden osalta projektilla ollaan keskimäärin hyvällä tasolla. Tapaturmataajuuteen
pyritään projektilla kiinnittämään erityistä huomiota. Keskusteltiin mahdollisuudesta käyttää
ulkopuolista konsulttia MVR-mittausten tukena.
Keskusteltiin siitä, miten tilaajan riskit huomioidaan kustannusarviossa. Tilaajan riskejä on
tunnistettu enemmän kuin mihin on alun perin varauduttu. Projektin mukaan tilaajan riskeissä on
suuria riskejä, joiden kustannusvaikutusta on vaikeaa arvioida. Kustannusarviota tullaan kuitenkin
päivittämään.

Hankkeen laajuuskohteiden käsittelytilanne
Käytiin läpi hankkeen laajuuskohteisen käsittelytilanne.
Kokonaisuudessaan uusia laajuusmuutoskohteita ilmaantuu aikaisempaa vähemmän.
Laajuusmuutosten käsittelyä tapahtuu tasaisesti ja prosessia pyritään ennestään
virtaviivaistamaan.
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Muut asiat
Tavoiteaikataulu: 10:50–10:55

Toteutunut: 10:17–10:28

Projektin havainnon mukaan allianssin johtoryhmälle on noussut käsittelyyn suhteellisen vähän
asioita viime kokousten yhteydessä.
Keskusteltiin siitä, onko asioita riittävästi ja onko oikeat asiat tuotu allianssin johtoryhmän
käsittelyyn. Todettiin, että tilannekuvaseinän yhteydessä allianssin johtoryhmä saa kattavan
katsauksen projektin tilanteeseen ja on hyvä, että asioita ratkaistaan allianssin projektiryhmässä.
Esitettiin ajatus, että allianssin johtoryhmän kokouksissa hyödynnetään vierailevia asiantuntijoita,
esimerkiksi käyttöönotosta, viestinnästä, ympäristöstä, taloudesta tai muista projektin osa-
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alueista. Sovittiin, että projektin harkinnan mukaan tiettyjä asioita voidaan tuoda johtoryhmälle,
mikäli asialista antaa myöten.
Projektin mukaan rakentaminen etenee hyvin. Tulevan talven osalta ollaan siirtymässä entistä
enemmän rata- ja sähköpuolelle. Ratapuoli näyttää menevän oikeisiin kierteisiin ja nyt
varmistetaan, että myös sähköpuoli etenee. Lisäksi pyritään varmistamaan riittävät resurssit ja
varaudutaan leutoon talveen muun muassa toimitusten osalta, jotta töitä saataisiin tehtyä
tarvittaessa talvellakin.
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Itsearviointi
Tavoiteaikataulu: 10:55–11:00

Toteutunut: 10:28–10:33

Mikä meni hyvin?
- Sujuva kokous, kokoustaminen on rakentavaa ja eteenpäin vievää. Kokous toimii tehokkaasti
etänä.
- Vierailevat tähdet kokoukseen/teemavierailut on ajatuksena hyvä ja toimiva.
- Projektin johdolla katse pitkälle tulevaisuuteen ja projekti tuntuu etenevän hyvin.
- Taloudellinen tilanne ja tilanne työmailla vaikuttaa hyvältä.
Missä jäi parantamisen varaa?
- Millä kokoonpanolla on tarvetta kokoontua, onko infokokouksille aitoa tarvetta tai kysyntää.
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