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1. Hanke ja osapuolet



Hanke

Kalasatamasta Pasilaan –hanke suunnittelee ja rakentaa Kalasataman ja
Pasilan välille raitiotien sekä lukuisia liittyviä hankkeita, kuten katuja. Raitiotie
täydentää Helsingin kestävän liikkumisen raideverkostoa ja tukee Helsingin
visiota olla maailman toimivin kaupunki.

Pasila Vallila

Perushanke: 80 M€
Liittyvät hankkeet: 270 M€
YHTEENSÄ: 350 M€
Liikennöinti alkaa: 2024
Uusi linja: 13
Kalasatama-Pasila: 15 min

Hermanni

Sörnäinen



Osapuolet

Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa Tilaajina toimivat

- Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
- Helsingin kaupunki sekä

Palveluntuottajina :

Sörkan spora
- Destia Oy, Destia Rail Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja WSP Finland Oy sekä
- alihankkijoina Sweco Rakennetekniikka Oy, Sweco PM Oy, Sweco Ympäristö Oy ja Destia Engineering Oy)
Karaatti
- GRK Infra Oy, GRK Rail Oy ja AFRY Finland Oy sekä
- alihankkijoina FLOU Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.

Hanke on jaettu Sörkan sporan ja Karaatin kesken kahdeksi projektiallianssiksi.
Alueellisen jaon lisäksi hankejaossa huomioidaan läpimenevät tekniikkalajit sekä liittyvät hankkeet.



2. Lähtökohdat



Lähtökohdat

Tarjouskilpailun perusteella hankkeeseen valittiin kaksi allianssia
1. 60…70 %
2. 30…40 %
3. Hankejaosta ei muuta sovittuna.

Luottamuksen rakentaminen kaikille uudessa tilanteessa.

Hankejako
1. Rakentaminen
2. Suunnittelu
3. Alueellinen jako
4. Läpimenevät tekniikat
5. Joustomekanismit
6. Allianssien vastuukysymykset (yhteiset, keskinäiset ja sisäiset)



Hankejako

Alueellinen jako esitetty
oheisessa kartassa.

Läpimeneviä:
- Sähkönsyöttöasemat
- Pysäkit, vaihteet

Joustomekanismeja:
- Paalutus
- Sähkörata
- Pysäkit, vaihteet
- Rakennesuunnittelu



3. Arvot ja johtamisen
periaatteet



Arvot

ASIAKKAITA ARVOSTAEN
Ymmärrämme asiakkaidemme tarpeita nyt ja tulevaisuudessa
Osallistamme asiakkaitamme ja onnistumme yhdessä
Mahdollistamme toiminnallamme arvonluonnin asiakkaillemme
Toimimme kaikessa Hankkeen parhaaksi

TEKIJÖITÄ TUKIEN
Rakennamme yhteisöllisyyttä ja kunnioitamme jokaista yksilönä
Annamme mahdollisuuden vaikuttaa
Luomme johtamisella edellytykset itseohjautuvuuteen
Mahdollistamme kehittymisen ammattilaisena ja ihmisenä

VASTUULLISUUTTA VAALIEN
Edistämme avoimuutta kaikessa toiminnassamme
Välitämme ympäristöstä ja tulevista sukupolvista
Toimimme kestävien liikkumismuotojen edelläkävijänä

Hankkeessa toimitaan yhteisesti määriteltyjen ja alla lueteltujen arvojen mukaisesti.



• Edellytyksiä luovaa ja itseohjautuvaa
• Valmentavaa, innostavaa
• Avointa, oikeudenmukaista
• Yhteistoiminnallista, välittävää, läsnäolevaa, kohtaavaa
• Osallistavaa ja mukaan ottavaa
• Psykologista turvallisuutta luovaa
• Päätöksenteko viety lähelle tekijöitä
• Johto toimii mahdollistajana, edistäjänä ja tukijana
• Vastuuta ottavaa ja vastuuta kantavaa
• Auttavaa ja tukevaa

Johtamistapamme hankkeessa



Johtamistapamme hankkeen parhaaksi

Mahdollistaja

Edistäjä

Tekijä

Tukija



4. TVD-prosessi (Janne)



Miten suunnittelemme tilaajan tavoitteisiin

Laajuuteen ja suunnitteluratkaisuihin liittyvä päätöksenteko

Tilannekuva

Suunnitteluprosessi

Tavoitekustannuksen asettaminen

Tuotannonohjaus (imuohjaus ja eräkoon hallinta)

Laajuudenhallinta ja superuser

Kustannusohjaus (sis. Riskit ja mahdollisuudet)

Tavoitteet
Vaatimukset
Reunaehdot

Prosessit ja
työkalut

Hankkeen tavoitteet (tavoitteista onnistumisen tekijöiksi)

Suunnitteluperusteet

Määritelmä:
Target Value Design – TVD on prosessi ja johtamiskäytäntö, joka ohjaa suunnittelua toimittamaan projekti vastaamaan
Tilaajan arvoja/tavoitteita rajoitusten sisällä. Budjetti on yksi keskeinen rajoite

Ideat ja Innovaatiot
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Onnistumisen tekijät
Tavoitteet

Tilaajan tavoitteet
täydennettynä
sidosryhmien

tavoitteilla

= Arvon tuotto
asiakkaalle

Onnistumisen tekijät

Tiimien ja ryhmien
mitattavat tavoitteet

à Hyväksyttävä taso

= Vaatimusten-
mukaisuus

Ohjausvaikutus

Mitä onnistumisen tekijät
tarkoittavat työssäni?

Suunnitteluratkaisuina?
Työmaan toteutuksina?
Johtamisen tuotoksina?

Kannustinjärjestelmä
ATA ja mittarit

SUPE
Suunnitelmat

Projekti-
suunnitelma
CBA-kriteerit

Tilaaja Allianssit +
sidosryhmät

Ryhmät ja tiimit

HPR ja AJR



Tavoitekustannus / kustannusohjaus

Tekniikan
periaate-

ratkaisut +
CBA

Laskenta

Tekniikka-
ryhmät

€ tavoitteiden
antaminen

tekniikkaryhmille
ja lohkoille

HPR

Suunnittelun
johtaminen ja

ohjaus

Laskenta-
nimikkeistö

Tavoite-
kustannuksen

seurantataulukko

pinnat

rata

sähkö

pohjat

L1 L2 L3

Kustannusten vaihteluvälien tarkentaminen ja
päivittäminen

Skissi-
suunnittelu

Rakennus-
suunnittelu

HPR:n tekniikkaryhmille ja lohkoille asettama kustannustavoite

Tekniikkaryhmien päivittyvä kustannusarvio suhteessa tavoitteeseen

Suunnitteluratkaisuiden yhteensovitus ja
suunnittelun koordinointi

Hankekehitys-
tiimi

Hankkeen
periaateratkaisut

+ CBA

Tekninen kustannustavoite

Laskentamalli



Laajuudenhallinta ja superuser toiminta
Tilaaja, YKT,
rinnakkais-
hankkeet

Superuser

Suunnittelun
Johtaminen ja

ohjaus

Tekniikka-
ryhmät, BR

tiimit

HPR mini

Muutostarpeen
arviointi *

Tarpeen ja toiveen
esittäminen

Hankkeen laajuuden
määrittelevä
dokumentti

Päivitetyt suunnitelmat
• SuPe
• Suunnitelmat
• Ohjeet

Yhteen-
sovittaminen ja

koordinointi

Sisältyy laajuuteen

Kirjaus päätöslokiin
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Muutostarpeen
arviointi

* Muutostarpeen
arviointi

Hankerajaus
Suunnittelutilanne

Laatutaso
Kustannukset

Toiminnallisuus
Aikataulu

Muutosten-
hallinta

Jäädytetyt /
lukitut
ratkaisut

Hankerajaus

Ei muutostarvetta

Super user tehtävät:
• Koordinoi tilaaja- ja YKT
osapuolten toiveita/vaatimuksia

• Tekee päätöksiä toteutettavista
toiveista/vaatimuksista



Jäädytys- ja lukituskäytännöt

Jäädytys Lukitus

Vaatimustenhallinta Muutostenhallinta

Muutostenhallinta
Jäädytyksen jälkeen
jäädytetyille osille tehtävä
muutos on
muutostenhallintaa.

Kun jäädytettyihin
suunnitelmiin halutaan
muutos, vaaditaan
muutostenhallintaprosessin
mukainen käsittely.

Toteutusvaihe

Muutokset lukituksen
jälkeen
Muutos
rakennussuunnitelmiin.

Tekniset suunnitelmat ovat
valmiit. Muutoksen
vaikutukset ovat laajat. Myös
nämä käsitellään
muutoksenhallintaprosessin
mukaisesti.

Lukituspiste
Rakennussuunnitelmiin ei tehdä enää
muutoksia.

Lukituspisteessä tarkastetaan
suunnitelmien tavoitteenmukaisuus
(vaatimukset ja kustannukset).

Jäädytyspiste
Tämän jälkeen periaateratkaisuihin ei tehdä enää
muutoksia ja rakennussuunnittelu voidaan viedä
loppuun aikataulun mukaisesti.

Jäädytyspisteessä varmistetaan suunnitelmien
tavoitteenmukaisuus (vaatimukset ja
kustannukset)

Vaatimusten hallinta
Ennen jäädytystä määritellään
tavoitteiden, vaatimusten ja
reunaehtojen mukaiset
ratkaisut
suunnitteluperusteisiin.

Mikäli kuitenkin tehdään
muutos tavoitekustannuksen
perustana oleviin
suunnitelmiin ja
vaatimusmalliin ne käsitellään
muutostenhallintaprosessin
mukaisesti.



5. Päätöksenteko ja
tilannekuva



Päätöksenteko

Miten edistämme ja kehitämme päätöksentekokyvykkyyttämme?
• Standardoimme / vakioimme toimintaamme ja kehitämme tätä yhteisesti

• Määritämme yhteiset tavat vaihtoehtovertailuun
• Luomme yhteisen tavan päätösten seurantaan ja dokumentointiin, tavoitteena

hyödyntää digitaalisuutta ja mahdollistaa ajasta/paikasta riippumaton
päätöksentekokyvykkyys (Smartsheet)

• Osallistamme kaikki hankkeen osapuolet yhteiseen keskusteluun hankkeen
päämäärien edistämiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi

• Ennakoimme ja edistämme päätöksentekoa, päätöksentekopisteet ja –tarpeet
läpinäkyviksi



Miten teemme päätöksiä hankkeella?
• Luodaan edellytykset päätöksenteon toteuttamiseen

• Määritämme selkeät päätöksentekokriteerit ja -valtuudet
• Toimitaan ketterissä tiimeissä, joille mahdollistetaan itsenäistä päätöksentekoa määritetyin

valtuuksin
• Tiimi voi tehdä päätöksiä oman tiimin toimintaan liittyen. Jos päätöksellä on vaikutus toisten

tiimien toimintaan, tulee toiset tiimit osallistaa yhteiseen päätöksentekoon.
• Päätöksenteko tuodaan osaksi tiimien jokapäiväistä toimintaa
• Kirjaamme päätökset päätöslokiin

Päätöksenteko



Tilannekuva
• Yhteinen tilannekuva luodaan ja sitä kehitetään digitaalisuutta hyödyntäen,

joka tarjoaa näkymät hankkeen tarpeisiin
• Tilannekuvalla tuetaan strategisten ja tarvittavien ohjaustoimenpiteiden

edellytyksiä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi
• Tavoitteena päästä pois raportoinnista

• Tilannekuvassa seuraamme,
• Hankkeen avaintunnuslukuja
• Toteumat / ennusteet
• Hankkeen / projektien kustannustietoja

• Riskit, mahdollisuudet, innovaatiot – potentiaali ja tilanne
• Hankestrategian toteutumista ja suuntaa sekä tavoitteita
• Hankkeen henkilöstöasioita
• Toimenpiteet ja päätökset



6. Tahtiaika



Tahtiaika
• Virtaustehokkuuden lisääminen
• Hukan pienentäminen
• Eräkoko

• Läpimenoajan lyhentäminen
• Suunnittelussa ja rakentamisessa
• Poikkeaa perinteisestä → yhteisen ymmärryksen luominen

• Hanketasoinen suunnittelun ja rakentamisen yhteistyö
• Työpajatoiminta


