Visuaalinen johtaminen Kalasatamasta Pasilaan -hankkeella

Kalasatamasta Pasilaan -hanke
o Hankkeessa rakennetaan uusi raitiotieyhteys linja 13, Nihdistä Kalasataman kautta Pasilaan sekä lukuisiä liittyviä hankkeita
kuten katuja, kunnallistekniikkaa ja pohjanvahvistuksia sekä nykyisten raitiolinjojen muutostöitä Pasilassa. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio on n. 200 M€, josta raitiotiejärjestelmän osuus on n. 80 M€.
o Tilaajaosapuolina toimivat Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL ja Helsingin kaupunki.
o Hanke toteutetaan yhteisesti kahden allianssin kesken. Karaatti-allianssi toteuttaa hankealueen pohjoisen osuuden Hermannin
rantatien pohjoisosasta Pasilaan ja Sörkan spora –allianssi hankealueen eteläisen osuuden Hermannin rantatieltä Nihtiin.

Karaatti

Sörkan spora

Kalasatamasta Pasilaan -hanke
o Suomen ensimmäinen kahden allianssin yhteisvoimin toteutettava hanke.
o Yhteiset hanketasoiset tehtävät. Allianssikohtaisesti laaditaan suunnitelmat ja asetetaan tavoitekustannukset sekä huolehditaan
toteutuksesta.
o Tilaukset tehdään ja toteutusvaiheisiin siirrytään vaiheittain, ensimmäiset liittyvien hankkeiden rakentamistyöt elokuussa -21.
Raitiotiejärjestelmän perushankkeen toteutusvaiheeseen siirrytään tammikuussa -22.
o Huomioiden mm. kilpailuoikeudelliset säännöt kustannustiedon jakamisesta sekä palveluntuottajien yhteistyössä sopima
hankejako.

Osallistava johtaminen
o Hankkeen arvojen perustana ovat ihmiset, ja kaikki ratkaisut allianssien tekemisessä tähtäävät tilaajan hankkeelle asettamien
tavoitteiden sekä kustannustavoitteiden kunnioittamiseen ja täyttämiseen.
o Projektilla työskentelevät osallistetaan prosessien ja aikataulujen luomiseen sekä päätöksentekoon yhteisen tekemisen kautta.
o Päätöksentekoon kannustetaan pyrkien mahdollistamaan päätöksenteko lähelle tekijätasoa. Päätöksenteko pidetään ketteränä
niin, että päätöksiä saadaan kun niitä tarvitaan.
 Työpajat aikataulutukseen ja tekemisen määrittelyyn
 Reaaliaikainen ja visuaalinen tilannekuva
 Päätöslokin julkisuus
 Suunnitelma- ja kustannustiedon avoimuus

Läpinäkyvä johtaminen
o Hankkeen johtaminen tapahtuu avoimen ja rehellisen tilannekuvan perusteella. Tilannekuvan on tarkoitus palvella jokaista
projektilla työskentelevää, ei vain hankkeen johtoa.
o Tilannekuvassa seurataan tavoitteiden toteutumista, tehtyjä ja tarvittavia päätöksiä, suunnittelun etenemistä, aikataulua,
kustannustoteumaa ja tavoitekustannuksen määrittelyä sekä riskejä ja mahdollisuuksia. Tilannekuvassa tuodaan esiin myös
poikkeamat kustannustavoitteen ja kustannusarvion välillä sekä epävarmuudet ja etenemisen esteet.

Kehittävä johtaminen
o Säännöllisen reflektoinnin kautta nostetaan esille kehityskohteet ja huolehditaan niiden viemisestä käytäntöön.

o Kannustetaan ideointiin ja innovaatioiden tunnistamiseen mm. yhteisin työpajoin ja helppokäyttöisellä innovaatiojärjestelmällä.
Innovaatioita kerätään kaikissa kokouksissa ja tapaamisissa. Avainasemassa on osapuolten välinen vuorovaikutus.
o Kaikkien osapuolten yhteisessä hankkeessa uskalletaan ehdottaa uusia ratkaisuja ja luotetaan allianssien kyvykkyyteen hallita
myös uudenlaiset ja muuttuvat tilanteet sekä sietää epävarmuutta.

SUUNNITTELIJA
RISKI

SUUNNITTELIJA

Osallistava riskienhallinta

Hankkeen levyinen ”riskiharava” ja järjestelmällinen hallinta

Arvon luojat
--> sisältäen
tiimien riskivastaavat

Hanke tarjoaa työkalut ja kannustaa riskien ja mahdollisuuksien
kirjaamiseen sekä niiden systemaattiseen hallintaan. Matala
kynnys kirjaamiseen – joka viikko palkitaan viikon riski ja
mahdollisuus

Puitteiden järjestäminen ja tiedon analysointi

Riskien ja
mahdollisuuksien
koordinointi

Koordinointiryhmä huolehtii järjestäytymisestä sekä työkaluista
riskien ja mahdollisuuksien hallintaan ja esittämiseen. Tiedon
jäsentely, analysointi ja koonti kokonaiskuvan muodostamiseksi
Ongelmanratkaisu ja mandaatti

Projektin
johto

Projektin johto huolehtii yksittäisiä suunnittelualoja suurempien
epävarmuuksien hallinnasta ja hanketason haasteiden
ratkaisemisesta. Rohkaiseminen ja resursointi riskien hallintaan

Kustannusriskien hierarkia työkaluna tasojen yhdistämiseen
Riisuttu näkymä
hankkeen
tilannekuvasta:
näkymän oikeassa
laidassa esitettäisiin
varsinaiset hinnoitellut
riskit
o Kaikki kustannusriskit
luokitellaan
hierarkiaan
o Hankkeen riskivaraus
perustuu yksittäisten
riskien arvioihin
 Kustannusriskit ovat
vain yksi riskilaji
muiden joukossa

Kokemukset tähän mennessä ja jatkoon
Onnistumisen elementit:
o Käännetyn kolmion mukainen toiminta
 Pois mm. perinteisistä raportointikäytännöistä
 Mahdollistajat osaksi yhteistä tekemistä (mm. työpajat)
 Päätöksenteon ketteryyden varmistaminen

Kyvykkyys hallita muuttuvat
tilanteet ja luottamus siihen,
että haasteet hoidetaan
jatkossakin yhdessä tilaajan
ja palveluntuottajien sekä
kahden allianssin kesken.

o Ajantasainen tilannekuva osana päivittäistä johtamista
 Kustannustavoite ja tavoitekustannusarvio samassa näkymässä (rehellinen tilanne)
 Yhteisesti sovitut termit ja tavoitekustannuksen sisältömääritelmät
o Toimivat riskienhallinnan menettelyt
 Järjestelmällinen riskienhallintaprosessi, yksinkertainen ja selkeä ohjelmisto
 Tuodaan osaksi koko projektitiimin tekemistä, ei jätetä vain yhden vastuuhenkilön harteille
o TVD-prosessien menettelyt
 Kustannustavoite ohjaa toimintaa kaikilla tasoilla
 Suunnitelmien yhteinen läpikäynti suunnittelija-rakentaja-tilaaja
 Jäädytys/lukitus -käytännöt
o Toiminnan jatkuva reflektointi ja jatkuva parantaminen
 Kehityskohteiden tunnistaminen ja vieminen käytäntöön

Uskallus tavoitella
uutta ja entistä
parempaa.

