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Päätöksen tiivistelmä
Hyväksyttiin esitetty lähipiiritransaktio.

Päätösehdotuksen tiivistelmä
Esitetään tilattavaksi alikonsultointia tärinä- ja runkoäänimittauksien ja selvityksien tekemisen tueksi.
- Tausta/perustelu: Tarvitsemme Helimäki Akustikot Oy:n asiantuntemusta ja
tärinämittauksia mm. yliopistojen tutkimuslaitoksien tärinätilanteen sekä
laajemmin linjalla runkoääni-ongelmien ratkaisemiseksi. Alikonsultoinnin
työmäärä huomioitu ympäristövaikutuksien KAS-vaiheen budjetissa.
- Helimäki on ollut mukana RJ:n selvityksissä tehden vuodenvaihteessa tärinän
nykytilanteen mittauksia Helsingin yliopiston Viikin tutkimuslaitoksissa ja Aalto
yliopiston Otaniemen tutkimuslaitoksissa (erilliset jo hyväksytyt tarjoukset)
Tarjous löytyy
RJ_000_YMV_Muu dokumentti-Tarjous alikonsultoiinti, tärinäselvitykset,
Helimäki (Desktop, Web, Mobile)
APR:n kommentit:
Tarjouksessa ilmoitetaan, että Helimäki Akustikot Oy kuuluu Sitowiseen, eli
kyseessä on lähipiiritransaktio. Päätös on vietävä silloin AJR:n hyväksyttäväksi,
ja päätösesityksessä on kuvattava, miksi hankinta on hankkeelle parhaaksi
(hankintaohjeen mukainen prosessi).
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Hyväksyttiin esitys sillä edellytyksellä, että asia käydään vielä läpi osapuolten
yhteyshenkilöiden kanssa ennen rekisteriselosteiden julkaisua. Yhteyshenkilöt
ovat:
- YIT: Johanna Arola
- VR Track: Anu Asikainen
- Sitowise: Jussi Kurikka-Oja
- Ramboll: Seppo Mattila
Yhteyshenkilöiltä on saatu kuittaukset käytännön hyväksymisestä (6.6.2018).

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR)
ryhdytään soveltamaan 25.5.2018 alkaen. Raide-Jokerissa on useita
henkilötietorekistereitä (mm. viikkotiedotteen ja uutiskirjeen vastaanottajat,
palautejärjestelmän käyttäjät, yhteystietoluettelo), joita varten tehdään
tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteriselosteet.
Rekisteriselosteita varten tarvitaan AJR:n hyväksyntä seuraaville asioille:
- Kaikki osapuolet toimivat Raide-Jokerissa rekisterinpitäjinä
- Kaikki osapuolet hyväksyvät sen, että HKL laatii asetuksen mukaiset
rekisteriselosteet myös tulevien henkilörekisterien osalta
- Rekisteriselosteet julkaistaan kaupunkien nettisivuilla, ja siellä on maininta
allianssikumppaneiden roolista rekisterinpitäjinä
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Työn kustannusarvio ja lähipiiritransaktio hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Lisäksi päätettiin, että KAS-vaiheessa tehtävät TAS-vaiheen työt toteutetaan
laskutyönä, eikä niille lasketa erikseen TAS-vaiheen kannustinjärjestelmään
liittyvää tavoitekustannusta.

Esitetään, että mittausperustan kattohinnaksi asetetaan 119 000 € ja työ
tilataan VR Track Oy:ltä. Työstä laaditaan oma sopimusliite, koska kyseessä on
TAS-vaiheen työ, joka toteutetaan jo KAS-vaiheessa. Työn vastuuhenkilö
allianssin puolelta on Tomi Mäkelä.
Työ laskutetaan toteutuman mukaisesti seuraavilla hinnoilla:
- Työryhmä 0+1: 470 €/tv
- Työryhmä 1+1: 900 €/tv
- Työryhmä 1+2: 1300 €/tv
Mahdolliset yksittäiset lisätunnit laskutetaan tuntihinnalla 58,5 €/h.
Laskutus tapahtuu läpilaskutuksena ilman palkkiota.
Työn toteuttaa VR Track Oy, joten kyseessä on lähipiiritransaktio. VR Trackin
mittauksella on aikaisempaa kokemusta raitiotieympäristöön rakennettavasta
mittausperustasta ja etenkin sen laadullisista vaatimuksista (TRT). Lisäksi VR
Trackilla on mahdollista sitoa resurssit suoritettavaan työhön sovitussa
aikataulussa. Arvioitu hinta on myös linjassaan vallitsevaan hintatasoon.
Myöhemmin VR Track mittausta on tarkoitus myös hyödyntää
päällysrakennemittauksissa, joita varten on äärimmäisen tärkeää että
mittausperusta täyttää laadullisesti riittävän tarkkuuden ja on homogeeninen
koko hankkeen alueella. Päällysrakennemittauksissa mittausperustan laatu on
oleellisessa osassa, jotta kaikki asennustoleranssit ovat mahdollista saavuttaa.
VRT mittauksella on myös pitkä kokemus rautatieympäristöön rakennettavista
mittausperustoista.
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Päätettiin järjestää työpaja esityksen mukaisesti, mutta työpajan ajankohdaksi Esitetään, että projektin johto (tilaajan johtoryhmä, AJR ja APR) pitävät
sovittiin ke 13.6 klo 10-12.
yhteisen kehitystyöpajan, jossa arvioidaan toimenpiteitä projektin toiminnan
kehittämiseksi. Projektissa voi olla tarpeen tehdä suurempia muutoksia portin
3 jälkeen, jotta projektiorganisaatio ja projektin toiminta tukee KAS-vaiheen
valmistumista. Asiaa käsitellään projektin johdon kanssa 6.6, jonka jälkeen
esitetyille toimenpiteille toivotaan johdon tuki.
Esitetään, että yhteinen kehitystyöpaja järjestetään 15.6 klo 9-11. Työpajan
fasilitoinnista vastaa Vison Oy.
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Hyväksyttiin esitetty lähipiiritransaktio.

Suunnitellaan pysäkkikatos vaihtoehtoja 1 ja 2 samanaikaisesti johtoryhmän
päätöksen mukaisesti. Suunnittelutyön aloittamiseksi esitetään
hyväksyttäväksi liitteen tarjous. Sopimus sisältää 3D mallien täyden
käyttöoikeuden. Tarjous ei sisällä asiantuntijoiden kokouskustannuksia eikä
katosten rakennepiirustuksia tai makettia.
Todettiin, että tarjous on hyväksyttävä vielä AJR:ssä, koska kyseessä on
lähipiiritransaktio.
APR puoltaa esitystä seuraavilla tarjoukseen liittyvillä tarkennuksilla:
- sopimukseen on tarkennettava aikataulua, jotta ratkaisu saadaan aikaiseksi
hyvissä ajoin ennen tavoitekustannuksen asettamista
- sovittava tarkemmin, mitä 3D-mallinnus tarkoittaa ja että malli saadaan
vapaasti Raide-Jokerin käyttöön
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Päätoteuttajaksi valittu YIT Rakennus Oy

APR esittää, että Raide-Jokerin päätoteuttajaksi valitaan YIT Rakennus Oy.

