
 
 

Raide-Jokeri infrastruktuurihankkeen 
johtoryhmä 
Kokous 7 

Aika: 9.2.2017 klo 12–14 
Paikka: Helsingin kaupungintalo, ryhmähuone 333 
Läsnä: Ville Lehmuskoski (pj.) HKL 
 Artturi Lähdetie  HKL 
 Raimo K. Saarinen Helsingin rakennusvirasto 
 Tuula Saxholm Helsingin kaupunginkanslia 
 Olli Isotalo  Espoon kaupunki 

Harri Tanska  Espoon kaupunkitekniikan keskus 
 Tero Anttila  Helsingin seudun liikenne (HSL) 
 Juha Saarikoski (siht.) Raide-Jokeri 
 
Asiantuntijat: 

Karoliina Berlin  Raide-Jokeri, projektitiedottaja 
Tomi Kotala  Raide-Jokeri, projektipäällikkö 
Jani Saarinen Vison Oy   

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen.   

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin 20.12.2016 pidetyn kokouksen muistio. 

3. Raide-Jokerin johtoryhmän ja seurantaryhmän nimeäminen 

Kaupungit ja HSL nimeävät omat edustajansa sekä johtoryhmään että seurantaryhmään. 
Helsingissä kaupunginjohtaja on tehnyt päätöksen Helsingin kaupungin edustajista 4.1.2017. 
Espoon kaupungin edustajat nimeää teknisen toimen johtaja.  

Päätös: 

Johtoryhmän jäsenet: 

- Ville Lehmuskoski, HKL, pj. (varajäsen Yrjö Judström) 
- Artturi Lähdetie, HKL (Ollipekka Heikkilä) 



 
 

- Raimo K. Saarinen, HKR (Silja Hyvärinen) 
- Tuula Saxholm, kaupunginkanslia (Kari Pudas) 
- Olli Isotalo, Espoon kaupunki (Torsti Hokkanen) 
- Harri Tanska, Espoon kaupunkitekniikan keskus (Esa Rauhala) 
- Tero Anttila, HSL (Juha Puolitaival 31.8.2017 saakka, 1.9.2017 alkaen Johanna Wallin)  
- Juha Saarikoski toimii johtoryhmän esittelijänä ja sihteerinä  

Seurantaryhmän jäsenet: 

- Pekka Sauri, Helsinki 
- Olli Isotalo, Espoo (varalla Harri Tanska) 
- Suvi Rihtniemi, HSL 
- Esa Sirkiä, Liikennevirasto 
- Maarit Saari, Uudenmaan ELY-keskus (varalla Heli Siimes) 
- Juha Saarikoski toimii seurantaryhmän esittelijänä ja sihteerinä  

4. Allianssikilpailutusten tilanne 

Jani Saarinen (Vison Oy) esitteli allianssihankinnan organisointia, kokoonpanoa, tehtäviä ja 
aikataulua. 

Päätös:  

Johtoryhmä päätti, että johtoryhmä päättää kummankin hankinnan valintakriteerit ennen 
hankintailmoitusten julkaisemista, sekä hyväksyy tarjoajien valinnat ennen kaupunkien 
valintapäätöksiä ja neuvottelukutsujen toimittamista. Päätöksiä varten sovitaan tarpeelliset 
ylimääräiset johtoryhmän kokoukset hankinta-aikataulun mukaisesti. 
 
Seuraavaan kokoukseen toimitetaan kuvaus Raide-Jokerin ja allianssin johtoryhmien rooleista 
ja vastuista. Päätös allianssin johtoryhmän (AJR) jäsenistä tehdään seuraavassa kokouksessa.  
 
Seuraavassa kokouksessa päätetään ulkopuolisen tarkkailijan mahdollisesta valinnasta 
allianssihankintaan. 

5. Taloudenseurantajärjestelmä 

Projektipäällikkö Tomi Kotala esitteli Raide-Jokerin talouden seurannan järjestämistä. 

Päätös: 



 
 

Taloudenseurantajärjestelmän tarkempi kuvaus tuodaan johtoryhmän hyväksyttäväksi 6.4. 
kokoukseen. 

Ulkoisen ja sisäinen raportoinnin menetelmät mietitään erikseen.  

6. Hankintakonsultin hankinta 

Raide-Jokeri-projekti on kilpailuttanut hankintakonsultoinnin yhdessä HKL:n 
hankintapalveluiden kanssa. Kilpailutus perustui tarjouskilpailuun 53H16, jonka 
valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouksia saatiin yksi. 
 
Ainoa tarjoaja oli Vison Alliance Partners Oy, jonka tarjous täytti kaikilta osiltaan 
tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset. Arvonlisäveroton kokonaishinta on 295 000 euroa. 
 
Päätös: 
 
Päätös on tehty kokousvälillä sähköpostihyväksynnällä. 
 
Johtoryhmä oikeutti HKL:n hyväksymään Vison Alliance Partners Oy:n tarjouksen ja tekemään 
sopimuksen Raide-Jokerin hankinnan konsultoinnista 295 000 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.  
 
Espoon kaupunki tekee hankinnasta oman hankintapäätöksen, jossa se viittaa HKL:n 
kilpailuttamaan hankintaan ja HKL:n hankintapäätökseen. Espoon päätös ei ole 
valituskelpoinen. 

7. Viestintäkonsultin hankinta 

Raide-Jokeri-projekti on kilpailuttanut viestintäkonsultin yhdessä HKL:n hankintapalveluiden 
kanssa. Kilpailutus perustui tarjouskilpailuun 43H16, jonka valintaperusteena oli 
kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouksia saatiin kolme. 
 
Tarjoajien Miltton Oy, Cocomms Oy ja Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy tarjoukset täyttivät 
kaikilta osin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset.  
 
Päätös: 
 
Päätös on tehty kokousvälillä sähköpostihyväksynnällä. 
 



 
 

Johtoryhmä oikeutti HKL:n hyväksymään viestintäkonsultoinnin Pohjoisranta Burson-
Marsteller Oy:ltä yhteensä enintään 129 500 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.  
 
Tilaukseen sisältyy projektin viestintästrategian tuottaminen yhdessä Raide-Jokeri-projektin 
viestinnän kanssa (5500,00 euroa), projektin kriisiviestintäsuunnitelman tuottaminen yhdessä 
Raide-Jokeri-projektin viestinnän kanssa (4000,00 euroa) sekä projektin johdon 
viestintävalmennus (4000,00 euroa). 
 
Lisäksi tilaaja voi tilata konsultilta viestintä- ja markkinointiapua sekä kriisiviestintäapua 
hankkeen jatkuessa (projektipäällikön hinta 140 euroa/h, tiedottajan hinta 110 euroa/h). 
Tehtävistä ja niiden toteuttamisesta sovitaan erikseen tilaajan ja toimittajan kesken. 
 
Espoon kaupunki tekee hankinnasta oman hankintapäätöksen, jossa se viittaa HKL:n 
kilpailuttamaan hankintaan ja HKL:n hankintapäätökseen. Espoon päätös ei ole 
valituskelpoinen. 

8. Hankintapäätökset 

Projektin hankintapäätösten käsittelylle haetaan hyväksyttyä, molemmille kaupungeille 
soveltuvaa menettelyä.  

Päätös: 

Hankintapäätösten käsittelyä valmistellaan hankintalakimiesten kanssa Helsingissä ja Espoossa. 
Asiasta tuodaan ehdotus viimeistään 6.4. johtoryhmän kokoukseen.  

Hallinnollisille kuluille laaditaan oma budjetti. Johtoryhmä hyväksyy budjetin kokouksessaan 
6.4. 

9. Matkapäätösten käsittely 

Kaupunkien välisen sopimuksen mukaan johtoryhmä päättää projektin henkilöstön 
työmatkoista.  

Kaikkien työmatkojen yksilöllinen tarve on vaikea ennakoida niin, että päättäminen 
johtoryhmässä olisi sujuvaa.  

Päätös: 



 
 

Matkat hyväksytään toistaiseksi esitetyn matkabudjetin mukaisesti HKL:n käytäntöjen 
mukaisesti. Projekti laatii viimeistään 6.4. kokoukseen johtoryhmän hyväksyttäväksi 
yleisbudjetin projektin toimintakuluista, johon sisältyy myös matkabudjetti.  

10. Ympäristöasiantuntijan tehtävän perustaminen 

Projektiassistentiksi valitulla on koulutus ja osaaminen ympäristöasioiden koordinoimiseksi. 
Hänen tehtävänkuvaansa lisättiin hänen aloittaessaan 1.11.2016 projektiassistentin tehtävien 
lisäksi vastuu projektin ympäristöasioiden koordinoinnista.  

Ympäristöasioiden koordinointi on osoittautunut laajuudeltaan kokopäivätehtäväksi, eikä 
projektiassistentin tehtäviin jää aikaa.     

Päätös: 

Ympäristöasiantuntijan tehtäväkuvaa tarkennetaan ja asiasta sovitaan mahdollisuuksien 
mukaan erikseen jo ennen seuraavaa kokousta.  

11. Projektisuunnitelman päivityksen hyväksyminen 

Projekti on päivittänyt projektisuunnitelmaa. Muutetut kohdat ilmenevät 
projektisuunnitelman kohdasta 15. Versionhallinta. 
 
Päätös: 

Johtoryhmä hyväksyy päivitetyn projektisuunnitelman (Versio 2, 9.2.2017). 

12. Muut asiat 

Gasumin kaasuputki pitää siirtää Oulunkylässä Raide-Jokerin vuoksi. Projektijohtaja tarkentaa 
siirron merkitystä Raide-Jokerin kannalta. 

Projekti käynnistää Big room -tilan etsinnän allianssivaihetta varten.   

Tulevan johtoryhmän kokouksen (6.4.) yhteydessä varataan aikaa enintään tunti 
viestintävalmennukselle.  

13. Seuraavat kokoukset 

Lisätään tarvittavat ylimääräiset kokoukset maalis-huhtikuulle.  
Jory 2/2017  6.4.  klo 14–16, HKL:n pääkonttori 
Jory 3/2017  4.5.  klo 14–16, HKL:n pääkonttori  
Jory 4/2017   16.6.  klo 10–12, HKL:n pääkonttori  
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