
 
 

Raide-Jokeri infrastruktuurihankkeen 
johtoryhmä 
Kokous 8 

Aika: 9.3.2017 klo 10.30–11.30 
Paikka: Helsingin kaupungintalo, ryhmähuone 333 (Aleksanterinkatu 20) 
Läsnä: Ville Lehmuskoski (pj.) HKL 
 Artturi Lähdetie  HKL 
 Saara Kanto  Helsingin kaupunginkanslia 
 Olli Isotalo  Espoon kaupunki 

Harri Tanska  Espoon kaupunkitekniikan keskus 
 Juha Saarikoski (siht.) Raide-Jokeri 
 
Asiantuntijat: 

Karoliina Berlin  Raide-Jokerin projektitiedottaja 
Jani Saarinen  Vison Oy 
 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen.   

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin 9.2.2017 pidetyn kokouksen muistio. 

3. Allianssikilpailutusten hankintaprosessista päättäminen 

Informaatio on liitteessä 1.  

Päätös: 

Johtoryhmä hyväksyi liitteen 1 mukaisen hankintaprosessin sekä tarjoajien valinnan ja 
tarjousten vertailun periaatteet.  

Suunnitteluryhmien ja toteuttajaryhmien valinta tarjouskilpailuun ja tarjousten vertailu 
tehdään erillisinä hankintayksikön (yksiköiden) valituskelpoisina päätöksinä.  

Raide-Jokerin johtoryhmä nimeää keskuudestaan jäsenet tilaajan ehdokkaiksi allianssin 
johtoryhmään (AJR). Tilaajan edustajista koottu AJR johtaa hankintaa ja osallistuu sovitussa 
laajuudessa tarjousneuvotteluihin. Tilaajan jäsenet päätetään myöhemmin.  



 
 

Allianssin projektijohtajiksi päätettiin esittää Juha Saarikoskea ja palveluntuottajien nimeämää 
ehdokasta, jotka toimivat yhdessä AJR:n esittelijöinä. 

Johtoryhmä päätti, että ei ole tarvetta käyttää ulkopuolista tarkkailijaa suunnittelu- ja 
toteuttajaryhmien kilpailutuksissa vaan käytettään kaupunkien omia resursseja.  

4. Ympäristöasiantuntijan tehtävän perustaminen 

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

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

Päätös: 

Yksi projektin täyttämättä olevista projekti-insinöörin tehtävistä muutetaan 
ympäristöasiantuntijan tehtäväksi. Nykyinen projektiassistentti siirretään 
ympäristöasiantuntijan tehtävään ja projektiassistentin tehtävä laitetaan ulkoiseen hakuun. 
Menettely ei lisää projektin kokonaisvahvuutta. 

5. Muut asiat 

Espoon kaupunki on neuvotellut Kehä I:n parantamisesta Laajalahden kohdalla. Hanke tullaan 
toteuttamaan omana hankkeena eikä sitä sisällytetä Raide-Jokerin allianssiin. Raide-Jokerin 
edellyttämien rakenteiden toteutuksesta Kehä I:n ylityksessä sovitaan myöhemmin erikseen. 

Projekti valmistelee Raide-Jokerin investoinnin vuosijaon seuraavaan johtoryhmään.   

6. Seuraavat kokoukset 

Jory 9  6.4.  klo 14 - 16, HKL:n pääkonttori 
Jory 10  19.4. klo 11 - 12.30 
Jory 11  4.5.  klo 14 - 16, HKL:n pääkonttori  
(Jory 12   16.6.  klo 10 - 12, vahvistetaan myöhemmin) 
(Jory 13   21.6.  klo 10 - 12, vahvistetaan myöhemmin) 

 

Liitteet: Liite 1, Hankintaprosessi 
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