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1. Johtoryhmän järjestäytyminen
Raide-Jokerin ratahankkeen johtoryhmä muodostetaan varsinaisesti, kun päätös hankkeen
toteuttamisesta on tehty sekä Helsingin että Espoon kaupunginvaltuustoissa ja kaupunkien
välinen sopimus hankkeen toteuttamisesta on solmittu.
Toistaiseksi johtoryhmä kokoontuu epävirallisesti ohjaamaan hankkeen päätöksenteon
valmistelua ja valmistautumista hankkeen toteuttamiseen. Sovittiin, että Ville Lehmuskoski
toimii puheenjohtajana ja Artturi Lähdetie sihteerinä.
Kun Raide-Jokerin infrastruktuurihankkeelle on valittu projektijohtaja, toimii tämä
johtoryhmässä esittelijänä ja sihteerinä.
2. Hankepäätöksen päätöksenteon valmistelu
Helsingin ja Espoon kaupunginhallitukset käsittelivät Raide-Jokerin hankesuunnitelmaa
kokouksissaan 30.5.2016 ja päättivät jättää asian pöydälle. Seuraavan kerran asiaa
käsitellään kokouksissa 6.6.2016.
Espoon kaupunginvaltuusto käsittelee Raide-Jokerin hankesuunnitelmaa kokouksessaan
13.6.2016 ja vastaavasti Helsingin kaupunginvaltuusto kokouksessaan 15.6.2016.

3. Helsingin ja Espoon välinen sopimus
Helsingin ja Espoon välinen yhteistyösopimus Raide-Jokerin toteuttamisesta tuodaan
jatkovalmistelun ja -neuvottelujen jälkeen kaupunginhallitusten päätettäväksi elokuussa
2016.
Lähtökohtana on, että Jokerirata toteutetaan Helsingin ja Espoon yhteishankkeena yhtenä
ja yhteisenä raitioliikennejärjestelmänä kaupunkien nykyisten organisaatioitten
mandaatilla. Hanketta varten ei perusteta uutta erillistä juridista toteuttajaorganisaatiota,
kuten esimerkiksi osakeyhtiötä.
Yhteistyösopimuksella sovitaan hankeen suunnitteluun ja toteutukseen liittyen keskeisistä
asioista. Yhteistyösopimuksella sovitaan myös periaatteista, valmistelusta ja menettelyistä,
mikäli hankkeen hankesuunnitelmaa tarkistetaan alkuperäisen päätöksentekoprosessin
mukaisessa järjestyksessä.
Yhteistyösopimuksella Helsinki ja Espoo sopivat myös järjestelmän ylläpidon ja huollon
periaatteista.
Keskeiset periaatteet yhteistyösopimuksessa ovat kustannusten kohdentaminen
aiheuttamisperiaatteen mukaan, alueperiaate, läpinäkyvyys, ja yksimielinen
päätöksenteko.
Helsingissä sopimusluonnosta valmistellaan HKL:n edustajien ja kaupungin
oikeuspalveluiden yhteistyönä. Sopimusvalmistelua koordinoi Helsingin kaupungin puolelta
HKL:n hallintojohtaja. Sovittiin, että Espoo ilmoittaa mahdollisimman pian omat
yhteyshenkilönsä valmisteluun liittyen.
4. Raide-Jokerin projektiorganisaation muodostaminen
Raide-Jokeri projektiorganisaation muodostaminen käynnistetään välittömästi
valtuustopäätösten jälkeen. Helsinki on valmistautunut tähän käynnistämällä vaadittavan
projektihenkilökunnan nimike- ja täyttölupaprosessin. Täyttöluvat ja nimikkeet on käsitelty
ehdollisina niin, että ne pannaan täytäntöön, kun valtuustopäätös on tehty.
Projektiorganisaation valmistelua Helsingissä koordinoi tässä vaiheessa Artturi Lähdetie.
Espoossa valmisteluun on osallistunut Pauliina Kuronen. Muodostettava
projektiorganisaation luonnos on muistion liitteenä.

Projektijohtajan haku käynnistetään asettamalla tehtävä julkiseen hakuun. Projektijohtajan
valinta tehdään yhdessä Espoon ja Helsingin kesken. Tehtävä pyritään täyttämään 9.7.2016
mennessä, jotta valittava projektijohtaja voi osallistua projektiorganisaation
muodostamiseen.
5. Hankintamalli
Toteutusmuotoselvitystä ja sen johtopäätöstä perusteluineen käsiteltiin Helsingin
kaupungin johtajistotoimikunnassa 18.5.2016. Espoossa keskustelua asiasta jatketaan
lähiaikoina. Todettiin, että Artturi Lähdetie on tarvittaessa käytettävissä asiantuntijana
aihetta koskien.
Toteutusmuotoselvityksen esitys on, että Raide-Jokerin ratahankkeen toteuttamista tulee
valmistella siten, että se toteutetaan yhtenä allianssihankkeena, jossa suunnittelijat ja
rakentajat hankintaan erikseen. Selkeästi erikseen määriteltävät ja nopeasti
käynnistettävät osat voidaan toteuttaa omina erillisurakoinaan.
HKL on käynnistänyt hankintakonsultin hankinnan ja hankintailmoitus julkaistaan
HILMA:ssa 3.6.2016. Espoo osallistuu kustannuksiin hankesuunnitelman mukaisella jakoosuudella.
6. Muut asiat
Raide-Jokerin toteuttaminen etenee samanaikaisesti Tampereen pikaraitiotien
toteuttamisen kanssa. Yhteistyö Tampereen hankkeen kanssa on aloitettu ja sitä on
tarkoitus tiivistää. Näkyvissä on mahdollisuus löytää synergiahyötyjä samanaikaisesta
toteuttamisesta. Ensimmäinen johtotason tapaaminen tamperelaisten kanssa on
Tampereella 22.6. klo 14.
Helsinki ja Espoo ovat käynnistäneet Liikenneviraston kanssa tehtävän sopimuksen
valmistelun osana kaupunkien ja valtion välistä MAL-sopimusta. Näissä neuvotteluissa
sovitaan valtion kaupungeille asettaman tuen maksamisesta. Neuvotteluissa sovitaan myös
Liikenneviraston Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden aikataulusta ja toteuttamisesta.
HKL käynnistää varikkoja koskevan valmistelun elokuussa 2016 käytyään sitä ennen
neuvotteluja HSL:n kanssa Raide-Jokerin operointiin liittyvistä sopimuksista.
Raide-Jokerin kalustohankinnan valmistelu on erillinen hankkeensa, jota valmistellaan
yhteistyössä HKL:n, HSL:n ja kaupunginkanslian kesken.

Raide-Jokerin infrahankkeen toteuttamista varten on käynnistetty tarkennetun aikataulun
valmistelu siitä, mikä suunnittelu- ja rakennuttamisvalmius on radan eri osilla. Konsultin
tekemä selvitys valmistuu kesäkuussa 2016.
Tilapäisten liikennejärjestelyjen toteuttamiseen on projektiorganisaatiota ja hankintamallia
luodessa kiinnitetty erityistä huomiota. Tarkoitus on painottaa matkustaja- ja
liikennehaittojen minimointia osana toteutuksen suunnittelua.
7. Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset ovat:
johtoryhmän kokous 24.8.2016 klo 8–10
johtoryhmän kokous 3

