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1. Johtoryhmän järjestäytyminen
Ville Lehmuskoski toimii puheenjohtajana ja Juha Saarikoski toimii esittelijänä sekä sihteerinä.
Lähdetie esitteli projektijohtajan rekrytointia ja tehtävään valittu Juha Saarikoski esittäytyi.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin 1.6.2016 pidetyn kokouksen muistio.
3. Helsingin ja Espoon välinen sopimus
Tavoitteena oli, että Helsingin ja Espoon välinen yhteistyösopimus Raide-Jokerin
toteuttamisesta tuotaisiin jatkovalmistelun ja -neuvottelujen jälkeen kaupunginhallitusten
päätettäväksi elokuussa 2016.
Päätös:
Sopimusta valmistellaan niin, että valmistelu on kokonaisuudessaan valmis 15.9. mennessä ja
että molempien kaupunkien kaupunginhallitukset käsittelevät sitä syyskuun loppuun
mennessä.

4. Hankintakonsultin kilpailutus
HKL on kilpailuttanut hankintakonsultin hankinnan. Tarjousaika on päättynyt ja tarjoajia oli
yksi.
Päätös:
Keskeytetään hankinta.
Selvitetään mahdollisuus kilpailuttaa Raide-Jokerin suunnittelukonsultti ensin kevyemmällä
menettelyllä ilman erillistä hankintakonsulttia tai mahdollisesti puitekonsultin avulla.
5. Raide-Jokerin projektiorganisaation muodostaminen
Juha Saarikoski on valittu projektijohtajaksi 1.9.2016 alkaen. Määräaikainen työsopimus on
voimassa 31.8.2021 saakka. Helsingin sisäisessä haussa on ollut myös 7 projektipäällikön
tehtävää sekä projektitiedottajan ja projektiassistentin tehtävät.
Hakemuksia tuli seuraavasti:
-

projektipäälliköt (15 hakemusta)
projektitiedottaja (3 hakemusta)
projektiassistentti (15 hakemusta)

Päätös:
Juha Saarikoski toimittaa viimeistään ke 31.8. esityksen johtoryhmälle Raide-Jokerin
organisoinnista sekä henkilöstökulujen jakoperiaatteista. Johtoryhmä esittää mahdolliset
kommenttinsa viikon sisällä ehdotuksen saamisesta. Rekrytointihanke jatkuu tämän jälkeen
kommentoidun ehdotuksen mukaisesti.
6. Informaatio kalustohankinnan tilanteesta
HKL:n johtokunta hyväksyi kokouksessaan 16.8. hankesuunnitelman Raide-Jokeri-linjan
raitiovaunujen hankkimiseksi sekä tähän liittyvän yhteistyöpöytäkirjan HSL:n kanssa.
Hankesuunnitelman mukaan Raide-Jokerille tullaan hankkimaan enintään 29 kappaletta
kahteen suuntaan ajettavia, 35 metriä pitkiä raitiovaunuja. HKL toteuttaa hankinnan joko
erillisen tarjouskilpailun perusteella tai käyttämällä Transtechin kanssa tehdyn
hankintasopimuksen optiotoimituksia koskevia ehtoja. Hankesuunnitelma etenee seuraavaksi
kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Mikäli kaikki etenee viivytyksettä, voisi
kaluston hankinta alkaa jo tämän syksyn aikana.

HKL:n ja HSL:n yhteistyösopimuksessa puolestaan mahdollistetaan se, että tarvittaessa HSL voi
kilpailuttaa Raide-Jokerin liikennöinnin niin, että nyt hankittava kalusto olisi liikennöitsijästä
riippumatta käytettävissä. Lisäksi sopimuksen mukaisesti kalustohankinta tehdään HSL:n
kanssa yhteistyössä mm. kalustovaatimusmäärittelyjen osalta.
Päätös:
Merkitään saatu informaatio tiedoksi.
Jatkovalmistelussa varmistetaan, että hankintapäätökset tehdään ehdollisina kaupunkien
välisen sopimuksen sekä valtion tukipäätöksen/sopimuksen suhteen.
7. Informaatio varikoiden tilanteesta
Päätös:
Asiaa käsitellään seuraavassa joryssä valmistelun pohjalta.
8. Muut asiat
Raide-Jokerin muotoilu
HSL on käynnistämässä Raide-Jokerin brändäys- ja muotoiluprojektia, jossa luodaan RaideJokerin brändi ja tehdään uusien vaunujen muotoilutyö.
Näitä töitä varten HSL valitsee itselleen palvelumuotoilukonsultin 8-10/2016. Tämän konsultin
yhtenä tehtävänä on toimia Raide-Jokeri-hankkeen palvelumuotoiluintegraattorina.
Raide-Jokerin hankkeessa rakennetaan mm. pysäkit kadun kalusteineen. Näiden lisäksi
mahdollisesti myös Jokeri-radan ja sen pysäkkien suunnitteluun saattaa sisältyä muita
muotoilun kannalta tärkeitä elementtejä. HSL:n toive on, että muotoiluasiassa toimitaan siten,
että Jokeri-vaunujen muotoilusta vastaava palvelumuotoiluintegraattori tulee mukaan
ohjaamaan pysäkkien ja radan muotoilusuunnittelua, jotta Jokeri-vaunut ja rata
muodostaisivat yhteisen visuaalisen ja käyttökokemuksen. HSL vastaa osittain tai kokonaan
palvelumuotoiluintegraattorin kustannuksista.
Päätös:
Anttila esittelee muotoiluhanketta laajemmin jossain myöhemmässä kokouksessa.
Kehä I rahoitus

Espoo ja valtio neuvottelevat rahoituksesta viikolla 35. Kaupunkien ja valtion välinen
yhteisneuvottelu järjestetään syyskuussa.
Päätös:
Projektijohtaja esittelee, miten neuvottelut valtion kanssa etenevät, sekä valtion edustajien
roolit hankkeessa.
Viestintäkoulutuksen hankinta
Päätös:
Projektijohtaja valmistelee seuraavaan kokoukseen esityksen viestintäkonsultin hankkimisesta
kouluttamaan projektin viestintään osallistuvia.
9. Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset ovat:
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