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Raide-Jokeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin 3.11.2016 pidetyn kokouksen muistio.
3. Yhteistyösopimuksen allekirjoitus
Allekirjoitettiin kaupunkien välinen yhteistyösopimus Raide-Jokerin suunnittelusta ja
toteuttamisesta Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteishankkeena (Liite 1, Sopimus liitteineen)
4. Projektin toteutusmuodosta päättäminen
Keväällä 2016 laadittiin Raide-Jokerin toteuttamisesta toteutusmuotoselvitys, jonka
päätösehdotuksena oli, että ”Raide-Jokeri tulisi toteuttaa yhtenä allianssihankkeena, jossa
suunnittelijat ja rakentajat hankitaan erikseen. Selkeästi erikseen määriteltävät ja nopeasti
käynnistettävät osat voidaan toteuttaa omina erillisurakoinaan.”

Toteutusmuotoa on käsitelty laajemmin edellisessä johtoryhmän kokouksessa (3.11.) ja
valittavaa toteutusmuotoa on esitelty myös Espoon kaupunginhallitukselle 28.11.
Yhteistyösopimuksessa on sovittu, että projektin johtoryhmä päättää Raide-Jokeri-linjan
infrastruktuurin toteutusmallista (projektinjohto-, allianssit, ST-urakkamalli tai muu
toteutusmalli) tarpeellisten selvitysten ja vertailujen perusteella.
Päätös:
Johtoryhmä päätti, että Raide-Jokeri toteutetaan yhtenä allianssihankkeena, jossa
suunnittelijat ja rakentajat hankitaan erikseen. Tilaaja voi tarvittaessa tehdä erillishankintoina
esim. rata- ja ratasähköön liittyviä järjestelmiä sekä lisäksi selkeästi erikseen määriteltävät ja
nopeasti käynnistettävät osat voidaan toteuttaa omina erillisurakoinaan.
5. Hankintakonsultin kilpailutuksen käynnistäminen
Raide-Jokerin allianssikumppaneiden kilpailuttaminen edellyttää hankintakonsultin
valitsemista kilpailutuksia varten. Kaupungeilla ei ole tarvittavia resursseja hankinnan
toteuttamiseen eikä myöskään omaa kokemusta vastaavien infrahankkeiden
allianssitoteutuksista.
Kilpailutukset tehdään tiiviissä yhteistyössä projektin, Espoon kaupungin, HKL:n
hankintapalveluiden sekä valittavan hankintakonsultin kesken.
Kilpailutusten suunniteltu aikataulu on seuraava:
-

tarjouspyyntö vko 50/2016
tarjousaika noin 3 vko
tarjoukset saadaan vko 1/2017
valintapäätös 01/2017
valitusaika 14 vrk
tilaus 01-02/2017
allianssikilpailutusten valmistelu noin 3 kk
ensimmäinen allianssikilpailutus (suunnittelijat) käynnistyy 05/2017

Päätös:
Johtoryhmä päätti oikeuttaa projektin kilpailuttamaan edellä kohdassa 4 mainittuja hankintoja
varten asiantuntija-apua suunnittelemaan ja toteuttamaan allianssisopimuskumppaneiden

hankinnan. Lisäksi johtoryhmä edellyttää projektijohtajaa raportoimaan hankinnan
etenemisestä säännöllisesti.
Hankintakonsultin valinta hyväksytetään johtoryhmällä.
6. Projektin rekrytoinnit
Projektiorganisaation rekrytointeja on käynnissä sekä Espoon kaupunkitekniikan keskuksessa
että HKL:ssä. HKL:ssä oli haettavina neljä projektipäällikön tehtävää, joihin tuli yhteensä 39
hakemusta. Tehtävien hakijamäärät ja vastuualueet olivat seuraavat:
-

Tehtävä 1, 12 hakemusta, (kaupunkikuva, matkustajapalvelu ja operoinnin edellytykset)
Tehtävä 2, 11 hakemusta, (aikataulu- ja kustannusseuranta sekä riskienhallinta)
Tehtävä 3, 6 hakemusta, (katu- ja kunnallistekniikka)
Tehtävä 4, 10 hakemusta, (taitorakenteet)

Osa hakijoista oli hakenut useampaa tehtävää. Valinnoissa otetaan huomioon myös kesällä
2016 olleessa Helsingin sisäisessä rekrytoinnissa tulleet hakemukset.
Tehtäviin haastateltiin hakemusten perusteella kaikkiaan 13 hakijaa 29.11.–7.12. välisenä
aikana. Haastattelut jakaantuivat tehtävittäin seuraavasti:
-

Tehtävä 1, 4 hakijaa
Tehtävä 2, 7 hakijaa
Tehtävä 3, 2 hakijaa
Tehtävä 4, 3 hakijaa

Päätös:
Rekrytoinnit voidaan saattaa päätökseen kokouksessa esitettyjen henkilövalintojen mukaisesti
ja tehdä työsopimukset valittujen henkilöiden kanssa esitetyillä palkkarakenteilla. Henkilöiden
aloitusajat neuvotellaan työsopimuksen laadinnan yhteydessä.
7. Muut asiat
-

Valtionapupäätöksen tilanne käsitellään seuraavassa kokouksessa.

-

Harri Tanska kertoi valtion kanssa käytävien neuvottelujen edistymisestä Kehä I tilanteen
suhteen.

8. Seuraavat kokoukset
Jory 6

20.12.

klo 12–13.30, Vallilan varikko

Jory 1/2017
Jory 2/2017
Jory 3/2017
Jory 4/2017
Liitteet:

Liite 1, Sopimus liitteineen

2.2.
6.4.
4.5.
16.6.

klo 14–16 (etsitään uusi aika)
klo 14–16 (HKL:n pääkonttori)
klo 14–16 (HKL:n pääkonttori)
klo 10–12 (HKL:n pääkonttori)

