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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:
Jatkossa kokousaineisto toimitetaan myös osallistujien varahenkilöille.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin 9.12.2016 pidetyn kokouksen muistio.
3. Henkilöstön esittäytyminen
Raide-Jokerin henkilöstö esittäytyi johtoryhmälle.
4. Raide-Jokerin Johtoryhmän muistioiden ja asialistojen julkisuus
Johtoryhmän kokouksessa 4 (3.11.2016) sovittiin, että projekti selvittää muistioiden
julkaisemisen edellytyksiä niin, että päätöksenteosta saadaan mahdollisimman läpinäkyvää.
Asiaa on valmistelu HKL:n hallintopalveluiden kanssa. Asiakirjat ovat julkisia lukuun ottamatta
julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä asioita.
Päätös:

Johtoryhmä päätti, että johtoryhmän muistiot liitteineen julkaistaan niiden hyväksymisen
jälkeen Raide-Jokerin internetsivuilla (raidejokeri.info). Johtoryhmä hyväksyy muistiot
seuraavassa kokouksessa.
Aikaisempien kokousten muistiot (5 kpl) käydään takautuvasti läpi ja ne julkaistaan
tarkistusten jälkeen, kun niistä on poistettu mahdolliset yllä mainitut salassa pidettävät asiat.
Yllä kuvattuun käytäntöön siirrytään joulukuun 2016 - tammikuun 2017 aikana.
5. Projektisuunnitelman (versio 1, 20.12.2016) hyväksyminen
Projekti on laatinut projektisuunnitelman projektin hallinnan periaatteista.
Projektisuunnitelma ei ole lopullinen, vaan sitä päivitetään ja tarkennetaan projektin edetessä
tarpeen mukaan. Projektisuunnitelma on projektinhallinnan keskeinen väline, jolla pidetään
tehtävä työ ja projektinhallinnan osa-alueet oikeansisältöisenä ja tasapainoisena
kokonaisuutena.
Päätös:
Johtoryhmä hyväksyy Raide-Jokerin projektisuunnitelman (versio 1, 20.12.2016).
Seuraava päivitetty versio hyväksytetään johtoryhmällä 9.2.2017 kokouksessa.
6. Viestintäkonsultin valinta
Johtoryhmä päätti viestintäkonsultin hankinnan käynnistämisestä johtoryhmässä 3
(28.9.2016). Projekti on kilpailuttanut hankinnan yhdessä HKL:n hankintapalveluiden kanssa.
Tarjouspyyntö on lähetetty 2.12. ja tarjousaika päättyi 16.12. Projekti vertailee tarjoajia
yhdessä HKL:n hankintapalveluiden kanssa.
Päätös:
Viestintäkonsultin valinta hyväksytetään johtoryhmällä sähköpostitse ennen
hankintapäätöksen tekoa.
7. TEN-T-tuki
TEN-T-tuen mahdollisuutta on esitetty johtoryhmässä 4 (3.11.2016).
Tuen mahdollisuutta on selvitetty osallistumalla kansalliseen CEF Liikenne 2016 -hakuinfoon,
jossa mahdollisilla hakijoilla oli mm. tilaisuus keskustella tukimahdollisuudesta suoraan
komission edustajan Jaroslaw Kotowskin kanssa. Raide-Jokeria edusti tilaisuudessa KSV:n
liikennejärjestelmätoimistosta toimistopäällikkö Heikki Hälvä, joka on ollut mukana laatimassa

Raide-Jokerin hankesuunnitelmaa ja tuntee hyvin hankkeen vaikutukset liikennejärjestelmään
sekä projektin hankearvioinnin.
Tilaisuuden jälkeen alustava tieto oli, ettei tällä hakukierroksella olisi tulossa tukea
raitiotiehankkeille. Komission edustaja lupasi kuitenkin selvittää asian ja palata siihen
myöhemmin. 6.12. päivätyssä sähköpostissa komission virkamies Antonios Tsamoulis kertoo
lisätietoja, että ”kategoriassa "Urban Node" -kevytraideliikenne, ainakin kevytraidehankkeiden
suunnitteluhankkeet olisivat tukikelpoisia – vastaavasti niiden rakennushankkeissa pitäisi
soveltaa EFSI-rahoitusta tms.” Tuen edellytyksiä on selvitetty myös asiantuntijakyselyillä.
Raide-Jokeri-projektin suunnittelu olisi siis periaatteessa tuen hakemiskelpoista, mutta
asiantuntijanäkemyksen mukaan projektilla ei ole kuitenkaan edellytyksiä tuen saamiselle.
Päätös:
Raide-Jokeri-projekti ei osallistu TEN-T-tuen hakemiseen tällä hakukierroksella.
Projekti kartoittaa yleisesti kaikkia tukimahdollisuuksia erillisellä konsulttiselvityksellä.
8. Valtionapupäätös
Eduskunta käsittelee vuoden 2017 talousarvioesitystä 14.–21.12. Raide-Jokerin valtionapu on
osana talousarvioesitystä. Eduskunnan päätöksen jälkeen Liikennevirasto toimittaa
kaupungeille valtionapupäätöksen.
Päätös:
Projekti seuraa valtionapupäätöksen edistymistä ja informoi tilanteesta johtoryhmää
tarvittaessa myös kokousvälillä.
9. Muut asiat
-

Projektitiedottaja osallistuu jatkossa johtoryhmän kokouksiin.

-

Seuraavassa johtoryhmän kokouksessa 9.2.2017 esitetään yhteistyösopimuksen mukaiset
projektikäytännöt sekä täydennetyt liitteet.

10. Seuraavat kokoukset
Jory 1/2017
Jory 2/2017
Jory 3/2017

9.2.
6.4.
4.5.

klo 12–14, Helsingin kaupungintalo
klo 14–16, HKL:n pääkonttori
klo 14–16, HKL:n pääkonttori

Jory 4/2017

16.6.

klo 10–12, HKL:n pääkonttori

