
 
 

Raide-Jokeri infrastruktuurihankkeen 
johtoryhmä 
Kokous 10 

Aika: 19.4.2017 klo 11.00–12.30 
Paikka: HKL:n pääkonttori, Toinen linja 7 A, 6. kerros johtoryhmän huone 
Läsnä: Ville Lehmuskoski (pj.) HKL 
 Raimo K. Saarinen Helsingin rakennusvirasto 
 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 6.4.2017 pidetyn kokouksen muistio. 

3. Allianssikilpailutukset 

Allianssin johtoryhmään (AJR) nimettyjen tilaajan edustajien osallistuminen tarjoajien kanssa 
pidettäviin kehitystyöpajoihin 29.–31.5. klo 13–14.  

Päätös 

Kaksi tilaajan AJR-edustajaa osallistuu kehitystyöpajojen yhteydessä pidettäviin AJR:n 
kokouksiin. 

- 29.5. Lehmuskoski, Tanska 
- 30.5. Lehmuskoski, Saarinen 
- 31.5. Tanska, Saarinen  



 
 

Neljäs AJR:n tilaajan edustaja valitaan Espoosta myöhemmin.  

Tilaajan edustajiksi allianssin projektiryhmään (APR) nimetään alustavasti Juha Saarikoski ja 
Pauliina Kuronen. Lisäksi muut tarvittavat asiantuntijat tilaajan organisaatioista ovat APR:n 
käytettävissä tarpeen mukaan. APR valmistelee esitykset AJR:ään, ja esittelijöinä AJR:n 
kokouksissa toimivat allianssin projektipäällikkö, Juha Saarikoski ja Pauliina Kuronen. 

3.2 Allianssin suunnitteluosapuolen tarjoajien valinta 

Jani Saarinen (Vison Oy) esitteli allianssin suunnitteluosapuolen valintaprosessia sekä 
tarjouskilpailun kulkua. Osallistumishakemuksia tuli kolmelta tarjoajalta. Kaikki kolme tarjoajaa 
täyttävät vähimmäisvaatimukset. Informaatio on liitteessä 1. 

Päätös 

Johtoryhmä hyväksyi suunnittelukilpailutukseen kolme tarjoajaa. 

HKL ja Espoon kaupunki tekevät esityksen mukaiset valintapäätökset. Täytäntöönpanon 
ehtona on, että molemmat kaupungit tekevät keskenään vastaavan sisältöiset päätökset ja ne 
tulevat lainvoimaisiksi.  

3.3 Allianssin urakoitsijaosapuolen tarjoajien vertailuperusteiden hyväksyminen 

Jani Saarinen (Vison Oy) esitteli allianssin urakoitsijaosapuolen tarjoajien vertailuperusteita 
sekä hankinnan aikataulua. 

Päätös 

Johtoryhmä hyväksyi esityksen mukaiset tarjoajien valintaperusteet muutamin tarkennuksin 
liittyen vähimmäisvaatimuksiin ja referensseihin.  

4. Projektin käyttöbudjetin 2017 vahvistaminen  

Vuoden 2017 käyttöbudjetin hyväksyminen päätettiin edellisessä johtoryhmässä jättää 
seuraavaan kokoukseen.  

Päätös 

Johtoryhmä hyväksyi projektin käyttöbudjetin. 

Seuraavaan kokoukseen valmistellaan ehdotus projektille työskentelevien muiden virastojen 
työntekijöiden palkkojen maksusta. 



 
 

 

5. Muut asiat 

Seuraavaan johtoryhmään valmistellaan esitys varikkojen hankepäätöksen valmistelusta ja 
allianssin bonuspoolin suuruudesta.   

Raide-Jokeri-projekti työstää valtionapuhakemusta Liikenneviraston kanssa.  

Big room -tilojen kartoitus on käynnissä. 

6. Seuraavat kokoukset 

Jory 11 04.05.  klo 14 - 16, HKL:n pääkonttori  
(Jory 12  16.06.  klo 10 - 12, HKL:n pääkonttori, ajankohta vahvistetaan myöhemmin) 
Jory 13  21.06.  klo 10 - 12, HKL:n pääkonttori 

  
 

Liitteet: Liite 1, Suunnittelijoiden valinta tarjouskilpailuun 
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