
 
 

Raide-Jokeri infrastruktuurihankkeen 
johtoryhmä 
Kokous 14 

Aika: 18.08.2017 klo 09.00 - 11.00 
 
Paikka: HKL:n pääkonttori 
 
Läsnä: Ville Lehmuskoski (pj.) HKL 
 Artturi Lähdetie  HKL 
 Raimo K. Saarinen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 
 Tuula Saxholm Helsingin kaupunginkanslia 

Harri Tanska  Espoon kaupunkitekniikan keskus 
 Juha Saarikoski (siht.) Raide-Jokeri 
   
 
Asiantuntijat:  

Karoliina Berlin  Raide-Jokerin projektitiedottaja  
 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2. Edellisen kokouksen muistio 

Hyväksyttiin 21.06.2017 pidetyn kokouksen muistio. 

3. Allianssikilpailutusten tilannekatsaus 

Suunnittelukilpailutus: 

- Valitun suunnitteluryhmän kanssa laadittava sopimus välivaiheen toteuttamisesta on 
viimeistelyvaiheessa, ja se on tarkoitus saada allekirjoitettua viikon 34 aikana. 

- AJR on kokoontunut ensimmäisen kerran 17.8. 

 

 



 
 

Urakoitsijakilpailutus: 

- Skanska Infra Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n muodostama ryhmä on vetäytynyt 
kilpailusta 13.7.2017 päivätyllä kirjeellä.  

- Lemminkäinen Oyj ja YIT Oyj ovat tiedottaneet valmistelevansa yhdistymistä. Kyseiset 
yritykset ovat tarjoajina mukana Raide-Jokerin allianssikilpailutuksessa eri ryhmissä. 
Yrityksistä saatujen selvitysten mukaan ”YIT ja Lemminkäinen jatkavat liiketoimintaansa 
itsenäisinä pörssiyhtiöinä siihen saakka, kunnes kilpailuviranomaiset ja molempien 
yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset ovat hyväksyneet yhdistymisen. Kaikki voimassa 
olevat sopimukset ja projektit asiakkaidemme, kumppaneidemme sekä sidosryhmiemme 
kanssa jatkuvat suunnitellusti. Molemmat yhtiöt osallistuvat erillisinä yhtiöinä 
tarjouskilpailuihin ja pitävät yhteyttä omiin asiakkaisiinsa, kumppaneihinsa sekä 
sidosryhmiinsä itsenäisesti viralliseen yhdistymiseen saakka.” (Liite 1) 
 

- Urakoitsijan kilpailutuksen yleisaikataulu: 
o hankintaprosessin ja sopimuksen esittelytilaisuudet tarjoajille 22.–23.8. 
o 1. kehitystyöpajat 4.–6.9. 
o tentti 13.9. 
o 2. kehitystyöpajat 19.–21.9. 
o viimeisten laatutarjousten ja hintatarjouksen jättö 27.9. 
o Jory käsittelee valintapäätöstä 20.10. 
o HKL:n johtokunta ja Espoon teknisen toimen johtaja päättävät asian. Ylimääräinen 

johtokunta voidaan järjestää päätöksenteon jouduttamiseksi. 

Päätös 

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.  

4. Välivaiheen organisointi 

Projektijohtaja Juha Saarikoski esitteli Raide-Jokerin välivaiheen organisointia. 

Päätös 

Merkitään saatu informaatio tiedoksi. 

5. Big Roomin käyttöönotto 

Projektijohtaja Juha Saarikoski esitteli tilannekatsauksen projektin siirtymisestä 
Big Roomiin (Liite 2).  



 
 

Päätös 

Merkitään saatu informaatio tiedoksi. 

6. Raide-Jokerin graafinen ohjeistus 

Projektitiedottaja Karoliina Berlin esitteli suunnitelmaa Raide-Jokerin uuden graafisen 
ohjeiston toteuttamiseksi. 

Päätös 

Merkitään saatu informaatio tiedoksi.  

7. Muut asiat 

Hankkeen turvallisuuskoordinaattorin tehtävän perustamisessa edetään.  

Päätös varikoiden kehitysvaiheen käynnistämisestä menee HKL:n johtokunnan päätettäväksi 
syyskuussa. Espoossa päätös on sisällytetty suunnittelun hankintapäätökseen.  

8. Seuraavat kokoukset 

Jory 15 22.09.2017  klo 13 - 15, HKL:n pääkonttori  
Jory 16  20.10.2017  klo 9 - 11, Big Room 
Jory 17  17.11.2017  klo 9 - 11, Big Room 
Jory 18  15.12.2017  klo 9 - 11, Big Room 
 

  
Liitteet 

Liite 1: YIT:n ja Lemminkäisen tiedotteet 

Liite 2: Big Roomin käyttöönotto 
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