
Kutsu medialle: Raide-Jokerin kustannusarvio etenee kaupunkien päätöksentekoon 

 
Raide-Jokeri-pikaraitiotien lopullinen kustannusarvio on valmistunut. Kustannusarvio perustuu allianssin 
kehitysvaiheessa tarkentuneisiin suunnitelmiin ja laskelmiin. Kustannusarvio etenee Helsingin ja Espoon 
kaupunkien hyväksyttäväksi kevään 2019 aikana. Päätöksenteko alkaa Helsingissä HKL:n johtokunnasta ja 
Espoossa kaupunginhallituksesta. Tämän jälkeen päätöksenteko etenee Helsingissä kaupunginhallitukseen 
ja kaupunginvaltuustoon, Espoossa kaupunginvaltuustoon. 
 
Raide-Jokeri-projekti kutsuu median edustajat tutustumaan uuteen kustannusarvioon sekä tarkentuneisiin 
rakentamisen ja päätöksenteon aikatauluihin. Tilaisuudessa ovat paikalla: 
 

 HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski 

 Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska 

 Raide-Jokerin tilaajan projektijohtaja Juha Saarikoski 

 Raide-Jokerin allianssin projektipäällikkö Ari Bergström 
 
Mediatilaisuus järjestetään maanantaina 21.1.2019 klo 11–12 Raide-Jokerin Big Roomissa (Valimotie 1 B, 2. 
krs.). Ilmoittauduthan tilaisuuteen viestintäsuunnittelija Jutta Harjuselle (jutta.harjunen@hel.fi, p. 09 310 
22194).  
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RAIDE-JOKERIN TOTEUTUS ETENEE KAUPUNKIEN PÄÄTÖKSENTEKOON  

Raide-Jokeri-pikaraitiotien kustannusarvio on valmistunut. Päivitetty hankesuunnitelma kustannusarvioineen 

etenee Helsingin ja Espoon kaupunkien hyväksyttäväksi kevään 2019 aikana. Jos kaupungit hyväksyvät uuden 

kustannusarvion, voidaan rakentaminen aloittaa kesäkuussa 2019. Mikäli rakentaminen päästään aloitta-

maan kesäkuussa 2019, alkaa pikaraitiotien liikennöinti kesäkuussa 2024. 

 

Raide-Jokeri-pikaraitiotien lopullinen kustannusarvio on 386 miljoonaa euroa joulukuun 2018 hintatasossa. 

Helsingin osuus kustannusarviosta on 268 ja Espoon 118 miljoonaa euroa. Kustannusarvio on 368 miljoonaa 

euroa vuoden 2015 hintatasossa, jossa aiempi hankepäätös on tehty. Korotus aikaisempaan hankepäätöksen 

kustannusarvioon on siis 93 miljoonaa euroa huhtikuun 2015 hintatasossa. 

 

”Kustannusarvio perustuu allianssin kehitysvaiheessa laadittuihin tarkentuneisiin suunnitelmiin ja laskelmiin. 

Toteutusmallina allianssi ohjaa mahdollisimman tarkkaan ja perusteltuun kustannuslaskentaan: jos kustan-

nusarvio pystytään alittamaan, saavat palveluntuottajat bonusta, ja mikäli kustannusarvio ylitetään, vastaa-

vat palveluntuottajat omalta osaltaan ylityksestä. Allianssimallissa kustannukset ovat aina läpinäkyviä ja las-

kutus perustuu toteutuneisiin kustannuksiin”, kertoo Raide-Jokeri-projektin tilaajan projektijohtaja Juha Saa-

rikoski. 

 

Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot ovat kesäkuussa 2016 tehneet päätöksen Raide-Jokerin hankesuun-

nitelman mukaisesta kustannusarviosta, joka oli 275 miljoonaa euroa huhtikuun 2015 hintatasossa. Koska 

nyt valmistunut kustannusarvio on tätä korkeampi, etenevät kustannukset uudelleen kaupunkien päätettä-

väksi. Päätöksenteko alkaa Helsingissä HKL:n johtokunnasta, jossa asiaa käsitellään 25.1.2019. Espoossa kä-

sittely alkaa kaupunginhallituksesta 28.1.2019. Tämän jälkeen päätöksenteko etenee molemmissa kaupun-

geissa kaupunginvaltuustoihin. Tavoitteena on, että Raide-Jokerin rakentaminen voitaisiin aloittaa kesä-

kuussa 2019. Mikäli rakentaminen päästään aloittamaan kesäkuussa 2019, voi pikaraitiotien liikennöinti al-

kaa kesäkuussa 2024. 

 

Raide-Jokeri-pikaraitiotien toteuttaminen edellyttää raitiotieinfran lisäksi varikon toteuttamista ja pikaraitio-

vaunukaluston hankintaa. Lisäksi kaupungit tilaavat Raide-Jokeri-allianssilta liittyviä hankkeita, jotka on jär-

kevää toteuttaa samanaikaisesti pikaraitiotien rakentamisen kanssa. Allianssi toteuttaa raitiotieinfran lisäksi 

Helsingin Roihupeltoon tulevan varikon, josta kaupungit tekevät erillisen hankepäätöksen kevään aikana. Al-

lianssin laatima kustannusarvio varikon toteuttamiselle on 69,5 miljoonaa euroa marraskuun 2018 hintata-

sossa. 

 

Raide-Jokeri-allianssissa tilaajia ovat Helsingin ja Espoon kaupungit. Palveluntuottajia ovat urakoitsijat YIT 

Suomi Oy ja NRC Group Finland Oy (entinen VR Track Oy) sekä suunnitteluorganisaatiot Sitowise Oy, Ramboll 

Finland Oy ja NRC Group Finland Oy.  

 
Lisätietoja: 
 

Juha Saarikoski 
Tilaajan projektijohtaja 

Ari Bergström 
Allianssin projektipäällikkö 
p. 040 830 7336 
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p. 040 336 0117 
juha.saarikoski@hel.fi  

ari.bergstrom@yit.fi 

Ville Lehmuskoski 
HKL:n toimitusjohtaja 
p. 040 520 6710 
ville.lehmuskoski@hel.fi  

Olli Isotalo 
Espoon teknisen toimen johtaja 
p. 050 593 3359 
olli.isotalo@espoo.fi  

 

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Raide-Jo-

keri korvaa runkobussilinja 550:n. Linjan siirtäminen raiteille mahdollistaa kasvavien matkustajamäärien 

palvelemisen tulevaisuudessa. Raide-Jokeri lisää poikittaisen joukkoliikenteen luotettavuutta ja palveluta-

soa. 

mailto:juha.saarikoski@hel.fi
mailto:ari.bergstrom@yit.fi
mailto:ville.lehmuskoski@hel.fi
mailto:olli.isotalo@espoo.fi

	Liite3_osa1
	Liite3_osa2

