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Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä
Kokous 33
Aika:

06.03.2019 klo 08.30-10.30

Paikka:

nh. Artic XL, (Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1, 2. krs.)

Kutsutut:

Ville Lehmuskoski
Artturi Lähdetie
Reetta Putkonen
Markku Riekko
Olli Isotalo
Harri Tanska
Tero Anttila
Juha Saarikoski
Ari Bergström
Hanna Herkkola

Asiantuntijat:

1

HKL, pj
HKL
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunginkanslia
Espoon kaupunki
Espoon kaupunkitekniikan keskus
HSL
Raide-Jokeri
Raide-Jokeri
Raide-Jokeri

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että kokouksen pääasia on keskustella, miten Espoon
kaupunginhallituksen päätös palauttaa hankesuunnitelma valmisteluun vaikuttaa hankkeen
etenemiseen.

2

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Ei käsitelty edellisen kokouksen muistiota.

3

PÄÄTÖSASIAT

3.1

Espoon kaupunginhallituksen päätöksen vaikutukset projektille
Todettiin, että kaupunginhallitus haluaa lisätietoa tai tarkennuksia tiettyihin asioihin ja näihin
valmistaudutaan niin, että esitykset ovat valmiina 1.4. kaupunginhallituksen kokoukseen. Tästä
seuraava kokous on 15.4. Jos asia menee läpi kaupunginhallituksesta, seuraava mahdollinen
valtuuston kokous Espoossa on 29.4. Helsingissä valtuusto olisi joko 10.4. tai 24.4.
Projekti tuottaa Espoon kaupunginhallitukselle tarkemmat kuvaukset seuraavista:
- Allianssimallin markkinaehtoisuus, allianssin hankinnat ja niiden kilpailuttaminen,
mahdollisuudet tavoitekustannuksen alittamiseen.
- Bonusmallin tarkempi ja ymmärrettävämpi kuvaus.
- ATA-mittarien avaaminen: erityisesti noussut esiin kysymys, miksi nopeutta ei ole selkeästi
mittaroitu.
- Listaus mahdollisista tunnistetuista säästökohteista.

Raide-Jokerin projektitoimisto
Valimotie 1, 00380 Helsinki
PL 1400, 00099 Helsingin kaupunki
raidejokeri(a)hel.fi
http://www.raidejokeri.info/

06.02.2019

-

2 (3)

Kustannuslaskennan tarkkuus ja kustannusarvion avaaminen mahdollisimman tarkasti.
Tarvittaessa TAS-sopimusluonnoksen tarkempi esittely.

Projektin sisäiseen viikkotiedotteeseen laitetaan kysymyksiä herättäneestä tilanteesta
tilannekatsaus:
”Maanantaina 4.3. Espoon kaupunginhallitus palautti hankesuunnitelman uudelleen valmisteluun,
mistä syystä asian käsittely ei voi edetä Espoon tai Helsingin kaupunkien valtuustoihin allianssin
alun perin toivomassa aikataulussa.
Tilaajan johtoryhmä keskusteli keskiviikkona 6.3. päätöksen vaikutuksista hankkeelle ja allianssin
toimintaan. Keskustelun tuloksena todettiin, että Espoon kaupunginhallitukselle toimitetaan
pyydettyjä lisätietoja huhtikuun alkuun mennessä. Tavoitteena on saada asia molempien
kaupunkien valtuustojen päätettäväksi huhtikuussa.
Allianssin tavoitteena on edelleen, että rakentamaan päästäisiin kesäkuun alussa ja tähän
valmistaudumme suunnitellusti. Lisätietoja antaa tarvittaessa Ari Bergström ja Juha Saarikoski.”
Päätösesitys
Projektin henkilöstölle tiedotetaan yllä olevat jatkotoimenpiteet.

4

ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT

4.1

TAS-sopimuksen valmistelutilanne
Saarikoski esittely TAS-sopimuksen valmistelun tilannetta.
TAS-sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan toukokuun lopussa. Alustavaksi allekirjoitusajaksi
sovittiin 22.5.2019 (10.00-11.30 välille).

5

MUUT ASIAT
Projekti valmistautuu edelleen rakentamisen aloittamiseen kesäkuussa 2019. Tämä aiheuttaa
vähäisen kustannusriskin joka toteutuu, jos aloituslupaa ei saada. Riski on pieni suhteessa KASvaiheen kustannuksiin, mutta sillä saavutettava hyöty on merkittävä siinä tapauksessa, että
rakentamislupa saadaan. Tällaisia riskejä ovat esim. tietyt putkimateriaalihankinnat.
Rekrytointeja jatketaan suunnitellusti. Ilmoituksissa todetaan, että ne liittyvät toteutuksen
aloittamiseen valmistautumiseen.
Neuvottelut alaurakoista voidaan aloittaa. Tilaukset tehdään, jos valtuustot tekevät myönteiset
päätökset.
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SEURAAVAT KOKOUKSET
Jory 34 ke 3.4.2019 klo 8.30-10.30, Big Room
Jory 35 ke 8.5.2019 klo 8.30-10.30, Big Room (TAS-sopimuksen käsittely)
Jory 36 ke 5.6. 2019 klo 8.30-10.30, Big Room
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