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Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä
Kokous 35
Aika:

08.05.2019 klo 08.30-10.05

Paikka:

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

Läsnä:

Ville Lehmuskoski
Artturi Lähdetie
Reetta Putkonen
Kari Pudas
Harri Tanska
Tero Anttila
Juha Saarikoski
Ari Bergström
Jutta Harjunen

Asiantuntijat:

1

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

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Hyväksyttiin 3.4.2019 pidetyn kokouksen muistio.

3

PÄÄTÖSASIAT

3.1

TAS-sopimuksen hyväksyminen
TAS-sopimuksen valmistelu on edennyt allianssin osapuolien kesken. Dokumentteja työstetään
vielä maanantaina 6. toukokuuta allianssiosapuolten työpajassa. Saarikoski esitteli
sopimusdokumenttien viimeisimmät versiot.
Sopimuksen allekirjoitustilaisuus on keskiviikkona 22.5.2019 klo 10.30–11.30.
Päätös
Hyväksyttiin sopimusdokumentit tilaajien puolelta allekirjoitettaviksi poikkeuksena seuraavat vielä
keskeneräiset asiat:
- Suunnitteluperusteet liite puuttuu
- Tilausten jakaminen eri dokumenteiksi
- Kompensaatiomallissa vielä puutteita/tarkistettavia kohtia
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Saarikoski lähettää sopimusdokumenttien lopulliset versiot osallistujille sähköpostitse viikon 20
alussa ja osallistujat kuittaavat ne sähköpostitse viimeistään torstaina 16. toukokuuta.

3.2

Kriisiviestintäohje
Kriisiviestintäohje on päivitetty TAS-vaihetta varten. Kriisiviestintäohjeessa määritellään
kriisiviestinnän tavoitteet ja kriisitilanteiden viestinnän toimenpiteet ja vastuut. Kriisiviestintäohje
on laadittu viestintä- ja turvallisuusryhmien yhteistyönä.
Jokaiselle työmaalle toimitetaan ohjeet, joissa kerrotaan, miten työmaalla havaitusta kriisistä
ilmoitetaan eteenpäin. Hälytyskaaviot käydään läpi myös työmaaperehdytyksissä. Tuotannon
lohkopäälliköt ja projektinjohto ovat harjoitelleet hälytyskaavioiden mukaista toimintaa
kriisitilanteessa myös kriisiviestintävalmennuksessa.
Ohjeen lisäksi on laadittu laajennettu kriisiviestintäkaavio, joka täydentää kriisiviestintäohjeen
hälytyskaavioita. Laajennetussa kriisiviestintäkaaviossa kuvataan, miten
työnjohtajat/aluevastaavat, turvallisuuspäällikkö, viestintäsuunnittelija ja projektipäällikkö
välittävät tietoa taustaorganisaatioille ja tarvittaville sidosryhmille. Espoon kaupungin
yhteyshenkilöt täydennetään kaavioon tilaajan johtoryhmässä. Laajennetussa
kriisiviestintäkaaviossa on otettu huomioon kaupunkien kriisiviestintäohjeistukset.
Päätös
Hyväksyttiin TAS-vaiheen kriisiviestintäohje. Harjunen täydentää ohjeeseen Espoon
yhteyshenkilöt ja perustaa johtoryhmien yhteisen kriisiviestinnän WhatsApp-ryhmän.

3.3

Viestintästrategia
Raide-Jokerin viestintästrategia (liite 1) on päivitetty TAS-vaihetta varten. Viestintästrategia linjaa
projektin sisäistä ja ulkoista viestintää. Siinä määritetään viestinnän ylätason tavoitteet,
periaatteet, kanavat, viestit ja mittarit onnistumisen seurantaan.
APR on hyväksynyt viestintästrategian kokouksessaan 11.4.2019. AJR on hyväksynyt
viestintästrategian kokouksessaan 24.4.2019.
Päätös
Hyväksyttiin viestintästrategia. Lisätään strategiaan maininta siitä, että kaupunkien keskeisiä
päätöksentekijöitä tiedotetaan erityisen merkittävistä asioista hieman ennen mediaa.

3.4

Teknisen ja kaupallisen koeliikenteen vastuut ja kustannusjako
Saarikoski esitteli teknisen ja kaupallisen koeliikenteen vastuusta ja kustannusjaosta tehtyä
alustavaa esitystä.
Päätös
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Perustetaan käyttöönotolle ohjausryhmä, jossa edustettuina ainakin seuraavat tahot HKL, HSL, ja
projekti.
Päätös koeliikenteen vastuista ja kustannusjaosta jätettiin pöydälle. Asiaan palataan sen jälkeen,
kun HSL:n hallitus on päättänyt liikenteen hankinnasta.

3.5

Helsingin kaupungin edustajan varajäsenen vaihtuminen
Maankäyttöjohtaja Raimo K. Saarinen on jäänyt eläkkeelle.
Päätös
Helsingin kaupunkiympäristön toimialan varsinaiseksi jäseneksi tilaajan johtoryhmään liikenne- ja
katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen ja varajäseneksi tiimipäällikkö Sauli Hakkarainen.

4

MUUT ASIAT
Mediatilaisuus rakentamisen aloituksesta järjestetään tiistaina 4. kesäkuuta klo 10.30.
Rakentamisen aikatauluista tiedotetaan toukokuun aikana. Tiedotteita ei erikseen kierrätetä
johtoryhmässä.
Viikin kampusalueella ollaan tekemässä testiä tärinän vaikutuksista tutkimuslaitteisiin.

5

SEURAAVAT KOKOUKSET
Jory 36 to 6.6. 2019 klo 10–12, Big Room

LIITTEET
Liite 1

Viestintästrategia
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