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§ 233
Valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi Raide-Jokerin rakenta-
misen kilpailuttamisesta

HEL 2016-007596 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 28.9.2016 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Peltokorpi) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 15.6.2016 Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

’Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että rakentaminen tulee kilpailuttaa ja hankkia siten, että 
myös rakentajien etu ja tavoite on sama kuin tilaajalla. Näin varmiste-
taan hankkeen kustannusarvion ja aikataulun pitäminen.’ (Terhi Pelto-
korpi)

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen eh-
dottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen-
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piteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys 
on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu liikennelaitos –liikelaitoksen johto-
kunnan lausunto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kaupungin-
hallitus on 24.6.2016 hyväksynyt Helsingin ja Espoon välisen yhteistyö-
sopimuksen Raide-Jokerin toteuttamisesta. Sopimuksen mukaan pro-
jektin johtoryhmä päättää projektin toteutustavasta.

Johtoryhmä on päättänyt 9.12.2016, että hanke toteutetaan allianssi-
mallilla. Hankkeen kaikki osapuolet sitoutetaan yhteiseen kustannusar-
vioon jo ennen kuin varsinaiset rakentamistyöt käynnistyvät. Allianssi-
malli tukee eri osapuolten yhteistä tavoitetta toteuttaa projektin laadulli-
set tavoitteet kustannusarviossa ja aikataulussa.

Yhteistyösopimuksessa on sovittu myös erityisestä selvitysmenettelys-
tä siltä varalta, että projektin kustannusseurannan tai riskiseurannan 
perusteella arvioidaan, että Raide-Jokeri -hankkeen kokonaiskustan-
nuksen enimmäismäärä on vaarassa ylittyä.
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