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Sopimus Raide-Jokeri pikaraitiotieallianssin option ”liittyvät hankkeet” suunnittelusta
allianssin kehitysvaiheessa

Sopijapuolet

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP)
PL 58200 (Sörnäistenkatu 1)
00099 Helsingin kaupunki
y- tunnus: 0201256-6

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL)
Toinen linja 7 A
y- tunnus: 0201256-6

Yhteyshenkilöt
Sopijapuolten yhteyshenkilöinä sopimukseen liittyvissä asioissa
toimivat:

KYMP: projektipäällikkö Ville Reihe (ville.reihe@hel.fi), puh. 040 661
9245

HKL: projektijohtaja Juha Saarikoski (juha.saarikoski@hel.fi), puh.
040 336 0117

Sopimuksen kohteet ja tarkoitus
Sopimuksen kohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella, välillä
Pitäjänmäki - Itäkeskus. Kohteet on esitetty liittyvät hankkeet
listauksessa (liite 1).

Tämä sopimus on laadittu menettelyistä, vastuista ja kustannuksista
sopimiseksi Raide-Jokeri hankkeen option ”liittyvät hankkeet”
suunnittelussa allianssin kehitysvaiheessa.

KYMP valtuuttaa HKL:n hankkimaan Raide-Jokeri hankkeen
option ”liittyvät hankkeet” suunnittelun allianssin kehitysvaiheessa
palveluntuottajilta liittyvien hankkeiden listauksen (liite 1) mukaisesti
kattohintaan 2 500 000€.

Laajuuden muutokset
Liittyvät hankkeet hankelistausta voidaan päivittää Raide-Jokeri
hankkeen allianssin johtoryhmän päätöksellä. Liittyvien hankkeiden
kokonaislaajuuden muutoksesta (kattohinnan muutos) päätöksen
tekee allianssin tilaajan johtoryhmä. KYMP tekee myös erillisen
päätöksen tilaamisesta.

Allianssin johtoryhmä on sovittu allianssin kehitysvaiheen
sopimuksessa (liite 2).

Hankkeen toteutustapa ja aikataulu
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Hanke on Raide-Jokeri allianssisopimuksen optio ”liittyvät hankkeet”.
Allianssin kehitysvaiheen sopimus (liite 2) on solmittu vuonna 2017.
Kehitysvaihe loppuu vuoden 2019 tammikuussa.

HKL vastaa Helsingin kaupungin osalta Raide-Jokerin
kehitysvaiheessa option ”liittyvät hankkeet” suunnittelusta ja
projektinhallinnasta.

Hankkeen kustannukset ja maksuosuudet

Hankkeen kustannukset koostuvat suunnittelukustannuksista.

Arvio KYMP:n osuudeksi Raide-Jokeri hankkeen option ”liittyvät
hankkeet” suunnittelukustannuksista allianssin kehitysvaiheessa on
2 500 000 euroa.

Euromääräinen maksuosuus tarkentuu kehitysvaiheen lopuksi.

Vastuu hankkeen kustannusvalvonnasta kuuluu HKL:lle,
joka raportoi tästä KYMP:a säännöllisesti kehitysvaiheen
allianssisopimuksen (liite 2) mukaisesti. KYMP tekee myös omaa
kustannusvalvontaa.

Laskujen maksu
Sopijapuolet edellyttävät hankkeen kustannuksia aiheuttavien
laskujen maksamisesta seuraavaa ellei toisin sovita:

HKL vastaa hankkeen laskutuksesta. HKL laskuttaa KYMP:a
toteutuneiden kulujen mukaan.

Laskutus suoritetaan kehitysvaiheen allianssisopimuksen (liite 2)
kohdan 7.4 mukaisesti.

Jokaisessa laskussa tulee olla eroteltuna arvonlisäverottomat
osuudet sekä sopijapuolten osuuksiin sisältyvät arvonlisäverot.

Maksuehdot ovat kehitysvaiheen allianssisopimuksen (liite 2)
mukaiset.

Suunnitelmien omistus ja immateriaalioikeudet

Valmiit suunnitelmat toimitetaan KYMP:lle sen vaatimuksien mukaan
noudattaen Raide-Jokerin kehitysvaiheen allianssisopimuksen (liite 2)
mukaisesti.

Immateriaalioikeuksissa noudatetaan Raide-Jokerin kehitysvaiheen
allianssisopimusta (liite 2).

Arvonlisäverot

KYMP suorittaa kustannusosuudestaan arvonlisäverot.

Riitaisuuksien ratkaiseminen
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Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla.
Sopimuksesta aiheutuvat riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät
pääse keskinäiseen sopimukseen, jätetään kansliapäällikön
ratkaistavaksi.

Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen
allekirjoittaneet.

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi
kummallekin sopijapuolelle.

Helsingissä, ___ .__.2018

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala

Mikko Aho
Toimialajohtaja

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos

Ville Lehmuskoski Yrjö Judström
Toimitusjohtaja Hallintojohtaja
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