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Maunulan kirkon yh-
teiskäytön ehdoksi sen, 
että seurakuntayhtymä 
takaa Oulunkylän kir-
kon peruskorjauksen to-
teutumisen lähivuosina. 
Oulunkylän kirkon pe-
ruskorjaus lisättiin seu-
rakuntayhtymän inves-
tointilistalle, joka hyväk-
syttiin yhteisessä kirkko-
valtuustossa joulukuussa 
2016. Maunulan kirkon 
pintaremonttiin bud-
jetoitiin 300 000 euroa. 
Helmikuun 2017 lopul-
la valmistui Maunulan 
kirkosta tehty kuntokar-
toitus, jonka Petrus oli 

pyytänyt tehtäväksi en-
nen lopullisia päätök-
siä. Kuntokartoituksen 
pohjalta seurakuntien 
kirkkoherrat ja seura-
kuntayhtymän kiinteis-
tötoimiston edustaja so-
pivat 6.3.2017, että kiin-
teistötoimisto pyytää 
lisäselvityksiä ja tekee 
näiden pohjalta remon-
tin kustannus- ja toteu-
tusaikataulun. Maunu-
lan kirkon remontti to-
teutetaan kesän aikana 
ja yhteiskäyttö alkaa 
syksyllä 2017.
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Raide-Jokerin suunnit-
telijoiden hankinta on 
edennyt tarjouskilpai-
luvaiheeseen, johon il-
moittautui kolme yh-
teenliittymää. Tilaaja 
eli Helsingin ja Espoon 
kaupungit järjestää jo-
kaisen tarjoajan kanssa 
allianssimallin mukai-
sen hankintaprosessin ja 
tarjouspyyntöaineiston 
esittelytilaisuudet, so-
pimusneuvottelut ja ke-
hitystyöpajat. Suunnit-
telijoiden valinnasta on 
tarkoitus tehdä hankin-
tapäätös juhannukseen 
mennessä.

Samaan aikaan etenee 
urakoitsijoiden kilpailu-
tus. Osallistumishake-
mukset tarjouskilpailuun 
on pyydetty 5.6.2017 
mennessä. Päätös tar-
jouskilpailuun valitta-
vista urakoitsijoista on 
tarkoitus tehdä ennen 
juhannusta ja lopullinen 
hankintapäätös lokakuun 
loppuun mennessä. 

Ensi vuonna on vuo-
rossa projektin kehitys-
vaihe, jossa suunnitellaan 
ja kehitetään rakentamis-
projektin sisältöä sekä 
tarkennetaan projektin 
kustannuksia ja aikatau-

lua. Alustavan arvion 
mukaan radan rakenta-
minen alkaa alkuvuo-
desta 2019.

Allianssimallissa ti-
laaja, suunnittelijat ja 
urakoitsijat integroi-
daan yhdeksi organi-
saatioksi. Kaikkien so-
pimusosapuolten on 
toimittava avoimesti 
ja pyrittävä yhteistyö-
hön. Etukäteen sovitaan 
muun muassa riskeistä 
ja hyödyistä sekä siitä, 
miten ne jaetaan tekijöi-
den kesken. 

Lisätietoa: 
www.raidejokeri.info

Raide-Jokerin toteuttamisessa 
kilpailutusvaihe

Maunulan kirkko me-
nee kesäksi remonttiin. 
Se siirtyy syksyllä ruot-
sinkielisen Petruksen 
seurakunnan hallintaan 
ja siitä tulee Petruksen 
pääkirkko. Oulunkylän 
seurakunnalle jää 20 % 
käyttöoikeus, josta se 
maksaa samassa suh-
teessa vuokraa. Maunu-
lan kirkossa järjestetään 
jatkossa sunnuntaisin 
klo 12 suomenkielinen 
messu. Lisäksi torstait 
on varattu Oulunkylän 
seurakunnan käyttöön.

Oulunkylän seu-
rakunta oli asettanut 

Maunulan kirkko remonttiin 
kesäksi
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