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MLNRV2 -kaluston täyskorjauksen hankesuunnitelma

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Esitysehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallituk-
selle, että se esittäisi valtuustolle hyväksyttäväksi 42 matalalattiaisen 
nivelraitiovaunun täyskorjauksen hankesuunnitelman 10.500.000,00 
euron arvonlisäverottomaan enimmäishintaan.

Esittelijän perustelut

1980-luvulla rakennetuille ja 2000-luvun alussa matalalattiaisella välio-
salla varustetuille MLNRV2-sarjan matalalattiavaunuille tehdään enna-
koivan kunnossapidon ohjelman mukaan peruskunnostus 500 000 kilo-
metrin välein turvallisen liikennöinnin varmistamiseksi. Tähän mennes-
sä tehdyt vaunujen täyskunnostukset on aloitettu huhtikuussa 2014 
HKL:n osana raitiovaunukorjaamon päivittäiseen kunnossapitoon kuu-
luvaa prosessia. Vaunujen kunnossapito ja korjaus on lähtenyt siitä, nii-
den käyttö loppuu 2020-luvun alkupuolella.

HSL:n liikennöintisuunnitelmaan perustuvan HKL:n raitioliikenteen uu-
den kalustosuunnitelman mukaan nivelvaunujen liikennöintisuoritteet 
tulevat aiemmasta suunnitelmasta poiketen kasvamaan 2020-luvulla ja 
niiden romutusta tulee lykätä. Tästä syystä täyskorjaukset täytyy tehdä 
aiemmin aiottua laajemmassa mittakaavassa, jotta vaunukalusto on 
käytettävissä 2020-luvun lopulle saakka, jolloin ne korvataan kokonaan 
uudella kalustosarjalla. 

Liikennöinti- ja kalustosuunnitelma aiheuttaa paineita nivelvaunujen 
täyskorjauksen kiihdyttämiselle. Nykytahdilla vaunut valmistuisivat vas-
ta vuonna 2020, mutta liikennöintisuunnitelman mukaan vaunujen pitäi-
si olla valmiina vuotta aiemmin. HKL on laatinut peruskorjauksen to-
teuttamisesta oheisen hankesuunnitelman, joka mahdollistaa vaunuille 
suunnitellun liikennöinnin toteutumisen. Täyskorjauksen aikataulun jou-
duttaminen vaatii lisäresursseja kuormituksen tasaamiseksi joko HKL:n 
omana määräaikaisena työvoimana tai aiempaa huomattavasti laajem-
pana alihankintana. 

Täyskorjauksessa vaunujen korien ja telien korroosiovauriot korjataan 
siten, että ne kestävät vaunujen suunnitellun käyttöiän. Lisäksi vaunu-
jen järjestelmät korjataan ja uusitaan tarpeellisin osin. Osa MLNRV-ka-
luston järjestelmistä joudutaan uusimaan täysin (mm. linjakilvet ja pää-
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kytkimet), sillä nykyjärjestelmien varaosia ei saada riittävästi käytöstä 
poistetuista ja poistettavista vaunuista.

HSL on 13.6.2017 myöntänyt HKL:lle 4,2 M€ lisärahoituksen vuosille 
2018-2019 MLRNV2-kaluston täyskorjauksia varten. Vaunujen täyskor-
jaukseen on vuosina 2014-2017 käytetty yhteensä 4,2 miljoonaa euroa. 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 10,5 miljoonaa euroa (0,25 
M€/vaunu), jolla vaunujen käyttöikää jatketaan noin kymmenen vuotta. 
Vanhimmat vaunut ovat tällöin käytöstä poistuessaan lähes 50 vuotta 
vanhoja. Vertailun vuoksi uuden raitiovaunun hankintahinta on noin 2,5 
miljoonaa euroa ja arvioitu käyttöikä 40 vuotta.
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