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§ 18
Suutarilan alueurakan lisätyövarauksen korottaminen

HEL 2017-002372 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti korottaa ylläpidon Suutarilan alueurakan lisätyövarausta seuraa-
vasti:

-  Suutarilan alueurakan lisätyövarausta korotetaan 600 000 eurolla si-
ten, että lisätyövaraus on koko urakan ajalle 2017 - 2022 yhteensä 
1 400 000 euroa (alv. 0 %).

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Komulainen Kaisa, tiimipäällikkö, puhelin: 31026733

kaisa.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta on oikeuttanut katu- ja puisto-osaston ylläpi-
totoimiston tekemään sopimuksen Suutarilan alueurakasta 1.6.2017 - 
30.9.2022 hintaan 5 130 987,30 euroa (alv. 0 %) sekä mahdollisesti tu-
leviin lisätöihin tai velvoitteisiin enintään 800 000 euroa (alv. 0 %).

Syynä lisätyövarauksen korotukseen ovat ennakoitua suuremmat yllä-
pidon kustannukset sekä ennakoimattomat uudet velvoitteet ja tehtä-
vät. Tällaisia kustannuksia ja ylläpidon tehtäviä ovat olleet mm. nor-
maalia lumisemman talven hoitoon tarvittu lisäkalusto ja lumenkuljetus, 
vieraslajien torjunta, alueurakoihin siirtynyt keskeneräisten katujen tal-
vihoito ja puhtaanapito sekä investointirahalla tehtävät korjaukset.

Suuri osa lisämäärärahan korotustarpeesta johtuu poikkeuksellisen 
runsaslumisesta talvesta 2019. Helsingissä satoi lunta tammikuussa 
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enemmän kuin koskaan aiemmin Ilmatieteenlaitoksen mittaushistorias-
sa.

Suutarilan lisämäärärahan korotustarve johtuu erityisesti lumenaurauk-
sesta, -siirrosta ja kuljetuksesta sekä lumen varavastaanottopaikan pe-
rustamisesta. Alue siivottiin talven jälkeen hiekoitussepelistä sekä lu-
men alta paljastuneista roskista. Lopuksi varmistettiin, ettei alueelle jää 
pilaantunutta maa-ainesta.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Komulainen Kaisa, tiimipäällikkö, puhelin: 31026733

kaisa.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 11.04.2017 § 139

Yleisten töiden lautakunta 28.03.2017 § 111


