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Kokousaika Torstai 14.06.2018 kello 8:15 - 9:30

Kokouspaikka Toinen linja 7, 4. krs. nh. Kuljettaja

Läsnä

Jäsenet

Rissanen, Laura puheenjohtaja
poistui 8:57, poissa: 109§, 110§

Suoranta, Anu varapuheenjohtaja
Harjanne, Atte
Hillman, Perttu
Karhu, Jessica
Luoma, Tuomo
Stranius, Leo
Sutton, Kirsi Maria

Muut

Hagberg, Tero vs. yksikön johtaja
Judström, Yrjö hallintojohtaja
Jurva, Toni yksikön johtaja
Lehmuskoski, Ville toimitusjohtaja
Lähdetie, Artturi yksikön johtaja
Rajakallio, Karoliina yksikön johtaja
Norrena, Elina palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö
Mutka, Rain hallintopäällikkö
Ruokolainen, Terhi asiantuntija

saapui 8:21, poistui 8:27, paikalla: 
102§

Puheenjohtaja

Laura Rissanen 98-107 §
Anu Suoranta 108-110 §

Esittelijät

Ville Lehmuskoski toimitusjohtaja
98-101 §

Toni Jurva yksikön johtaja
102 §

Karoliina Rajakallio yksikön johtaja
103 §, 110 §
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Artturi Lähdetie yksikön johtaja
104-105 §

Yrjö Judström hallintojohtaja
106-109 §

Pöytäkirjanpitäjä

Rain Mutka hallintopäällikkö
98-110 §
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§ Asia

98 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

99 Asia/2 Oikaisuvaatimus HKL:n Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan tekemästä 
vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 koskien Helsingin yliopiston 
metroasemalla sattunutta henkilövahinkoa

100 Asia/3 Oikaisuvaatimus HKL:n Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan tekemästä 
vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 koskien Helsingin yliopiston 
metroasemalla sattunutta henkilövahinkoa

101 Asia/4 Atea Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien Herttoniemen valvomon ja 
metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön hankintapäätöstä

102 Asia/5 Kahden ratakuorma-auton hankinta

103 Asia/7 Kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen hankinta

104 Asia/8 Raitiovaunujen hankintasopimuksen toimitusoption käyttäminen kym-
menen (10) keskustaraitiovaunun hankkimiseksi

105 Asia/9 Raitiovaunujen hankintasopimuksen muuttaminen / Esisarjan raitovau-
nujen palautus ja korvaaminen uusilla raitiovaunuilla

106 Asia/10 Talous- ja palkkahallinnon palvelujen hankkiminen Helsingin kaupun-
gin taloushallintopalveluilta

107 Asia/11 Hankinta, Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien 
rakennusurakan tilaaminen, Liikennelaitos

108 Asia/12 Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

109 Asia/13 Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

110 Asia/6 Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen peri-
aatteet Helsingissä
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§ 98
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen johto-
kunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Luoman ja Straniuk-
sen sekä varatarkastajiksi jäsenet Hillmanin ja Suttonin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 99
Oikaisuvaatimus HKL:n Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan teke-
mästä vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 koskien Helsingin 
yliopiston metroasemalla sattunutta henkilövahinkoa

HEL 2018-001720 T 03 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen Hel-
singin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) Infra- ja kalustoyksikön 
vs. johtajan 14.2.2018 tekemästä päätöksestä vahingonkorvausasiassa 
esittelijän perusteluista ilmenevin perustein.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Teemu Jylkäs, lakimiessihteeri, puhelin: 040 185 7689

teemu.jylkas(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 6.3.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote
Korvauksenhakija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaistavaksi vaadittu päätös

Infra- ja kalustoyksikön vs. johtaja päätti hylätä päätöksellään 
14.2.2018 (§ 31) Anja Jokitalon vahingonkorvausvaatimuksen 
23.11.2017 Helsingin yliopiston metroaseman liukuportaissa sattunees-
ta loukkaantumisesta. Infra- ja kalustoyksikön vs. johtaja on hylännyt 
kaatumisesta johtunutta vahinkoa koskevan vahingonkorvausvaatimuk-
sen, sillä saadun selvityksen mukaan Helsingin yliopiston metroase-
man liukuportaissa ei ollut ollut muuta toiminnallista puutetta kuin se, 
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että ne olivat olleet loukkaantumishetkellä pidemmän aikaa pysähdyk-
sissä. Liukuportaiden vieressä ollut vinohissi on toiminut normaalisti ja 
kuljettanut ihmisiä asemalle. Näin ollen HKL ei ole laiminlyönyt huolto- 
tai kunnossapitovelvollisuuttaan.

Oikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Kuntalain 134 §:n mukaan mm. kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan 
tai sen alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjalli-
sen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal-
la. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen tai kunnan jäsen (Kun-
taL 137 §).

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle lähetetään päätös-
tä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituk-
sineen erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir-
jeen lähettämisestä (KuntaL 139 §). Tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-
kuun määräaikaa laskettaessa (MääraikaL 2 §).

Päätöstä voidaan vaatia oikaistavaksi sekä laillisuus- että tarkoituksen-
mukaisuusperusteella.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva Infra- ja kalustoyksikön vs. johta-
jan päätöksen pöytäkirjanote on lähetetty oikaisuvaatimuksen tekijälle 
23.2.2018. Oikaisuvaatimus on toimitettu Helsingin kaupungin kirjaa-
moon 6.3.2018 ja se on näin ollen saapunut oikaisuvaatimuksen teke-
miselle asetetussa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset ja niiden perustelut

Asiassa on vaadittu oikaisua Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan 
14.2.2018 tekemään päätökseen kokonaisuudessaan. Samalla hakija 
on vaatinut oikaisuvaatimusta edeltäneen, kaatumista koskeneen, va-
hingonkorvausvaatimuksen hyväksymistä. Oikaisuvaatimuksen tekijä 
toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että päätöstä tehtäessä ei ole mainittu 
sitä, että oikaisuvaatimuksen tekijän saamat vammat ovat syntyneet 
kaatumisen johdosta. Samalla hän vaatii oikaisuvaatimuksella vahin-
gonkorvausvaatimuksen hylkäämistä koskevan päätöksen oikaisemis-
ta. Vaatimuksensa perusteiksi hakija esittää, että hänen kaatumisensa 
on johtunut järjestyksenvalvojan virheellisestä menettelystä, kun hän 
on päästänyt ihmiset pysähdyksissä oleviin liukuportaisiin. Oikaisuvaa-
timuksen esittäjä ei ole esittänyt vaatimuksensa tueksi uusia perusteita, 
jotka puoltaisivat oikaisuvaatimuksen hyväksymistä. 

Oikaisuvaatimuksen vahingonkorvausoikeudellinen arviointi
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Vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana on, että jokaisen on kärsittävä 
vahinkonsa, ellei voi osoittaa jonkun ulkopuolisen olevan siitä vastuus-
sa. Vahingonkorvauslaki yleislakina sääntelee sitä, miten ulkopuolisen 
vastuuta toiselle aiheutuneesta vahingosta arvioidaan. Vahingonkor-
vauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuotta-
muksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. 
Erityislainsäädännössä ja oikeuskäytännössä voidaan lisäksi määritellä 
tietynlaisen toiminnan harjoittajille tätä tiukempia vastuita. 

Kiinteistön omistajalla on oikeuskäytännössä katsottu olevan korostu-
nut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvalli-
sesti liikkua. Kiinteistön omistajan korvausvastuun ei voida kuitenkaan 
katsoa olevan tuottamuksesta riippumatonta. Korvausvastuun syntymi-
nen edellyttää vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan laiminlyöntiä kiin-
teistön kunnossapidosta huolehtimisessa. Näin ollen pelkkä kaatumi-
nen, ilman kiinteistönomistajan tuottamusta, ei muodosta korvausvas-
tuuta vahingonkärsijälle. Vahingon tapahtumahetkellä liukuportaat ovat 
olleet pysäytettynä, jolloin ne ovat toimineet tavallisina portaina. Liuku-
portaiden vieressä ollut vinohissi on toiminut normaalisti ja huolehtinut 
esteettömästä kulusta metrolaiturille. 

Esitetyn selvityksen perusteella vahingonaiheuttaja on ollut toinen met-
roa käyttänyt matkustaja, joka on tönäissyt korvauksenhakijaa aiheut-
taen kaatumisen. Tällaisessa tilanteessa kiinteistönomistaja ei vastaa 
sivullisten aiheuttamista vahingoista. Kaatuminen on johtunut sivullisen 
menettelystä, joka olisi voinut tapahtua myös muissa olosuhteissa. Va-
hinko ei ole johtunut myöskään järjestyksenvalvojan virheestä.

Johtopäätökset

Esittelijä katsoo, että asiassa ei ole esitetty mitään sellaista uutta näyt-
töä, joka puoltaisi korvausvaatimuksen hyväksymistä ja Infra- ja kalus-
toyksikön vs. johtajan vahingonkorvauspäätöksen kumoamista. Seikat, 
joihin oikaisuvaatimuksen esittäjä vetoaa oikaisuvaatimuksensa perus-
teina, eivät anna aihetta muuttaa aiemmin annettua päätöstä.  Esittelijä 
katsoo, että asian käsittelyssä esille tulleiden seikkojen perusteella kiin-
teistön omistaja on täyttänyt asiassa huolellisuusvelvoitteensa eikä kor-
vausvelvollisuutta näin ollen synny.

Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan päätös ei myöskään ole syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaan-
sa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Viranomainen on ollut 
toimivaltainen ja tehnyt päätöksen harkintavaltansa rajoissa. 

Koska päätöksen kumoamiselle ei ole laillisuus- tai tarkoituksenmukai-
suusperusteita, johtokunnalle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään.
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Teemu Jylkäs, lakimiessihteeri, puhelin: 040 185 7689

teemu.jylkas(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 6.3.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote
Korvauksenhakija

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön joh-
taja 14.02.2018 § 31

HEL 2018-001720 T 03 01 00

Päätös

Vs. yksikön johtaja päätti hylätä korvauksenhakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Merkittiin, että korvauksenhakija on toimittanut Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitokselle korvausvaatimuksen 18.12.2017. 

Korvauksenhakija on 23.11.2017 matkustanut Helsingin yliopiston met-
roaseman pysäytetyissä liukuportaissa. Liukuportaissa korvauksenha-
kija on joutunut paineen ja tönimisen kohteeksi, jonka seurauksena kor-
vauksenhakija on loukkaantunut.

Korvauksenhakija vaatii HKL:ää korvaamaan vahingonkorvauksena 
hoitokuluja yhteensä 243,46 euroa.

Merkittiin, että saadusta selvityksestä ei ole käynyt ilmi, että Helsingin 
yliopiston metroaseman liukuportaissa olisi ollut muuta toiminnallista vi-
kaa kuin se, että ne olivat olleet loukkaantumishetkellä pidemmän ai-
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kaa pysähdyksissä. Liukuportaiden vieressä ollut vinohissi on koko 
ajan toiminut normaalisti ja kuljettanut ihmisiä asemalle.

Helsingin yliopiston metroaseman liukuportaiden huolto ja kunnossapi-
to kuuluvat HKL:n vastuulle. HKL katsoo, ettei korvauksenhakijan va-
hingon voida katsoa johtuvan liukuportaissa ilmenneestä puutteesta tai 
viasta, joka olisi yhteydessä HKL:stä johtuvaan kunnossapitovelvolli-
suuden laiminlyöntiin. Loukkaantuminen on johtunut toisten asiakkai-
den tönimisestä johtuneesta kaatumisesta. Asiassa ei ole esitetty 
myöskään mitään muuta sellaista, jonka perusteella HKL olisi velvolli-
nen korvaamaan korvauksenhakijalle aiheutuneen vahingon.

Lisätiedot
Anne Mannerkorpi, isännöitsijä, puhelin: 310 35943

anne.mannerkorpi(a)hel.fi
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§ 100
Oikaisuvaatimus HKL:n Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan teke-
mästä vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 koskien Helsingin 
yliopiston metroasemalla sattunutta henkilövahinkoa

HEL 2018-001721 T 03 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen Hel-
singin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) Infra- ja kalustoyksikön 
vs. johtajan 14.2.2018 tekemästä päätöksestä vahingonkorvausasiassa 
esittelijän perusteluista ilmenevin perustein.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Teemu Jylkäs, lakimiessihteeri, puhelin: 040 185 7689

teemu.jylkas(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 6.3.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote
Korvauksenhakija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaistavaksi vaadittu päätös

Infra- ja kalustoyksikön vs. johtaja päätti hylätä päätöksellään 
14.2.2018 (§ 30) Erkki Jokitalon vahingonkorvausvaatimuksen 
23.11.2017 Helsingin yliopiston metroaseman liukuportaissa sattunees-
ta loukkaantumisesta. Infra- ja kalustoyksikön vs. johtaja on hylännyt 
kaatumisesta johtunutta vahinkoa koskevan vahingonkorvausvaatimuk-
sen, sillä saadun selvityksen mukaan Helsingin yliopiston metroase-
man liukuportaissa ei ollut muuta toiminnallista puutetta kuin se, että ne 
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olivat olleet loukkaantumishetkellä pidemmän aikaa pysähdyksissä. 
Liukuportaiden vieressä ollut vinohissi on toiminut normaalisti ja kuljet-
tanut ihmisiä asemalle. Näin ollen HKL ei ole laiminlyönyt huolto- tai 
kunnossapitovelvollisuuttaan.

Oikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Kuntalain 134 §:n mukaan mm. kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan 
tai sen alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjalli-
sen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal-
la. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen tai kunnan jäsen (Kun-
taL 137 §).

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle lähetetään päätös-
tä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituk-
sineen erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir-
jeen lähettämisestä (KuntaL 139 §). Tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-
kuun määräaikaa laskettaessa (MääraikaL 2 §).

Päätöstä voidaan vaatia oikaistavaksi sekä laillisuus- että tarkoituksen-
mukaisuusperusteella.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva Infra- ja kalustoyksikön vs. johta-
jan päätöksen pöytäkirjanote on lähetetty oikaisuvaatimuksen tekijälle 
23.2.2018. Oikaisuvaatimus on toimitettu Helsingin kaupungin kirjaa-
moon 6.3.2018 ja se on näin ollen saapunut oikaisuvaatimuksen teke-
miselle asetetussa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset ja niiden perustelut

Asiassa on vaadittu oikaisua Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan 
14.2.2018 tekemään päätökseen kokonaisuudessaan. Samalla hakija 
on vaatinut oikaisuvaatimusta edeltäneen, kaatumista koskeneen, va-
hingonkorvausvaatimuksen hyväksymistä. Oikaisuvaatimuksen esittäjä 
toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että hylkäävässä päätöksessä ei ole 
otettu huomioon kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja. Samalla hän vaatii 
vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämistä koskevan päätöksen oikai-
semista ja vahingonkorvausvaatimuksen hyväksymistä. Vaatimuksensa 
perusteiksi hakija esittää, että hänen kaatumisensa on johtunut järjes-
tyksenvalvojan virheellisestä menettelystä, kun hän on päästänyt ihmi-
set pysähdyksissä oleviin liukuportaisiin. Oikaisuvaatimuksen esittäjä ei 
ole esittänyt vaatimuksensa tueksi uusia perusteita, jotka puoltaisivat 
oikaisuvaatimuksen hyväksymistä. 

Oikaisuvaatimuksen vahingonkorvausoikeudellinen arviointi
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Vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana on, että jokaisen on kärsittävä 
vahinkonsa, ellei voi osoittaa jonkun ulkopuolisen olevan siitä vastuus-
sa. Vahingonkorvauslaki yleislakina sääntelee sitä, miten ulkopuolisen 
vastuuta toiselle aiheutuneesta vahingosta arvioidaan. Vahingonkor-
vauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuotta-
muksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. 
Erityislainsäädännössä ja oikeuskäytännössä voidaan lisäksi määritellä 
tietynlaisen toiminnan harjoittajille tätä tiukempia vastuita. 

Kiinteistön omistajalla on oikeuskäytännössä katsottu olevan korostu-
nut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvalli-
sesti liikkua. Kiinteistön omistajan korvausvastuun ei voida kuitenkaan 
katsoa olevan tuottamuksesta riippumatonta. Korvausvastuun syntymi-
nen edellyttää vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan laiminlyöntiä kiin-
teistön kunnossapidosta huolehtimisessa. Näin ollen pelkkä kaatumi-
nen, ilman kiinteistönomistajan tuottamusta, ei muodosta korvausvas-
tuuta vahingonkärsijälle. Vahingon tapahtumahetkellä liukuportaat ovat 
olleen pysäytettynä, jolloin ne ovat toimineet tavallisina portaina. Liuku-
portaiden vieressä ollut vinohissi on toiminut normaalisti ja huolehtinut 
esteettömästä kulusta metrolaiturille.

Esitetyn selvityksen perusteella vahingonaiheuttaja on ollut toinen met-
roa käyttänyt matkustaja, joka on tönäissyt korvauksenhakijaa aiheut-
taen kaatumisen. Tällaisessa tilanteessa kiinteistönomistaja ei vastaa 
sivullisten aiheuttamista vahingoista. Kaatuminen on johtunut sivullisen 
menettelystä, joka olisi voinut tapahtua myös muissa olosuhteissa. Va-
hinko ei ole johtunut myöskään järjestyksenvalvojan virheestä.

Johtopäätökset

Esittelijä katsoo, että asiassa ei ole esitetty mitään sellaista uutta näyt-
töä, joka puoltaisi korvausvaatimuksen hyväksymistä ja Infra- ja kalus-
toyksikön vs. johtajan vahingonkorvauspäätöksen kumoamista. Seikat, 
joihin oikaisuvaatimuksen esittäjä vetoaa oikaisuvaatimuksensa perus-
teina, eivät anna aihetta muuttaa aiemmin annettua päätöstä. Esittelijä 
katsoo, että asian käsittelyssä esille tulleiden seikkojen perusteella kiin-
teistön omistaja on täyttänyt asiassa huolellisuusvelvoitteensa eikä kor-
vausvelvollisuutta näin ollen synny.

Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan päätös ei myöskään ole syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaan-
sa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Viranomainen on ollut 
toimivaltainen ja tehnyt päätöksen harkintavaltansa rajoissa. 

Koska päätöksen kumoamiselle ei ole laillisuus- tai tarkoituksenmukai-
suusperusteita, johtokunnalle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään.
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Teemu Jylkäs, lakimiessihteeri, puhelin: 040 185 7689

teemu.jylkas(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 6.3.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote
Korvauksenhakija

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön joh-
taja 14.02.2018 § 30

HEL 2018-001721 T 03 01 00

Päätös

Vs. yksikön johtaja päätti hylätä korvauksenhakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Merkittiin, että korvauksenhakija on toimittanut Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitokselle korvausvaatimuksen 17.12.2017. 

Korvauksenhakija on 23.11.2017 matkustanut Helsingin yliopiston met-
roaseman pysäytetyissä liukuportaissa. Liukuportaissa toinen henkilö 
on kaatunut korvauksenhakijan päälle, jonka seurauksena korvauksen-
hakija on loukkaantunut.

Korvauksenhakija vaatii HKL:ää korvaamaan vahingonkorvauksena 
hoitokuluja yhteensä 251,70 euroa.

Merkittiin, että saadusta selvityksestä ei ole käynyt ilmi, että Helsingin 
yliopiston metroaseman liukuportaissa olisi ollut muuta toiminnallista vi-
kaa kuin se, että ne olivat olleet loukkaantumishetkellä pidemmän ai-
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kaa pysähdyksissä. Liukuportaiden vieressä ollut vinohissi on koko 
ajan toiminut normaalisti ja kuljettanut ihmisiä asemalle.

Helsingin yliopiston metroaseman liukuportaiden huolto ja kunnossapi-
to kuuluvat HKL:n vastuulle. HKL katsoo, ettei korvauksenhakijan va-
hingon voida katsoa, johtuvan liukuportaissa ilmenneestä puutteesta tai 
viasta, joka olisi yhteydessä HKL:stä johtuvaan kunnossapitovelvolli-
suuden laiminlyöntiin. Loukkaantuminen on johtunut toisen asiakkaan 
kaatumisesta korvauksenhakijan päälle. Asiassa ei ole esitetty myös-
kään mitään muuta sellaista, jonka perusteella HKL olisi velvollinen 
korvaamaan korvauksenhakijalle aiheutuneen vahingon.

Lisätiedot
Anne Mannerkorpi, isännöitsijä, puhelin: 310 35943

anne.mannerkorpi(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2018 12 (69)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/4
14.06.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

§ 101
Atea Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien Herttoniemen valvo-
mon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön hankintapäätöstä

HEL 2018-004685 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esityksessä mainituilla perusteil-
la hyväksyä Atea Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien lii-
kenneliikelaitoksen johtokunnan päätöstä 3.5.2018 (§ 75) Herttoniemen 
valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön hankintaa vaati-
muksessa esitettyjen vaatimuskohtien 1 ja 2 osalta. Samalla liikennelii-
kelaitoksen johtokunta päätti hylätä Atea Finland Oy:n hankintaoikaisu-
vaatimuksen vaatimuskohdan 3 osalta. 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti poistaa 3.5.2018 (§ 75) teke-
mänsä hankintapäätöksen koskien Herttoniemen valvomon ja metrova-
rikon virtuaalipalvelinympäristön hankintaa sekä tehdä uuden oikaistun 
hankintapäätöksen seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hankkia Herttoniemen valvomon 
ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön asennettuna Dustin Finland 
Oy:ltä yhteensä enintään 297.294,00 euron arvonlisäverottomaan ko-
konaishintaan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi

Liitteet

1 LIITE 1_Atea Oy hankintaoikaisuvaatimus
2 LIITE 2_Korjattu vertailutaulukko 1.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
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Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, minikilpailutus, liikenneliike-
laitoksen johtokunta

Hankintapäällikkö Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

It-päällikkö Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Lakimies Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

1. Oikaistavaksi vaadittu päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päättänyt 3.5.2018 (§ 75) oikeuttaa 
liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Herttoniemen valvomon ja metro-
varikon virtuaalipalvelinympäristön asennettuna Dustin Finland Oy:ltä 
yhteensä enintään 511.590,00 euron arvonlisäverottomaan kokonais-
hintaan. Hankinta perustui HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun, joka 
järjestettiin rajoitettua menettelyä käyttäen minikilpailutuksena Helsin-
gin kaupungin hankintakeskuksen puitesopimuksen H029-14 tietotek-
niikan laitteet mukaisesti. 

Hankintakeskuksen kilpailuttaman puitejärjestelyn kohteena olivat tieto-
tekniikan laitteiden ja siihen kuuluvien palveluiden toimittaminen tilaa-
jalle. Tarjouksen valintaperusteena käytettiin kokonaishinnaltaan alinta 
hintaa. Puitejärjestelyn sopimuskausi optiot mukaan luettuna on enin-
tään neljä (4) vuotta. Hankintayksiköt voivat tehdä puitejärjestelyyn pe-
rustuvia hankintoja koko puitejärjestelyn sopimuskauden ajan siten, et-
tä yksittäinen puitejärjestelyssä tehtävä hankinta voi jatkua neljä (4) 
vuotta yli puitejärjestelyn sopimuskauden. 
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Asianosaisia koskeva päätös on annettu tarjoajille tiedoksi sähköpostit-
se 9.5.2018. Tarjoajille oli toimitettu hankintapäätöksen liitteenä muu-
toksenhakuohje sekä tarjousten vertailutaulukko.

2. Sovellettava lainsäädäntö

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksiköiden hankinnoista (laki 1398/2016, jälj.”uusi erityisalojen 
hankintalaki”) 133 §:n siirtymäsäännösten mukaan ennen lain voimaan-
tuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä oleviin hankintamenette-
lyihin sovelletaan uuden erityisalojen hankintalain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. Hankintalainsäädännön uudistusta koske-
vassa hallituksen esityksessä 108/2016 todetaan lainsäädännön siirty-
mäsäännöksiä koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa, että ennen 
uuden hankintalain voimaantuloa aloitettuihin puitejärjestelyyn perustu-
viin hankintoihin ja dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiin hankin-
toihin sovelletaan aiemman hankintalainsäädännön säännöksiä koko 
puitejärjestelyn ja dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan, 
vaikka ne tehtäisiin ehdotetun lain voimaantulon jälkeen.

HKL:n tekemä minikilpailutus perustuu Helsingin kaupungin hankinta-
keskuksen kilpailuttamaan IT-laitteiden ja tähän kokonaisuuteen liitty-
vien palveluiden puitejärjestelyyn, jonka hankintapäätös on tehty 
20.10.2014. Puitejärjestelyn hankintasopimus on allekirjoitettu 
10.12.2014. 

Koska puitejärjestely, johon HKL:n johtokunnan tekemä hankintapäätös 
perustuu, on aloitettu ennen uuden hankintalain voimaantuloa, sovelle-
taan asiaan erityisalojen hankintalakia (laki 349/2007), joka oli voimas-
sa 31.12.2016 saakka. 

3. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (”erityisalojen hankintalaki”) 65 
§:n mukaan lain soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin sovelletaan 
vastaavasti, mitä hankintaoikaisusta laissa julkisista hankinnoista 
(348/2007) (”hankintalaki”) 80–83 §:ssä säädetään.

Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun 
käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. 
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ot-
taa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 60 päivän kulues-
sa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on 
tehty.
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Erityisalojen hankintalain 60 §:n mukaan hankintayksikön tekemä pää-
tös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tie-
doksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asia-
kirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankin-
tayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä 
yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä 
oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisäl-
tävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanot-
tolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana 
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa sel-
vitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta 
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaa-
nottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankin-
tayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäi-
västä. 

Asianosaisen tulee tehdä hankintaoikaisu hankintayksikön päätöksestä 
tai muusta toimenpiteestä samassa ajassa kuin missä valitus markkina-
oikeudelle on tehtävä. Asianosaisen määräaika hankintaoikaisuvaati-
muksen tekemiselle alkaa kulua päätöksen tiedoksisaannista.

Hankintapäätös on annettu tarjoajille tiedoksi 9.5.2018 ja Atea Finland 
Oy on saanut hankintapäätöksen tiedoksi samana päivänä. Määräaika 
hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle on päättynyt 23.5.2018 klo 
16:00. Atea Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kau-
pungin kirjaamoon 23.5.2018 klo 15:15, joten hankintaoikaisuvaatimus 
on tehty määräajassa. Asiassa ei ole haettu hankintalain 86 §:n mu-
kaista käsittelylupaa markkinaoikeudelta.

4. Sovellettavat oikeusohjeet

Erityisalojen hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on 
käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava han-
kintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava 
avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 54 §:n mukaan tarjouksista on hyväksyttävä 
se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin 
hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan tai se, joka 
on hinnaltaan halvin. 

Erityisalojen hankintalain 78 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan 
osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tar-
jouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten 
mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousme-
nettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.
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Jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakir-
jat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jos jotkut asiakirjat tai tiedot 
puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimitta-
maan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai vir-
heellisiä tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajas-
sa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädetty-
jä periaatteita.

5. Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Atea vaatii hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että Helsingin kaupungin 
liikenneliikelaitos

1. kumoaa virheellisen hankintapäätöksensä, 
2. tutkii vastaanottamiensa tarjousten vertailuhinnat uudelleen sekä 
3. kilpailuttaa hankinnan uudelleen.

Atea perustelee hankintaoikaisuvaatimustaan sillä, että saatujen tar-
jousten hinnat eivät ole olleet keskenään vertailukelpoisia, koska Atean 
tarjouksessa ohjelmistolisenssejä ja huoltosopimusta koskevat yksikkö-
hinnat on kerrottu viidellä. 

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään ilmoittanut, että nykyisten 
VMWare-lisenssien ylläpitoa tulee tarjota viidelle vuodelle ja, että ny-
kyisten VMWare-lisenssien tulee sisältyä myös viiden vuoden sopimuk-
seen. Tarjouspyynnössä on määritelty, että ohjelmistolisenssi hanki-
taan viideksi vuodeksi ja tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan lisenssi hin-
ta yhdelle vuodelle (”€/vuotta”), joka on kerrottu tarjousvertailussa luvul-
la 5. 

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään ilmoittanut, että hankinta käsit-
tää takuuhuoltosopimuksen kaikille tarjouspyynnössä määritellyille lait-
teille viideksi (5) vuodeksi ilman matkakorvauksia tai muita lisäkuluja. 
Tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan huoltosopimuksen hinta yhdelle vuo-
delle (”€/vuotta”), joka on kerrottu tarjousvertailussa luvulla 5. 

Atea oli tarjousta jättäessään määritellyt ohjelmistolisenssin sekä ta-
kuuhuoltosopimuksen yksikköhinnaksi viiden (5) vuoden hinnan tar-
jouspyynnössä määritellyn yhden (1) vuoden hinnan sijaan. Ko. yksik-
köhinta on koskenut näin ollen koko viiden vuoden sopimuskautta. Tar-
joushintojen laskennassa tämä viiden vuoden yksikköhinta on kuitenkin 
kerrottu vielä kerran viidellä vuodella, jolloin Atean tarjouksissaan il-
moittamat hinnat eivät enää ole olleet vertailukelpoisia. Tämän virheen 
korjaamiseksi Atea on pyytänyt, että Helsingin kaupungin liikenneliike-
laitos tutkii tarjousten vertailuhinnat uudelleen sekä kilpailuttaa hankin-
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nan uudelleen. Atean hankintaoikaisuvaatimus on päätösehdotuksen 
liitteessä. 

Hankintalain lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouskilpailussa tar-
jouksensa sisällöstä ja tulkintatilanteissa tarjoukseen liittyvät epäsel-
vyydet tulee tulkita laatijansa vahingoksi (ks. esim. MAO:320/08, 
KKO:2008:57). Samalla tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu 
edellyttää, että hankintayksikkö kuvaa hankinnan kohteen ja tarjousten 
valintaan vaikuttavat seikat tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, 
että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. 

HKL on Atean tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta tarkista-
nut molempien tarjoajien jättämien tarjouspyynnössä edellytettyjen tar-
jousten osien hinnat. Tarkistuksessa on käynyt ilmi, että Atean lisäksi 
myös tarjouskilpailun voittanut Dustin Finland Oy on tehnyt saman vir-
heen ohjelmistolisenssien sekä huoltosopimuksen hinnan ilmoittami-
sessa. Molemmat tarjoajat ovat siten ilmoittaneet tarjouksissaan viiden 
vuoden hinnat, jotka on tarjousvertailussa otettu laskuvirheestä johtuen 
huomioon viisinkertaisena. Tarjouspyynnössä esitetty vaatimus on si-
ten molempien tarjoajien osalta tulkittu virheellisesti siten, että tarjous-
vertailussa käytetyt kokonaishinnat ovat olleet vääriä, mutta virheen 
korjaaminen ei muuta kilpailun lopputulosta.

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheelli-
sen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn rat-
kaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien ase-
maan, ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös tai muu hankintamenet-
telyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen vir-
heeseen. Hankintayksikkö voi tehdä hankintaoikaisun esimerkiksi tilan-
teessa, jossa hankintayksikkö havaitsee tarjousten vertailussa tapahtu-
neen pisteytysvirheen (HE 190/2009, s. 54). 

Koska tarjousten vertailussa käytetyt hinnat ovat perustuneet virheelli-
seen ohjelmistolisenssien sekä huoltosopimuksen vertailuhinnan las-
kentatapaan, on asiassa tehty liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös 
perustunut virheeseen lain soveltamisessa, jonka hankintayksikkö voi 
korjata itseoikaisuna. Koska hankintayksikön päätös voidaan korjata it-
seoikaisuna, ei asiassa ole tarvetta kilpailuttaa hankintaa uudestaan 
Atean vaatimuksen mukaisesti. 

6. Hankintapäätöksen oikaiseminen

Koska kummankin tarjoajan tarjoukset ovat sisältäneet täysin samat 
virheet tarjouksien hintojen ilmoittamisessa, voidaan tarjoukset saattaa 
vertailukelpoiseksi suorittamalla tarjousvertailu uudestaan. Kummalle-
kaan tarjoajalle ei ole annettu mahdollisuutta parantaa hintojaan vaan 
tarjousten vertailussa on otettu huomioon sekä Atean että Dustinin 
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osalta ohjelmistolisenssien ja huoltosopimuksen hinnat, jotka tarjoajat 
ovat jo alkuperäisissä tarjouksissaan ilmoittaneet viidelle (5) vuodelle 
laskettuna.

Hankintapäätöksen varten laadittu uusi tarjousten vertailutaulukko on 
päätösehdotuksen liitteessä kaksi (2). Hintojen korjaamisen seuraukse-
na Atea Finland Oy:n kokonaishinta hankinnalle ilman arvonlisäveroa 
on 365.585,88 euroa ja Dustin Finland Oy:n kokonaishinta hankinnalle 
ilman arvonlisäveroa on 297.294,00 euroa. 

Johtokunnalle esitetään näin ollen, että se päättää hankkia Helsingin 
kaupungin liikenneliikelaitoksen tilaamaan Herttoniemen valvomon ja 
metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön asennettuna Dustin Finland 
Oy:ltä yhteensä enintään 297.294,00 euron arvonlisäverottomaan ko-
konaishintaan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi

Liitteet

1 LIITE 1_Atea Oy hankintaoikaisuvaatimus
2 LIITE 2_Korjattu vertailutaulukko 1.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, minikilpailutus, liikenneliike-
laitoksen johtokunta

Hankintapäällikkö Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

It-päällikkö Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Lakimies Esitysteksti
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Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 03.05.2018 § 75

HEL 2018-004685 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin 
liikenneliikelaitoksen tilaamaan Herttoniemen valvomon ja metrovarikon 
virtuaalipalvelinympäristön asennettuna Dustin Finland Oy:ltä yhteensä 
enintään 511.590,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Jari Jokiniemi, it-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi(a)hel.fi
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§ 102
Kahden ratakuorma-auton hankinta

HEL 2018-006449 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tilaamaan kaksi (2) ratakuorma-autoa hankinta-asiakirjoista lähemmin 
ilmenevin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teh-
neeltä Teräspyörä Oy:ltä yhteensä enintään 5,8 milj. euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan.

Ratakuorma-autot hankitaan Teräspyörä Oy:ltä seuraavasti:

 1. ratakuorma-auton HKL tilaa hankintasopimuksen allekirjoituksen 
jälkeen elokuussa 2018 kiinteään 2.668.000,00 euron enimmäishin-
taan (alv 0 %)

 2. ratakuorma-auto HKL tilaa viimeistään kolmenkymmenen (30) 
kuukauden kuluttua hankintasopimuksen allekirjoituksesta. 

Toisen ratakuorma-auton kauppahintaan tehdään indeksitarkistus en-
nen tilauksen tekemistä seuraavasti: 

Edellä ilmoitettu hinta on joulukuun 2017 tasossa ja se on kiinteä elo-
kuun loppuun 2018 saakka, minkä jälkeen toisen ratakuorma-auton 
hintaa voidaan tarkistaa sovitulla indeksiehdolla liitteessä 1. olevan hin-
takaavan mukaisesti.

Hankintapäätös tehdään ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy joh-
tokunnan asiasta kaupunginhallitukselle 31.5.2018 (§ 94) tekemän han-
kesuunnitelmaesityksen.

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan niin, että Teräspyörä Oy:ltä tehtä-
vän tilauksen kokonaishinta on yhteensä enintään 5,8 milj. euroa (alv 0 
%).

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi
Nina Sundell, hankintapäällikkö, puhelin: 310 35701

nina.sundell(a)hel.fi
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Liitteet

1 Liite 1. Indeksikorotuslaskelma
2 Liite 2. Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1

Liite 2
Kirjanpito Liite 1

Liite 2
Sopimussihteeri Liite 1

Liite 2
Yksikön johtaja Liite 1

Liite 2
Infran kunnossapitopäällikkö Liite 1

Liite 2
Hankinta-asiantuntija Liite 1

Liite 2
Projekti-insinööri Liite 1

Liite 2
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, liikenneliikelaitoksen johto-
kunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tilaamaan kaksi (2) ratakuorma-autoa hankinta-asiakirjoista lähemmin 
ilmenevin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teh-
neeltä Teräspyörä Oy:ltä yhteensä enintään 5.336.000,00 euron arvon-
lisäverottomaan kokonaishintaan.

Ratakuorma-autot hankitaan Teräspyörä Oy:ltä seuraavasti:

 1. ratakuorma-auton HKL tilaa hankintasopimuksen allekirjoituksen 
jälkeen elokuussa 2018 kiinteään 2.668.000,00 euron enimmäishin-
taan (alv 0 %)

 2. ratakuorma-auto HKL tilaa viimeistään kolmenkymmenen (30) 
kuukauden kuluttua hankintasopimuksen allekirjoituksesta. 
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Toisen ratakuorma-auton kauppahintaan tehdään indeksitarkistus en-
nen tilauksen tekemistä seuraavasti: 

Edellä ilmoitettu hinta on joulukuun 2017 tasossa ja se on kiinteä elo-
kuun loppuun 2018 saakka, minkä jälkeen toisen ratakuorma-auton 
hintaa voidaan tarkistaa sovitulla indeksiehdolla liitteessä 1. olevan hin-
takaavan mukaisesti.

Hankintapäätös tehdään ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy joh-
tokunnan asiasta kaupunginhallitukselle 31.5.2018 (§ 94) tekemän han-
kesuunnitelmaesityksen.

Esittelijän perustelut

Ratakuorma-autoja käytetään metroradan rakennus-, huolto- ja kor-
jaustöihin mukaan lukien asemat. Niiden avulla kuljetetaan henkilökun-
taa ja tavaraa lavalla tai tavaravaunuja hinaten työkohteeseen tunnelin 
kautta. Jokainen ratakuorma-auto on varustettu nosturilla, joka toimii 
sekä henkilönostimena (nostokorivarustus) että tavallisena nosturina 
jolla voidaan nostaa ja haalata materiaalia ja muita työtarvikkeita.

Länsimetron ensimmäisen vaiheen myötä ratakilometrien määrä lisään-
tyi 21 km:sta 35 km:iin ja jatkoa on edelleen rakenteilla 7 km. Asemien 
määrä on jo lisääntynyt 17:sta 25:een. Huolto- ja korjauskohteiden 
määrä on kasvanut vastaavasti. Radalla voidaan tehdä huolto- ja kor-
jaustöitä vain liikenneseisokin aikana eli yöllä, joten valtaosa huoltokoh-
teista tarvitsee oman ratakuorma-autonsa, jotta kaikki työt saadaan 
tehtyä rajoitetussa ajassa.

Hankesuunnitelma

Kahden ratakuorma-auton hankesuunnitelma on hyväksytty Helsingin 
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunnassa 9.4.2015 (§ 69) ja sitä 
on korotettu teknisten tarpeiden muututtua neuvottelumenettelyn aika-
na HKL:n johtokunnan esityksestä 31.5.2018 (§ 94) Helsingin kaupun-
ginhallitukselle. Hankesuunnitelmaa käsitellään kaupunginhallituksen 
kokouksessa 11.6.2018. Johtokunnan käsiteltävänä oleva hankintapää-
tös tehdään ehdolla, että hankesuunnitelma hyväksytään kaupungin-
hallituksessa esitetyssä muodossa.

Hankintailmoitus ja tarjoajien valinta

Hankinnasta on 17.6.2016 julkaistu rajoitetun menettelyn hankintailmoi-
tus (nro 2016-016503) ja korjausilmoitus Hilma-ilmoituskanavalla 
18.7.2016. 

Korjausilmoituksessa täsmennettiin soveltuvuusvaatimuksia.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2018 23 (69)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/5
14.06.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

Osallistumishakemuksia saatiin määräaikaan 15.8.2016 klo 12:00 men-
nessä yhteensä kolme (3) kappaletta seuraavilta ehdokkailta:

 Robel Bahnbaumachinen GmbH
 Teräspyörä-Steelwheel Oy
 Plasser & Theurer GmbH

Kaikki osallistumishakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet ryh-
mittymät täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset ja ne valittiin kaikki 
tarjouskilpailuun. 

Tarjouskilpailu

Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin tarjouskilpailuun valituille toimittajille 
1.9.2016 ja tarjoukset saatiin kaikilta tarjouskilpailuun valituilta 
31.10.2016 klo 12:00 mennessä.

Yksikään saatu tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen ja ne olisi pitä-
nyt hylätä. Tästä syystä hankintayksikkö päätti siirtyä hankinnassa neu-
vottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyyn siirtymisen kirje lähetettiin 
tarjoajille 20.1.2017 ja kutsut neuvotteluihin lähetettiin 30.1.2017. 

Tarjoajat saivat kommentoida alkuperäisen hankinnan soveltuvuutta sil-
le asetettuihin teknisiin vaatimuksiin sekä laatupisteytystä ennen neu-
votteluita. Tarjoajia pyydettiin laatimaan kommenteista dokumentti, jota 
voitaisiin käsitellä 1. neuvottelukierroksella. Ensimmäiset neuvottelut 
käytiin kolmen tarjoajan kanssa 2. – 9.3.2017.

Ensimmäisen neuvottelun jälkeen ratakuorma-autojen teknistä määrit-
telyä täsmennettiin sekä laatupisteytystä muutettiin. Muutetut tarjous-
pyyntöasiakirjat lähetettiin toimittajille kommentoitavaksi. Lisäksi sovit-
tiin 2. neuvottelukierros, joka toteutettiin kolmen tarjoajan kanssa 6. – 
7.6.2017. 

Toisen neuvottelukierroksen aikana kävi ilmi, että kaksi tarjoajaa (Ro-
bel ja Plasser) eivät tulisi tarjoamaan teknisen määrittelyn kaksiakselis-
ta ratakuorma-autoa. Molempien toimittajien mielestä sitä ei ollut mah-
dollista toteuttaa muiden teknisessä määrittelyssä mainittujen reunaeh-
tojen kuten mm. akselipainojen rajoissa. Näillä molemmilla valmistajilla 
on alalta huomattavan pitkä kokemus.

Tästä syystä lopullisesta teknisestä määrittelystä poistettiin maininta 
akselien määrästä sekä yksinkertaistettiin pisteytystä. Tarjoajalta vaa-
dittavien elinkaarikustannusten sijaan määriteltiin tietyille rakenteellisille 
ratkaisuille lisähinta, joka lisättäisiin vertailuhintaan.
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Lisähinnan suuruus oli arvio siitä, kuinka paljon ko. rakenteen ylläpito 
maksaa ratakuorma-auton koko suunnitellun neljänkymmenen (40) 
vuoden elinkaaren aikana. 

Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 12.10.2017 ja hankinnan lisäkirje 
kaupallisten ehtojen muutoksesta toisen auton tilaamisen aikataulusta 
23.11.2017.

Määräajan umpeuduttua 29.12.2017 klo 12:00 vaihtoehtoiset tarjoukset 
olivat jättäneet kaksi toimittajaa:

 Robel Bahnbaumachinen GmbH
 Teräspyörä-Steelwheel Oy

Teräspyörä-Steelwheel Oy jätti kaksi (2) vaihtoehtoista tarjousta ja Ro-
bel Bahnbaumachinen GmbH jätti kolme (3) vaihtoehtoista tarjousta. 

Robelin tarjoamat vaihtoehdot koskivat yhtä neliakselista ratakuorma-
autoa kolmella eri takuuajalla (12/24/36 kk). Tarjous oli HKL:n laatiman 
tarjouspyynnön vaatimusmäärittelyn mukainen.

Teräspyörä teki tarjoukset sekä kaksi- että neliakselisesta ratakuorma-
autosta. Molemmat tarjotut autot näyttivät täyttävän vetovoimakriteerit 
mutta kaksiakselisen auton kohdalla oli käytetty 35 % suurempaa kitka-
kerrointa kuin neliakselisen kohdalla. Tällaista eroa ei voida pitää us-
kottavana, joten kaksiakselinen vaihtoehto hylättiin tarjouspyynnön vas-
taisena. Muut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja ne voitiin 
vertailla.

Tarjousten vertailuperusteet

Hyväksytyt tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnön mukaisesti käyttäen rat-
kaisuperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta seuraavasti: 

 hinta 60 %
 laatu 40 %

Tarjoajien laatu- ja hintapisteet yhteenlaskettuna löytyvät liitteenä ole-
vasta vertailutaulukosta (liite 2).

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet tarjouskil-
pailussa sai Teräspyörä-Steelwheel Oy. 

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa syntyy sopimuksen al-
lekirjoituksella. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
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Lisätiedot
Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi
Nina Sundell, hankintapäällikkö, puhelin: 310 35701

nina.sundell(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Indeksikorotuslaskelma
2 Liite 2. Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1

Liite 2
Kirjanpito Liite 1

Liite 2
Sopimussihteeri Liite 1

Liite 2
Yksikön johtaja Liite 1

Liite 2
Infran kunnossapitopäällikkö Liite 1

Liite 2
Hankinta-asiantuntija Liite 1

Liite 2
Projekti-insinööri Liite 1

Liite 2
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, liikenneliikelaitoksen johto-
kunta
Liite 1
Liite 2
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§ 103
Kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen hankinta

HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n suorahankinta-
na hankkimaan kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen KaupunkiPyörä 
Suomi Oy:ltä voimassaolevan hankintasopimuksen voimassaolon ajak-
si seuraavasti:

 laajennus käsittää 88 uutta pyöräasemaan ja 880 uutta pyörää
 laajennus toteutetaan aikaisintaan kauden 2019 alusta lukien kau-

den 2025 loppuun
 HKL maksaa palvelun toteuttamisesta yhteensä enintään 979.000 

euroa / kausi (arvonlisäveroton hinta) toteutuneiden kausien mää-
rän mukaisesti; eli suunniteltujen kuuden kauden toteutuessa palve-
lun arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 5,874 milj. euroa

 palvelusta maksettavien mahdollisten bonusten ja perittävien sank-
tioiden enimmäismäärät skaalataan asemien ja pyörien määrän mu-
kaisesti samassa suhteessa kuin alkuperäisessä hankintasopimuk-
sessa niin, että bonusten enimmäismäärä laajennusten osalta on 
396 667 euroa

 muilta osin noudatetaan alkuperäisen hankintasopimuksen ehtoja. 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan hankin-
taan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 600.000 euron arvosta (il-
man alv).

Johtokunta merkitsi tiedoksi, että kaupunkipyöräpalvelusta tullaan saa-
maan myös käyttömaksuja, jotka tulevat HKL:lle, ja että hankesuunni-
telmassa on arvioitu, että näiden käyttömaksujen kokonaismäärä tulisi 
lisääntymään laajennuksen myötä n. 15 % vuodessa.

Johtokunta päätti myös, että päätös tehdään ehdolla, että kaupungin-
hallitus hyväksyy laajennusta koskevan hankesuunnitelman.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
KaupunkiPyörä Suomi Oy Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alkuperäinen hankinta perustuu HKL:n tarjouskilpailuun 44H/14, jossa 
konsortion Moventia & Smoove SAS (Clear Channel Suomi Oy sekä 
Helkama Velox Oy) tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. 

HKL ja konsortio ovat tehneet hankinnasta Hankintasopimuksen 
16.12.2015. HKL, konsortio ja KaupunkiPyörä Suomi Oy ovat 5.7.2016 
siirtäneet hankintasopimuksen HKL:n ja KaupunkiPyörä Suomi Oy:n 
väliseksi sopimukseksi.

Hankinnan kulku

Liikennelaitoksen johtokunta on hyväksynyt kaupunkipyöräpalvelun 
hankesuunnitelman 11.9.2014 niin, että kaupunkipyöräpalvelun ja yllä-
pidon ennakoitu kokonaisarvo kymmeneksi (10) vuodeksi on yhteensä 
20.000.000,00 euroa ilman arvonlisäveroa.

Johtokunta päätti hyväksyä kaupunkipyöräpalvelun alueen laajentami-
sen hankesuunnitelman 5.4.2018. Johtokunta on edelleen 31.5.2018 
päättänyt esittää kaupunginhallitukselle kaupunkipyöräpalvelun laajen-
tamisen tarkennetun hankesuunnitelman ns. vaihtoehdon B suuntai-
sesti. 

Esitetyssä hankesuunnitelmassa kaupunkipyöräpalvelun laajennus 
ulottuu lännessä Pitäjänmäen alueelle ja idässä metroradan varrelle ai-
nakin Itäkeskuksen ympäristöön asti niin, että uusia kaupunkipyöräase-
mia tulee 88 kpl ja uusia kaupunkipyöriä 880 kpl. Nyt esitetyssä hankin-
nassa on kyse tämän hankesuunnitelman mukaisen palvelun hankkimi-
sesta.

Hankesuunnitelmaa ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa ja nyt 
esitettävä hankintapäätös tehdään ehdolla, että hankesuunnitelma hy-
väksytään esitetyssä muodossa.

HKL on käynyt sopimusneuvotteluja nykyisen toimittajan KaupunkiPyö-
rä Suomi Oy:n kanssa hankintasopimuksen pohjalta tehtävästä lisä-
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hankinnasta ja toimittajan kanssa on saavutettu neuvottelutulos, jonka 
sisältö ilmenee päätösehdotuksesta. Osapuolet saavuttivat laajennuk-
sesta neuvottelutuloksen 11.6.2018.

Suorahankinnan perusteet

Erityisalojen hankintalain mukaa hankintayksikkö voi valita suorahan-
kinnan, kun teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syys-
tä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, et-
tä järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun 
puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Nyt esitettävässä hankinnassa on kyse jo hankitun kaupunkipyöräpal-
velun toimimisesta laajennetussa muodossaan yhtenäisesti hankinta-
sopimuksen keston ajan vuoteen 2025 asti. Yhtenäiseen järjestelmän 
toimintaan päästään järjestelmään liittyvien erityisten yhteentoimivuus-
vaatimuksien vuoksi käyttämällä alkuperäisen hankintasopimuksen toi-
mittajaa.

Lisäksi hankintalain mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muu-
tos ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppa-
nin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tava-
rantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja 
jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai 
teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten mer-
kittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Lisähankinta tarkoittavasta sopimusmuutoksesta on tehtävä sopimus-
muutosilmoitus tilanteessa, jossa hankintasopimus ylittää EU-kynnysar-
vot. 

HKL toteaa, että hankittavan kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen to-
teuttaminen tarkoituksenmukaisella ja käyttäjäystävällisellä tavalla 
edellyttää, että se on kaikilta osin yhteentoimiva olemassa olevan jär-
jestelmän kanssa. Yksinoikeuden suojaamisen vuoksi tässä tilanteessa 
suorahankinta on mahdollinen, kun hankintaa ei voida kilpailuttaa ai-
noan mahdollisen toimittajan suojattujen immateriaalioikeuksien vuoksi. 

HKL:n asiassa tekemän selvittelyn perusteella on ilmeistä, että järkeviä 
ja toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
KaupunkiPyörä Suomi Oy Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.05.2018 § 91

HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen hankesuunnitelman hyväksymis-
tä vaihtoehdon B suuntaisesti. HKL jatkaa hankkeen valmistelua niin, 
että syksyn budjettineuvotteluihin mennessä on käytettävissä tieto siitä, 
miten laajennus olisi toteutettavissa koko kaupunkiin markkinahintata-
soisesti. Vaihtoehto B käsittää Pitäjänmäen ja Herttoniemen alueiden li-
säksi laajennuksen ulottamisen pidemmälle metroradan varteen Itäkes-
kukseen ja Puotilaan asti.

Kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen kustannus on hankesuunnitel-
man mukaan vuosina 2019-2025 enintään miljoona euroa vuodessa eli 
yhteensä 7 milj. euroa koko sopimuskaudella. Summa maksetaan pal-
veluntuottajalle vuosittain kahdessa erässä.

Suunnittelua ja hankintaa jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti ja 
hankintapäätös tuodaan johtokunnan käsiteltäväksi välittömästi hanke-
suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Jos laajennuksen ensimmäisiä alueita ehditään toteuttaa jo 2018, niistä 
hyväksytään lisäksi enintään 0,5 milj. euron kustannus. Laajennuksen 
kokonaiskustannukseksi tulee näin enintään 7,5 miljoonaa euroa, joka 
kustannettaisiin kaupungin erillisrahoituksella. Päätöksen mukainen 
hankesuunnitelman toteuttaminen edellyttää, että hankkeelle saadaan 
budjettirahoitus Helsingin kaupungilta. 

Laajennus ulottuu lännessä Pitäjänmäen alueelle ja idässä metroradan 
varrelle ainakin Itäkeskuksen ympäristöön asti. Uusia kaupunkipyörä-
asemia tulee noin 88. Tarkat alueet ja asemamäärä määrittyvät palve-
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lun toteutussuunnitteluvaiheessa vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten 
kanssa.

Helsingin kaupunkipyöräpalvelun toteuttaminen määritettiin HKL:n teh-
täväksi Helsingin kaupungin pyöräilynedistämisohjelmassa 2014 
(27.1.2014, HEL 2013-001995). Toteuttamisesta tehtiin hankesuunni-
telma, joka hyväksyttiin 2014(27.03.2014, HEL 2014-003639) ja han-
kinta kilpailutettiin 2015 (20.10.2015, HEL 2014-003639). 

Liikennelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunkipyöräpalvelun 
alueen laajentamisen hankesuunnitelman 05.04.2018 (HEL 2018-
002575). Tämä päätösehdotus on sisällöltään vastaava, mutta asema-
määrää on tarkennettu suuremmaksi. 

Hyväksyessään kaupunkipyöräpalvelun hankesuunnitelman, Helsinki 
sitoutui rahoittamaan palvelua enintään kahdella miljoonalla eurolla 
vuodessa. Palvelu pystyttiin kuitenkin hankkimaan kaupungille selkeäs-
ti hankesuunnitelman arviota edullisemmin, kaupungin maksaessa pal-
velusta 1,295 Meur/vuodessa. Palvelun laajennuksen myötä kaupungin 
maksama vuosittainen rahoitus olisi yhteensä enintään 2,295 miljoonaa 
euroa (ilman alv.).

Palvelu otettiin käyttöön 2016 keväällä aluksi 50 kaupunkipyöräasemal-
la ja 500 pyörällä, josta määriä kasvatettiin kaudelle 2017 kolminkertai-
seksi, 140 kaupunkipyöräasemaan ja 1400 pyörään. Jälkimmäisestä 
määrästä puuttui vielä 10 asemaa ja 100 pyörää, jotka olivat väliaikai-
sesti Espoossa pilottikokeilussa. Kaudella 2018 Helsingissä tulee ole-
maan 150 kaupunkipyöräasemaa ja 1500 pyörää. Tämän lisäksi samal-
la maksulla ja asiakkuudella käyttäjä voi käyttää myös Espooseen to-
teutettavaa kaupunkipyöräpalvelua, joka tulee toimimaan yhteneväises-
ti Helsingin kaupunkipyöräpalvelun kanssa. Espooseen tulee keväällä 
2018 70 kaupunkipyöräasemaa ja 700 pyörää, laajentuen jo saman ke-
sän aikana 105 pyöräasemaan.

Kaupunkipyöräpalvelu on otettu Helsingissä hyvin vastaan, käyttäjiä on 
paljon ja matkoja tehdään erittäin aktiivisesti myös kansainvälisesti ver-
tailtuna. Koko kauden käyttöoikeuden maksaneita käyttäjiä oli 2017 
kaudella 34105 kpl. Matkoja tehtiin vuonna 2017 vilkkaimpina päivinä 
yli 11/pyörä/päivä, koko kauden keskiarvon ollessa noin seitsemän 
matkaa päivässä jokaista pyörää kohden.

Hyvin menestyneelle kaupunkipyöräpalvelulle on toivottu laajentumista 
asiakaspalautteissa ja kaupunginvaltuuston aloitteessa (Arhinmäki 
Paavo ym. valtuustoaloite Kvsto 7.6.2017 asia 38). HKL:n selvitysten 
mukaan laajentumiselle on potentiaalisia alueita, joilla työpaikkojen ja 
asuntojen tiheys on sopiva. 
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Kaupunkipyöräpalvelun laajennus ei aiheuta lisäystarvetta HKL:n 
omaan henkilöstöön.

Hankintapäätös laajennuksesta on hankesuunnitelman mukaan ede-
tessä mahdollista tehdä kevään 2018 aikana ja täydessä nyt toteutetta-
vassa laajuudessaan uusi verkosto olisi käytössä kauden 2019 alusta 
alkaen.

Käsittely

31.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä täydensi päätöksen ensimmäistä kappaletta kuulumaan:
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen hankesuunnitelman hyväksymis-
tä vaihtoehdon B suuntaisesti. HKL jatkaa hankkeen valmistelua niin, 
että syksyn budjettineuvotteluihin mennessä on käytettävissä tieto siitä, 
miten laajennus olisi toteutettavissa koko kaupunkiin markkinahintata-
soisesti. Vaihtoehto B käsittää Pitäjänmäen ja Herttoniemen alueiden li-
säksi laajennuksen ulottamisen pidemmälle metroradan varteen Itäkes-
kukseen ja Puotilaan asti.

05.04.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi
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§ 104
Raitiovaunujen hankintasopimuksen toimitusoption käyttäminen 
kymmenen (10) keskustaraitiovaunun hankkimiseksi

HEL 2016-011453 T 02 08 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti käyttää Transtech Oy:n (Trans-
tech) kanssa 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen (Hankintasopi-
mus) mukaisen toimitusoption nro 3 osittain ja oikeuttaa liikenneliikelai-
toksen (HKL) hankkimaan kymmenen (10) matalalattiaista nivelraitio-
vaunua NRV 2010, jotka ovat yhteen suuntaan liikennöitäviä ja yhdellä 
ohjaamolla varustettua vaunutyyppiä A (keskustaraitiovaunu), yhteensä 
enintään 24.743.990 euron (alv 0 %) kokonaishintaan (kustannustaso 
II/2010 ja 9/2010, indeksiluvut 1563 ja 113,8).

Lisäksi johtokunta päätti nyt tehtävään hankintaan liittyen oikeuttaa 
HKL:n suorittamaan Transtechille Hankintasopimuksen perusteella tuo-
tannon keskeytymisestä (toimitusoption nro 1 ja nyt hankittavan optio-
sarjan välillä) kertakorvauksena yhteensä enintään 480.000,00 euroa 
(alv 0 %). 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan ko. kymmeneen 
(10) raitiovaunuun samat lisä- ja muutostyöt Hankintasopimuksen mu-
kaisin entisin ehdoin, jotka on aikaisemmin tilattu perussarjan ja optio-
sarjan nro 1 raitiovaunuihin niin, että näiden lisä- ja muutostöiden koko-
naishinta on yhteensä 0,75 milj. euroa (kustannustaso 11/2010 ja 
9/2010) kuitenkin niin, että aiemmin tilattuihin lisä- ja muutostöihin si-
sältyneitä kertakustannuksia ei enää tarvitse suorittaa.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan raitovaunuihin va-
raosia Hankintasopimuksen varaosahinnaston yksikköhintojen mukai-
sesti yhteensä enintään 1,0 milj. euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan hankinnassa lisä- 
ja muutostöitä ja/tai lisävaraosia enintään 1,22 miljoonan euron (alv 
0%) määrään saakka.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Teemu Niippa, kalustoinsinööri, puhelin: 310 35916

teemu.niippa(a)hel.fi
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Kalustoinsinööri

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL:n käytössä oleva raitiovaunukalusto

HKL:n tällä hetkellä käytössä oleva raitiovaunukalusto muodostuu kol-
mesta eri raitiovaunutyypistä. Käytössä on peruskorjattuja osamatala-
lattiaisia nivelraitiovaunuja (MLNRVI/II), täysin matalalattiaisia raitiovau-
nuja (Artic) ja Variotram -raitiovaunuja: 

 Peruskorjattuja osamatalalattiaisia nivelraitiovaunuja (MLNRV I/II), 
jotka on valmistettu vuosina 1973 – 1987, on käytössä kaikkiaan 52 
kpl. Vuosina 2007 – 2012 raitiovaunuihin rakennetun matalalattiai-
sen väliosan ansiosta vaunut täyttävät esteettömän kaluston vaati-
mukset. Kalusto on tulossa elinkaarensa loppuun arviolta seuraa-
van 10 vuoden aikana. 

 Kokonaan matalalattiaisia raitiovaunuja on käytössä kahta tyyppiä. 
Variotram -raitiovaunuja (MLRV), jotka Bombardier Transportation 
Finland Oy on toimittanut vuosina 1998 – 2004, on käytössä 40 kpl. 
Vaunut poistuvat liikenteestä vuoden 2018 aikana.

 Kokonaan matalalattiaisia uusia Transtech Oy:n (Transtech) toimit-
tamia Artic-raitiovaunuja (MLRV III) on tähän mennessä tilattu yh-
teensä 60 kpl. Tilatuista 40 vaunua on käytössä ja 20 vaunun toimi-
tus on kesken, ja kaikki ko. raitiovaunut tullaan toimittamaan vuoden 
2018 loppuun mennessä.

HKL:n kalustosuunnittelussa raitiovaunun laskennallinen käyttöikä on 
noin 40 vuotta ja poistoaika 30 vuotta.

Kymmenen (10) uuden keskustaraitiovaunun hankepäätökseen liittynyt valmistelu
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HSL:n arvion mukaan Helsingin kantakaupungin raitioliikenteen vuoro-
määrä tulee kasvamaan vuoteen 2024 mennessä enemmän kuin mitä 
oli arvioitu HSL:n aikaisemmin hyväksymässä linjastosuunnitelmassa 
vuonna 2015. Elokuussa 2017 toteutetut raitiolinjaston kehittämissuun-
nitelman mukaiset linjastomuutokset kantakaupungin linjoilla ovat jo nyt 
lisänneet kantakaupungin raitioliikenteen matkustajamääriä. 

Kaupunkiraideliikenteen palvelut tulevat laajenemaan Jätkäsaaressa, 
Hernesaaressa ja Ilmalassa uusille asuinalueille. Lisäksi poikittaisia lii-
kenneyhteyksiä kehitetään. Raitioliikenteen suosion kasvamisen myötä 
tarve raitiovuorojen lisäämiseen kasvaa vuonna 2015 arvioituun näh-
den. HSL:n laatiman arvion mukaan kantakaupungin raitioliikenteen 
vuoromäärä nousee 105 vuoroon arkipäivässä vuoteen 2024 mennes-
sä. Kasvavan liikenteen hoitamiseksi ja poistettaessa korkealattiaista 
kalustoa liikenteestä tarvitaan nykyistä enemmän matalalattiaisia raitio-
vaunuja.

Helsingin kantakaupungin raitioliikenteeseen soveltuva kaupunkiraitio-
vaunu on noin 28 metriä pitkä, koko pituudeltaan matalalattiainen, yk-
siohjaamoinen raitiovaunu, jonka kapasiteetti on noin 150 matkustajaa. 
Kalustoa hankittaessa HKL painottaa erityisesti elinkaaren kustannuk-
sia, joissa keskeisiä ovat energiakustannukset ja kaluston kunnossapi-
don kustannukset.

Hankkimalla keskustaliikenteeseen kymmenen (10) uutta raitiovaunua 
HKL pystyy vähentämään huolto- ja korjaustoimiin sitoutuvan kaluston 
määrää. Pienempi ylläpidettävän kaluston määrä vähentää kunnossa-
pitokustannuksia ja varikkojen kehittämistarpeita. Jatkossa koko kalus-
to on esteetöntä vuoden 2020 alusta lähtien. Esteettömiä korkealattiai-
sia vaunuja käytettäisiin jatkossa ainoastaan varakalustona poikkeusti-
lanteissa.

HKL:llä on Helsingin raitioliikenteen operoinnista HSL:n kanssa voi-
massa operointisopimus, joka päättyy vuonna 2024 lopussa. HSL:n ja 
HKL:n välisen raitioliikenteen liikennöintisopimuksen mukaan kaluston 
uushankinnat ja peruskorjaukset tehdään tilaajan hyväksymän kehittä-
missuunnitelman mukaisesti. Tätä raitiovaunukaluston investointiohjel-
maa HKL käsittelee yhdessä HSL:n kanssa kahdesti vuodessa ja sii-
hen tehdään tämän valmistelun perusteella aina tarpeelliset päivitykset. 

HKL on neuvotellut nyt HSL:n kanssa hankittavien raitiovaunujen elin-
kaarenaikaisesta käytöstä HSL:n tilaamassa liikenteessä. HSL:n halli-
tus päätti 13.2.2018 antaa HKL:lle hyväksynnän Helsingin keskustalii-
kenteen hoitamista varten tarvittavan lisäraitiovaunukapasiteetin hank-
kimisen valmistelulle. HSL:n hallituksen hyväksyntä koskee enintään 
kymmenen (10) keskustaraitiovaunun hankintaa niin, että hankinnan 
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kokonaishinta varaosineen, hankinnan aikaisine lisä- ja muutostöineen 
voi olla enintään 30 milj. euroa (hintataso 1/2017).

HKL ja HSL ovat lisäksi käyneet tarkentavia neuvotteluja raitiovaunujen 
toteutuvaa käyttöastetta koskevien selvitysten perusteella.

HKL:n tarvetta saada nopealla aikataululla uusia raitiovaunuja on lisän-
nyt 11/2017 tehty ratkaisu, jolla lopullisesti päätettiin, että Variotram -
raitiovaunut poistuvat matkustajaliikenteestä vuoden 2018 loppuun 
mennessä. 

Hankepäätös kymmenestä (10) uudesta keskustaraitiovaunusta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.5.2018 HKL:n johtokunnan esityksen 
matalalattiaraitiovaunuja koskevasta hankesuunnitelmasta siten, että 

 hanke käsittää enintään 10 kappaletta matalalattiaisia noin 28 met-
riä pitkiä raitiovaunuja 

 hankkeen kokonaiskustannus, jossa on otettu huomioon varaosat ja 
varaukset, on yhteensä enintään 30 miljoonaa euroa (alv 0 % ja 
kustannustaso 1/2017). 

Suoranhankinta Transtechilta / Hankintasopimuksen option käyttäminen, hankinnan sisältö ja 
aikataulu

HKL:n ja Transtechin Hankintasopimus 24.3.2011 tehtiin erityisalojen 
hankintalain mukaisen hankintamenettelyn jälkeen ja HKL:n johtokun-
nan hankintapäätöksen 2.12.2010 perusteella. HKL voi Hankintasopi-
muksen toimitusoptioehtojen perusteella hankkia Transtechilta 40 rai-
tiovaunun perussarjan lisäksi Hankintasopimuksen optiotoimitusehtojen 
perusteella lisäksi yhteensä enintään 80 A-tyypin keskustaraitiovaunuja 
ja B-tyypin Jokeri-linjan tarpeita vastaavia raitiovaunuja.

Hankintasopimuksen mukaisen perussarjan kaikki 40 Artic-raitiovaunua 
ovat tällä jo hetkellä liikenteessä. Lisäksi toimitusoption nro 1 yhteensä 
20 raitiovaunusta liikenteessä on tällä hetkellä 8 kpl ja kaikki loput 12 
raitiovaunua tulevat liikenteeseen vuoden 2018 loppuun mennessä. 
HKL on lisäksi jo tilannut Raide-Jokeri -linjaa varten 29 kpl pidempiä, 
molemmista päistä ajettavia, B-tyypin Artic-raitiovaunuja, näistä ensim-
mäinen esisarjan raitiovaunu tulee liikenteeseen vuonna 2020. 

HKL:n kokemukset Artic-raitiovaunusta ovat myönteisiä ja Artic-raitio-
vaunu soveltuu hyvin Helsingin olosuhteisiin. Transtechin vaunujen toi-
mitukset ovat myös toteutuneet Hankintasopimuksen ehtojen mukai-
sesti. 

Nyt kyseessä oleva hankinta tarkoittaa, että HKL tilaa Hankintasopi-
muksen toimitusoption nro 3 perusteella yhteensä kymmenen (10) Ar-
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tic-perussarjan ja optiosarjan nro 1 kanssa samanlaista (A-tyyppi) rai-
tiovaunua. Toimitusoptio nro 3 oli alun perin mitoitettu niin, että sen pe-
rusteella olisi ollut mahdollista tilata enintään 40 raitiovaunua. Tilatta-
vien raitiovaunujen määrästä neuvoteltiin HSL:n suunnitteleman kes-
kustaliikenteen tarpeiden perusteella niin, että tämän päätöksen jäl-
keen yhteensä hankituilla 70 Artic-raitiovaunulla sekä peruskorjatuilla 
osamatalalattiaisilla nivelraitiovaunuilla (MLRV I/II) voidaan HSL:n mää-
rittämän suunnittelukauden aikana hoitaa koko keskustan raitiovaunulii-
kenne.

HKL pitää merkittävänä etuna, että keskustaliikenteessä nyt tehtävän 
hankintapäätöksen jälkeen on yhteensä 70 Artic-raitiovaunua, jotka 
ovat kaikki keskenään samanlaisia, mikä tulee jatkossa merkittävästi 
helpottamaan HKL:n huolto- ja kunnossapitotoimintaa ja varaosahuol-
toa. 

Optiotoimituksella nro 3 toimitettaviin raitiovaunuihin toteutetaan samat 
lisätyöt kuin optiotoimituksen nro 1 raitiovaunuihin niin, että lisätöissä 
noudatetaan myös samaa hinnoittelua kuitenkin niin, että mikäli lisä-
töissä on ollut erillinen kertasuoritus optiotoimituksen nro 1 hinnoittelus-
sa, niin kertasuoritusta ei enää uusita toimitusoption nro 3 perusteella 
toimitettavien raitiovaunujen lisätöiden osalta. Toimitusoption nro 3 rai-
tiovaunujen lisätöistä maksetaan näin vain lisätöiden vaunukohtainen li-
sähinta.

Hankintasopimuksen perusteella Transtech vastaa kaikkien Artic-raitio-
vaunujen huollosta ja kunnossapidosta koko kolme (3) vuotta kestävän 
yleistakuun ajan. Tämä huolto ja kunnossapito sisältyy raitiovaunujen 
hankintahintaan. Yleistakuuajan jälkeen raitiovaunut siirtyvät HKL:n 
huoltoon ja kunnossapitoon.

Hankinta sisältää siis HSL:n määrittämän tarpeen mukaisesti kaikkiaan 
kymmenen (10) yhteen suuntaan ajettavaa matalalattiaista Artic-nivel-
raitiovaunua (A-tyyppi), joiden leveys on 2,4 metriä ja pituus noin 27,4 
metriä.

Toimitusoption nro 3 raitiovaunut tullaan toimittamaan Hankintasopi-
muksessa erikseen täsmennettävän aikataulun mukaisesti mahdolli-
simman pian optiosarja nro 1 raitiovaunutoimituksen jälkeen vuoden 
2019 aikana niin, että toimituksessa joudutaan ottamaan huomioon tuo-
tannon keskeytysjakso, jonka vaikutus kuitenkin pyritään minimoimaan.

HKL tulee maksamaan Transtechille toimitusoption nro 3 hankinnassa 
Hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti ja vielä Transtechin kanssa 
käytyjen tarkentavien neuvottelujen perusteella tuotannon uudelleen 
käynnistyksestä kertasuorituksena keskeytysjakson lyhyen keston joh-
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dosta puolet alun perin määritellystä kiinteästä kompensaatiokorvauk-
sesta 480.000,00 euroa (alv 0 %).

Hankinnan rahoitus

Kaupunginhallituksen vuoden 2018 talousarvioehdotukseen sisältyväs-
sä HKL-liikelaitoksen investointiohjelmassa vuosille 2018 – 2027 ei tä-
hän hankintaan ole varauduttu. Asia on noussut esille vasta vuoden 
2017 lopussa HSL:n kanssa käydyissä keskusteluissa. 

Investointi kohdistuu pääasiassa vuosille 2018 ja 2019. HKL on varau-
tunut sopeuttamaan vuoden 2018 investointisuunnitelmaa siten, että 
hankinnan ennakkomaksut vuonna 2018 voidaan tehdä HKL:n inves-
tointisuunnitelman puitteissa. 

HKL tulee esittämään talousarvioehdotuksessaan vaunujen hankintaan 
rahoitusta vuonna 2019. HKL:n johtokunta käsittelee talousarvioehdo-
tusta elokuussa 2018. 

Raitiovanujen poistoaika on 30 vuotta, joten hankinnan poistovaikutus 
on noin 1,0 milj. euroa/vuosi. HKL vakuuttaa raitiovaunut kaupungin va-
kuutusrahaston kautta. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % omaisuuden 
arvosta, joten 30 vuoden aikana vakuutusrahastomaksut ovat noin 0,9 
milj. euroa. 

HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensä 
noin 17,5 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta). 

HKL laskuttaa raitiovaunujen hankinnan poistot, korot ja vakuutusra-
hastomaksun HSL:ltä operointikustannusten yhteydessä. Helsingin 
kaupunki osallistuu investoinnin HSL:lle aiheuttamien operointikulujen 
kattamiseen vuosittain käytön mukaisesti HSL:n maksuosuuden kautta.

Kalustohankinnan hinta

Kuten edellä on selvitetty ko. hankkeen hankepäätöksen mukainen ko-
konaishinta on kaupunginvaltuuston 30.5.2018 päätöksen mukaisesti 
yhteensä 30 milj. euroa (alv 0 %, kustannustasossa 1/2017).

Raitiovaunujen kokonaishankintahintaa ja sen jakaantumista hankinnan 
eri osille on käsitelty indeksikorjattuna tasoon 1/2017, mikä vastaa han-
kepäätöksen kustannustasoa. Edellä päätösehdotuksessa oli käytetty 
Hankintasopimuksen mukaisia hintoja, jotka ovat kustannustasossa 
II/2010 ja 9/2010. Raitovaunujen kokonaishankintahinta tasossa 1/2017 
on yhteensä 27,3 milj. euroa (alv 0 %), mihin kokonaishankintahintaan 
sisältyvät myös kaikki perussarjaan ja optiosarjaan nro 1 raitiovaunui-
hin jo toteutetut lisä- ja muutostyöt sekä hankintaan liittyvä tuotannon 
keskeytyskorvaus seuraavasti: 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2018 38 (69)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/8
14.06.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

 Milj. euroa
(raitiovaunujen indeksikorjattu hinta ) 26,5
raitiovaunuihin jo sovitut samat lisä- ja muutostyöt, jotka 
on toteutettu perussarjan ja optiosarjan nro 1 raitiovau-
nuihin

0,80

tarvittavien varaosien yhteishinta 1 1,00
tuotannon keskeytyskorvaus 0,48
lisä- ja muutostyövaraus ja lisävaraosavaraus 1,22

Yhteensä 30 milj. euroa (alv 0 %; hintataso 1/2017).

Hankintaan sisältyy lisäksi raitiovaunujen kunnossapitoa varten tarpeel-
lisia varaosia Hankintasopimuksen hinnaston ja tekeillä olevan HKL:n 
tarveselvityksen perusteella niin, että varaosien hinnoittelussa noudate-
taan Hankintasopimuksen liitteitä siltä osin kuin varaosat oli hinnastos-
sa alun perin määritelty. Muiden varaosien osalta hinnasta tarpeen mu-
kaan neuvotellaan ja lisäksi HKL käyttää markkinatietämystään myös 
hankittaessa varaosahankinnassa maksettavia varaosia.

Kalustohankinnan hintaan otetaan edellä selvitetyn mukaisesti myös 
Hankintasopimuksen mukainen kertasuoritus Transtechille johtuen sii-
tä, että optiosarjan nro 1 ja nyt tilattavan uuden optiotoimituksen välille 
jää niin pitkä väliaika, että Transtech joutuu käynnistämään uudelleen 
tuotannon, josta aiheutuu lisäkustannuksia. 

HKL ja Transtech neuvottelivat asiasta niin, että tuotannon käynnisty-
miskorvaus sovittiin tasolle, joka vastaa 50 % Hankintasopimuksessa 
alun perin määritellystä tuotannon keskeytymiskorvauksesta. Sovitun 
kertakorvauksen määrässä otettiin huomioon keskeytysjakson suhteel-
lisen lyhyt pituus. 

Hankinnan lisä- ja muutostyövaraus ja lisävaraosia koskeva varaus on 
yhteensä 1,22 milj. euroa. 

Suorahankinnan perustelu

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksiköiden hankinnoista 30.1 §:n mukaan hankintayksikkö voi teh-
dä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tava-
rahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituk-
sen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Nyt päätet-
täväksi toimitusoption käyttämisessä on kyse edellä tässä
tarkoitetusta lisätilauksesta.

Esittelijä
yksikön johtaja
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Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Teemu Niippa, kalustoinsinööri, puhelin: 310 35916

teemu.niippa(a)hel.fi
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Kalustoinsinööri

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 21.12.2017 § 67

HEL 2016-011453 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Raide-Jokerin liikennöintiä 
varten tarvittavien raitiovaunujen kalustohankintaan liittyvät lisätilaukset 
2 - 10 Transtech Oy:ltä tarjousten mukaisesti yhteensä enintään 
1.461.940,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 177 §, 1.11.2016 
päättänyt oikeuttaa HKL:n käyttämään Transtech Oy:n kanssa 
24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 2 
ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana Transtech Oy:ltä Raide-
Jokerin liikennöintiä varten yhteensä 29 kappaletta raitiovaunuja niin, 
että hankinnan kokonaiskauppahinta on enintään 100.500.000,00 eu-
roa (alv 0 %). Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Transtech 
Oy:ltä Raide-Jokerin liikennöintiä varten tarvittavien raitiovaunujen ka-
lustohankintaan liittyviä lisätöitä yhteensä enintään 2.600.000,00 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.
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Lisätilaukset on käsitelty HKL:n ja HSL:n yhteisessä muotoilun ohjaus-
ryhmässä 23.11.2017 ja Raide-Jokerin ohjausryhmä on hyväksynyt 
27.11.2017 kyseiset lisätilaukset. 

Nyt päätettävät lisätilaukset:

 lisätilaus 2: (TRN.MLRV03.056/HKL): ulkopuolen seinärakenteen 
muutos, yhteensä enintään 398.080,00 euroa (alv 0 %)

 lisätilaus 3: (TRN.MLRV03.072/HKL): ovihuomiovalojen lisäys, yh-
teensä enintään 225.520,00 euroa (alv 0 %)

 lisätilaus 4: (TRN.MLRV03.048/HKL): ohjaamon ja matkustamon 
välisen seinän muutos, yhteensä enintään 20.000,00 euroa (alv 0 
%)

 lisätilaus 5: (TRN.MLRV03.049/HKL): ulkopuolen maalaus metalli-
maaleilla, yhteensä enintään 197.640,00 euroa (alv 0 %)

 lisätilaus 6: (TRN.MLRV03.050/HKL): E-osan ikkunalinjan laskemi-
nen, yhteensä enintään 32.000,00 euroa (alv 0 %)

 lisätilaus 7: (TRN.MLRV03.071/HKL): matkustamon istuimen ja tait-
toistuimen muutos, yhteensä enintään 352.320,00 euroa (alv 0 %)

 lisätilaus 8: (TRN.MLRV03.052/HKL): kaidepöydän muodon muu-
tos, yhteensä enintään 48.200,00 euroa (alv 0 %)

 lisätilaus 9: (TRN.MLRV03.053/HKL): ovialueen kaiteiden muutos, 
yhteensä enintään 83.180,00 euroa (alv 0 %)

 lisätilaus 10: (171215_MLRV03_Tarjous_Viimeistellyn_maketin jat-
kaminen), yhteensä enintään 105.000,00 euroa (alv 0 %)

Aikaisemmat lisätyötilaukset:
4600006887: Lisätilaus 1: Maketin jatkaminen, 13.000,00 euroa (alv 0 
%).

Tämän päätöksen jälkeen lisätilausten 1-10 arvo on yhteensä enintään 
1.474.940,00 euroa (alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspäivän 
23.12.2016 hintatasossa ja lisätilausvaltuutusta on jäljellä 1.125.060,00 
euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Ville Sjöholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35505

ville.sjoholm(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.12.2016 § 199

HEL 2016-011453 T 02 08 01 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti käyttää Transtech Oy:n 
kanssa 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption 
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nro 1 ja oikeuttaa HKL:n hankkimaan suorahankintana Transtech 
Oy:ltä yhteensä 20 kappaletta matalalattiaisia 27,4 metriä pitkiä raitio-
vaunuja niin, että arvonlisäveroton kokonaishankintahinta, jossa on 
otettu huomioon varaosat, on yhteensä enintään 57,3 miljoonaa euroa 
kustannustasossa 09/2016 (indeksi 1,0714). 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan hankin-
nassa lisä- ja muutostöitä enintään 2,7 miljoonan euron arvonlisäverot-
tomaan hintaan.

01.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ollipekka Heikkilä, kehittämispäällikö, puhelin: 310 35499

ollipekka.heikkila(a)hel.fi
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§ 105
Raitiovaunujen hankintasopimuksen muuttaminen / Esisarjan raito-
vaunujen palautus ja korvaaminen uusilla raitiovaunuilla

HEL 2018-006503 T 02 08 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) muuttamaan Transtech Oy:n (Transtech) kanssa 24.3.2011 teh-
tyä hankintasopimusta (Hankintasopimus) niin, että Hankintasopimuk-
sen kohtaan 3.1 sisältyvä vaatimus siitä, että raitiovaunujen tulee olla 
keskenään samanlaisia, toteutetaan esisarjan raitiovaunujen 401 ja 
402 osalta niin, että näiden HKL:n jo lopullisesti puuteluetteloilla vas-
taanottamien (FAC) matkustajaliikenteessä olevien raitiovaunujen 
omistusoikeus siirtyy takaisin Transtechille ja HKL samalla hankkii suo-
rahankintana Transtechilta ko. esisarjan raitiovaunut korvaavat uudet 
raitiovaunut, jotka ovat samanlaisia kuin sarjassa toimitetut Artic -raitio-
vaunut.

Johtokunta päätti samalla hyväksyä edellä olevaan sopimusjärjestelyyn 
liittyen seuraavaa: 

 Esisarjan raitiovaunut korvaavien kahden (2) uuden Artic -keskusta-
raitiovaunun hinta määräytyy alkuperäisen Hankintasopimuksen eh-
tojen mukaisesti ja niin, että hintaa määritettäessä otetaan huo-
mioon hankintaan sisältyvät kaikki sarjassa valmistettuihin raitiovau-
nuihin tilatut lisätyöt kuitenkin niin, että lisätöihin mahdollisesti sisäl-
tynyttä kertasuoritusta ei enää makseta niin,  että uusien korvaavien 
raitiovaunujen hinta on yhteensä 2.840.421 euroa (alv 0 %, hintata-
so 3/2018)

 HKL saa hyvityksenä kahta uutta raitiovaunua hankittaessa kum-
mastakin esisarjan raitiovaunusta 401 ja 402  2.216.667 euroa eli 
yhteensä 4.433.333 euroa (alv 0 %, hintataso 3/2018) 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Teemu Niippa, kalustoinsinööri, puhelin: 310 35916

teemu.niippa(a)hel.fi
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Kalustoinsinööri

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Transtechin kanssa tehdyn Hankintasopimuksen kohdan 3.1 mukaan: 

Toimitettavien raitiovaunujen tulee olla keskenään samanlaisia. Mah-
dolliset poikkeamat voivat olla vain vähäisiä eivätkä ne saa vaikuttaa 
huonontavasti raitiovaunujen käytettävyyteen, huollettavuuteen tai kun-
nossapidettävyyteen eivätkä nostaa kunnossapidon kustannuksia.

Esisarjan raitiovaunut nrot 401 ja 402 poikkeavat rakenteeltaan monilta 
osin perussarjan muista raitiovaunuista nrot 403 – 440. Käytännössä 
tämä merkitsee, että esisarjan raitiovaunujen ylläpito, huolto ja kor-
jaus/kunnossapidettävyys tulevat olennaisesti sarjassa valmistettuja 
perussarjan raitiovaunuja, raitiovaunut nrot 403 – 440, kalliimmaksi, mi-
kä merkitsee, että Transtechin tulisi Hankintasopimuksen edellä tarkoi-
tetun velvoitteen vuoksi tehdä esisarjan raitiovaunuihin merkittäviä 
muutoksia, jotta ne täyttäisivät Hankintasopimuksessa määritetyn vaati-
muksen hyväksyttävästä samanlaisuudesta muiden perussarjan raitio-
vaunujen kanssa. Tarpeelliset korjaustyöt olisivat myös niiden laajuu-
den vuoksi pitkäkestoisia.

Edellä olevan perusteella Transtech ja HKL ovat neuvotelleet, että esi-
sarjan raitiovaunujen nrot 401 ja 402 omistusoikeus siirtyy tehtävällä 
sopimusmuutoksella takaisin Transtechille ja HKL samalla korvaa nä-
mä kaksi esisarjan raitiovaunua Transtechin toimittamilla uusilla raitio-
vaunuilla, jotka ovat täysin samanlaisia kuin muut perussarjan Artic -
raitiovaunut. Menettelyllä ei siis ole vaikutusta perussarjassa toimitetta-
vien raitiovaunujen kokonaismäärään. Osapuolet sopimusmuutoksella 
vain sopivat, miten esisarjan raitiovaunut tulee toimittaa lopullisesti sa-
manlaisina kuin muut perussarjan raitiovaunut Hankintasopimuksen eh-
tojen mukaisesti.

Raitiovaunujen nrot 401 ja 402 korvaaminen perussarjan sarjassa val-
mistettuja raitiovaunujen kanssa samanlaisilla raitiovaunuilla aikataulu-
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tetaan sillä tavoin, että HKL koko ajan varmistaa, että vuosina 2018 ja 
2019 HKL:llä on käytettävissä riittävä määrä raitiovaunukalustoa liiken-
teen hoitamista varten, vaikka kaikki Variotram -raitiovaunut nyt poistu-
vat vuoden 2019 alusta liikenteestä. 

Tehtävällä lisäsopimuksella Transtechille palautettavien kahden esisar-
jan raitiovaunun hyvityshintaa (takaisinostohintaa) määritettäessä on 
otettu huomioon seuraavat seikat:

 Lähtökohtana on ollut raitiovaunujen alkuperäinen hankintahinta
 Raitiovaunujen nrot 401 ja 402 hyvityshinnan vähennyksenä on 

otettu huomioon niiden matkustajaliikenteeseen käyttöajalta laskettu 
pääoma-arvon vähennys (poisto)

 Raitiovaunujen nrot 401 ja 402 hyvityshinnan vähennyksenä on 
otettu huomioon HKL:n hyväksi tullut ko. raitiovaunujen takuuajan 
huolto Hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti

 Raitiovaunujen nrot 401 ja 402 hyvityshinnan lisäyksenä on otettu 
huomioon HKL:n hyväksi sopimusjärjestelystä tuleva sovittu kerta-
korvaus.

Edellä olevan perusteella HKL saa hyvityksenä esisarjan raitiovaunuis-
ta nrot 401 ja 402 kummastakin 2.216.667 euroa (alv 0 %) eli yhteensä 
4.433.333 euroa (alv 0 %). 

Vastaavasti HKL maksaa esisarjan raitiovaunut korvaavista uusista rai-
tiovaunuista Hankintasopimuksen mukaisen hankintahinnan (hintataso 
3/2018) yhteensä 2.760.289,00 euroa (alv 0 %) ja kaikkine perussarjan 
raitiovaunuihin tilattuine lisätöineen 80.132,00 euroa (alv 0 %) yhteensä 
2.840.421 euroa (alv 0 %).

Edellä olevan perusteella HKL:n maksettavaksi jää tehtävän lisäsopi-
muksen perusteella 0,63 milj. euroa/raitiovaunu (alv 0 %) eli yhteensä 
1,26 milj. euroa (0 %), kun molemmat esisarjan raitiovaunut edellä se-
lostetun sopimusjärjestelyn mukaisesti korvataan Transtechin toimitta-
milla uusilla perussarjan raitiovaunujen kanssa täysin samanlaisilla rai-
tiovaunuilla.

HKL:n tietojen mukaan Transtechin tarkoituksena on myydä raitiovau-
nut hankkimalleen ulkopuoliselle asiakkaalle.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Teemu Niippa, kalustoinsinööri, puhelin: 310 35916

teemu.niippa(a)hel.fi
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
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yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Kalustoinsinööri
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§ 106
Talous- ja palkkahallinnon palvelujen hankkiminen Helsingin kau-
pungin taloushallintopalveluilta

HEL 2017-004177 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin 
liikenneliikelaitoksen tilaamaan Helsingin kaupungin taloushallintopal-
velu –liikelaitokselta (Talpa) talous- ja palkkahallinnon palveluita ajalla 
1.1.2018 - 31.12.2019 yhteensä enintään 750.000,00 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.  

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg(a)hel.fi
Ann-Mari Tiainen, hankinnan valmistelija, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Sopimussihteeri
Kirjanpito
Hallintojohtaja
Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpalvelusihteeri
Hankintasuunnittelija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja palkkahallinnon palveluita tilataan Helsingin kaupungin ta-
loushallintopalvelu –liikelaitoksen (Talpa) ja HKL, Liikennelaitos –liike-
laitos välisen, toistaiseksi voimassaolevan palvelusopimuksen mukai-
sesti. Sopimus tuli voimaan 1.4.2017.
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Hankinta suoritetaan kaupungin sisäisenä palveluhankintana. 

Aiemmat päätökset:
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 11.4.2017, 1 § 64                
500.000,00 euroa

Tämän päätöksen jälkeen talous- ja palkkahallinnon palveluita on tilattu 
Talpasta yhteensä 1.250.000,00 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg(a)hel.fi
Ann-Mari Tiainen, hankinnan valmistelija, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Sopimussihteeri
Kirjanpito
Hallintojohtaja
Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpalvelusihteeri
Hankintasuunnittelija

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 11.04.2017 § 64

HEL 2017-004177 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n teke-
mään toistaiseksi voimassaolevan palvelusopimuksen talous- ja palk-
kahallinnon palveluista Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu –liike-
laitoksen (Talpa) kanssa 1.4.2017 alkaen, siten että palvelusopimuksen 
mukaisten palvelujen vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat enintään 
500.000,00 euroa (tasossa 2017).
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Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg(a)hel.fi
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§ 107
Hankinta, Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien 
rakennusurakan tilaaminen, Liikennelaitos

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin 
liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitio-
tien sähkönsyöttöasemien:

-rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.800,00 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

-LVI-urakan ISS Palvelut Oy:ltä 71.865,00 euron arvonlisättömään ko-
konaishintaan.

-sähköurakan Sähköarina Oy:ltä 98.300,00 euron arvonlisättömään ko-
konaishintaan.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan 
liittyviä kaivuutöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla 
(alv 0 %). 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään hankin-
taan ja hankinnan ehtoihin vähäisiä muutoksia hankinnan kestäessä 
esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.

Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennus-, 
LVI- ja sähköurakan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 
1.118.965,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
Artturi Lähdetie
yksikön johtaja

Lisätiedot
Pekka Korpela, projektipäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi
Tuomas Alakurtti, hankinnan valmistelija, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Projektipäällikkö Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Hankinta-asiantuntija Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde on Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöt-
töasemien rakennusurakat.

Avoin menettely

HKL järjesti rakennusurakasta tarjouskilpailun (10H18, 11.4.2018) Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemat.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvot alittavaa avointa me-
nettelyä. Menettelyssä kenellä tahansa oli oikeus pyytää tarjouspyyntö-
asiakirjoja ja osallistua tarjouskilpailuun.

Tarjouspyyntö

Tarjousasiakirjojen määräaika oli 4.5.2018 kello 12:00 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraaviin urakoihin seuraa-
vilta tarjoajilta:

Rakennusurakka
- Oy Rakennuspartio
- Rakennus Oy Seppo Turunen

LVI-urakka
- MM Talotekniikka Oy
- ISS Palvelut Oy

Sähköurakka
- Sähköarina Oy
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Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

Tarjoajien soveltavuuden tarkistaminen
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoa-
jan edellytykset suoriutua Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkön-
syöttöasemien rakennusurakasta tarjouspyynnössä esitettyjen vaati-
musten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena 
oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavalta 
urakalta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnös-
sä ja sen liitteissä.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailu tehtiin niiden tarjousten osalta, jotka täyttivät tarjoa-
jille ja tarjouksille asetetut vaatimukset. Tarjousten ratkaisuperusteena 
oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan osuus oli 100 %.

Halvimman hinnan antanut ehdokas valitaan urakoitsijaksi. Tarjous-
pyynnön laatukriteerit asetettiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksik-
si, eikä niitä näin ollen otettu mukaan vertailutekijöiksi.

Esittelijä
Artturi Lähdetie
yksikön johtaja

Lisätiedot
Pekka Korpela, projektipäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi
Tuomas Alakurtti, hankinnan valmistelija, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Hankinta Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Projektipäällikkö Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Hankinta-asiantuntija Liite 1
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§ 108
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 25.4.2018 § 89, asia/8

Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma
HEL 2016-014135 T 08 00 02

Kvsto 25.4.2018 § 90, asia/9

Pasilan Postipuiston asemakaavan muuttaminen (nro 12475, maalii-
kennekeskus)
HEL 2014-003386 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 16.5.2018 § 102, asia/5

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjel-
ma) seurantaraportti 2018
HEL 2015-013121 T 10 01 00

Kvsto 16.5.2018 § 105, asia/8

Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12452, 
Svinhufvudintie 1)
HEL 2015-008157 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 7.5.2018 § 276, asia/3

V 16.5.2018, Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttaminen 
(nro 12452, Svinhufvudintie 1)
HEL 2015-008157 T 10 03 03

Khs 7.5.2018 § 278, asia/5

V 16.5.2018, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 
(AM-ohjelma) seurantaraportti 2018
HEL 2015-013121 T 10 01 00

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Keha_2018-04-25_Kvsto_8_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Keha_2018-05-16_Kvsto_10_Pk
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Khs 7.5.2018 § 326, asia/54

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 18.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 3.5.2018
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 14.5.2018 § 330, asia/4

V 30.5.2018, Matalalattiaisten raitiovaunujen hankesuunnitelman hy-
väksyminen
HEL 2018-003609 T 08 00 02

Khs 14.5.2018 § 349, asia/23

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP, Sustainable Urban Mo-
bility Plan)
HEL 2017-011585 T 08 00 00

Linkki pöytäkirjaan

Khs 21.5.2018 § 364, asia/7

Katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet
HEL 2018-003126 T 00 01 04 00

Linkki pöytäkirjaan

Khs 28.5.2018 § 372, asia/3

V 13.6.2018, Kaarelan Puustellintie 1:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12474)
HEL 2016-012437 T 10 03 03

Khs 28.5.2018 § 386, asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 21.
===

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Keha_2018-05-07_Khs_19_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Keha_2018-05-14_Khs_20_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Keha_2018-05-21_Khs_21_Pk
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johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 23.5.2018
===

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Keha_2018-05-28_Khs_22_Pk
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§ 109
Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokun-
nan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 20 – 22/2018, ettei ota/esittele 
otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yk-
siköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja § 39
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja § 11  
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja  
Infra ja kalusto, yksikön johtaja § 83 – 96   
Kunnossapito, yksikön johtaja § 29 – 30   
Liikennöinti, yksikön johtaja  

  

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 110
Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen 
periaatteet Helsingissä

HEL 2018-005516 T 08 01 03

Päätös

Poistettiin.

Käsittely

Esittelijä poisti asian esityslistalta.  

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.05.2018 § 92

HEL 2018-005516 T 08 01 03

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin liityntäpysä-
köinnin kehittämistavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajausten periaat-
teet HKL:n hallinnassa olevilla liityntäpysäköintialueilla esityksen mu-
kaisesti.

Käsittely

31.05.2018 Pöydälle

Palautusehdotus:
Stefan Loman: Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aika-
rajauksen periaatteet Helsingissä esityksessä ei ole lähdetty selvittä-
mään liityntäpysäköintipaikkojen maksuttomuutta sekä liityntäpysäköin-
tipaikkojen vähentämistä ydinkeskustassa. Liityntäpysäköintiä pyritään 
ohjaamaan etäämmäs ruuhkavyöhykkeestä, jolloin olisi luontevaa sel-
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vittää ydinkeskusta-alueen liityntäpysäköintipaikkojen määrän vähentä-
mistä. Nyt esitelty kehittämissuunnitelma muuttaa liityntäpysäköintiä 
maksulliseen suuntaan ja vaikuttaa kaupunkiympäristöön laajemmin.

Jo nyt tiedetään, että osa liityntäpysäköintipaikoista ovat ruuhkaisia. 
Ruuhkaisille alueille tulisi esityksen mukaan myös erillinen maksu. 
Huolena on se, että ihmiset etsivät lähialueiden katualueilta ilmaisia py-
säköintipaikkoja. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen autoiluun asuina-
lueiden sivukaduilla ja lisätä ns. villiä pysäköintiä. Tämä voi johtaa laa-
jempaan pysäköinnin maksullisuuteen Helsingissä.

Lisäselvitystä tarvitaan pysäköinnin kokonaisuudesta pääkaupunkiseu-
dulla sekä kehyskunnissa. Olisi hyvä selvittää eri ilmasuuntien ja pääsi-
sääntuloväylien liityntäpysäköintipaikkojen riittävyyttä lähivuosille. Voi-
siko jatkossa olla enemmän isompia ja keskitetympiä liityntäpysäköinti-
paikkoja kaupungin reuna-alueilla ja liikenteen solmukohdissa?

Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelmassa voisi aikarajausta kiristää 
alle 12h kaikilla liityntäpysäköintipaikoilla sekä velvoittaa pysäköintikie-
kon käyttöön. Nämä toimenpiteet itsessään voivat vaikuttaa positiivi-
sesti liityntäpysäköintipaikkojen saatavuuteen. Aikarajauksen kiristämi-
nen mahdollisesti vähentäisi autojen säilyttämistä liityntäpysäköintipai-
koilla. Kehittämistoimenpiteet ovat erittäin kannatettavia, jotka liittyvät 
liityntäpysäköinnin opasteiden ja viestinnän parantaminen yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa, reaaliaikaisen informaation ja laskentatie-
don kehittäminen, ja aikarajauksen periaatteiden laatiminen. Ydinvyö-
hykkeellä pyöräpysäköinti on ensisijainen liityntäpysäköintimuoto.

Kehittämissuunnitelman yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuuksia ja 
edellytyksiä kaupunkipyöräverkoston pyöräpysäköinnin sijoittamisesta 
autojen liityntäpysäköinnin yhteyteen. Liityntäpysäköinnin käyttäjälle tä-
mä toisi enemmän valinnanmahdollisuuksia.
Liityntäpysäköinti tarvitsee kehittämistä ja kehittymistä. Uudelleen val-
mistelun yhteydessä valtaosa kehityssuunnitelman pääkohdista säilyy. 
Mielestäni tässä asiassa ei pidä ottaa liian suurta harppausta etenkään 
maksulliseen suuntaan. Liityntäpysäköinnin uudistaminen lähivuosina 
ja sen tuomat kokemukset näyttävät sen, että pitääkö tulevaisuudessa 
ylipäätään siirtyä maksulliseen vaihtoehtoon. Lisäksi tulisi arvioida va-
jaalla käytöllä olevien liityntäpysäköintipaikkojen kohtalo.

Stefan Lomanin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Stefan Loman ilmoitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa: 

Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen peri-
aatteet Helsingissä ei ole lähdetty selvittämään liityntäpysäköintipaikko-
jen maksuttomuutta sekä liityntäpysäköintipaikkojen vähentämistä ydin-
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keskustassa. Liityntäpysäköintiä pyritään ohjaamaan etäämmäs ruuh-
kavyöhykkeestä, jolloin olisi luontevaa selvittää ydinkeskusta-alueen lii-
tyntäpysäköintipaikkojen määrän vähentämistä. Nyt esitelty kehittämis-
suunnitelma muuttaa liityntäpysäköintiä maksulliseen suuntaan ja vai-
kuttaa kaupunkiympäristöön laajemmin.

Jo nyt tiedetään, että osa liityntäpysäköintipaikoista ovat ruuhkaisia. 
Ruuhkaisille alueille tulisi esityksen mukaan myös erillinen maksu. 
Huolena on se, että ihmiset etsivät lähialueiden katualueilta ilmaisia py-
säköintipaikkoja. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen autoiluun asuina-
lueiden sivukaduilla ja lisätä ns. villiä pysäköintiä. Tämä voi johtaa laa-
jempaan pysäköinnin maksullisuuteen Helsingissä.

23.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 98, 108, 109 ja 110 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 99 ja 100 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta 
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 101, 102, 103, 104, 105 ja 107 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika
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Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla
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 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
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Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä
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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

4
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 106 §.
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Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Laura Rissanen
puheenjohtaja

Anu Suoranta
puheenjohtaja

Rain Mutka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tuomo Luoma Leo Stranius

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 25.06.2018.


