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§ 118
Erottajan raitiovaunujen sähkönsyöttöaseman muutostyön suunnit-
telun ja rakentamisen hankesuunnitelma

HEL 2018-002287 T 08 00 08

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa ja hyväksyä Erottajan 
raitiovaunujen sähkönsyöttöaseman muutostyön suunnittelun ja raken-
tamisen hankesuunnitelman yhteensä enintään 1 200 000,00 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Talouspalvelut
Yksikön johtaja
Projektipäällikkö
Hankepäällikkö
Järjestelmäinsinööri

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeesta on aiempi toimitusjohtajan päätös 26.2.2018 (§ 18) Erotta-
jan sähköaseman muutos ja laajennus hankesuunnitelma, jossa koko-
naiskustannusarvio oli 700 000 euroa (alv 0 %). 

Suunnittelu- ja rakentamiskustannukset ovat tarkentuneet ja ovat nou-
semassa 1 200 000,00 euroon (alv 0 %). 
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Erottajan aluesuunnittelulla muutetaan katu- ja puistoalueita. Erottajan 
sähkönsyöttöasema (SSA) sijaitsee Stockmannin maanalaisen rampin 
vieressä. Ramppi on tarkoitus täyttää ja maanpinta tasata. SSA jää 
maan alle, joten tarvitaan kulkureitti huoltotöitä ja erillinen luukku isoja, 
laitteiston vaihtoon liittyviä töitä varten. Hankkeessa syöttöaseman kul-
kureitti rakennetaan kokonaan uusiksi. Tiloihin asennetaan tehokkaam-
pi ilmastointi maan alaisen tilan takia. Uudet laitteet joudutaan osin si-
joittamaan maanpinnalle.

Syöttöaseman laitteiston osa (keskijännitekojeisto-osin yhteinen Helsin-
gin Sähköverkko Oy:n kanssa) on käyttöikänsä päässä ja siinä on 
esiintynyt vikoja. Raitioliikenteen sähkönsyötön varmistamiseksi tarvi-
taan kojeisto uusittavaksi.

Erottajan SSA:n keskijännitelaitteisto on käyttöiän päässä ja laitteiston 
uusiminen on lähivuosien hankkeita. Kojeistossa on esiintynyt ikäänty-
misen aiheuttamia vikoja (kuluneisuus). Uusi laitteisto on muuttuneiden 
laitteistovaatimusten takia suurempi kuin vanha. Uusi laitteisto ei mah-
du entiseen tilaan: syöttöasema on pieni ja täyteen rakennettu. Tulevan 
aluerakentamisen yhteydessä voidaan nykyistä asemaa laajentaa täy-
tettävän rampin kohdalle niin että saadaan lisätilat uudelle kojeistolle. 
Samalla syöttöaseman laitteistojen tilanjakoa voidaan tilatarpeen mu-
kaan muuttaa. Mm. ilmastointi muuttuu tehokkaammaksi ja tarvitsee li-
sätilaa syöttöaseman jäädessä kokonaan maan alle. Lisätila mahdollis-
taa myös DC kojeiston laajentamisen, mikäli liikennetarpeet tulevat 
muuttumaan. Hankkeessa on kyse myös varautumisesta kasvaviin lii-
kennemääriin Mannerheimintiellä ja Erottajan alueella.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Talouspalvelut
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Projektipäällikkö
Hankepäällikkö
Järjestelmäinsinööri

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 26.02.2018 § 18

HEL 2018-002287 T 08 00 08

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen Erottajan raitiovaunu-
jen sähkönsyöttöaseman muutostyön suunnittelun ja rakentamisen 
hankesuunnitelman yhteensä enintään 700 000,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Erottajan aluesuunnittelulla muutetaan katu- ja puistoalueita. Erottajan 
sähkönsyöttöasema sijaitsee Stockmannin maanalaisen rampin vieres-
sä. Ramppi on tarkoitus täyttää ja maanpinta tasata. SSA jää maan al-
le, joten tarvitaan kulkureitti huoltotöitä ja erillinen luukku isoja, laitteis-
ton vaihtoon liittyviä töitä varten. Hankkeessa syöttöaseman kulkureitti 
rakennetaan kokonaan uusiksi. Tiloihin asennetaan tehokkaampi ilmas-
tointi maan alaisen tilan takia. Uudet laitteet joudutaan osin sijoitta-
maan maanpinnalle.

Syöttöaseman laitteiston osa (keskijännitekojeisto-osin yhteinen Helsin-
gin Sähköverkko Oy:n kanssa) on käyttöikänsä päässä ja siinä on 
esiintynyt vikoja. Raitioliikenteen sähkönsyötön varmistamiseksi tarvi-
taan kojeisto uusittavaksi.

Erottajan SSA:n keskijännitelaitteisto on käyttöiän päässä ja laitteiston 
uusiminen on lähivuosien hankkeita. Kojeistossa on esiintynyt ikäänty-
misen aiheuttamia vikoja (kuluneisuus). Uusi laitteisto on muuttuneiden 
laitteistovaatimusten takia suurempi kuin vanha. Uusi laitteisto ei mah-
du entiseen tilaan: syöttöasema on pieni ja täyteen rakennettu. Tulevan 
aluerakentamisen yhteydessä voidaan nykyistä asemaa laajentaa täy-
tettävän rampin kohdalle niin että saadaan lisätilat uudelle kojeistolle. 
Samalla syöttöaseman laitteistojen tilanjakoa voidaan tilatarpeen mu-
kaan muuttaa. Mm. ilmastointi muuttuu tehokkaammaksi syöttöaseman 
jäädessä kokonaan maan alle. Tämä tarvitsee lisätilaa.
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Lisätila mahdollistaa myös DC kojeiston laajentamisen mikäli liikenne-
tarpeet tulevat muuttumaan. Tällä varaudutaan kasvaviin liikennemää-
riin Mannerheimintiellä ja Erottajan alueella.

Lisätiedot
Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi


