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§ 178
Raitio- ja metroliikenteen vastuuvakuutusten hankinta

HEL 2018-012516 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että HKL:n raitio- ja metroliiken-
teen vastuuvakuutusjärjestely toteutetaan niin, että

 vakuutusmäärä/vahinkotapaus on 1.000.000 euroa
 HKL:n omavastuu/vahinkotapaus on 40.000 euroa

Johtokunta päätti hyväksyä tarjousten vertailun esityksen mukaisesti ja 
oikeuttaa HKL:n tekemään kokonaistaloudellisesti edullisimman tar-
jouksen antaneen If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen kanssa 
sopimukset raitio- ja metroliikenteen vastuuvakuutuksista seuraavasti:

 Sopimuskausi neljä vuotta (1.1.2019 – 31.12.2022)
 Raitioliikenteen vastuuvakuutuksen vakuutusmaksut sopimuskau-

delta ovat yhteensä 963.900 euroa (sis. vakuutusmaksuvero), lisät-
tynä sopimusehtojen mukaisilla vahinkokehitykseen perustuvilla 
vuositarkistuksilla

 Metroliikenteen vastuuvakuutuksen vakuutusmaksut sopimuskau-
delta ovat yhteensä 62.320 euroa (sis. vakuutusmaksuvero), lisätty-
nä sopimusehtojen mukaisilla vahinkokehitykseen perustuvilla vuo-
sitarkistuksilla
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu tarjouskilpailuun 40H/18 (3.10.2018), jossa If Vahin-
kovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen tarjous oli kokonaistaloudellisesti 
edullisin.

Vastuuvakuutukset kattavat HKL:lle raideliikennevastuulain (113/1999) 
mukaisen vastuun kokonaisuudessaan niiden henkilö- ja esinevahinko-
jen osalta, jotka voivat aiheutua raitio- tai metroliikenteen matkustajille 
tai muille raitio- tai metroliikennettä harjoittaessa.

Raitioliikenteen vastuuvakuutus kattaa:

 HKL:n koko raitioliikenteen (mukaan lukien raitioliikenteen korjaus- 
ja kunnossapitotyöt ja tilausajot) sekä

 matkustustapahtuman kokonaisuudessaan (mukaan lukien raitio-
vaunuun nouseminen, raitiovaunusta poistuminen ja liukastumisva-
hingot HKL:n hoitovastuulla olevilla pysäkeillä).

 vastuuvakuutuksella katettavaan raitioliikenteeseen sisältyy koko 
raitiotiejärjestelmä ja kaikki sen ylläpitoon tarvittavat liikkuvat ja kiin-
teät laitteet sekä rakennelmat, pois lukien kuitenkin uudisrakennus-
työt ennen kuin ne otetaan koeliikenteen käyttöön. 

Metroliikenteen vastuuvakuutus kattaa:

 HKL:n koko metroliikenteen (mukaan lukien metroliikenteen kor-
jaus- ja kunnossapitotyöt ja tilausajot) sekä

 matkustustapahtuman kokonaisuudessaan, sisältäen metrosta nou-
sun, metrosta poistumisen sekä matkustajille tai muille osapuolille 
aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot HKL:n hoitovastuulla olevilla 
metroasemilla.

 HKL:n hoitovastuu koskee kaikkia henkilöliikennekäytössä olevia 
metroasemia (ei sis. länsimetron 2. vaiheen metroasemia).
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Hankinnan kulku

Hankintailmoitus

HKL käynnisti hankinnan julkaisemalla hankintailmoituksen Hilma-ilmoi-
tuskanavassa 5.10.2018 tunnuksella 2018-020540 ja Euroopan unionin 
virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 6.10.2018 tun-
nuksella 2018/S 193-437545. Hankintamenettelynä käytettiin erityisalo-
jen hankintalain (1398/2016) mukaista avointa menettelyä. Tarjoukset 
tuli jättää 5.11.2018 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraavilta tarjoajilta:

 If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
 OP Vakuutus Oy

Tarjousten käsittely

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoa-
jan edellytykset suoriutua urakan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esi-
tettyjen vaatimusten mukaisesti.

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

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

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen ja OP Vakuutus Oy:n tar-
joukset täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten vertailu

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edulli-
suus siten, että halvimman hinnan painoarvo oli 100 %. Tarjoajille ja 
tarjouksille asetetuilla pakollisilla vaatimuksilla varmistettiin tarjoajan 
edellytykset palvelun suorittamiseen HKL:n vaatimusten mukaisesti.

HKL pyysi tarjouksia tarjouspyynnössä määritellyille vakuutusmäärä- ja 
omavastuuvaihtoehdoille. Tarjouspyynnön mukaisesti HKL on varannut 
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oikeuden valita pyydetyistä vakuutusmäärä- ja omavastuuvaihtoehdois-
ta sopivimmaksi katsomansa vaihtoehdot.

If Vahinkovakuutusyhtiö, Suomen sivuliikkeen tarjous oli halvin kaikissa 
pyydetyissä vakuutusmäärä- ja omavastuuvaihtoehdoissa.

Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi
Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34904

mauri.koski(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Liikennetyönjohtaja Liite 1
Hankinta-asiantuntija Liite 1
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, lii-

kenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.


