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§ 117
Roihupellon bussivarikon rakentaminen

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensä enintään 4.000.000,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta siten, että

 Suunnittelu tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta suunnittelijoilta 
Ramboll Finland Oy:ltä, VR Track Oy:ltä (nyk. NRC Group Finland 
Oy) ja Sito Oy:ltä (nyk. Sitowise Oy) 400.000,00 eurolla (alv 0 %)

 Toteutus tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta toteuttajilta YIT 
Rakennus Oy:ltä (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy:ltä (nyk. NRC 
Group Finland Oy) 3.600.000,00 eurolla (alv 0 %) 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Roihupellon bussi-
varikon suunnittelun ja rakentamisen aikaisia lisä- ja muutostöitä yh-
teensä enintään 400.000,00 eurolla (alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon 
bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen kokonaiskustannuksista.  

Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa, että Roihupellon bussivarikon 
toteuttamiseen sovelletaan allianssisopimuksien ehtoja. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288
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Projektijohtaja
Projektipäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kyse on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 §:ssä säädetyistä 
palveluita ja rakennusurakoita koskevien kynnysarvojen alittavista pal-
velu- ja rakennusurakkahankinnoista. 

Raide-Jokeri-projekti on päätetty toteuttaa yhtenä projektiallianssina. 
Allianssi muodostettiin suunnittelijoiden ja toteuttajien valinnan jälkeen 
(HKL:n johtokunnan hankintapäätökset 26 §, 29.6.2017 ja 67 §, 
26.10.2017), jolloin tilaaja, suunnittelija ja toteuttaja käynnistivät yhdes-
sä hankkeen kehitysvaiheen. Raide-Jokeri-projektin toteutusvaiheen al-
lianssisopimus allekirjoitettiin 22.5.2019.

Hankinta toteutetaan osana Raide-Jokeri-projektiin valittujen edellä 
mainittujen osapuolien kanssa tehtyjä Raide-Jokeri-projektin kehitys-
vaiheen allianssisopimusta ja Raide-Jokeri-projektin toteutusvaiheen 
allianssisopimusta. Roihupellon bussivarikon rakentaminen toteutetaan 
Raide-Jokerin liittyvänä hankkeena. Liittyvillä hankkeilla tarkoitetaan 
sellaisia Raide-Jokeriin kuulumattomia töitä, jotka sijoittuvat Raide-Jo-
kerin välittömään läheisyyteen ja joiden toteuttaminen ajoittuu Raide-
Jokerin rakentamisen yhteyteen. Nämä Raide-Jokerin rakentamiseen 
kuulumattomat, mutta siihen liittyvät työt on tarkoituksenmukaista to-
teuttaa Raide-Jokeri-allianssin toimesta.  

Bussivarikko siirretään Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelmassa 
esitettyyn sijaintiin nykyiseltä paikaltaan, jotta tontille voidaan rakentaa 
Raide-Jokerin raitiovaunuvarikko. Korvaavan bussivarikon rakentami-
nen tukee Helsingin itäisten osien joukkoliikenteen järjestämistä koko-
naistaloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Roihupellon bussivarikon suunnittelu ja toteutus on HKL:n kannalta jär-
kevintä ja kustannustehokkainta tilata Raide-Jokerin allianssilta Raide-
Jokeri-hankkeen kokonaisaikataulun vuoksi. Bussivarikon toteutuksen 
aikataulu on kiinteästi yhteydessä Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon to-
teuttamisen kanssa. Bussivarikko on rakennettava valmiiksi ennen kuin 
raitiovaunuvarikon rakentaminen voidaan aloittaa. Kumpikin varikoista 
on siis kriittisellä polulla Raide-Jokeri-hankkeen käyttöönoton kanssa. 
Varikoiden rakentamisen aikataulut ovat haastavia. 

Hankepäätökset:
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päätöksellä 49 § (21.3.2019) päät-
tänyt hyväksyä Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelman esityksen 
mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnit-
telun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 4,6 
milj. euroa (alv 0 %) marraskuun 2018 kustannustasossa.

Helsingin kaupunginvaltuusto on päätöksellä 100 § (13.3.2019) päättä-
nyt Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 
Helsingin kaupungin osalta liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityksen 
31.1.2019 mukaisesti siten, että pikaraitiotien infrastruktuurin kokonais-
kustannusarvio on yhteensä 386 milj. euroa (MAKU-indeksi 106,0 mar-
raskuu 2018, kun 2015=100) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuk-
sista 209 milj. euroa, kun valtion osuus kustannuksista on yhteensä 84 
milj. euroa.

Helsingin kaupunginvaltuusto on päätöksellä 178 § (15.6.2016) päättä-
nyt kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Raide-Joke-
rin hankesuunnitelman Helsingin kaupungin osalta liikennelaitos –liike-
laitoksen johtokunnan esityksen 14.4.2016 mukaisesti siten, että han-
kesuunnitelman mukaisen pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskus-
tannusarvio on yhteensä 275 milj. euroa (MAKU-indeksi 110,6, huhti-
kuu 2015) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 123,9 milj. eu-
roa (alv 0 %, MAKU huhtikuu 2015) kun valtion osuus kustannuksista 
on yhteensä 84 milj. euroa.
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