
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 1 (3)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/15
13.06.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

§ 111
Laajasalon raitiovaunuvarikon hankesuunnittelun hankinta

HEL 2019-006449 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Laajasalon raitiovaunuvarikon han-
kesuunnitelman laadintaan liittyvät suunnittelutehtävät yhteensä enin-
tään 399.714,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraa-
vasti:

 Arkkitehti-, liikenne- ja rakennesuunnittelun Anttinen Oiva Arkkiteh-
dit Oy:ltä tarjouksen 2.5.2019 mukaisesti yhteensä enintään 
204.764,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaa

 LVIAS- ja energiasuunnittelun Sweco Talotekniikka Oy:ltä tarjouk-
sen 30.4.2019 mukaisesti yhteensä enintään 158.000,00 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan 

 Pohja- ja esirakennesuunnittelun Sipti Oy:ltä tarjouksen 30.4.2019 
mukaisesti yhteensä enintään 10.000,00 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan

 Melun, tärinän ja runkomelun torjuntasuunnittelun Akukon Oy:ltä yh-
teensä enintään 14.500,00 euron arvonlisäverottomaan kokonais-
hintaa

 Paloteknisen suunnittelun KK-Palokonsultti Oy:ltä yhteensä enin-
tään 12.450,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan Laaja-
salon raitiovaunuvarikon hankesuunnitelman laadintaan liittyviä lisätöitä 
edellä mainituilta toimittajilta yhteensä enintään 60.000,00 eurolla (alv 0 
%).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459

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

mauri.koski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Projektipäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta käsittää Reposalmen hybridikorttelin viitesuunnitelman pohjal-
ta tehtävän raitiovaunuvarikon osuutta koskevan hankesuunnittelun. 
Hankesuunnitelmassa täsmennetään edelleen viitesuunnittelun aikana 
muodostettua kustannusarviota raitiovaunuvarikon rakentamiskustan-
nuksista. Tavoiteaikataulu hankesuunnitelman käsittelylle johtokunnas-
sa ja edelleen hyväksynnälle kaupunginvaltuustossa on vuonna 2020.

HKL:n johtokunta valitsi 5.4.2018, 54 §, Laajasalon hybridivarikon ark-
kitehtuurikilpailun voittajaksi nimimerkillä ’Scapes’ jätetyn ehdotuksen 
kilpailun tuomariston arvostelupöytäkirjan mukaisesti. Samalla johto-
kunta lisäksi päätti, että varikon toteutukseen liittyvät jatkotoimeksian-
not (varikon hankesuunnitelman laadinta ja varikon toteutussuunnitel-
ma) voidaan tilata suorahankintana kilpailun voittaneelta työryhmältä 
kuitenkin niin, että päätös hankkeen jatkosuunnittelusta päätetään vielä 
erikseen johtokunnassa.

Edelleen HKL:n johtokunta oikeutti 17.1.2019, 7 §, HKL:n Laajasalon 
hybridivarikon hankkeeseen ryhtymisen ja jatkamaan hankkeen suun-
nittelua. Viitesuunnittelun tässä vaiheessa varikon alustava kustannu-
sarvio ei sisältänyt varikon raiteita tai muuta raideliikennetekniikkaa ja -
laitteita.

Nyt tilattavista hankesuunnittelun laadintaan liittyvistä suunnittelutehtä-
vistä Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:ltä tilattavat arkkitehti-, liikenne ja ra-
kennesuunnittelu tilataan edellä mainitun johtokunnan 5.4.2018 teke-
män päätöksen mukaisesti kilpailun voittaneelta työryhmältä. Hankin-
nan suorahankintaperusteena on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 
43 §, 2. mom. kohta 9.

Muut hankesuunnittelun laadintaan osallistuvat toimittajat ovat osallis-
tuneet Reposalmen hybridikorttelin viitesuunnitelman laadintaan, joten 
myös hankesuunnittelu on tarkoituksenmukaista tilata kyseisiltä toimit-
tajilta. Tilausten arvo alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen tava-
roiden ja palveluiden hankintoja koskevan kynnysarvon. 
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