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142 Asia/18 HKL:n hallinnoimien Länsimetron metroasemien ja metrojunien sii-
vouspalvelun ensimmäinen optiokausi

143 Asia/19 HKL:n kiinteistöissä suoritettavien lvi-huoltokirjan mukaisten tarkastus-
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§ 126
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 varapuheenjohtaja Suoran-
nan ja jäsen Suttonin sekä varatarkastajiksi jäsenet Luoman ja Hillma-
nin.

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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§ 127
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten osallistuminen Paikal-
lisliikennepäiville 26. - 27.9.2019

HEL 2014-009930 T 01 02 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa johtokunnan jäsenet 
tai varajäsenet osallistumaan Paikallisliikennepäiville Vantaalla 26. – 
27.9.2019 siten, että osallistujille maksetaan osallistumismaksu ja muut 
asianmukaiset korvaukset.

Käsittely

Päätösehdotuksesta poistettin sana "nimeämänsä"

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa nimeämänsä johto-
kunnan jäsenet tai varajäsenet osallistumaan Paikallisliikennepäiville 
Vantaalla 26. – 27.9.2019 siten, että osallistujille maksetaan osallistu-
mismaksu ja muut asianmukaiset korvaukset.

Esittelijän perustelut

Suomen Paikallisliikenneliitto r.y. pitää paikallisliikennepäivät 26. – 
27.9.2019 Vantaalla.

Paikallisliikennepäivät kokoavat kattavasti Suomen kaupunkiliikenteen 
ammattilaiset, asiantuntijat, johtajat ja päättäjät keskustelemaan ja ha-
kemaan uusia ideoita kaupunkiliikenteen kehittämiseksi. Teemoista 
voidaan tänä vuonna mainita erityisesti seuraavat:

 Kestävien kaupunkien ja valtakunnan verkon suunnittelu
 Kestävän liikennejärjestelmän tekeminen
 Liikenteen käyttövoimat muutoksessa
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 Ratikka, lentoasema liikennemuotojen solmupisteenä ja junaliiken-
teen kilpailutusperiaatteita

 Asiakaslähtöisyys ja parempi palvelu, uudet maksamisen tavat

Asiantuntijaluentojen lisäksi Vantaalla järjestetään joukkoliikennealan 
palvelu- ja tuotenäyttely.

Paikallisliikennepäivien osallistumismaksu on 430 euroa/henkilö (+alv).

Paikallisliikennepäivien ohjelma

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.08.2018 § 112

HEL 2014-009930 T 01 02 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa nimeämänsä johto-
kunnan jäsenet tai varajäsenet osallistumaan Paikallisliikennepäiville 
Turussa 27. – 28.9.2018 siten, että osallistujille maksetaan osallistu-
mismaksu ja muut asianmukaiset korvaukset

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.06.2015 § 107

HEL 2014-009930 T 01 02 02 00

Päätös

https://paikallisliikenneliitto.fi/tapahtuma/tule-paikallisliikennepaiville-26-27-9-2019-vantaalle/
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa johtokunnan jä-
senet tai varajäsenet osallistumaan Paikallisliikennepäiville Jyväskyläs-
sä 17. – 18.9.2015 siten, että osallistujille maksetaan osallistumismak-
su ja muut asianmukaiset korvaukset.

21.08.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi
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§ 128
HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2019

HEL 2019-005353 T 02 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n osavuo-
sikatsauksen 1.1. – 30.6.2019.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL_osavuosikatsaus_Q2_2019_22.8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

HKL:n tavoiteohjelman kehittämisohjelmat

Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 hyväksyttiin 27.9.2017 kaupun-
ginvaltuustossa. Joukkoliikenteen pitkän aikajänteen kehittämisnäky-
mien kannalta olennaista ovat mm. tavoitteet kestävän liikkumisen 
edistämiseksi sekä linjaukset Vihdintien ja Tuusulanväylän kaupunkibu-
levardien ja Malmin raitiotien suunnittelusta. HKL:n valintoja suuntaa 
myös Helsingin kaupungin tavoite edistyksellisyydestä digitalisaation 
hyödyntämisessä.  

Helsingin kaupunkistrategian lisäksi HKL:n tavoiteohjelma vuosille 
2016 – 2024 luo perustaa HKL:n toiminnan kehittämiselle. Tavoiteoh-
jelmassa määritellään HKL:n strategiset tavoitteet ja näitä toteuttavat 
toimenpidekokonaisuudet eli kehitysohjelmat. Vuoden 2019 ensimmäi-
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sellä neljänneksellä HKL:n toimintaa on kehitetty henkilöstöohjelman, 
turvallisuuden kehittämisohjelman, operatiivisen tehokkuuden kehity-
sohjelman ja omaisuuden hallinnan kehitysohjelman avulla. 

Vuoden 2019 toiminnassa keskeinen tavoite on henkilöstön hyvinvoin-
nin parantaminen. Henkilöstöohjelmassa tätä tavoitetta toteutetaan nel-
jällä toimenpidealueella, jotka ovat arjen työn sujuvuus, työ ja ergono-
mia, työkykyriskin minimointi sekä syrjinnän nollatoleranssi. HKL on 
myös alkuvuonna 2019 käynnistänyt reilun vuoden mittaisen Samalla 
radalla –hankkeen, jonka tavoitteina ovat työhyvinvoinnin parantaminen 
ja organisaatiokulttuurin kehittäminen. Hankkeeseen sisältyy poikkeuk-
sellisen laaja (9 pv/hlö) esimiesvalmennus kaikille HKL:n esimiehille.

Turvallisuuden kehitysohjelman kautta HKL parantaa toimintamallejaan 
liikenteessä, varikoilla, työmailla, kalustossa ja infrastruktuurissa. Työ-
turvallisuuteen liittyen uudet työvaatteet kunnossapitoon hankittiin ja 
LEAN –koulutukset järjestettiin kaikissa kaluston kunnossapidon tii-
meissä. Turvallisuus kuuluu kaikille –kiertue useissa HKL:n toimipis-
teissä toteutui ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Riskien hallinnassa 
käytettävän RamRisk –ohjelmiston käyttöönotto ja riskien käsittely on 
jatkunut koko HKL:n tasolla.

Turvallisuustyön perusteita määrittää sääntely kaupunkiraideliikenne-
laissa, liikennepalvelulaissa ja raideliikennelaissa. Viranomaissääntelyn 
lähtökohtana on itsevalvonta, joka perustuu HKL:n turvallisuusjohtamis-
järjestelmään. Turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä HKL ylläpitää ja 
kehittää jatkuvasti. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) auditoi sään-
nöllisesti HKL:n toimintaa ja seuraava auditointi on syyskuussa 2019. 
Edellisessä auditoinnissa todettujen poikkeamien osalta HKL:llä toimitti 
tiedot korjaavista toimenpiteistä Traficomille toukokuussa 2019.

Operatiivisen tehokkuuden kehitysohjelmalla tavoitellaan HKL:n liiken-
teen hoidon ja sitä tukevien toimintojen tehostamista. Tehostamistarve 
vaihtelee merkittävästi toiminnoittain. Vuoden 2016 tasoon verrattuna 
HKL on jo vuositasolla tehostanut toimintaansa 7,6 milj. eurolla ja lisäk-
si kustannustehokkuutta parantavia toimia on toteutuksessa parhaillaan 
3 milj. euron mittaluokassa. 

Omaisuuden hallinnan kehitysohjelma liittyy HKL:n rooliin Helsingin 
joukkoliikenteen infrastruktuurin sekä metro- ja raitioliikenteen kaluston 
omistajana, kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Olemassa oleva omaisuus on 
mittava ja HKL:n tekemät korvaus-, ylläpito- ja uudisinvestoinnit pää-
sääntöisesti 100-200 milj. euroa vuodessa. Vastuu investointien toteut-
tamisesta tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla on suuri. Omai-
suuden hallinnan kehitysohjelmalla HKL etsii keinoja mm. nykyisen 
omaisuuden ylläpidon laadun ja kustannustehokkuuden tarkoituksen-
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mukaiseen hallintaan, joukkoliikenneinfrastruktuurin mahdollistaman tu-
lovirran kasvattamiseen luomalla mahdollisuuksia eri palveluiden kehit-
tämiseen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa sekä uusinvestointien 
aiempaa korkeatasoisempaan kustannusohjaukseen ja laadunhallin-
taan. 

HKL:n hallintomalliselvitys

Kansliapäällikön asettama HKL:n hallintomuotoselvitystyö kaupungin-
kanslian ja HKL:n yhteistyössä käynnistyi tammikuussa ja työ valmistui 
kesäkuussa. Työ päätyi esittämään HKL:n yhtiöittämistä yhtenä koko-
naisuutena. Kokonaisvaltaisena infrasta, kalustosta ja liikenteestä vas-
taavana yhtiönä HKL voi tuottaa yhteiskunnalle mahdollisimman suuren 
arvon mm. eri toimintojen välisiä synergioita hyödyntäen. Yhtiömuo-
dossa HKL pystyisi myös palvelemaan kaupunkiraideliikenteen seudul-
listumisen tarpeita paremmin. Metro ulottuu jo Espooseen, Raide-Joke-
ri tuo Espooseen ratikan ja Vantaalla on vahva käsitys raitiolinjan to-
teuttamisesta Vantaalle 2020-luvulla. Mahdollisen yhtiöittämisen käsit-
tely poliittisissa elimissä tapahtunee syksyn 2019 aikana.

Raitioliikenteen liikennöintisopimus

HKL:n johtokunta jätti kokouksessaan 13.9.2018 HSL:lle tarjoutumisen 
Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöinnistä. Tarjou-
tumisessa HKL alentaa raitioliikenteen operoinnin hintaa 11 %:lla nyky-
tasosta. Tarjoutumisen kustannustasoa arvioitaessa on syytä ottaa 
huomioon HKL:n menneiden vuosikymmenten vahva panostus kustan-
nustehokkuuteen, sillä 1990-luvun puolivälin kustannustasoon verrattu-
na raitioliikenteen tuotanto on jo nykyisin 15 % edullisempaa. Vertailu-
kohtana bussiliikenteen kustannustaso on samassa ajassa kilpailutuk-
sen myötä alentunut noin 10 %. HSL:n hallitus käsitteli HKL:n tarjoutu-
mista alkukesän kokouksissaan ja jatkaa käsittelyä elo-syyskuussa. 
HKL:n tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa on, minkä päätöksen HSL 
tekee liikennöinnin järjestämistavasta. 

Länsimetro

HKL on yhteistyössä Länsimetro Oy:n kanssa kehittänyt toimintamalle-
ja länsimetron infran hallinnan hoitamiseksi niin yhteiskunnan kuin inf-
ran omistajan kannalta mahdollisimman hyvin palvelevasti. HKL hoitaa 
länsimetron infrastruktuurin kunnossapitoa ja huoltoa Länsimetro Oy:n 
kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella. Lähtökohtana yhteis-
työssä on, että kantametron ja länsimetron infra muodostavat yhden 
pääkaupunkiseudun metrojärjestelmäkokonaisuuden, jota kunnossapi-
detään ja huolletaan yhtenä kokonaisuutena. Länsimetro Oy toteuttaa 
omistajavalvontaansa mm. auditoimalla HKL:lle kuuluvia tehtäviä. HKL 
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ja Länsimetro Oy ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen länsimetron 
hallintaa ja ylläpitoa koskevan yhteistyösopimuksen päivittämisestä. 

Raide-Jokeri

Raide-Jokerin infrahankkeen allianssi sai valmiiksi kehitysvaiheen ja 
tavoitehinta infrahankkeen osalta on 386 milj. euroa ja varikon osalta 
69 milj. euroa. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Raide-Jokerin 
korotetun hankesuunnitelman enimmäishinnan ja varikon hankesuunni-
telman kokouksessaan 13.3.2019. Espoon kaupunginvaltuusto hyväk-
syi osaltaan vastaavat asiat kokouksessaan 29.4.2019. Raide-Jokerin 
raitiotiehankkeen rakentaminen alkoi touko-kesäkuussa 2019 sekä 
Helsingin että Espoon alueella useasta eri kohteesta. Rakennustyöt tu-
levat vaikuttamaan merkittävästi liikennejärjestelyihin tulevien vuosien 
aikana.

Raide-Jokerin varikon rakentamisen valmistelu alkoi samanaikaisesti 
nykyisen bussivarikon korvaavan varikon rakentamisella. Roihupellon 
metrovarikon viereen tulevan bussivarikon valmistuttua vuoden 2020 
alkupuolella, käynnistyvät varsinaiset raitiovaunuvarikon rakennustyöt.

Raide-Jokerin kalustoprojektin ensimmäisen vaunun korityöt valmistui-
vat kesäkuussa 2019. Vaunun varustelun jälkeen se siirretään koeajoja 
varten Helsingin rataverkolle huhtikuussa 2020. Loppujen 28 vaunun 
sarjatuotanto pyritään ajoittamaan siten, että vaunut valmistuvat yh-
dessä infrahankkeen valmistumisen kanssa.

Muut hankkeet ja päätökset

Kruunusillat –hankkeen allianssihankinta käynnistyi toukokuussa 2019. 
Kruunusillat –hanke on jaettu kokonaisurakkaan, joka käsittää kahden 
suurimman sillan toteuttamisen sekä allianssiurakkaan, johon kuuluu 
muu hankkeen toteutus, mm. raitiotieradan rakentaminen. Allianssito-
teuttajan valinta on tarkoitus tehdä marraskuussa 2019.

Kalasataman raitiotiehanke päätettiin myös toteuttaa allianssimallilla. 
HKL:n johtokunta teki päätöksen huhtikuussa ja toteuttavan allianssin 
kilpailuttaminen käynnistyy syyskuussa 2019.

Ruskeasuon raitiovaunuvarikon hankesuunnittelu käynnistyi tammi-
kuussa 2019. Hankepäätös on tarkoitus esitellä alkusyksystä 2019 
HKL:n johtokunnalle ja Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaostol-
le. Ruskeasuon varikon toteuttamisen jälkeen arviolta vuonna 2022 
käynnistyy Koskelan raitiovarikon perusteellinen uudistaminen. 

Artic-raitiovaunujen toisen option mukaisen 10 vaunun toimitus käyn-
nistyi loppukeväästä 2019 ja viimeiset vaunut toimitetaan lokakuussa 
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2019. Tämän jälkeen Articeja on toimitettu Helsinkiin 70 kpl ja Artic on 
HKL:n historian suurin vaunusarja. Lisäksi Saksan Schöneichessa on 
käytössä 3 täysin vastaavaa raitiovaunua. Artic-vaunuihin on alkuvuo-
den aikana toteutettu useita kuljettajan työtä helpottavia uudistuksia, 
kuten uudet istuimet sekä lämmitettävät, huurustumattomat peilikame-
rat. Myös vanhoihin nivelvaunuihin on tehty muutoksia kuljettaja ergo-
nomian parantamiseksi, mm. parantamalla ohjaamon ilmastointia uu-
della ilmastointilaitteella.

HKL:n johtokunta hyväksyi viiden uuden M300 junan hankesuunnitel-
man Kivenlahden metroliikennettä varten. HKL on käynyt alkuvuodesta 
alustavia neuvotteluja CAF:in kanssa viiden M300-junan option käyttä-
misestä. Junat toimitettaisiin vuosina 2021-2022. Myös M300-juniin on 
päätetty tehdä kuljettajien ergonomiaa kehittäviä toimenpiteitä.

M100- ja M200-metrojunien peruskorjausprojekti eteni toimittajan valin-
nalla. VR Kunnossapito valittiin junien kunnostajaksi. Ensimmäinen 
M100-juna annetaan toimittajalle peruskorjattavaksi kesällä 2019.

HKL käynnisti yhdessä HSL:n, Länsimetro Oy:n ja Espoon kaupungin 
kanssa metron kapasiteetin lisäämistä koskevan esiselvityksen. Tarkoi-
tuksena on muodostaa näkemys tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä, 
joilla varmistetaan metrojärjestelmän kapasiteetti pitkälle tulevaisuu-
teen. Toimenpide-ehdotukset vaiheineen käsittävän raportin on tarkoi-
tus valmistua alkusyksystä 2019.

HKL:n johtokunta päätti kilpailutuksen pohjalta 21.2.2019 järjestyksen-
valvonnan tilaamisesta Palmia Oy:ltä ja vartioinnin tilaamisesta Avarn 
Security Oy:ltä sopimuskaudeksi 1.11.2019-31.10.2023. 

Metron automatisointia koskevien sopimusten purkuasian käsittely on 
jatkunut Helsingin käräjäoikeudessa suullisilla käsittelyillä kesäkuun 
2019 loppuun. Käräjäoikeuden ratkaisua odotetaan viimeistään alku-
vuodesta 2020.

Kaupunkipyöräpalvelu laajeni alkuvuonna 2019 käytännössä lähes ko-
ko Kehä I:n sisäpuoliselle alueelle. Helsingin alueella on 2380 kaupun-
kipyörää ja 238 pyöräasemaa. Alkuvuonna valmistui myös kansainväli-
nen vertailututkimus kaupunkipyöristä, joka osoitti Helsingin kaupunki-
pyöräpalvelun olevan käyttöasteeltaan aivan maailman terävintä kär-
keä.

Pitkäaikaisen hallintojohtaja Yrjö Judströmin jäädessä eläkettä edeltä-
välle vuosilomalle HKL:n johtokunta päätti HKL:n tukipalveluiden uudis-
tamisesta niin, että tukipalveluyksiköt ovat Talous- ja toiminnanohjau-
syksikkö sekä Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikkö. Avoimeksi 
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asetettuun Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön johtajan tehtävään 
HKL:n johtokunta valitsi kokouksessaan 25.6.2019 Petri Lumijärven.

Suoritteet

HKL:n tuottamassa raitio-, metro- ja lauttaliikenteessä tehtiin yhteensä 
75,3 milj. matkaa tammi-kesäkuussa. Raitioliikenteessä matkoja tehtiin 
7,1 % edellisvuotta vähemmän ja metroliikenteessä 3,5 % enemmän. 
Raitioliikenteessä matkustajamäärää laskee Hämeentien muutokset. 
Suomenlinnan lauttaliikenteessä matkustajamäärä oli viime vuoden ta-
solla.

Talousarvion sitovat tavoitteet

Liikennelaitoksen ennustetaan saavuttavan vuonna 2019 sitovista ta-
voitteista kaksi (2) kahdeksasta (8). Laitoksen sitovista tavoitteista ta-
loudellisen tuloksen sekä metroliikenteen liikennöinnin luotettavuuden 
ennakoidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. 

Toiminnan kokonaiskustannusten ei ennusteta saavuttavan tavoitetta. 
HKL:n menot kasvavat enemmän kuin suoritteena käytettävä paikkaki-
lometrien määrä.

Asiakastyytyväisyyden osalta (liikennöitsijäarvosana) kevään tutkimus-
tuloksissa nähdään lievää nousua vuoden 2018 arvosanaan verrattuna. 
Erityisesti metroliikenteeseen kohdistunut aiempi epäedullinen ja nega-
tiivinen uutisointi on laantunut. Metroliikenteen asiakastyytyväisyyden 
ennustetaankin palautuvan aiemmalle hyvälle tasolle asiakkaiden luot-
tamuksen palautuessa, mutta liikennöitsijäarvosanan ennustetaan silti 
vielä toistaiseksi jäävän tavoitteesta. Raitioliikenteen arvosanoissa suu-
rin nousu näkyy kuljettajien palvelukyvyssä ja ajotavassa. Aikataulussa 
pysymisen tunne sekä kokemus opasteiden toimivuudesta sen sijaan 
on heikentynyt. Syyksi arvioidaan Hämeentien muutostyön aiheuttamat 
poikkeusjärjestelyt ja HSL:n vyöhykelippu-uudistus. Kokonaisuudes-
saan myös raitioliikenteen liikennöitsijäarvosanan ennustetaan jäävän 
tavoitteesta. 

Raitioliikenteen luotettavuuden ennustetaan jäävän tavoitteesta. Syk-
syllä 2018 alkanut lievä kuljettajapula vaikutti luotettavuuteen alkuvuo-
desta 2019. Kuljettajaresurssit ovat nyt tasapainossa ja uutta kalustoa 
on saatu linjalle odotetusti. Loppuvuoden ennustetaan sujuvan normaa-
lilla suoritustasolla.

Matkustajien kokeman järjestyksen ja turvallisuuden tunteen arvosana 
on noussut molemmissa liikennöintimuodoissa. Järjestyksenpidon nä-
kökulmasta huomattavia häiriöitä tai muutosta toiminnassa ei ole ollut, 
mutta arvosanojen ennustetaan silti jäävän tavoitteesta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 11 (107)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/3
22.08.2019

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

Henkilöstö

HKL:n henkilöstömäärä oli 1 272 henkilöä 30.6.2019 (30.6.2018: 1 
262). Vuoden 2018 lopussa henkilöstömäärä oli 1 207. Keskimäärin 
tammi-kesäkuussa henkilöitä oli 1 234, kun vastaavalla kaudella vuon-
na 2018 henkilöitä oli keskimäärin 1 229. 

Käyttötalous

Koko vuoden liikevaihtoennuste on 212,4 milj. euroa eli 11,8 milj. euroa 
vähemmän kuin tulosbudjetissa. HKL:n saama kaupungin tuki on jää-
mässä budjetoidusta tasosta 7,4 milj. euroa. Syynä on Länsimetro Oy:n 
vastikkeet, joita korvataan kaupungin tuen kautta. Vastikkeet jäävät 
selvästi budjetoidusta tasosta; LM Oy hyvittää vuonna 2018 maksettu-
jen vastikkeiden ylijäämää vuonna 2019 ja lisäksi hoito- ja rahoitusvas-
tikkeet tulevat toteutumaan talousarviossa budjetoitua pienempinä.

HSL:ltä veloitettavia infrakorvauksia on toteutumassa 3,2 milj. euroa 
budjetoitua vähemmän. Infraan liittyviä käyttömenoja on toteutumassa 
budjetoitua vähemmän. 

Menoissa palveluiden ostoja on toteumassa 44,4 milj. euroa eli 3,1 milj. 
euroa budjettia vähemmän. Ratojen profilointi on siirtymässä vuodelle 
2020, joten vuoden 2019 aikana toteutuu profiloinnin kuluja 1,0 milj. eu-
roa vähemmän kuin on budjetoitu. Myös asiantuntijapalveluita on toteu-
tumassa budjetoitua vähemmän.

Liiketoiminnan muut kulut ovat ennusteessa 23,4 milj. euroa eli 7,2 milj. 
euroa budjettia vähemmän. Länsimetro Oy:lle maksettavia yhtiövastik-
keita tullaan maksamaan selvästi budjetissa ennakoitua vähemmän.

HKL:n tilikauden tulosennuste on 1,2 (TB19: 0) milj. euroa.

Investoinnit

Kesäkuun loppuun mennessä investointimenoja on toteutunut 58,9 milj. 
eurolla. Suurimmat yksittäiset investoinnit ovat olleet Raide-Jokerin ra-
tainfran suunnittelu ja rakentaminen 21,1 milj. euroa sekä Artic-raitio-
vaunujen maksut 14,6 milj. euroa. Helsingin metron asetinlaitteen me-
noja on kirjattu 4,8 milj. euroa alkuvuoden aikana. 

Investointien nettoennuste on 151,0 milj. euroa, kun tulosbudjetin in-
vestoinnit ovat 172,6 milj. euroa. 

Tilikauden suurin investointi on Raide-Jokerin infra 36,3 milj. euroa. 
Uusia Artic-raitiovaunujen maksuja on toteutumassa 38,7 milj. euroa, 
josta tänä vuonna toimitettavien 10 raitiovaunun osuus on 19,7 milj. eu-
roa. Muita suuria investointeja ovat mm. vanhojen M100-metrojunien 
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peruskorjaus 7,9 milj. euroa ja metron kulunvalvonnan uusiminen 6,1 
milj. euroa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL_osavuosikatsaus_Q2_2019_22.8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.05.2019 § 83

HEL 2019-005353 T 02 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n osavuo-
sikatsauksen 1.1. – 31.3.2019.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 129
Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitel-
ma vuosille 2020 - 2022

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liikenneliikelaitoksen 
vuoden 2020 talousarvioesityksen ja vuosien 2020-2022 taloussuunni-
telmaesityksen sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle. 

Johtokunta toteaa, että investointibudjetin sopeuttaminen on edellyttä-
nyt kaupungin kehityksen kannalta olennaisten hankkeiden kuten Tuu-
sulanväylän kaupunkibulevardin raitioinvestointien siirtämistä kahdella 
vuodella, metron kulunvalvonnan uudistamisen ja mahdollisen automa-
tisoinnin siirtämistä eteenpäin sekä Koskelan raitiovarikon siirtämistä 
yhtiön toteuttamana kaupungin investointibudjetin ulkopuolelle.

Käsittely

Johtokunta täydensi yksimielisesti päätösehdotusta puheenjohtaja Lau-
ra Rissasen esityksestä:
"Johtokunta toteaa, että investointibudjetin sopeuttaminen on edellyttä-
nyt kaupungin kehityksen kannalta olennaisten hankkeiden kuten Tuu-
sulanväylän kaupunkibulevardin raitioinvestointien siirtämistä kahdella 
vuodella, metron kulunvalvonnan uudistamisen ja mahdollisen automa-
tisoinnin siirtämistä eteenpäin sekä Koskelan raitiovarikon siirtämistä 
yhtiön toteuttamana kaupungin investointibudjetin ulkopuolelle."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2020-2022_johtokun-
ta_22.8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 14 (107)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/4
22.08.2019

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

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä liikenneliikelaitok-
sen vuoden 2020 talousarvioesityksen ja vuosien 2020-2022 talous-
suunnitelmaesityksen sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle. 

Esittelijän perustelut

Yleistä

Johtokunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä HKL:n talousarvio- ja 
taloussuunnitelmaesitys vuosiksi 2020 - 2022. Suunnitelma sisältää ta-
voitteet, toimintasuunnitelman, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä inves-
tointi- ja henkilöstösuunnitelman. Investointisuunnitelma on tehty vuo-
sille 2020 - 2029. 

HKL:n tavoiteohjelma 2016 - 2024 hyväksyttiin HKL:n johtokunnassa 
keväällä 2016. Talousarviossa asetetut tavoitteet pohjautuvat HKL:n 
tavoiteohjelman tavoitteisiin sekä valtuuston vuonna 2017 hyväksy-
mään kaupungin strategiaan.

Kaupunginhallituksen 6.5.2019 päättämässä vuoden 2020 talousarvio-
ohjeistuksessa ja talousarvioraamissa HKL:n investointisuunnitelman 
vuosikehykseksi on asetettu enintään 150,0 milj. euroa eli 10-vuotis-
suunnitelman raamiksi enintään 1 500,0 milj. euroa. Keväällä 2019 
HKL:n tekemän alustavan vuosien 2020-2029 investointisuunnitelman 
loppusumma oli yli 2 000 milj. euroa. 

HKL on kesän aikana käynyt läpi kaupunginkanslian kanssa HKL:n in-
vestointisuunnitelmaa ja raamia. HKL esittää johtokunnalle kaupungin-
kanslian ja kaupunkiympäristötoimialan kanssa yhdessä valmistellun 
mukaisesti vuosien 2020-2029 investointisuunnitelmaa, jonka koko-
naissumma on 1 762 milj. euroa. Kaupunginhallituksen hyväksymään 
talousarvioraamiin (1 500,0 milj. euroa) on lisätty HKL:n vuosien 2017-
2018 käyttämätön investointibudjetti 167,0 milj. euroa. Lisäksi raamissa 
on huomioitu kaupunginvaltuuston keväällä 2019 hyväksymän Raide-
Jokerin hankesuunnitelman korotusvaikutus, joka on 95,0 milj. euroa 
verrattuna viime vuonna tehtyyn investointisuunnitelmaan 2019-2028.

Toimintaympäristön muutokset

HKL:n toimintaan vaikuttavat merkittävimmät toimintaympäristön muu-
tokset koskevat sekä joukkoliikenneinvestointien ajoittumista että liiken-
teen operointiliiketoiminnan kustannustehokkuutta. 

HKL mahdollistaa Helsingin seudun väestökasvun hallitun etenemisen 
ja kaupunkirakenteen tiivistämisen toteuttamalla onnistuneesti lukuisia 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 15 (107)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/4
22.08.2019

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

yhteiskunnalle tärkeitä joukkoliikenteen infrastruktuurihankkeita sekä 
kehittämällä ja tuottamalla kestäviä liikkumispalveluita. 

Väestönkasvu ja tiivistyvä kaupunkirakenne ennustavat joukkoliiken-
teen matkustajamäärien kasvua lähivuosille. HKL vastaa näihin tarpei-
siin useilla eri hankkeilla, kuten Raide-Jokeri, Kruunusillat, Kalasata-
man raitiotie ja Länsimetron jatkuminen Kivenlahteen. Nämä lisäävät 
merkittävästi HKL:n kalusto-, kuljettaja- ja kunnossapidon kapasiteetin 
tarvetta.  

Väestön ikääntyminen sekä monimuotoisuuden lisääntyminen kasvat-
tavat vaatimuksia joukkoliikennepalvelujen esteettömyydelle, opastei-
den selkeydelle sekä korostaa turvallisuuskysymyksiä entistä näky-
vämmin. HKL:n osalta tämä tarkoittaa panostusta asema- ja pysäk-
kiympäristöjen sekä kaluston viihtyisyyteen ja esteettömyyden lisäämi-
seen. Sekä valtakunnalliset että kaupungin tiukentuvat ympäristötavoit-
teet asettavat uusia vaatimuksia esimerkiksi uusiutuvan energian han-
kintaan, energia- ja materiaalitehokkuuteen. Näiden huomiointi esimer-
kiksi infrahankkeissa mahdollisesti muuttaa niiden kustannusrakennet-
ta.

Tavoitteenamme on, että myös jatkossa HKL:n hanke- ja teknologiao-
saamisen korkean tason ja kustannustehokkuuden ansiosta pääkau-
punkiseudun raitio- ja metroliikennehankkeet ovat yhteiskunnalle kan-
nattavinta toteuttaa HKL:n toimesta. 

Suoritemuutokset 2020-2022

Metroliikenteessä varaudutaan jatkamaan Tapiolaan päättyvien junien 
liikenne Matinkylään asti ruuhka-aikana vuonna 2020. Lisäksi metrolii-
kennettä on tarkoitus tihentää arki- ja lauantai-iltaisin noin kello 20-21 
sekä hieman aikaistamaan sunnuntaiaamujen liikenteen aloitusta. Län-
simetron jatko Kivenlahteen toteutuu suunnittelukauden jälkeen. Ole-
tuksena on, että vyöhykehinnoittelu lisää metroliikenteen käyttöä Es-
poossa.

Raitioliikenteen ajokilometrit nousevat vuodesta 2019 vuoteen 2022 
noin 4 %:lla. Vuonna 2020 Hämeentien perusparannus aiheuttaa vielä 
muutoksia raitioliikenteessä. 

Vuonna 2021 on tarkoitus ottaa käyttöön Hernesaaren raitiotien 1. vai-
he Hietalahti-Eiranranta. Vuonna 2021 varaudutaan myös Ilmalan rai-
tiotien ja Atlantinkadun raitiotien käyttöönottoon.

Vuonna 2022 Jätkäsaaren raitiolinjasto täydentyy, kun Bunkkerin kään-
töpaikka otetaan käyttöön ja linjoja jatketaan kääntöpaikalle.
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Talousarvion sitovat tavoitteet 2020

Talousarviossa on esitetty HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet:

 Tilikauden tulos vähintään nolla.

 Liikennöinnin luotettavuus raitio- ja metroliikenteessä säilyy vähin-
tään vuoden 2016 tasolla

Raitioliikenne 99,84 % (toteuma 2018: 99,84 %)
Metroliikenne 99,84 % (toteuma 2018: 99,84 %)

 Asiakastyytyväisyys (liikennöitsijäarvosana) paranee vuodesta 2018 
ja saavuttaa seuraavat tavoitetasot: 

Raitioliikenne 4,03 (toteuma 2018: 4,01)
Metroliikenne 4,05 (toteuma 2018: 3,90) 

Talousarvion muut toiminnalliset tavoitteet

Talousarviossa on esitetty HKL:n henkilöstötavoitteet:

 Henkilöstötyytyväisyyskyselyssä mitattu johtamisen ja esimiestyön 
arvosana paranee. 

 Vakavista työtapaturmista johtuvien sairauspoissaolopäivien määrä 
laskee 25 %.

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi esityksen liitteenä olevassa talou-
sarviokirjassa on esitetty HKL:n ympäristö- ja vastuullisuustavoitteet, 
energiatehokkuustavoitteet sekä esteettömyystavoitteet.

Käyttötalous 2020

HKL:n liikevaihto on 223,6 (2019: 212,4) milj. euroa vuonna 2020. Lii-
kevaihto muodostuu seuraavista eristä: 

 HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 57,3 
(2019: 53,3) milj. euroa, metroliikenteestä 41,5 (2019: 41,9) milj. eu-
roa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessä 4,1 (2019: 5,0) milj. euroa eli 
yhteensä 102,9 (2019: 100,1) milj. euroa. Raitioliikenteessä kor-
vaustasoa nostaa uuden vaunukalustosta tulevat poistot ja korot, 
jotka HKL korvaa liikennöintikorvauksessa. Lauttaliikenteessä kor-
vaustaso laskee, vuoden 2019 korvaustasoa nostaa lautan telakoin-
ti.

 HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 84,8 (2019: 84,2) milj. eu-
roa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliiken-
teenliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hal-
lintokuluja. 
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 Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 22,2 (2019: 14,3) milj. eu-
roa. Tuella korvataan sellaiset infran kaltaiset menoerät, joita HKL 
ei voi laskuttaa HSL:ltä HSL:n perussopimuksen mukaan. Länsimet-
ron vastikekulut siltä osin kuin HSL ei niitä korvaa nostavat kaupun-
gin tukea vuonna 2020.

 Muista myyntituotoista 13,7 (2019: 13,7) milj. euroa, joka sisältää 
pääosin HKL:n laskutusta länsimetron ylläpidosta LM Oy:ltä. 

Valmistusta omaan käyttöön on 6,4 (2019: 6,8) milj. euroa, joka sisäl-
tää ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä, vanhojen 
raitiovaunujen peruskorjauksia sekä HKL:n hankepalveluiden ja Raide-
Jokeri-hankkeen menot.

Liiketoiminnan muut tuotot, 20,5 (2019: 19,4) milj. euroa, koostuvat 
pääosin vuokra- ja mainostuloista.

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 20,1 (2019: 21,1) milj. euroa. Suurin 
erä on sähkömaksut 11,2 (2019: 11,9) milj. euroa. 

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 43,4 (2019: 44,4) milj. 
euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 6,8 (2019: 7,8) 
milj. euroa, koneiden ja laitteiden kunnossapito ja huolto 6,2 (2019: 5,3) 
milj. euroa, asiantuntijapalvelut 5,9 (2019: 6,1) milj. euroa, Suomenlin-
nan lauttaliikenteen korvaus 4,6 (2019: 5,4) milj. euroa, rakennusten 
korjaus, kunnossapito ja huolto 3,4 (2019: 3,2), rakennusten siivoukset 
2,4 (2019: 2,5) milj. euroa ja muut ulkopuoliset palvelut 2,6 (2019: 2,6) 
milj. euroa. Muihin ulkopuolisiin palveluihin on budjetoitu kaupunkipyö-
räpalvelun palvelumaksut. 

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 58,7 (2019: 52,4) milj. eu-
roa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 16,1 (2019: 14,4) milj. euroa. 
HKL:n keskimääräinen henkilömäärä on 1 363 henkilöä vuonna 2019 
eli 70 henkilöä vuotta 2019 enemmän. Palkoissa on huomioitu lomara-
hojen palautuminen normaaleiksi Kikyn jälkeen.

Talousarviovuonna poistot ovat 52,0 (2019: 46,9) milj. euroa. Poistota-
soa nostaa uusien raitiovaunujen poistot 0,9 milj. eurolla. Myös esimer-
kiksi metroasemien peruskorjaukset ja Pasilan keskustakortteliin liitty-
vien investointien valmistuminen lisäävät poistoja vuonna 2020.

Liiketoiminnan muut kulut ovat 27,9 (2019: 22,2) milj. euroa. Liiketoi-
minnan muissa kuluissa suurin erä on vuokrat ja vastikkeet. HKL:n 
Länsimetro Oy:lle maksamat hoito- ja rahoitusvastikkeet nostavat vas-
tikemenoja 5,0 milj. eurolla vuodesta 2020. 

Lainojen korkokulut ovat 6,1 (2019: 5,5) milj. euroa vuonna 2020. HKL 
maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodes-
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sa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä laskutetut inf-
raomaisuuden korkotuotot 19,5 (2019: 19,5) milj. euroa. Vastaavat kor-
kotuotot ovat tulona HSL:ltä HKL:n liikevaihdossa.

HKL:n tulos ennen varauksia on -1,7 (2019: 2,5) milj. euroa.

Investointivarauksien lisäyksiä on budjetoitu 1,1 milj. euroa ja poistoe-
rojen vähennyksiä 2,9 milj. euroa.

Käyttötalous 2021-2022

Taloussuunnitelmavuodet 2021-2022 on suunniteltu vuoden 2020 ra-
hanarvoon. 

Vuosina 2021-2022 menoerissä on huomioitu tuottavuuden parantu-
mistavoite. Tuottavuustavoitteet tarkentuvat kun HKL:n operatiivisen 
tehokkuuden kehittämisohjelman tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet 
tarkentuvat. 

Henkilöstökulut nousevat vuosina 2021-2022. Kuljettajia palkataan rai-
tioliikenteen laajennuksiin.

Vuosina 2021-2022 HKL:n poisto- ja korkomenot kasvavat selvästi. 
Myös Länsimetro Oy:lle maksettavat rahoitusvastikkeet nousevat vuo-
sittain. 

Vuosien 2021 ja 2022 menojen noususta liikennöintimenojen osuus tul-
laan kattamaan HSL:n liikennöintikorvaustuloilla. 

Infrakulujen noususta ylläpitokulujen osuus kokonaisuudessaan sekä 
pääomakuluista puolet tullaan kattamaan HSL:n infrakorvauksella. Toi-
nen puoli infran pääomakuluista katetaan kaupungin suoralla tuella.

Investointisuunnitelma 2020-2029

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2020-2029. In-
vestointien yhteissumma on 1 762,0 milj. euroa. 

Vuosien 2020-2029 suurin yksittäinen investointihanke Raide-Jokeri –
hanke, johon on varattu suunnitelmakaudelle 332,7 milj. euroa, johon 
sisältyvät uudet raitiovaunut 90,5 milj. euroa ja uusi varikko 55,5 milj. 
euroa sekä ratainvestoinnit 186,7 milj. euroa; ratavaraus sisältää vain 
Helsingin kaupungin osuuden vähennettynä valtionosuudella.

Kruunusillat-hankkeeseen on varattu suunnitelmakaudelle 316,8 milj. 
euroa. Liikennöintiä varten hankittavaan uuteen raitiovaunukalustoon 
on varattu 108,2 milj. euroa sekä rata- ja siltainvestointeihin sekä varik-
koon yhteensä 208,6 milj. euroa.
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HKL:n metron käytönohjauksen ja asetinlaitteiden uusimiseen on varat-
tu suunnittelukaudella 160,3 milj. euroa. Metron kapasiteetin lisäämisen 
keinoista 2020-luvulla ollaan tekemässä esiselvitystä vuoden 2019 ai-
kana.

Investointisuunnitelmassa on varauduttu Vihdintien bulevardiin käyt-
töönottoon suunnittelukaudella. Vihdintien pikaraitiotiehen on varattu 
kalustoineen 156,5 milj. euroa vuosille 2025-2029.

Uusien metrovaunujen hankintaan on varattu yhteensä 178,5 milj. eu-
roa. Uusiin metrojuniin, joilla on tarkoitus korvata nykyiset M100- ja 
M200 sarjan junat, on varattu 145,9 milj. euroa vuosille 2025-2029; 
vaunuhankinnan kokonaishinta-arvio on 245,0 milj. euroa. Nykyisen 
M300-sarjaan hankittavien 5 lisäjunan hankintaan on budjetoitu 32,5 
milj. euroa vuosille 2020-2025.

Viikki-Malmin –pikaraitiotien suunnitteluun on budjetoitu yhteensä 7,0 
milj. euroa vuosille 2023-2029.

Rahoitus 2020-2022

HKL nostaa uutta lainaa 140,0 milj. euroa vuosina 2020-2022. Lainaa 
nostetaan vaunukalustoinvestointien rahoittamiseen. Muiden investoin-
tien rahoitus hoidetaan kaupungin limiittitilin (yhdystilin) kautta. Yhdysti-
lin saldo nousee 512,9 milj. eurolla vuosien 2020-2022 aikana ja tilin 
saldo on -640,3 milj. euroa 31.12.2022.

Omavaraisuusaste on 38,0 % vuonna 2020, 32,0 % vuonna 2021 ja 
27,6 % vuonna 2022.

Vaikutus kaupungin talouteen 2020-2022

HKL:n vaikutus kaupungin talousarvioon tulee kolmen erän kautta: pe-
ruspääoman tuotto, HSL:n infrakoron palautus ja kaupungin suora tuki 
HKL:lle. HKL:n nettovaikutus kaupungin talouteen on 5,8 milj. euroa 
vuonna 2020, 2,6 milj. euroa vuonna 2021 ja 0,6 milj. euroa vuonna 
2022.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2020-2022_johtokun-
ta_22.8
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.08.2019 § 231

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 164
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§ 130
Oikaisuvaatimus koskien johtokunnan päätöstä liikenneliikelaitok-
sen henkilöstö- ja liiketoiminnantukiyksikön  johtajan viran täyttä-
misestä

HEL 2019-007001 T 01 01 01 01

Päätös

Johtokunta päätti esityksessä mainituilla perusteilla hylätä 15.7.2019 
päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien johtokunnan 25.6.2019 (125 §) 
tekemää henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran täyttä-
mistä koskevaa päätöstä. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.7.2019, liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös 
25.6.2019 § 25

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaistavaksi vaadittu päätös
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Johtokunta on 25.6.2019 tekemällään päätöksellä (liite 1) päättänyt va-
lita liikenneliikelaitoksen henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johta-
jan virkaan 1.10.2019 alkaen Petri Lumijärven, joka täyttää parhaiten 
viranhoidolle asetetut vaatimukset ja on henkilökohtaisilta ominaisuuk-
siltaan soveltuvin kyseiseen tehtävään.

Liikenneliikelaitoksen henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan 
valintapäätöksestä on tehty 15.7.2019 päivätty ja samana päivänä Hel-
singin kaupungin kirjaamoon saapunut liitteenä oleva oikaisuvaatimus 
(liite 2), jossa on vaadittu johtokunnan viran täyttämistä koskevan pää-
töksen kumoamista laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Oikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua ja säännöksen 3 mo-
mentin mukaan, jos hallintosäännössä on kuntalain 92 §:n nojalla mää-
rätty, että päätös voidaan ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväk-
si, oikaisuvaatimus johtokunnan ja sen alaisen viranomaisen päätök-
sestä tehdään johtokunnalle. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 momentin 1 koh-
dan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen organisaa-
tion ylimmästä tasosta ja säännöksen 1 momentin 2 kohdan mukaan 
ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen.

Kuntalain 137 § 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli päätös on annettu tiedoksi 
sähköisenä viestinä, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:n mukaan kolman-
tena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös on annettu oikaisuvaatimuk-
sentekijälle tiedoksi sähköpostilla 28.6.2019. Oikaisuvaatimus on saa-
punut Helsingin kaupungin kirjaamoon 15.7.2019.

Oikaisuvaatimus on siten tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle. 

Oikaisuvaatimuksen perustelut pääpiirteittäin

Oikaisuvaatimuksessa on todettu, että viran täyttämistä koskeva pää-
tös on ollut puutteellisesti perusteltu, sillä se ei ole sisältänyt hakijoiden 
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nimiä eikä hakijoiden ansioita ole vertailtu perustuslain 125 § :n 2 mo-
mentin edellyttämällä tavalla. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo päätöksen olleen virheellinen myös 
siltä osin kuin siinä ei ole perusteltu haastatteluun kutsuttujen kärkihaki-
joiden valintaa. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi todettu, että päätös on 
perustunut puutteelliseen valmisteluun, kun oikaisuvaatimuksen tekijää 
itseään ei ollut sisällytetty johtokunnan haastattelemien kärkihakijoiden 
joukkoon.

Oikaisuvaatimuksen tekijä lisäksi viittaa valituksi tulleen henkilön työ-
kokemukseen ja katsoo, ettei se ole sisältänyt virkaan edellytettyä ko-
kemusta, eikä virkaan valittu henkilö näin ollen täytä kyseisen viran 
yleisiä ja erityisiä vaatimuksia. 

Edelleen oikaisuvaatimuksessa on todettu, että oikaisuvaatimuksen te-
kijän aiemmat viransijaisuudet sekä nykyinen hallintojohtajan viransijai-
suus osoittavat, että oikaisuvaatimuksen tekijä täyttää merkittävästi pa-
remmin viran hoitamiselle hakuilmoituksessa asetetut vaatimukset. 

Edellä olevilla perusteilla oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että päätös 
viran täyttämisestä on puutteellisesti perusteltu ja lainvastainen. Näin 
ollen päätös tulee kumota ja virkaan tulee valita oikaisunvaatimuksen 
tekijä.

Oikaisuvaatimuksen arviointi

Sovellettavat oikeusohjeet / Nimitysperusteiden arviointi ja hakijoiden ansioiden 
painottaminen

Oikaisuvaatimuksessakin viitattuja perustuslain 125 § 2 momentin mu-
kaisia nimitysperusteita on oikeuskäytännössä tulkittu siten, että viran-
omainen voi päätyä valitsemaan kelpoisuusvaatimukset täyttävistä ha-
kijoista muunkin kuin kokeneimman hakijan.

Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 2005:44 
tuomioistuin on todennut, että nimitysperusteita on arvioitava kokonai-
suutena, jossa koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettava huo-
mioon myös hakijan viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilö-
kohtaiset ominaisuudet.  KHO on edellä mainitussa ratkaisussaan to-
dennut, että nimitysperusteita voidaan painottaa. KHO onkin antanut 
erityistä painoarvoa viranhakuilmoituksessa mainituille seikoille, virassa 
edellytettäville keskeisille osaamistekijöille ja hakijoiden haastattelussa 
ilmi tulleille ominaisuuksille. Edelleen on todettava, että KHO on anta-
nut erityisen vähän merkitystä työkokemukselle. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 24 (107)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/5
22.08.2019

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

Toisaalta myös korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1996:141 kat-
sottiin, että virkavalinnassa oli ollut oikeus painottaa hakijoiden ansioita 
hakevana olleen viranomaisen tarpeiden mukaan. Samoin ratkaisussa 
KKO: 2005:24 oli korkeimman oikeuden mukaan ansioiden painottami-
nen tapauksessa ollut viran tehtävien menestyksellisen hoitamisen 
kannalta objektiivisesti arvioiden hyväksyttävää.

Avoinna olevalla viran virka-asemalla on vaikutusta nimitysperusteiden 
painottamiseen siten, että johtamistehtäviin ja suorittajatason tehtäviin 
nimitysperusteita voidaan ja tuleekin painottaa eri tavalla. Yleisenä läh-
tökohtana on, että arvionvaraisilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on 
suurempi painoarvo johtajan virkaan valittaessa, kun taas suorittajata-
son virkaan valittaessa enemmän painotusta annetaan koulutukselle ja 
käytännön kokemukselle. Ansioista ja henkilökohtaisista ominaisuuk-
sista ei voida luoda tarkkoja laskentasääntöjä paremmuuden kaava-
maiseksi laskemiseksi, kuten on mahdollista laskettaessa hakijoiden 
käytännön kokemusta (ks. tarkemmin Pulkkinen 2007). Kuitenkaan vir-
kaan valittaessa eivät ratkaisevana tekijänä ole yksistään hakijalla ole-
vat kokemusvuodet, vaan kokemusvuosien lisäksi vaikuttaa kokemuk-
sen laatu (ks. tarkemmin Kulla 1991).

Virantäyttöön kuuluu viranomaisen harkintavaltaa. Oikeuskirjallisuu-
dessa onkin todettu, että perustuslain nimitysperusteiden soveltamisen 
yhteydessä tämä viranomaisen harkintavalta ilmenee muun muassa vi-
ranomaisen oikeutena määritellä viran työtehtävät, painottaa nimityspe-
rusteita tehtävien mukaisesti sekä päättää siitä, mikä merkitys viranha-
kijoiden erilaisille ansioille on annettava (ks. tarkemmin esim. Miettinen 
– Muukkonen, Lakimies 4/2006). 

Päätöksentekijän harkintavaltaan kuuluu näin ollen se, että jotain kel-
poisuusvaatimuksiin kuuluvista vaatimuksista voidaan painottaa haas-
tatteluun ja ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvioinnin nojalla. Pää-
töksentekijällä on myös laaja harkintavalta sen osalta kenet se kelpoi-
suusvaatimuksista täyttävistä hakijoista arvioi ansioituneimmaksi haki-
jaksi, kunhan ei samalla syyllistytä syrjintään.

Sovellettavat oikeusohjeet / Hakijoiden haastatteleminen ja aiempi työskentely kun-
nan palveluksessa

Oikeuskäytännössä on todettu, että silloin kun virkaan valittu on ollut vi-
ran täyttävän kunnan palveluksessa aiemmin, on hänen henkilökohtai-
sia ominaisuuksia voitu arvioida muun muassa sen kannalta, että miten 
tehokkaasti hän on työstään selviytynyt ja kuinka aloitteellinen, itsenäi-
nen ja tunnollinen hän on työntekijänä. Aikaisemmasta palvelusta teh-
dyt havainnot onkin hyväksytty tavaksi osoittaa kyvyn tulleen arvioiduk-
si (esim. OHaO 16.2.2007 taltionumero 07/0080/1). Tällaisen työnteki-
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jän haastattelemista ei myöskään ole oikeuskäytännössä pidetty vält-
tämättömänä. 

Koska kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta tulla valituksi virkaan 
pelkästään siksi, että hänellä on esimerkiksi pitempi työkokemus kuin 
muilla hakijoilla (KHO 19.9.1997/2296), myöskään oikaisuvaatimukses-
sa esitetty aiempi haetun viran viransijaisuuden hoito ei voi tuottaa sub-
jektiivista oikeutta haastatteluun pääsemiseksi. Lisäksi kyseessä ole-
van johtajan haun yhteydessä oikaisuvaatimuksen tekijä ei tiettävästi 
ole erikseen tiedustellut johtokunnalta perusteluja omien ansioidensa 
arvioinnin osalta.

Sovellettavat oikeusohjeet / Viran täyttämistä koskevan päätöksen perusteleminen

Hallintolain 45 §:n mukaan virantäyttöpäätös on perusteltava. Kor-
keimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 1992-A-26 todetaan, että 
hallintomenettelyssä tehty päätös on perusteltava ilmoittamalla sen pe-
rusteena olevat pääasialliset tosiseikat sekä säännökset ja määräykset. 
KHO:n ratkaisussaan viittaama ”pääasialliset tosiseikat” tarkoittaakin si-
tä, että virkavalintapäätöksen perusteluista on ilmettävä lyhyesti, mitkä 
seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet valintaan, eli miten virkaan vali-
tuksi tullut täyttää kelpoisuusvaatimukset ja muut edellytykset virkaan 
paremmin kuin muut hakijat. 

Hakuilmoituksessa mainitut viran kelpoisuusvaatimukset

Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julki-
siin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Erityiset kelpoi-
suusvaatimukset ovat olleet hakuilmoituksessa kerrotusti ylempi kor-
keakoulututkinto, riittävä johtamiskokemus ja riittävä kokemus yksikön 
toimialalta.

Hakuilmoituksessa on todettu virkaan haettavan erityisesti henkilöstö-
johtamiseen (HR) vahvaa panosta tuovaa liiketoimintalähtöistä ammat-
tilaista ja kuten oikaisuvaatimuksessakin todettu, on hakuilmoituksessa 
myös mainittu olevan tärkeää hallita HR:n lisäksi myös muiden tukitoi-
mintojen, kuten hankinnan johtaminen. 

Lisäksi hakuilmoituksessa on todettu virkaan haettavan johtajaa, jolla 
on näyttöä edistyksellisestä ja menestyksekkäästä HR-johtamisesta 
suorittavan työn työyhteisöissä, kyky kehittää toimintoja innovatiivisesti, 
erinomaiset yhteistyötaidot, kyky kantaa vastuuta ja toimia ratkaisuha-
kuisesti sekä onnistumista myös tulevan johtajan oman yksikön asian-
tuntijaorganisaation johtamisessa.

Hakijoiden pätevyyden arviointi
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Hakijoiden pätevyyttä on arvioitu edellä mainittujen viran kelpoisuus-
vaatimusten perusteella. Näiden vaatimusten täyttymistä hakijoiden 
kohdalla on pyritty johtokunnan suorittamilla haastatteluilla tarkenta-
maan siitä, mitä haastatteluun valittujen hakemusasiakirjoista on il-
mennyt. Haastatteluissa on saatu syventävää tietoa hakijoiden työko-
kemuksesta ja taidoista sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista. Kaikil-
le haastateltaville on esitetty samat kysymykset. 

Lisäksi haastattelijat ovat haastattelujen jälkeen keskustelleet hakijoi-
den selviytymisestä haastattelutilanteessa ja hakijoista syntyneistä mie-
likuvista. Haastattelijoiden on voitu katsoa omaavan sen asiantunte-
muksen, jota avoimena olleen johtajan viran valinta edellyttää. Haastat-
telut on siten toteutettu huolellisesti.

Hakuilmoituksessa ei ole nimenomaisesti vaadittu kokemusta hankinto-
jen johtamista koskevista tehtävistä, vaan yleisesti yksiköiden tukitoi-
mintojen johtamisen hallinnasta, joista hankintojen johtaminen on ollut 
hakuilmoituksessa mainittuna yhtenä esimerkkinä. Koska kokemusta 
hankintojen johtamisesta ei siten nimenomaisesti ole vaadittu, on tällöin 
yksikön johtajan virassa tarvittavat tiedot ja taidot tukitoimintojen johta-
misesta voitu hankkia muullakin työkokemuksella. 

Kärkihakijat, ansiovertailu ja haastattelut

Johtokunnan 25.6.2019 kokouksen pöytäkirjasta ilmenevät kärkihaki-
joiden nimet sekä heidän välillään suoritettu ansiovertailu.

Kärkihakijoiden valinnan osalta todetaan, että viranhakumenettelyn 
luonteeseen kuuluu myös se, että vain osa hakijoista kutsutaan haas-
tatteluun. Edelleen, kun virantäytössä usein on useita haastateltavia, ei 
myöskään ole vaadittu, että jokaista hakijaa tulisi verrata yksityiskohtai-
sesti muihin hakijoihin. Yksityiskohtainen ansiovertailu voidaan useiden 
hakijoiden joukosta rajata sellaisiin hakijoihin, joita pidetään varteeno-
tettavimpina. Tämän johdosta haastatteluun ja johtokunnan suoritta-
maan ansiovertailuun on valittu ne hakijat, joiden on katsottu voivan 
parhaiten ja kyvykkäimmin suorittaa avoinna olevaan virkaan kuuluvat 
tehtävät.

Kaikkien hakijoiden osalta lopullinen valinta on perustunut kokonais-
harkintaan, jossa on painotettu henkilökohtaisia ominaisuuksia, koska 
niiden merkitys on kyseessä olevan viran hoidon kannalta tärkeää.

Päätöksen perusteleminen

Johtokunnan pöytäkirjasta ilmenee millä perusteilla virkaan valittu hen-
kilö on katsottu ansioituneemmaksi kuin muut hakijat.  
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Johtajan valintaa on perusteltu johtokunnan 25.6.2019 pidetyn kokouk-
sen pöytäkirjassa 14/2019 seuraavasti: 

”Kokonaisarvioinnin perusteella hänen kykyprofiilinsa on erittäin vahva 
ja hän omaa erinomaiset edellytykset vastata HKL:n tulevaisuuden 
haasteisiin, joista erityisinä vahvuuksina Lumijärvellä ovat henkilöstö- ja 
muutosjohtaminen. Lumijärvi pystyy parhaiten antamaan sellaisen pa-
noksen, jota HKL tässä tilanteessa menestyäkseen tarvitsee. Lumijär-
ven vahvuuksia ovat mm. maanläheinen avoin johtamistyyli, selkeäpiir-
teisyys, ratkaisuhakuisuus, kyky kommunikoida vakuuttavasti eri tasoil-
la henkilöstöryhmien kanssa sekä täytäntöönpanokyky. Vaikka hän on 
tavoitehakuinen ja omaa kyvyn strategiseen ajatteluun ja kriittiseen 
päättelykykyyn, on hänen työtapansa kuitenkin myös hyvin käytännön-
läheinen ja aikaansaava ja hän on helposti lähestyttävä. Hän on onnis-
tunut menestyksekkäästi monissa muutoksissa ja haasteellisissa henki-
löstöjohtamisen tehtävissä. Lumijärvellä on vahvat näytöt työhyvinvoin-
nin parantamisesta myös työntekijävaltaisessa yhteisössä. Hänen vah-
vuuksiinsa kuuluvat myös esimiesten johtamistyön tukeminen sekä 
työehtosopimusten tuntemus ja soveltaminen. Hänellä on vahva moti-
vaatio sekä potentiaali tukea HKL:ää niin lähiajan kuin myös pitemmän 
aikavälin strategisissa ja käytännönläheisissä haasteissa. Hyvä toimia-
latuntemus on myös hänelle eduksi.”

Johtopäätös

Johtokunnan päätös on perustunut hakijoiden vertailuun, jossa koulu-
tuksen ja työkokemuksen lisäksi on otettu huomioon hakijoiden henki-
lökohtaiset ominaisuudet. Hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia on 
ollut mahdollista arvioida suoritettujen haastattelujen ja henkilöarvioin-
tien sekä aikaisemman työkokemuksen perusteella. 

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan valinnassa on huo-
mioitu viralle asetetut ehdottomat vaatimukset sekä hakuilmoituksessa 
mainitut kriteerit. Lisäksi johtokunnan kokouksen pöytäkirjaan 14/2019 
on kirjattu haastateltujen hakijoiden hakemusasiakirjoista ilmenneet 
ansiot. Hakijoita on arvioitu heidän hakemuksestaan ilmenneiden an-
sioiden ja aikaisemman työkokemuksen perusteella siten, että vertailu 
on suoritettu kyseessä olevan hakijan ja kaikkien muiden hakijoiden vä-
lillä. 

Edellä mainituilla perusteilla voidaan todeta, että johtokunnan tekemä 
viran täyttämistä koskeva päätös on perustunut kokonaisharkintaan. 
Tehtävään valittua henkilöä on asiassa saadun selvityksen perusteella 
voitu pitää oikaisuvaatimuksen tekijää soveltuvampana ja ansioitu-
neempana haettavana olleeseen virkaan.

Esittelijä
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toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.7.2019, liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös 
25.6.2019 § 25

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.06.2019 § 125

HEL 2019-007001 T 01 01 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että Helsingin kaupungin liiken-
neliikelaitoksen henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajaksi vali-
taan Petri Lumijärvi 1.10.2019 alkaen niin, että virasta maksettava ko-
konaispalkka on 7000 euroa/kk.

20.06.2019 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 131
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle: 
HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020-2022

HEL 2019-006986 T 00 01 06

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
HSL:n alustavasta taloussuunnitelmasta 2020 – 2022 seuraavan lau-
sunnon:

Yleistä

HSL:n hallitus on käsitellyt HSL:n alustavaa taloussuunnitelmaa ko-
kouksessaan 14.6.2019. HSL:n hallitus samalla päätti pyytää talous-
suunnitelmasta jäsenkuntien lausunnot. 

HSL pyytää lausuntoa erityisesti seuraavista asioista:

 strategiasuunnitelmasta, 
 liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista, 
 kuntaosuuksien tasosta, 
 lipputulotavoitteista TTS-kaudella, 
 tarkastusmaksun korottamisesta ja
 kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän käytöstä suunni-

telmakaudella 2020 – 2022. 

Helsingin kaupungin lausunto toimitetaan HSL:lle 31.8.2019 mennessä. 

HKL tuottaa HSL:lle raitio-, metroliikenteen ja Suomenlinnan lauttalii-
kenteen sekä Helsingin alueella myös joukkoliikenteen infraan liittyvät 
palvelut. Lisäksi HKL on tehnyt erillisiä sopimuksia HSL:n kanssa mm. 
tilojen vuokraamisesta, automaattien ylläpidosta sekä IT-palveluista. 
HKL on liikenteen tuottamisessa HSL:n tärkein yhteistyökumppani, sillä 
HKL vastaa kokonaan raitio- ja metroliikenteestä sekä Suomenlinnan 
liikenteestä.

Strategiasuunnitelma

HKL toteaa, että HSL:n toimintastrategia ja strategiset tavoitteet anta-
vat hyvän perustan toiminnalle. HSL:n visio ”Kestävällä liikkumisella su-
juva arki ja maailman toimivin kaupunkiseutu” toteuttaa hyvin osaltaan 
Helsingin kaupungin ja seudun kehittämisen tavoitteita kokonaisvaltai-
sesti liittämällä joukkoliikenteen palvelut osaksi seudun kokonaisval-
taista kehitystä. On hyvä, että strategiassa myös pyöräily ja kävely 
nähdään osana kestävän liikkumisen kokonaisuuden suunnittelua. 
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Bussiliikenteen nopea sähköistäminen on myös Helsingin kaupungin 
ympäristötavoitteiden mukaista. Kannatettava on myös HSL:n tavoite 
luoda seudulle toimivaa joukkoliikenteen ekosysteemiä tehokkaasti ja 
kilpailuneutraalisti. Myös HKL:n tavoiteohjelman valmistelussa yksi 
keskeisimmistä lähtökohdista on ollut kehittää toimintaa niin, että HKL 
entistä paremmin ja vaikuttavammin tukisi HSL:n strategisten tavoittei-
den toteutumista. 

HSL:llä on tekeillä ratkaisu raitioliikenteen (Raide-Jokeri, kantaratikka) 
hankintatavasta. Lisäksi strategiasuunnitelmassa nostetaan erityisesti 
esiin kaluston ja varikoiden omistuksen ja hallinnan keskitetyt linjauk-
set. HKL näkee, että näillä linjauksilla voidaan merkittävästi vaikuttaa 
joukkoliikenteen luotettavuuteen ja kokonaiskustannustasoon erityisesti 
kaupunkiraideliikenteessä. Lisäksi strategiasuunnitelmassa esiin nos-
tettu kalusto- ja varikkoyhtiöasia on keskeinen myös kaupunkikehitys-
näkökulmasta. Onkin tärkeää, että liikenteenhoidon, varikoiden ja ka-
luston omistuksen ja hallinnan ratkaisut tehdään riittävän tarkkojen, 
hyötyjen ja haittojen analyyttiseen ja riippumattomaan asiantuntija-ar-
vioon perustuen. Koska tehtävillä infran ja kaluston hallinnan linjauksilla 
on laajat ja pitkäaikaiset vaikutukset sekä liikennöintiin että kaupunki-
kehitykseen, tulee nämä tehdä infran omistajakaupunkien strategisen 
tason keskustelujen pohjalta ja hankkeita tulee suunnitella pitkäjäntei-
sesti ja koordinoidusti yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.

Pääkaupunkiseudun olisi edullista tavoitella synergia- ja mittakaavae-
tua varikko- ja kalusto-omistuksen järjestelyissä. Erityisesti kaupunki-
raideliikenteen hoidossa liikennöinnin, kaluston ja varikoiden yhteisen 
hallinnan tuottamien ns. vertikaalisten synergiahyötyjen suuruudesta on 
jo Raide-Jokerin hankinnan valmistelujen yhteydessä tehty asiantunti-
jaselvityksiä, joissa nykyisen kokonaisvaltaisen mallin synergiaedut 
ovat mittavia. On vahvasti yhteiskunnan edun mukaista, että varikkoja 
ja kalustoa hallitaan ja kehitetään yhtenä kokonaisuutena.

Esimerkiksi Raide-Jokerin kalusto on suunniteltu yhteiskäyttöiseksi 
kantakaupungin ratikan ja uusien pikaraitioteiden kaluston kanssa, jol-
loin mm. varakaluston määrää voidaan optimoida kokonaisuutena. 
Myös kunnossapidon synergiaedut ja varaosahankinnat tukevat yhte-
näistä kalustohallintaa. Raide-Jokerin varikon toteutuksessa on myös 
lähdetty ratkaisusta, jossa Raide-Jokerin kaluston korjaamotoiminta tu-
keutuu kantakaupungin raitiovaunukorjaamoon. Mikäli asiantuntijaselvi-
tysten perusteella ei ole löydettävissä yhteiskunnalle menetettäviä sy-
nergiaetuja suurempaa korvaavaa etua, jonka johdosta olisi yhteiskun-
nalle eduksi, että omaisuuden hallintaa jaettaisiin, ei pilkkovaa ratkai-
sua tule tehdä. 
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HKL:llä on jo nykyisin ainutlaatuinen osaamiskeskittymä kaupunkiraide-
liikenteen varikoiden, kaluston ja näiden kunnossapitoon liittyvissä 
asioissa. HKL rakennuttaa seuraavien seitsemän vuoden aikana Hel-
singin kaupungin alueella neljä raitiovaunuvarikkoa. Lisäksi se on to-
teuttanut tai toteuttaa raitiovaunu- ja pikaraitiovaunuhankintoja yhteen-
sä yli 200 milj. euron arvosta samana ajankohtana. Helsingin sisällä 
HKL toimii siis jo esitetyn kaltaisena keskitettynä varikko- ja kalusto-or-
ganisaationa. Kehittyneen osaamisen myötä HKL:llä olisi erinomaiset 
edellytykset toimia tässä roolissa myös laajemmin pääkaupunkiseudul-
la. Esimerkiksi suunniteltu Vantaan raitiotie sisältää noin 20 vaunua ja 
yhden varikon. Tämän omaisuuden hallinta olisi ilman merkittäviä jär-
jestelyjä mahdollista toteuttaa osana HKL:n muuta toimintaa.

HKL näkee positiivisena, että HSL uudessa strategiassaan pyrkii kehit-
tämään strategian tavoitteiden mittareita. HKL:n näkemyksen mukaan 
strategian tavoitteita olisi varaa kuitenkin edelleen konkretisoida sel-
keämmiksi (mitattavuus, aikaan sitovuus, selkeys), jotta sen avulla pys-
tytään arvioimaan toiminnan onnistuneisuutta ja tehtyjä muutoksia riit-
tävän läpinäkyvästi, muun muassa suunnittelun laadun ja taloudelli-
suuden suhteen. Suunnitelmassa tulisi esittää myös strategisten pai-
nopisteiden nykytilanne sekä tavoitetasot ja seuranta myös lukujen 
osalta. Mittariston tulee olla riittävän laaja, jotta sen avulla pystytään 
arvioimaan toiminnan onnistuneisuutta ja tehtyjä muutoksia.

HKL:llä on käynnissä HKL:n strategiaan pohjautuva operatiivisen te-
hokkuuden kehitysohjelma. Tavoitteena on parantaa HKL:n tuottavuut-
ta huomattavasti. Tuottavuutta seurataan erilaisilla mittareilla, jotka on 
sidottu HKL:n tuottamiin suoritteisiin. Myös HSL:n olisi hyvä asettaa 
selkeitä tuottavuustavoitteita ja asettaa tavoitteita tukevat selkeät, suo-
rat taloudellisen tuottavuuden mittarit (paikka-km ja matkustajamäärien 
suhteessa kuten esimerkiksi eur/tuotettu paikka-km, eur/matka, hallin-
non kulut, henkilöstökulut, investointien kannattavuus jne.). Kustannus-
tehokkuuden tunnuslukuja tulisi esittää ja seurata kulkumuodoittain ja 
liikennesektoreittain. Mittarit kiinnittäisivät hyvin huomiota HSL toimin-
nan tuottavuustavoitteisiin ja -kehitykseen pitkällä aikajänteellä. 

HKL näkee asiakaslähtöisyyden, asiakaspalvelun ja uusien palvelujen 
kehittämisen keskeisenä joukkoliikenteen suosiota kasvattavana tekijä-
nä. Panostukset digitaalisiin palveluihin sujuvoittavat liikennettä ja vas-
taavat asiakkaiden kysyntään. Tiedon avaaminen tuo läpinäkyvyyttä 
julkishallinnon toimintaan. Kun kerätty tieto on saatavilla avoimen raja-
pinnan kautta, sitä voivat hyödyntää myös muut kuin tiedon tuottajaor-
ganisaatio. HSL:n tulisikin avata joukkoliikennettään koskevaa tietoa 
avoimeen rajapintaan.

Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset
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Helsingin joukkoliikenteen palvelutasoon liittyvät muutokset pohjautuvat 
yhteistyössä valmisteltuihin suunnitelmiin. Raitiolinjaston kehittäminen 
ja niiden liikenteeseen tehtävät muutokset ovat Helsingin tavoitteiden 
mukaisia. Metroliikenteessä tehtävillä liikenteen tihennyksillä ruuhka-
aikana sekä iltaisin varaudutaan vyöhykehinnoittelun myötä kasvavaan 
kysyntään. 

Helsingin (HKL:n) liikennöinti- ja infrakorvauslaskutus HSL:ltä 2020-2022

HSL:n taloussuunnitelmassa HKL:ää koskevat liikennöinti- ja infrakor-
vausluvut perustuvat HKL:n antamiin alustaviin laskelmiin toukokuussa 
2019. Raitio- ja metroliikenteen liikennöintikorvaukset sekä infrakor-
vaukset ovat hieman päivittyneet kesän aikana, mutta muutokset ovat 
pieniä. HKL:n johtokunta hyväksyy HKL:n talousarvion ja taloussuunni-
telman 2020-2022 elokuussa.

HKL ja HSL tulevat yhteistyössä päivittämään HKL:n liikennöinti- ja inf-
rakorvaukset syys-lokakuussa HSL:n lopulliseen talousarvio- ja talous-
suunnitelmaesitykseen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 14.6.2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
2 Lausuntopyyntö 14.6.2019, liite, Alustava Toiminta- ja taloussuunnitel-

ma 2020-2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310
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karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 14.6.2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
2 Lausuntopyyntö 14.6.2019, liite, Alustava Toiminta- ja taloussuunnitel-

ma 2020-2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 13.08.2019 § 357

HEL 2019-006986 T 00 01 06

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Strategiasuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) strategiasuunnitelman 
2018-2021 visio ja strategiset painopisteet antavat hyvän perustan 
HSL:n toiminnalle. Strategian tavoitteet ovat kannatettavia ja tukevat 
omalta osaltaan Helsingin kaupungin maankäytön ja liikenteen kehit-
tämiselle asettamia tavoitteita.

HSL:n tavoitteena on saada joukkoliikenne lähes päästöttömäksi vuo-
teen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tehty kannatetta-
via toimenpiteitä. Bussiliikenteen hankinnan kilpailutusehdot ovat oh-
janneet bussikalustoa päästöneutraalimpaan suuntaan. Uudelle diesel-
kalustolle on aina asetettu tiukat ympäristövaatimukset ja ympäristöbo-
nuksella on lisätty biopolttoaineiden käyttöä. Bussiliikenteen nopea 
sähköistäminen on myös Helsingin kaupungin ympäristötavoitteiden 
mukaista.

Kannatettava on myös HSL:n tavoite luoda seudulle toimivaa joukkolii-
kenteen ekosysteemiä tehokkaasti ja kilpailuneutraalisti. Ekosysteemi 
sisältää eri toimijoiden tuottamia joukkoliikenteen taustajärjestelmiä ja 
fyysisiä toimintaympäristöjä. Konkreettisia ja kriittisiä kohteita ovat esi-
merkiksi joukkoliikenteen varikot ja sähköbussien latausinfra. Näitä 
hankkeita tulee suunnitella pitkäjänteisesti ja koordinoidusti yhteistyös-
sä jäsenkuntien kanssa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 34 (107)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/6
22.08.2019

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

HSL:n toiminta-aikana (2010-2018) joukkoliikenteen tarjonta on kasva-
nut noin 40 %, kun se lasketaan ajetuilla paikkakilometreillä. Samaan 
aikaan nousuina mitattu matkustajamäärä on kasvanut noin 19 %. 
Joukkoliikenteen matkamäärä ei ole kasvanut näin paljon, koska jouk-
koliikennejärjestelmässä liityntäliikenne on lisääntynyt ja nousumäärä 
matkaa kohti siis kasvanut. Vastaavana aikajaksona HSL-alueen asu-
kasmäärä on kasvanut 17 %. Tehokkuuden ja taloudellisuuden näkö-
kulmista joukkoliikenteen tarjonnan lisäyksen vaikutus matkustajamää-
riin olisi pitänyt olla toteutunutta suurempi. Ajetuista paikkakilometreistä 
tulisi erottaa raskaan raideliikenteen (metro ja juna) lisäyksen kasvu, 
sillä näiden kustannusvaikutus paikkaa kohden on vähäisempi kuin 
muulla joukkoliikenteellä. 

HSL:n TTS-kauden 2020-2022 keskeisissä strategisissa tavoitteissa ei 
ole mainittu taloudellisuutta. Kysynnän ja tarjonnan kohdistamisen pi-
täisi jatkossa olla paremmin tasapainossa ei vain taloudellisuuden vaan 
myös päästöjen vähentämisen takia.

Strategian käytännön toteutumisen seurantaan tulee kehittää mittareita, 
jotka kertovat nykyistä tarkemmin toiminnan taloudellisuudesta, tehok-
kuudesta ja suunnittelun laadusta. Strategiset painopisteet olisi perus-
teltua sitoa seurantaan ja tämän hetkiseen tilanteeseen myös lukujen 
osalta. Kun seudulla tavoitellaan joukkoliikenteen kulkumuodon kasvua 
niin tähän tavoitteeseen liittyvän olennaisen seurantatiedon pitäisi nä-
kyä entistä selkeämmin HSL:n tavoitteiden seurannassa. Mittariston tu-
lee olla myös riittävän laaja, jotta sen avulla pystytään arvioimaan toi-
minnan onnistuneisuutta ja tehtyjä muutoksia. Tavoitteena tulee koko 
ajan olla joukkoliikenteen houkuttelevuuden sekä taloudellisuuden ja 
kustannustehokkuuden parantaminen. Näitä tunnuslukuja ja niiden 
muuttumista tulee seurata kulkumuodoittain ja liikennesektoreittain. 
Tunnuslukujen aikasarjat antavat mahdollisuuden seurata ja analysoida 
pidemmän aikavälin muutoksia toiminnassa ja taloudessa. Mittarit 
(esim. eur/matkustaja-km, eur/tuotettu paikka-km, eur/matka, hallinnon 
kulut, henkilöstökulut, investointien kannattavuus jne.) kiinnittäisivät hy-
vin huomiota HSL:n toiminnan tuottavuustavoitteisiin ja -kehitykseen 
pitkällä aikajänteellä. Mittarit olisi hyvä saada käyttöön viimeistään seu-
raavan vuoden talousarvioehdotukseen mennessä.

HSL:n tulisi avata joukkoliikennettään koskevaa tietoa avoimeen raja-
pintaan viimeistään ensi vuoden aikana. Tiedon avaaminen tuo läpinä-
kyvyyttä julkishallinnon toimintaan. Kun kerätty tieto on saatavilla avoi-
men rajapinnan kautta, sitä voivat hyödyntää myös muut kuin tuotta-
jaorganisaatio. Tiedon avaaminen ja yhdistäminen muiden tahojen ja-
kamaan avoimeen dataan luo lisäarvoa erilaisten innovaatioiden kaut-
ta.
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Lipputulojen arvioiminen vuonna 2020 on haasteellista, koska talousar-
viota tehtäessä ei ole vielä kovin pitkältä ajanjaksolta tietoa uuden vyö-
hykejärjestelmän vaikutuksista liikkumiseen tai lipputuloihin. Helsingille 
aiemmilta vuosilta kertynyt ylijäämä antaa mahdollisuuden tehdä ali-
jäämäisen budjetin ja seurata uuden vyöhykejärjestelmän lipputulojen 
kehitystä.

Vyöhykeuudistuksen vaikutuksia tulee seurata tarkasti. Kun nähdään, 
miten kuntakohtaiset lipputulot ja liikenteen hoidon kustannukset uudis-
tetussa vyöhykejärjestelmässä kehittyvät, voidaan lipunhintoihin ja lip-
pulajeihin tehdä tarkistuksia. Tällöin tulee varautua ratkaisuun, joka 
mahdollistaa kausilippujen erilaisen hinnoittelun kunnittain sen mukaan, 
kuinka paljon kukin kunta voi joukkoliikennematkustamista tukea. Jos 
kausiliput hinnoitellaan kuntakohtaisesti, kuntien erilaiset taloudelliset 
tilanteet ja mahdollisuudet tukea joukkoliikennettä voidaan hyödyntää 
lippujen kilpailukykyisessä hinnoittelussa. Muussa tapauksessa lipun-
hintojen subventointi toteutuu heikoimman kuntatalouden mukaan, mi-
kä ei välttämättä ole koko seudun kannalta ideaaliratkaisu.

HSL:n tulisi arvioida mahdollisuuksia laajentaa avorahastus koske-
maan myös Helsingin kantakaupungin linjojen 14 ja 18 kaltaisia vilkkai-
ta bussilinjoja. Näillä linjoilla erityisesti ruuhkatuntien aikana lipun-
myynnin lopettaminen ajoneuvoissa ja kaikkien ovien käyttö auttaisivat 
linjojen nopeutumiseen ja luotettavuuteen. Tässä yhteydessä olisi pe-
rusteltua myös arvioida, voisiko bussilinjastolle luoda kolmannen kate-
gorian runkobussilinjojen ja perusbussilinjojen rinnalle. Uuden katego-
rian linjoilla olisi tiheä vuoroväli, ne pysähtyisivät kaikilla pysäkeillä ja 
niissä olisi avorahastus.

Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset

Helsingin joukkoliikenteen palvelutasoon liittyvät muutokset pohjautuvat 
yhteistyössä valmisteltuihin suunnitelmiin. Raskaan raideliikenteen ja 
raitiolinjaston kehittäminen ja niiden liikenteeseen tehtävät muutokset 
ovat Helsingin tavoitteiden mukaisia. Junaliikenteen palvelutason pa-
rantaminen A-, P- ja I-junien vuorovälejä lyhentämällä on perusteltua.

Edellä mainittujen parannusten lisäksi A-junan tarjonta päiväliikentees-
sä ja hiljaisempina aikoina tulisi nostaa samalle tasolle muiden kau-
punkiratojen kanssa. A-junan arkipäivän 20 min. ja sunnuntain 30 min. 
vuoroväli eivät vastaa kaupunkirataliikenteelle asetettuja tavoitteita. 
Palvelutason nosto päiväliikenteessä on mahdollista kohtuullisin kus-
tannuksin, eikä se edellytä Espoon kaupunkiradan jatkamista Leppä-
vaarasta Kauklahteen.

Kuntaosuuksien taso
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Periaate, jossa joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen investointikus-
tannuksia kierrätetään HSL:n infrakorvausten kautta, tarjoaa mahdolli-
suuden kehittää kokonaisvaltaisesti seudun joukkoliikennejärjestelmää. 
Lippujen hintojen voimakas nostaminen infrakustannuksista johtuvien 
investointien kattamiseksi ei ole kestävä ratkaisu, kun seutu kasvaa 
vauhdilla. Subventioasteen voisi ajoittain määritellä erikseen hankekoh-
taisesti, jolloin kuntaosuuksien yhteenlaskettu osuus voi olla tilapäisesti 
yli puolet HSL:n tuloista. Tämä on perusteltua myös siksi, että infrain-
vestoinnit vaikuttavat myönteisesti kuntien maankäytön kehittämiseen.

Talouden tasapainottamiseen ja menojen kasvun katkaisemiseen tu-
leekin kiinnittää huomioita ja kulujen, kuten hallinnollisten kulujen, kas-
vua suhteessa koko budjettiin olisi syytä seurata nykyistä tarkemmin. 
Palveluiden ostojen sisältöä ja vaikuttavuutta on myös hyvä seurata ja 
kerryttää arviota muutosten vaikuttavuudesta. Helsingin kaupunkistra-
tegiassa 2017−2021 on asetettu kaupungin omalle taloudelle tavoite, 
että velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä käyttömenojen reaali-
kasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 0,5 
% tuottavuuden parantamisen tavoitteella.

Lipputulotavoitteet TTS-kaudella

Joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksista on vuosikymmeniä ka-
tettu lipputuloilla noin puolet. Tämä on hyvä periaate tulevaisuudessa-
kin erityisesti operatiivisten kustannusten kattamisen osalta, jotta jouk-
koliikenteen lippujen hinnoittelu pysyy kilpailukykyisenä, mutta samalla 
myös kysyntä ohjaa palvelutarjonnan suunnittelua.

HSL:n tulisi arvioida rollaattorien kanssa kulkevien henkilöiden lippu-
käytännöt ja vapauttaa heidät velvoitteesta hankkia lippu. Kaupunkiym-
päristölautakunta ehdottaa, että HSL:n seuraava talousarvio valmistel-
laan siten, että rollaattoria käyttävät saavat matkustaa maksuttomasti, 
samaan tapaan kuin lastenvaunuja kuljettavat. 

HSL tarkastelee opiskelijalippu-uudistuksen toteutuneita kustannusvai-
kutuksia ja pyrkii palauttamaan kausilippujen ja kertalippujen opiskelija-
alennuksen 50 %:iin normaalihinnasta.

Lisäksi 2021 talousarvion valmistelijat tutkivat mahdollisuutta poistaa 
seniorilipusta aikarajat.

Tarkastusmaksun korottaminen

Liikennejärjestelmän oikeinkäyttöä sekä tähän ohjaavia virhe- ja tarkas-
tusmaksuja on syytä arvioida kokonaisuutena. Siten tässä vaiheessa ei 
ole perusteita liputta matkustamisen tarkastusmaksun korottamiseen 
80 eurosta 100 euroon, vaikka joukkoliikenteen tarkastusmaksua ei ole 
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korotettu yli kymmeneen vuoteen. Pysäköintivirhemaksun suuruus on 
Helsingissä maksuvyöhykkeestä riippuen 60-80 euroa. Joukkoliiken-
teen tarkastusmaksun ei ole perusteltua olla suurempi kuin pysäköinti-
virhemaksun. Toisin kuin liputta matkustamisesta, väärästä pysäköin-
nistä voi aiheutua haittaa tai vaaraa myös kolmansille osapuolille. Py-
säköintivirhemaksun suuruudesta päätetään Sisäministeriön asetuksel-
la.

Kuntakohtaisen ylijäämän tai alijäämän käyttö

Kuntakohtaisen ylijäämän käyttö esityksen mukaisesti jaksotettuna 
kolmelle vuodelle on tarkoituksenmukaista kuntaosuuden vuosittaisten 
muutosten tasaamiseksi.

Käsittely

13.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Markku Granholm. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Poistetaan lausunnosta kappale "Tarkastusmaksun ko-
rottaminen. Liikennejärjestelmän oikeinkäyttöä sekä tähän ohjaavia vir-
he- ja tarkastusmaksuja on syytä arvioida kokonaisuutena. Siten tässä 
vaiheessa ei ole perusteita liputta matkustamisen tarkastusmaksun ko-
rottamiseen 80 eurosta 100 euroon, vaikka joukkoliikenteen tarkastus-
maksua ei ole korotettu yli kymmeneen vuoteen. Pysäköintivirhemak-
sun suuruus on Helsingissä maksuvyöhykkeestä riippuen 60-80 euroa. 
Joukkoliikenteen tarkastusmaksun ei ole perusteltua olla suurempi kuin 
pysäköintivirhemaksun. Toisin kuin liputta matkustamisesta, väärästä 
pysäköinnistä voi aiheutua haittaa tai vaaraa myös kolmansille osapuo-
lille. Pysäköintivirhemaksun suuruudesta päätetään Sisäministeriön 
asetuksella." 
Korvataan ko. kpl tekstillä. "Tarkastusmaksun korottaminen 100 euroon 
on perusteltu ratkaisu. "

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Poistetaan lausunnosta kohta: "HSL:n tulisi arvioida rol-
laattorien kanssa kulkevien henkilöiden lippukäytännöt ja vapauttaa 
heidät velvoitteesta hankkia lippu. Kaupunkiympäristölautakunta ehdot-
taa, että HSL:n seuraava talousarvio valmistellaan siten, että rollaatto-
ria käyttävät saavat matkustaa maksuttomasti, samaan tapaan kuin 
lastenvaunuja kuljettavat."
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Risto Rautavan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Lisätään kappaleen 17 jälkeen: "HSL tarkastelee 
opiskelijalippu-uudistuksen toteutuneita kustannusvaikutuksia ja pyrkii 
palauttamaan kausilippujen ja kertalippujen opiskelija-alennuksen 50 
%:iin normaalihinnasta."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Kohtaan 17 lisätään:
2021 talousarvion valmistelijat tutkivat mahdollisuutta poistaa seniorili-
pusta aikarajat.

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan lausunnosta kappale "Tarkastusmaksun korot-
taminen. Liikennejärjestelmän oikeinkäyttöä sekä tähän ohjaavia virhe- 
ja tarkastusmaksuja on syytä arvioida kokonaisuutena. Siten tässä vai-
heessa ei ole perusteita liputta matkustamisen tarkastusmaksun korot-
tamiseen 80 eurosta 100 euroon, vaikka joukkoliikenteen tarkastus-
maksua ei ole korotettu yli kymmeneen vuoteen. Pysäköintivirhemak-
sun suuruus on Helsingissä maksuvyöhykkeestä riippuen 60-80 euroa. 
Joukkoliikenteen tarkastusmaksun ei ole perusteltua olla suurempi kuin 
pysäköintivirhemaksun. Toisin kuin liputta matkustamisesta, väärästä 
pysäköinnistä voi aiheutua haittaa tai vaaraa myös kolmansille osapuo-
lille. Pysäköintivirhemaksun suuruudesta päätetään Sisäministeriön 
asetuksella." 
Korvataan ko. kpl tekstillä. "Tarkastusmaksun korottaminen 100 euroon 
on perusteltu ratkaisu. "

Jaa-äänet: 7
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuo-
mas Rantanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Nuutti Hyttinen, Atte Ka-
leva, Risto Rautava

Poissa: 1
Silvia Modig

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 7-5 (1 poissa).
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2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohtaan 17 lisätään:
2021 talousarvion valmistelijat tutkivat mahdollisuutta poistaa seniorili-
pusta aikarajat.

Jaa-äänet: 5
Dennis Hamro-Drotz, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Anni Sin-
nemäki, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Ka-
leva, Mai Kivelä, Jape Lovén, Risto Rautava

Poissa: 1
Silvia Modig

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Sirpa Asko-Seljavaaran vas-
taehdotuksen äänin 7-5 (1 poissa).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen 17 jälkeen: "HSL tarkastelee opiskelija-
lippu-uudistuksen toteutuneita kustannusvaikutuksia ja pyrkii palautta-
maan kausilippujen ja kertalippujen opiskelija-alennuksen 50 %:iin 
normaalihinnasta."

Jaa-äänet: 2
Risto Rautava, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Eveliina Heinäluoma, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Jape Lovén, Amanda Pasa-
nen, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki

Poissa: 1
Silvia Modig

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Amanda Pasasen vastaehdo-
tuksen äänin 10-2 (1 poissa).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 132
Liikennelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta kaupunkipyö-
räasemien toteuttamiseksi Malmin, Tapanilan, Puistolan ja Pukin-
mäen asemille

HEL 2019-003313 T 00 00 03

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle:

Heimo Laaksonen ym. ovat laatineet talousarvioaloitteen, jossa ehdote-
taan kaupunkipyöräasemien sijoittamista Malmin, Tapanilan, Puistolan 
ja Pukinmäen (MaTaPuPu-alueet) juna-asemien yhteyteen. Aloitteessa 
ehdotetaan 50 000 euron vuosittaista määrärahaa tämän toteuttami-
seen. Sopimuskausi toimijan kanssa kestäisi vähintään viisi vuotta.

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräpalvelu otettiin käyttöön vuonna 
2016, jolloin palvelu käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörä. Ny-
kyisen palvelun kaupunkipyöräverkosto kattaa 238 asemaa ja palve-
luun kuuluu 3450 kaupunkipyörää. 

HKL suhtautuu positiivisesti kestävän kaupunkiliikenteen kehittämi-
seen. On hyvä asia, että kaupunkipyöräverkoston laajentaminen herät-
tää kiinnostusta. Talousarvioaloitteen mukainen verkoston laajentami-
nen ei kuitenkaan luo mainittuihin sijainteihin vaadittua palvelutasoa. 
Yksittäiset pyöräasemat juna-asemien yhteydessä eivät luo kaupunki-
pyöräverkostoa, joka mahdollistaisi palvelun toiminnan. Yksittäiset pyö-
räasemat mahdollistavat käytännössä vain juna-asemalta juna-asemal-
le siirtymisen kaupunkipyörällä, joten ne eivät palvele liityntämatkoilla, 
eivätkä alueen sisäisessä liikkumisessa. Kaupunkipyöräpalvelua suun-
nitellaan osana joukkoliikennettä ja ehdotuksessa tämä periaate ei to-
teudu.

Mikäli Malmille, Tapanilaan, Puistolaan sekä Pukinmäkeen halutaan 
kaupunkipyöräasemat, tulee alueille rakentaa kunnollinen kaupunkipyö-
räverkosto. Neljä yksittäistä asemaa irrallaan muusta verkostosta eivät 
nosta kaupunkipyöräjärjestelmän palvelutasoa, eivätkä tuota juna-
asemien ympärille toimivaa kaupunkipyöräverkostoa.

Vaikka MaTaPuPu-asemien yhteyteen sijoitettavien kaupunkipyörä-
asemien hankinta nähtäisiinkin toimivana ratkaisuna, ei niiden hankinta 
ole tällä hetkellä mahdollista. Lisähankintamahdollisuudet on jo käytetty 
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eikä liikenneliikelaitoksella ole enää nykyisen kilpailutukseen perustu-
van sopimuksen puitteissa mahdollisuutta hankkia lisää asemia.

Ehdotuksessa mainittu kustannustaso perustuu yrityksille tarjottuun 
mahdollisuuteen tilata omalle toimipisteelleen sijoitettava kaupunkipyö-
räasema. Tämä yrityksien kustantamien uusien asemien mahdollisuus 
on olemassa, mutta HKL:n ja Citybike Finland Oy:n sopimuksen laajen-
taminen nykyisestään ei hankintateknisesti valitettavasti ole toteutetta-
vissa. Rinnakkaisen toisen toimittajan pyöräjärjestelmäkään ei ole ny-
kyisen sopimuksen nojalla mahdollinen, eikä se erillisenä järjestelmänä 
toisi kaivattua palvelua käyttäjilleen.

Kaupunkipyöräverkostoa on mahdollista laajentaa, kun nykyinen sopi-
muskausi päättyy vuonna 2025.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

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

samuli.makinen(a)hel.fi
Eeropekka Lehtinen, suunnittelija, puhelin: 310 22977

eeropekka.lehtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Karttaliite_lausuntoon
2 Talousarvioaloite Kaupunkipyöriä MaTaPuPu-asemille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Talousarvioaloite Kaupunkipyöräasemat MaTaPuPu-juna-asemien yh-
teyteen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

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

samuli.makinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 42 (107)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/7
22.08.2019

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

Eeropekka Lehtinen, suunnittelija, puhelin: 310 22977
eeropekka.lehtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Karttaliite_lausuntoon
2 Talousarvioaloite Kaupunkipyöriä MaTaPuPu-asemille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 133
VIRVE-radiopuhelinverkon liittymien hankinta ja käyttömaksut vuo-
sille 2019-2022

HEL 2017-008235 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana VIRVE-radiopuhelinverkon käyttö-
maksuja Suomen Virveverkko Oy:ltä ajalle 01.08.2019 –31.07.2022 yh-
teensä enintään 900.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Magnus Blank, suunnittelija, puhelin: 310 35528

magnus.blank(a)hel.fi
Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Suunnittelija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenneliikelaitos käyttää VIRVE-radiopuhelinverkkoa valvomoiden ja 
metrojunien, raitiovaunujen, huoltohenkilökunnan sekä vartijoiden väli-
sessä radiopuhelinliikenteessä. Radiopuhelimien käyttö edellyttää 
VIRVE-liittymää jokaista radiopuhelinta kohden sekä valvomoissa jo-
kaista VIRVE-käyttöpaikkaa kohden. Laitoksella on käytössä noin 270 
radiopuhelinta ja valvomoissa noin 15 VIRVE-käyttöpaikkaa.
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HKL:n toiminnan laajentuessa on VIRVE-liittymiä jouduttu hankkimaan 
lisää mm. länsimetron kiinteistöhuoltoa, metron kalustohuoltoa sekä 
raitiotien ratasähköhuoltoa varten n. 20 liittymää. Lisäksi liittymien kuu-
kausimaksut ovat nousseet yleisen kustannuskehityksen myötä.

VIRVE-radiopuhelinverkkoa ylläpitää Suomen Virveverkko Oy ainoana 
toimijana.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisestä tai yksi-
noikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi to-
teuttaa hankinnan"

Aikaisemmat päätökset ja tilaukset:

Johtokunnan päätös 39 §, 17.8.2017: 500.000,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 60 §, 11.5.2016: 320.000,00 euroa (alv 0 %)
4100021411: 90.000,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 1.810.000,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Magnus Blank, suunnittelija, puhelin: 310 35528

magnus.blank(a)hel.fi
Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Suunnittelija

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 17.08.2017 § 39

HEL 2017-008235 T 02 08 02 01
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Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tilaamaan suorahankintana VIRVE-radiopuhelinverkon käyttöliittymiä 
Suomen Virveverkko Oy:ltä ajalle 01.08.2017 –31.07.2020 yhteensä 
enintään 500.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Magnus Blank, suunnittelija, puhelin: 310 35528

magnus.blank(a)hel.fi
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§ 134
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto Sami Muttilaisen val-
tuustoaloitteeseen Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta

HEL 2019-006109 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle Sami Muttilaisen valtuustoaloitteeseen Kontulan 
metroaseman graffitien valaisemisesta: 

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) tehtävä on huolehtia met-
ro-, raitio- ja lauttaliikenteen tuottamisesta pääkaupunkiseudulla. HKL 
tuottaa omistajilleen ja tilaajilleen hyötyä kokonaisvaltaisena joukkolii-
kennepalvelujen kehittäjänä ja toteuttajana. HKL:n perustehtävänä on 
tuottaa ja kehittää kestävän liikkumisen palveluita laadukkaasti ja kus-
tannustehokkaasti.

HKL suhtautuu positiivisesti taiteeseen ja tarjoaa useilla asemillaan täl-
läkin hetkellä useita kaupallisuudesta vapaita pintoja. HKL haluaa tarjo-
ta kaikille matkustajille mahdollisimman positiivisen ja mieluisan mat-
kustajakokemuksen. 

Kontulassa on parhaillaan kaupunkikehittäminen täydennyskaavoituk-
sen osalta meneillään. Tulevaisuudessa asemaympäristö ostoskeskuk-
sineen tulee muuttumaan, ja samassa yhteydessä myös metroasemal-
le tehdään muutoksia. HKL sopeuttaa omia perusparannustarpeiden 
toteuttamista alueen muutoksiin, esimerkiksi itse laiturialue kaipaa pe-
rusparannuksen. Tässä yhteydessä myös aseman taiteen kehittäminen 
tulisi mahdolliseksi.

Hankkeen toteutusta arvioitaessa tulee ottaa huomioon esimerkiksi 
vanhan aseman sähköjärjestelmän mahdollisesti vaatimat lisätyöt, jos 
muutoksia tehdään. Lisäksi lisävalaistusta arvioitaessa tulee kiinnittää 
huomiota turvallisuusnäkökohtiin mm. kuljettajien kannalta. Mahdolli-
nen häikäistyminen tulee selvittää ja testata ennen eteenpäin viemistä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Anne Mannerkorpi, isännöitsijä, puhelin: 310 35943

anne.mannerkorpi(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n lausuntoa kaupunginhallitukselle 
10.10.2019 mennessä.

Valtuustoaloite

Sami Muttilaisen valtuustoaloite Kontulan metroaseman graffitien valai-
semisesta

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Anne Mannerkorpi, isännöitsijä, puhelin: 310 35943

anne.mannerkorpi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 135
Hankesuunnitelma, Ilmalan sähkönsyöttöasema

HEL 2019-008540 T 08 00 08

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Ilmalan sähkönsyöt-
töaseman hankesuunnitelman 18.7.2019 esityksen mukaan niin, että 
hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt 
ja hankkeeseen sisältyvät erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset li-
sä- ja muutostyöt on 2,0 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398

rauno.iivari(a)hel.fi
, puhelin

Liitteet

1 AB-C-Hankesuunnitelma_Ilmala 18.7
2 1155_0100_0006

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ilmalan sähkönsyöttöaseman rakentaminen parantaa merkittävästi rai-
tiotiejärjestelmän käyttövarmuutta ja häiriönsietokykyä raitiotieverkon 
laajentuessa Länsi-Pasilasta Ilmalaan.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta 
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupun-
kistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin stra-
tegian mukainen.
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Suhde muihin päätöksiin

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL) hyväksyi 10.2.2015 
Helsingin kantakaupungin raitioliikenteen linjastosuunnitelman.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 21.8.2018, 391 §, Pasilankadun 
välillä Kyllikinportti–Radiokatu katusuunnitelman.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 22.1.2019, 24 §, Ilmalankadun 
ja Radiokadun katusuunnitelmat.

Kaupunkiympäristön toimialan yritystontit-tiimin päällikkö päätti vuokra-
ta 3.7.2019, 63 §, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle määrä-
alan Pasilasta sähkönsyöttöaseman sijoittamista varten.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Ilmalan raitiotie täydentää Pasilan raitiotieverkostoa HSL:n raitiotielii-
kenteen linjastosuunnitelman mukaisesti, kun raitiolinja 9 jatketaan Pa-
silasta Ilmalaan. Raitiotie rakennetaan Kyllikinportista eteenpäin Pasi-
lankatua, Radiokatua, Ilmalankatua ja Ilmalankujaa pitkin uudelle Ilma-
lantorille. Ilmalan raitiotien on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun 
mennessä.

Tällä hetkellä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksella (HKL) on käy-
tössä 24 sähkönsyöttöasemaa ympäri Helsingin kantakaupungin raitio-
tieverkkoa. Sähkönsyöttöasemien hajauttaminen raitiotieverkon lähei-
syyteen pienentää verkoston häiriöherkkyyttä sekä ajosähkön siirrosta 
aiheutuvaa häviötä. Nykyisistä sähkönsyöttöasemista Ilmalan raitiotietä 
lähimmät olisivat Auroran ja Vallilan sähkönsyöttöasemat.

Etäisyyden puolesta Auroran sähkönsyöttöasema on riittävän lähellä 
Ilmalan raitiotietä, mutta aseman nykyiset laitteistot kuormittuisivat lii-
kaa eikä asemalle ole nykyisellään mahdollista lisätä lähtöjä. Auroran 
sähkönsyöttöaseman kapasiteetin laajentaminen vaatisi sekä syöttö-
aseman tilojen että laitteiston muutoksia ja myös korvaavaa väliaikais-
ratkaisua. Lisäksi koko Länsi-Pasilan ja Ilmalan raitioteiden sähkönsyö-
tön hoitaminen tämän yhden aseman kautta lisäisi raitiotieverkon tä-
män osuuden häiriöherkkyyttä.

Uuden sähkönsyöttöaseman rakentaminen Ilmalaan on näin ollen sekä 
kokonaistaloudellisesti että Helsingin raitiotieverkon käyttövarmuuden 
ja häiriönsietokyvyn kannalta tarkoituksenmukaisin ratkaisu. Ilmalan 
sähkönsyöttöasemaa voidaan myös mahdollisesti hyödyntää Kalasa-
taman raitiotien luoteisosan sähkönsyötön ratkaisuissa. 
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Hankkeen tavoitteena on rakentaa ja varustaa uusi sähkönsyöttöase-
ma Länsi-Pasilaan niin, että uusi sähkönsyöttöasema on käyttövalmis 
Ilmalan raitiotien valmistumiseen mennessä.

Hankkeen toteuttaminen

Ilmalan sähkönsyöttöaseman rakennus sijoittuu Veturitien ja Televisio-
kadun risteyksen pohjoispuolelle Helsingin kaupungin omistamalle 
maalle. Paikka on asemakaavassa merkitty katualueeksi, joten säh-
könsyöttöaseman sijoittaminen ja rakentaminen ei vaadi kaavamuutos-
ta.

Sähkönsyöttöaseman rakentamiseksi paikan nykyisestä kalliosta louhi-
taan yhtä nurkkaa pienemmäksi, jotta tilalle voidaan rakentaa n. 100 
m2 suuruinen tila sähkönsyöttöasemaa varten. Sijoituspaikka ei ole Il-
malan raitiotien välittömässä läheisyydessä, mutta sijoituspaikasta ei 
aiheuta merkittävää siirtohäviötä.

Ilmalan sähkönsyöttöaseman tilan sijoittamisessa ja suunnittelussa on 
hyödynnetty muiden viime vuosina rakennettujen sähkönsyöttöasemien 
suunnittelusta ja rakentamisesta saatuja kokemuksia haastavista sijoi-
tuspaikoista hukkatilan minimoimiseksi.

Hanke toteutetaan Ilmalan raitiotien valmistumisen mukaisesti ja koor-
dinoidaan siten radan rakentamisen sisältävän yhteisen kunnallistekni-
sen hankkeen kanssa. Raitiotien vaatimat muut sähkötyöt toteutetaan 
ratahankkeen yhteydessä, jotta liikennöinnin alkaminen asetetussa ta-
voiteaikataulussa voidaan varmistaa.

Sähkönsyöttöaseman rakennustöiden on suunniteltu käynnistyvän al-
kuvuonna 2020 niin, että sähkönsyöttöaseman rakennus on valmis 
loppukesästä 2020.

Hankkeella ei ole työnaikaisia vaikutuksia raitioliikenteeseen. 

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Ilmalan sähkönsyöttöaseman rakentamisen ja varustamisen kustan-
nukset ovat enintään 2,0 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen suunnitteluun on käytetty heinäkuun 2019 loppuun mennes-
sä n. 34.700 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa 
varauduttu käyttämään enintään 0,57 milj. euroa.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 1,1 milj. euroa ja 
vuodelle 2021 0,3 milj. euroa. Vuosille 2020-2021 sijoittuvat kustan-
nukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa noille 
vuosille.
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Rakennusurakan ja rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle 
kohdistuvan n. 0,93 milj. euroa vuosien 2019-2021 aikana.

Rakennusurakan töiden lisäksi hankkeessa käytetään n. 0,85 milj. eu-
roa sähkönsyöttöaseman laitteistoihin liittyviin erillishankintoihin.

Näiden lisäksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,12 milj. euroa sekä n. 0,1 milj. euron hankevaraus.

Edellä mainitun mukaisesti Ilmalan raitioradan sähköistykseen liittyvät 
kustannukset tulevat raitiotiehankkeen kustannuksiksi.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 66.667 euron 
vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin 
33.333 euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (30 vuoden 
aikana yhteensä noin 0,78 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan las-
kuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennalli-
sen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 33.333 euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 0,87 milj. euron korkokulut lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Ilmalan sähkönsyöttö-
aseman vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keski-
määrin 0,04 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuu-
desta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa koh-
distuu kuntaosuuteen. Ilmalan sähkönsyöttöaseman HKL:n osuuden 
kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan ole-
van keskimäärin 0,63 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja 
HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398

rauno.iivari(a)hel.fi
, puhelin

Liitteet
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1 AB-C-Hankesuunnitelma_Ilmala 18.7
2 1155_0100_0006

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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§ 136
HKL:n kiinteistöissä suoritettavien teollisuusautomaatiojärjestel-
män huolto-, kunnossa- ja ylläpitotöiden sekä suunnittelu-, kokoon-
pano-, käyttöönotto-, ohjelmointi- ja laitteistosuunnittelutehtävien 
tilaaminen puitejärjestelynä

HEL 2019-008481 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tekemään teollisuusautomaatiojärjestelmän huolto-, kunnossa- ja ylläpi-
totöitä sekä suunnittelu-, kokoonpano-, käyttöönotto-, ohjelmointi- ja 
laitteistosuunnittelutehtäviä hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmenevin 
ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden toi-
mittajien kanssa:

 Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistö
 RA Systems Oy

Puitejärjestelyn sopimuskausi on 1.10.2019 – 30.9.2023 ja optiomah-
dollisuus kaksi (2) vuotta siten, että optio voidaan käyttää erillisellä 
päätöksellä. Kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perus-
teella ovat yhteensä enintään 4.000.000,00 euroa (alv 0 %). Hinnat 
ovat kiinteät kahden (2) vuoden ajan, jonka jälkeen niiden suuruutta 
voidaan tarkistaa muuttuneiden työvoima- ja materiaalikustannuksiin si-
ten, että vertailuindeksinä käytetään Kiinteistön ylläpidon kustannusin-
deksiä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Tommi Luotamo, sähkötöiden valvoja, puhelin: 310 35843

tommi.luotamo(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti puitejärjestelynä tarjous-
kilpailun (17H19, 6.6.2019) teollisuusautomaatiojärjestelmän huolto-, 
kunnossa- ja ylläpitotöistä sekä suunnittelu-, kokoonpano-, käyttöönot-
to-, ohjelmointi- ja laitteistosuunnittelutehtävistä laskutyönä neljän (4) 
vuoden aikana.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa me-
nettelyä. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 
6.6.2019 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan 
unionin virallisen lehden täydennysosassa 7.4.2019, 2019/S 109-
266945. Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tar-
jouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjousasiakirjojen avulla. Tar-
jouspyyntöasiakirjojen määräaika oli 9.7.2019 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi (2) alan yritystä.

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 teollisuusautomaatiojärjestelmän huolto-, 
kunnossa- ja ylläpitotöiden sekä suunnittelu-, kokoonpano-, käyttöönot-
to-, ohjelmointi- ja laitteistosuunnittelutehtävien tuottamisesta tarjous-
pyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

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

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

Tarjousten vertailu tehtiin kaikkien tarjousten osalta, sillä ne täyttivät 
tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten ratkaisuperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edulli-
suus.

Arviointiperusteena käytettiin seuraavia kriteereitä:

1. Hinta 60 %
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 Tarjoushinnoista laskettiin kullekin tarjoajalle vertailuhinta HKL:n 
keskimääräisen vuositöiden määrien mukaisesti. Tarjoushinnat on 
esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa.

 Edullisimman vertailuhinnan saanut yritys sai parhaat hintapisteet 
(60 pistettä). Muut saivat (halvin hinta / yrityksen hinta) x 60 pistettä. 

2. Laatu 40 %

 Laadun vertailuperusteena käytettiin tarjoajien soveltuvuuden vä-
himmäisvaatimukset ylittävää osuutta.

 Laatutekijät olivat (suluissa maksimi pistemäärät laatutekijöiden 
osalta):

o Yrityksen osaaminen ja erityisasiantuntemus (9 pistettä)
o Vastuullisen henkilön ammatillinen pätevyys (15 pistettä)
o Asiakastyytyväisyyskyselyn pisteet (10 pistettä

 Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen selvitysten 
perusteella.

 Laatutekijät on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulu-
kossa. Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat laatupisteet 
saanut yritys sai 40 laatupistettä, muut saivat (yrityksen pistemää-
rä/parhaan pistemäärä) x 40 pistettä. 

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna sum-
mana. Puitesopimustoimittajiksi valittiin kaksi (2) korkeimmat yhteispis-
temäärän saanutta toimittajaa.

Näin tarjoajat on saatu seuraavaan paremmuusjärjestykseen:

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Tommi Luotamo, sähkötöiden valvoja, puhelin: 310 35843

tommi.luotamo(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Sähkötöiden valvoja Liite 1
Valvomoinsinööri Liite 1
Hankinta-asiantuntija Liite 1
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liiken-

neliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 137
Herttoniemen metrokorttelin kehittäminen, hankintamenettelyn 
käynnistäminen

HEL 2019-008561 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että liikenneliikelaitos (HKL) 
yhdessä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) 
kanssa järjestää suunnittelu- ja toteutuskilpailun Herttoniemen metro-
korttelista erityisalojen hankintalain mukaisena kilpailullisena neuvotte-
lumenettelynä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö
Tiimipäällikkö
Hankinta-asiantuntija
vs. hallintopäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Herttoniemen metroaseman ja viereisen päivittäistavarakaupan käytös-
sä olevia kortteleita on pyritty kehittämään yli kymmenen vuoden ajan. 
Vuonna 2008 järjestetyn suunnittelukilpailun jälkeen on tapahtunut mo-
nia muutoksia alueen ajatellun kehittämisen suhteen ja metroaseman 
sekä bussiterminaalin perusparannustarve on tullut entistä ajankohtai-
semmaksi.
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Alueen suunnittelussa on tarkoituksenmukaista järjestää uusi, joukkolii-
kenneterminaalin uusimiseen ja siihen liittyvään rakennushakkeeseen 
johtava kilpailu sekä laatia kilpailun pohjalta päätöksentekoon uusi 
asemakaavan muutosehdotus.

Suhde muihin päätöksiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Herttoniemen metrokortteli –hankkeen ton-
tinvarauksen asuntohanketta varten 5.11.2018, 178 §, siten, että tontti 
tultaisiin luovuttamaan laatu- ja hintakilpailulla pääosin sääntelemättö-
mään omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon kaupunkiympäristölauta-
kunnan myöhemmin päättämin ehdoin.

HKL:n johtokunta sai tiedoksi katsauksen Herttoniemen metrokorttelin 
kehittämisen valmistelusta 18.4.2019, 69 §.

Hankkeen tausta

Herttoniemen metroaseman ja viereisen K-Hertan kortteleita on pyritty 
kehittämään 2000-luvun alkupuolelta alkaen. Vuonna 2008 alueesta 
järjestettiin suunnittelukilpailu, jossa metroaseman ja bussiterminaalin 
yläpuolelle toteutettaisiin asuntojen ja liiketilojen lisäksi kaupungin pal-
velukeskus, johon keskitettäisiin sosiaali- ja terveysviraston, kirjaston, 
nuorisoasiankeskuksen ja työväenopiston tiloja. K-Hertan kortteliin 
suunniteltiin K-marketin laajennuksen lisäksi asunkerrostaloja ja 19 ker-
rosta korkeaa toimisto- tai hotellitornia.

Kaupungin palvelutilahanketta ei lähdetty toteuttamaan tämän suunni-
telman pohjalta, vaan kortteliin sijoitettavaksi suunnitellut toiminnot on 
sittemmin päätetty sijoittaa Hertsin lähipalvelukeskukseen ja Kalasata-
man terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Metroaseman ja K-Hertan kort-
telien asemakaavojen muutosta ei ole edistetty ja Kesko Oyj omalta 
osaltaan on toteuttanut K-Supermarket Hertan voimassa olevan ase-
makaavan pohjalta ilman asuntorakentamista. K-Supermarket Hertan 
laajennuksen lisäksi alueelle on toteutettu vuoden 2008 suunnittelukil-
pailun jälkeen vain HKL:n valvomorakennus.

Herttoniemen metroasema on otettu käyttöön vuonna 1982. Asema on 
alkuperäisessä asussa, ahdas, huonokuntoinen ja epäsiisti. Metroase-
ma ja bussiterminaali ovat jo nykyisillä matkustajamäärillä tiloiltaan riit-
tämättömiä. Asemaa käyttää päivittäin noin 35 000 henkeä. Tulevai-
suudessa arvioidaan metroaseman päivittäiseksi käyttäjämääräksi noin 
50 000 henkeä.

Suunnittelu- ja toteutuskilpailu
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Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala yhdessä Helsingin 
kaupungin liikenneliikelaitoksen kanssa järjestävät suunnittelu- ja toteu-
tuskilpailun, jonka tarkoituksena on hankkia Herttoniemen metroase-
man peruskorjausta, uutta bussiterminaalia ja lippuhallia koskevalle 
KVR-urakalle urakoitsija sekä metrokortteliin suunnitellun uudisraken-
tamisen luovutuksen saaja-toteuttaja.

Hankintamenettely toteutetaan erityisalojen hankintalain (laki vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016)) 
mukaisesti kilpailullisena neuvottelumenettelynä.

Tavoitteena on kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen, 
toimiva, viihtyisä, turvallinen ja etenkin yleisessä käytössä olevilta tiloil-
taan helppokäyttöinen sekä kovaa kulutusta kestävä hybridirakennus, 
jonka maantasokerroksen tärkein tila olisi metroaseman ja bussitermi-
naalin lippuhalli noin 50 000:lle päivittäiselle käyttäjälle. Bussiterminaali 
tulo- ja lähtölaitureineen sijoittuu keskeisen lippuhallin ympärille hybridi-
rakennuksen alle. Rakennus muodostaisi Länsi-Herttoniemen puolei-
sen maamerkin voimakkaasti kehittyvälle Herttoniemen keskustalle.

Tavoitteena on siirtää keskustan painopistettä lähemmäksi metroase-
maa ja tasapainottaa Itäväylän eri puolien merkitystä yhtenäisenä Hert-
toniemen keskustana.

Asian jatko

Kaupunkiympäristölautakunta tekee päätöksen Herttoniemen metro-
korttelin hankintamenettelyn käynnistämisestä ja alustavasta tarjous-
pyynnöstä elokuussa 2019.

HKL:n johtokunnalle tuodaan käsiteltäväksi em. hankintamenettelyn 
ratkaisun myötä metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma ar-
violta keväällä 2021.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö
Tiimipäällikkö
Hankinta-asiantuntija
vs. hallintopäällikkö
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§ 138
Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeisto-
jen hankinnan option käyttöönotto

HEL 2019-003242 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) käyttämään Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttö-
asemien kojeistojen hankinnan option Ilmalan sähkönsyöttöaseman ko-
jeiston hankinnasta siten, että se tilataan Siemens Mobility Oy:ltä yh-
teensä enintään 543.282,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan. 

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilaamaan Siemens Mobility 
Oy:n tarjouksen CR004, 4.7.2019, mukaisesti Ilmalan sähkönsyöttö-
aseman option hankintaan liittyviä tilaajasta johtuvia muutostöitä, kuten 
toimitusajan muuttaminen, yhteensä enintään 29.014,67 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilaamaan Ilmalan sähkön-
syöttöaseman kojeiston hankintaan liittyviä mahdollisia muita lisä- ja 
muutostöitä yhteensä enintään 54.328,20 eurolla (alv 0%), joka vastaa 
10 % hankinnan kokonaisarvosta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398

rauno.iivari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 2H19, jossa 
Siemens Mobility Oy oli ainoa tarjoaja, joka täytti tarjoajalle asetetut 
soveltuvuusvaatimukset. Edellä mainittu hankinta on käsittänyt HKL:n 
raitiotieverkon tasasähkön syöttöasemakojeistojen toimitukset, haa-
laukset, asennukset ja käyttöönotot toimiviksi kokonaisuuksiksi Meilah-
teen, Hernesaareen, Erottajalle sekä optiona Ilmalaan. 

Hankesuunnitelma

HKL:n johtokunta hyväksyi 22.8.2019 Ilmalan tasasähkön syöttöase-
man hankesuunnitelman niin, että hankkeen kokonaiskustannukset 
voivat olla enintään 2.000.000,00 euroa (alv 0%).

Hankesuunnitelma sisältää kojeiston hankinnan lisäksi sähkönsyöttö-
aseman suunnittelu- ja rakennuskustannukset.

Option käyttöönotosta päättäminen ja toimituksen siirtäminen

Johtokunta oikeutti 21.3.2019 päivätyllä päätöksellään (§ 47) HKL:n ti-
laamaan Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan kojeistot Siemens Mobi-
lity Oy:ltä. Samassa yhteydessä johtokunta päätti, että Ilmalan sähkön-
syöttöaseman kojeiston hankinnasta päätetään erillisellä hankintapää-
töksellä.

Alkuperäisen tarjouspyynnössä esitetyn aikataulun mukaisesti Ilmalan 
sähkönsyöttöaseman kojeiston toimitus oli suunniteltu tapahtuvan 
30.7.2020 mennessä. Optioehdon voimassaoloa on kuitenkin jatketta-
va, sillä Ilmalan sähkönsyöttöaseman kojeiston toimitus siirtyy HKL:stä 
johtuvista syistä vuodelle 2021. 

Kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto on tilata Ilmalan sähkön-
syöttöaseman kojeisto tarjouspyyntöön sisältyneen option mukaisesti, 
kuin järjestää erillinen tarjouskilpailu em. kojeistosta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398

rauno.iivari(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 18.06.2019 § 94

HEL 2019-003242 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Siemens Mobility Oy:ltä 
Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen 
lisätyön tarjouksen CR001, 22.5.2019 mukaisesti yhteensä enintään 
30.671,43 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 2H19, jossa 
Siemens Mobility Oy oli ainoa tarjoaja, joka täytti tarjoajalle asetetut 
soveltuvuusvaatimukset. Hankinta käsittää HKL:n raitiotieverkon tasa-
sähkön syöttöasemakojeistojen toimitukset, haalaukset, asennukset ja 
käyttöönotot toimiviksi kokonaisuuksiksi Meilahteen, Hernesaareen, 
Erottajalle, sekä optiona Ilmalaan (IL).

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 21.3.2019 (§ 47) oikeuttaa lii-
kenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden, Hernesaaren ja Erotta-
jan sähkönsyöttöasemien kojeistot Siemens Mobility Oy:ltä yhteensä 
enintään 1.203.105,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 
Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan Mei-
lahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen 
hankintaan liittyviä mahdollisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 
120.310,50 eurolla (alv 0%), joka vastaa 10 % hankinnan kokonaisar-
vosta.

Nyt päätettävät kojeistojen hankintaa liittyvät lisätyöt:

 CR001 VLD laitteen lisäys Hernesaaren DC-kojeistoon.
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Kyseessä olevan laitteen avulla estetään ajolangan katketessa syntyviä 
mahdollisesti radan läheisyydessä oleville ihmisille vaarallisia kosketus-
jännitteitä.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enin-
tään 30.671,43 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan myöntämästä lisäti-
lausvaltuutuksesta on jäljellä 89.639,07 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
17.04.2019 § 66

Lisätiedot
Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398

rauno.iivari(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.03.2019 § 47

HEL 2019-003242 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttö-
asemien kojeistot Siemens Mobility Oy:ltä yhteensä enintään 
1.203.105,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavas-
ti:

 Meilahden sähkönsyöttöaseman kojeisto 599.358,00 euroa 
 Hernesaaren sähkönsyöttöaseman kojeisto 500.857,00 euroa 
 Erottajan sähkönsyöttöaseman kojeisto 102.890 euroa 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan Mei-
lahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen 
hankintaan liittyviä mahdollisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 
120.310,50 eurolla (alv 0%), joka vastaa 10 % hankinnan kokonaisar-
vosta.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään 
ja tilaamaan tarvittaessa tarjouspyyntöön sisältyneet seuraavat optiot 
yhteensä enintään 65.079,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan seuraavasti:

 Väliaikainen varastointi 13.494,00 euroa 
 Tehdastarkastukset 42.741,00 euroa
 Muuntajan testaukset 8.844,00 euroa
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Johtokunta päätti tarjouspyyntöön sisältyneen Ilmalan sähkönsyöttö-
aseman kojeistoa koskevan option, jota Siemens Mobilty Oy tarjosi 
543.282,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan, käyttämisestä erillisellä 
hankintapäätöksellä, mikäli tämä hanke päätetään myöhemmin toteut-
taa. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 160 3398

rauno.iivari(a)hel.fi
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§ 139
Destia Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Ruoholahden sähkönsyöttö-
aseman louhintaurakan hankinnasta

HEL 2019-006362 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esityksessä mainituilla perusteil-
la hylätä Destia Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien johtokunnan 
päätöstä 13.6.2019 (109 §) liikenneliikelaitoksen Ruoholahden sähkön-
syöttöaseman louhintaurakan hankinnasta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34904

mauri.koski(a)hel.fi

Liitteet

1 Destia Oy:n oikaisuvaatimus 28.6.2019
2 Destia Oy:n täydennys oikaisuvaatimukseen
3 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös 13.6.2019 (109 §)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1

Liite 2
Liite 3

Kirjanpito Liite 1
Liite 2
Liite 3

Sopimussihteeri Liite 1
Liite 2
Liite 3

Hankinta-asiantuntija Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tarjoajat Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
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Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaistavaksi vaadittu päätös

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta on päätöksellään 13.6.2019 
(109 §) päättänyt oikeuttaa HKL:n tilaamaan Ruoholahden sähkönsyöt-
töaseman louhintaurakan E.M. Pekkinen Oy:ltä yhteensä enintään 
1.264.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta on päättänyt oikeuttaa HKL:n päättämään ja tilaa-
maan tarvittaessa Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurak-
kaan liittyviä mahdollisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 
126.400,00 eurolla (alv 0 %), joka vastaa 10 % hankinnan kokonaisar-
vosta. 

Tilaus on perustunut tarjouskilpailuun 19H19, jossa hankinnan ratkai-
superusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus. E.M. Pekkinen 
Oy:n tarjous on ollut kokonaistaloudellisesti edullisin.

Oikaisuvaatimus, oikaisuvaatimuksen täydennys ja valituksenalainen 
päätös ovat esityslistan liitteenä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo alittaa vesi- ja energiahuollon, lii-
kenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista an-
netussa laissa (jäljempänä ”erityisalojen hankintalaki”) määritellyn EU-
kynnysarvon, eikä erityisalojen hankintalakia näin ollen lähtökohtaisesti 
sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. HKL kuitenkin noudattaa myös 
kynnysarvon alittavissa hankinnoissa erityisalojen hankintalain mukai-
sia periaatteita avoimuudesta, tasapuolisuudesta, syrjimättömyydestä 
ja suhteellisuudesta.

Erityisalojen hankintalain 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen 
poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruut-
tamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä han-
kintaoikaisusta hankintalain 132—135 §:ssä säädetään. Hankintalain 
135 §:ää sovelletaan vain viranomaishankintayksikköön

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäl-
jempänä ”hankintalaki”) 135 §:n mukaan hankintaoikaisua sovelletaan 
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myös sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenette-
lyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseen, johon ei muutoin sovelleta tätä 
lakia. Tällaisen hankintaoikaisun johdosta tehtävään päätökseen ei saa 
hakea valittamalla muutosta markkinaoikeudelta.

Hankintapäätös on annettu Destia Oy:lle tiedoksi 18.6.2019. Hankinta-
lain 133 §:n mukaan asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän ku-
luessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön pää-
töksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Mää-
räpäivä oikaisuvaatimuksen jättämiselle on ollut 2.7.2019. Destia Oy on 
toimittanut hankintaoikaisuvaatimuksensa 28.6.2019 ja täsmentänyt si-
tä 10.7.2019.

Oikaisuvaatimus on näin ollen tehty oikeassa ajassa, ja se on osoitettu 
oikealle viranomaiselle.

Destia Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Hankintaoikaisuvaatimuksessaan Destia Oy on todennut, että E.M. 
Pekkinen Oy ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä tarjoajalle asetettua re-
ferenssivaatimusta, ja vaatinut liikenneliikelaitosta kumoamaan teke-
mänsä hankintapäätöksen sekä suorittamaan uuden tarjousvertailun. 

Destia Oy on katsonut, etteivät voittaneen tarjoajan referenssit täytä 
tarjouspyynnössä asetettua soveltuvuusvaatimusta siltä osin, kun tar-
joajan on tullut osoittaa toteutettuina referensseinä vähintään yksi vas-
taava hanke edellisen viiden vuoden aikana. Destia Oy:n mukaan 
myöskään E.M. Pekkinen Oy:n käyttämän alihankkijan Raivausliike 
Nikko Oy:n referenssit eivät täytä tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimus-
ta vastaavaa referenssiä koskien. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Tarjouspyynnössä on soveltuvuusvaatimuksina referenssien osalta 
edellytetty, että tarjoajan tulee osoittaa toteutettuina referensseinä vä-
hintään yksi vastaava hanke edellisen viiden (5) vuoden ajalta. 

Resurssialihankkijan referenssinä on ilmoitettu muun muassa Eduskun-
tatalon peruskorjaus. E.M. Pekkinen Oy:n ilmoituksen mukaan edellä 
mainittu urakka on sisältänyt muun muassa tunnelilouhintaa. 

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tarjoaja vastaa tar-
jouksensa sisällöstä ja hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus 
luottaa siihen, mitä tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut (mm. MAO 
851/17, MAO 192/19). HKL:lla ei ole ollut aihetta epäillä, etteivätkö il-
moitetut E.M. Pekkinen Oy:n resurssialihankkijan referenssit täyttäisi 
tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia.
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Markkinaoikeus on myös referenssien osalta katsonut muun muassa 
ratkaisuissaan MAO 836/17, MAO 256/18 ja MAO 30/19, että tarjoajien 
soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistu-
maan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on har-
kintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo, että hankinnan kokoon ja 
laatuun nähden riittävät edellytykset täyttyvät. Hankintayksikön on kui-
tenkin otettava huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimät-
tömästä kohtelusta.

Ratkaisussaan MAO 192/19 markkinaoikeus on edelleen todennut, että 
hankintayksikkö voi harkintavaltansa puitteissa arvioida sitä, täyttääkö 
tarjoaja tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Edellä mainituilla perusteilla HKL toteaa, että sillä on hankintayksikkö-
nä harkintavaltaa arvioidessaan ilmoitettujen referenssien vastaavuutta 
suhteessa hankinnan kohteeseen.

E.M. Pekkinen Oy:n resurssialihankkijan referenssi vastaa arvoltaan 
tarjouspyynnön kohteena olevaa hankintaa ja on tarjoajan selvityksen 
mukaisesti sisältänyt louhintaa rakennetussa ja vaativassa ympäristös-
sä, eli hankinnan kohdetta vastaavia töitä. Näin ollen E.M. Pekkinen Oy 
täyttää tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset, eikä tar-
jouskilpailussa ole toimittu erityisalojen hankintalain mukaisten yleisten 
oikeusperiaatteiden vastaisesti.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34904

mauri.koski(a)hel.fi

Liitteet

1 Destia Oy:n oikaisuvaatimus 28.6.2019
2 Destia Oy:n täydennys oikaisuvaatimukseen
3 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös 13.6.2019 (109 §)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1

Liite 2
Liite 3

Kirjanpito Liite 1
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Liite 2
Liite 3

Sopimussihteeri Liite 1
Liite 2
Liite 3

Hankinta-asiantuntija Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tarjoajat Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 109

HEL 2019-006362 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakan 
E.M. Pekkinen Oy:ltä yhteensä enintään 1.264.000,00 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n päättämään ja tilaamaan tar-
vittaessa Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakkaan liittyviä 
mahdollisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 126.400,00 eurolla 
(alv 0 %), joka vastaa 10 % hankinnan kokonaisarvosta.

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun. Vertailuperus-
teena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että 
halvimman hinnan painoarvo oli 100 %.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

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

mauri.koski(a)hel.fi
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§ 140
Hankinta, kameravalvonta, 24H19 (HKL)/1562 (LM), Liikenneliikelai-
tos

HEL 2019-007358 T 02 08 01 00

Päätös

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen kameraval-
vontajärjestelmän uudistamisen koko metron alueelle tässä päätökses-
sä yksilöidyin perustein halvimman vertailuhinnan antaneelta tarjoajalta 
Avarn Security Oy.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Magnus Blank, suunnittelija, puhelin: 310 35528

magnus.blank(a)hel.fi
Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Sopimussihteeri
Hankintasuunnittelija
Hankintapäällikkö
Lakimies
Suunnittelija
Yksikön johtaja
Asiakkuuspäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Metron kameravalvontajärjestelmän kehittämistä koskeva hankesuun-
nitelma hyväksyttiin HKL:n johtokunnassa 16.5.2019 (10§).
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HKL:n johtokunta päätti 12.5.2016, 90§, oikeuttaa Helsingin kaupungin 
liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään sopimuksen länsimetron metro-
järjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta Länsimet-
ro Oy:n (LM) kanssa.

Kameravalvontajärjestelmän kehittämismallista on sovittu HKL:n ja 
LM:n välillä 2.5.2019.

Hankinta sisältää kaksi erillistä urakkaa: Helsingin kaupungin liikenne-
liikelaitoksen kameravalvontajärjestelmän uudistaminen sekä Länsi-
metro Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen Kameravalvonta KAM -urakan. 
Lisäksi HKL kilpailuttaa järjestelmän takuuajan jälkeisen huollon ja 
kunnossapidon optiona.

Esittelijän perustelut

Hankintailmoitus ja tarjoajien valinta:

Edellä mainituin perustein liikenneliikelaitos on käynnistänyt kamera-
valvonta hankkeen kilpailutuksen hankesuunnitelman mukaisesti ja 
hankinta on edennyt seuraavasti:

24H19 (HKL)/1562 (LM) / Kameravalvonta koskeva EU-hankintailmoi-
tus julkaistiin Hilma-kanavassa 17.5.2019 (2019-011167). Hankintayk-
sikkö päätti keskeyttää hankinnan hankintailmoituksessa olleen liike-
vaihtovaatimusta koskeneen kirjausvirheen vuoksi. Hankinnasta jul-
kaistiin uusi EU-hankintailmoitus Hilma-kanavassa 5.6.2019 (2019-
012568).

Hankintaan sovelletaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja pos-
tipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (29.12.2016/1398). Hankintamenettelynä käytettiin erityisa-
lojen hankintalain mukaista rajoitettua menettelyä.

Osallistumishakemusten käsittely:

Osallistumishakemukset avattiin osallistumishakemusten jättämiselle 
varatun määräajan päätyttyä 24.6.2019 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jätti seuraavat kah-
deksan (8) ehdokasta:

AVARN Security Oy
Caverion Suomi Oy
Palmia-Turvakolmio työyhteenliittymä
Stanley Security Oy
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Teleste Oyj
Työyhteenliittymä Relacom - Emtele - FSM
Työyhteenliittymä Taitotekniikka & RP
Viria Security Oy

Kaikki osallistumishakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet eh-
dokkaat täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset ja ne valittiin kaikki 
tarjouskilpailuun. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos teki tarjoajien 
valinnasta toimitusjohtajan päätöksen 28.6.2019 (103§). Helsingin kau-
pungin liikenneliikelaitos lähetti päätöksen tiedoksi kaikille osallistumis-
hakemuksen jättäneille ehdokkaille 9.7.2019 Tarjouspalvelu.fi -toimitta-
japortaaliin. 

Tarjouskilpailu:

Tarjouskilpailuun valituille lähetettiin tarjouspyyntö Tarjouspalve-
lu.fi–toimittajaportaaliin 28.6.2019.

Vuorovaikutus hankintamenettelyn aikana toteutettiin siten, että tarjoa-
jilla oli mahdollisuus esittää tilaajalle tarjouspyyntöön liittyviä lisäkysy-
myksiä 4.7.2019 klo 12:00 asti Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaalin 
kautta. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin annettiin Tarjouspalve-
lu.fi–toimittajaportaaliin tarjouspyynnössä yksilöityyn määräaikaan 
12.7.2019 mennessä. Tarjouspyyntöön tehtiin täsmennyksiä lähettä-
mällä viestejä ja esittämällä kysymyksiä Cloudia-kilpailutusjärjestelmän
kautta. Viestejä lähetettiin yhteensä neljä (4) kappaletta. Kysymyksiä 
esitettiin yhteensä kolme (3) kappaletta. Hankintayksikkö päätti jatkaa 
alkuperäistä tarjousten jättämisen määräaikaa kolmella päivällä
8.8.2019 klo 12:00 asti. Määräajan jatkaminen toteutettiin lähettämällä 
viesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. 

Tarjousten avaaminen:

Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tar-
jousten avaamisesta on laadittu avauspöytäkirja.

Tarjouspyynnössä ilmoitettuun tarjousten jättämiselle varattuun määrä-
aikaan 8.8.2019 klo 12:00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat kol-
me (3) tarjoajaa:

Avarn Security Oy
Caverion Suomi Oy
Stanley Security Oy
 
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen:
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Tarjousten avaamisen jälkeen tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön 
mukaisuus. Tässä vaiheessa tarkistettiin myös, että tarjoukset eivät si-
sällä tarjouspyynnön vastaisia ehtoja tai varaumia.

Tarkistuslaskennassa Avarn Security Oy:n urakan vertailuhinnaksi on 
saatu 2.814.729,00 euroa (alv. 0%). Eroa tarjouksen vertailuhintaan on 
30,00 euroa (alv 0%). Tarjoaja on suorittanut oikein yksikköhintojen ja 
ilmoitettujen määrien yhteenlaskutoimitukset, mutta ilmoittanut summan 
virheellisesti tarjouslomakkeen yhteenveto-osuudessa (solu L55).

Tilaajan tarkistuslaskennassa Avarn Security Oy:n tarjouslomakkeen 
kohdan 3.3 OPTIO 5: Järjestelmän huolto- ja ylläpitosopimus takuuajan 
jälkeiselle ajalle 2.1.2026-2.1.2031 sisältäen kaikki järjestelmälaitteet, 
kamerat ja enkooderit 60 kuukautta yhteensä kattaen koko metrolinjan
hinta erosi merkittävästi kahden muun tarjoajan vastaavasta hinnasta.

Hankinnassa pyydettiin erityisalojen hankintalain 78§:n 2 momentin pe-
rusteella tarjoajia Avarn Security Oy, Caverion Suomi Oy ja Stanley 
Security Oy täsmentämään tarjoustietojaan. Tilaaja katsoi saapuneet 
täsmennykset riittäviksi. Tilaaja katsoi, että saapuneet tarjoukset olivat 
tarjouspyynnön mukaisia.

Hinta-arviointi:

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jon-
ka perusteena on halvin hinta.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouskilpailun voittaa halvimman vertailu-
hinnan antanut tarjoaja. Tarjouspyynnön mukaisesti tehdyn vertailun 
perusteella halvimman hinnan mukainen järjestys on seuraava:

Avarn Security Oy 2.814.729,00 euroa (alv 0%)
Stanley Security Oy 3.877.193,00 euroa (alv 0%)
Caverion Suomi Oy 4.294.810,00 euroa (alv 0%)

Hankintasopimus ja odotusaika:

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla 
vaan vasta, kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu yritys 
ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla salassa pidettäviä tietoja 
lukuun ottamatta asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemi-
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sen yhteydessä.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Länsimetro Oy te-
kee vastaavan sisältöisen päätöksen asiassa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Magnus Blank, suunnittelija, puhelin: 310 35528

magnus.blank(a)hel.fi
Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Sopimussihteeri
Hankintasuunnittelija
Hankintapäällikkö
Lakimies
Suunnittelija
Yksikön johtaja
Asiakkuuspäällikkö

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 28.06.2019 § 103

HEL 2019-007358 T 02 08 01 00

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti hyväksyä seuraavat osallistumishakemuksen 
jättäneet ja soveltuvuusvaatimukset täyttäneet ehdokkaat osallistu-
maan 24H19 (HKL)/1562 (LM) / Kameravalvonta tarjouskilpailuun:

AVARN Security Oy
Caverion Suomi Oy
Palmia-Turvakolmio työyhteenliittymä
Stanley Security Oy
Teleste Oyj
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Työyhteenliittymä Relacom - Emtele - FSM 
Työyhteenliittymä Taitotekniikka & RP 
Viria Security Oy

Päätöksen perustelut

Taustaa:

24H19 (HKL)/1562 (LM) / Kameravalvonta koskeva EU-hankintailmoi-
tus julkaistiin Hilma-kanavassa 5.6.2019. 

Hankintaan sovelletaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja pos-
tipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (29.12.2016/1398). Hankintamenettelynä käytettiin erityisa-
lojen hankintalain mukaista rajoitettua menettelyä.

Osallistumishakemusten käsittely:

Osallistumishakemukset avattiin osallistumishakemusten jättämiselle 
varatun määräajan päätyttyä 24.6.2019 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jätti seuraavat kah-
deksan ehdokasta:
AVARN Security Oy
Caverion Suomi Oy
Palmia-Turvakolmio työyhteenliittymä
Stanley Security Oy
Teleste Oyj
Työyhteenliittymä Relacom - Emtele - FSM 
Työyhteenliittymä Taitotekniikka & RP 
Viria Security Oy

Osallistumishakemusten avaamisen jälkeen tarkastettiin ehdokkaiden 
soveltuvuus. Osallistumishakemusten soveltuvuusvaatimuksien täytty-
minen on kuvattu tarkemmin tämän päätöksen liitteenä olevassa asia-
kirjassa (Liite 1. Soveltuvuuden tarkastaminen).

HKL pyysi viideltä ehdokkaalta (Caverion Suomi Oy, Palmia-Turvakol-
mio työyhteenliittymä, Stanley Security Oy, Teleste Oyj, Työyhteenliit-
tymä Taitotekniikka & RP) täsmennystä osallistumishakemukseen.

HKL pyysi ehdokkaalta Caverion Suomi Oy täsmennystä koskien tek-
nillistä ja ammatillista pätevyyttä sekä vastuuvakuutusta.

HKL pyysi ehdokkaalta Palmia-Turvakolmio työyhteenliittymä yhtymältä 
täsmennystä koskien teknillistä ja ammatillista pätevyyttä. 
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HKL pyysi ehdokkaalta Stanley Security Oy täsmennystä koskien tek-
nillistä ja ammatillista pätevyyttä.

HKL pyysi ehdokkaalta Teleste Oyj täsmennystä koskien puhtaasti 
kansallisia poissulkemisperusteita.

HKL pyysi ehdokkaalta Työyhteenliittymä Taitotekniikka & RP täsmen-
nystä koskien teknillistä ja ammatillista pätevyyttä.

Ehdokkaat toimittivat pyydetyt täsmennykset HKL:n asettamassa mää-
räajassa. 

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos katsoi, että kaikki ehdokkaat 
täyttivät osallistumispyynnössä ehdokkaille asetetut vähimmäisvaati-
mukset. Hankintailmoituksen mukaan HKL valitsee kaikki soveltuvuus-
vaatimukset täyttäneet ehdokkaat tarjoajiksi. Siten tämän hankinnan 
osalta kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ja soveltuvuusvaati-
mukset täyttäneet ehdokkaat valitaan tarjoajiksi. HKL lähettää kaikille 
tarjoajiksi valituille erillisen kutsun.

Lisätiedot
Magnus Blank, suunnittelija, puhelin: 310 35528

magnus.blank(a)hel.fi
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§ 141
Pohjatutkimuspalveluiden puitejärjestely 2017 – 2019, optiokauden 
käyttöönotto

HEL 2017-004699 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti käyttää johtokunnan päätöksen 
11.5.2017, § 84 mukaista option käyttöönotto-oikeutta ja jatkaa pohja-
tutkimuspalvelujen puitesopimusta liikenneliikelaitoksen käyttöön voi-
massa olevien ehtojen mukaisena kahdella (2) vuodella ajaksi 1.9.2019 
- 31.8.2021 seuraavien yritysten kanssa:

 Geotek Oy
 Geovisor Oy
 GeoUnion Oy
 Meritaito Oy
 Mitta Oy
 Pöyry Finland Oy
 Ramboll Finland Oy
 Suomen Vesityö Oy
 Taratest Oy
 Tikander Marin FMa

Alkuperäinen sopimus on voimassa 31.8.2019 asti. Sopimuksessa on 
optiomahdollisuus, jolla sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jäl-
keen kahdella (2) vuodella. Sopimuksen enimmäiskesto on enintään 
neljä (4) vuotta; kaksi + kaksi (2 + 2) vuotta.

Hankinnan ennakoitu arvo optiokausi (2 vuotta) mukaan lukien on enin-
tään 1.000.000,00 euroa (alv 0 %). 

Pohjatutkimuspalveluita tilataan yllä mainittuna aikana Helsingin kau-
pungin kiinteistöviraston geoteknisen osaston hankintarenkaana järjes-
tämän tarjouskilpailun perusteella, puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta 
tarjousten mukaisin hinnoin.

Pohjatutkimukset tilataan sopimuskauden aikana halvin hinta huomioon 
ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimeksiannon suorit-
tamiseen tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Suu-
remmissa pohjatutkimustöissä käytetään minikilpailutusta puitejärjeste-
lyyn valittujen toimittajien kesken.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
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Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohteena on Liikenneliikelaitoksen tarpeiden mukaisten 
pohjatutkimuspalveluiden puitejärjestely vuosille 2019 – 2021.

HKL:n hankinta on kilpailutettu Helsingin kaupungin kiinteistöviraston 
geoteknisen osaston toimesta hankintarenkaana yhdessä HKL:n kans-
sa. Kumpikin hankintarenkaaseen kuuluva hankintayksikkö on tehnyt 
oman hankintapäätöksen alkuperäisestä sopimuskaudesta ja tekee 
oman päätöksen myös optiokaudesta.

Alkuperäinen sopimus on voimassa 31.8.2019 asti. Sopimuksessa on 
optiomahdollisuus, jolla sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jäl-
keen kahdella (2) vuodella. Sopimuksen enimmäiskesto on enintään 
neljä (4) vuotta; kaksi + kaksi (2 + 2) vuotta.

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geotekninen osasto on tehnyt 
29.5.2017 päivätyt määräaikaiset maa- ja vesistöalueiden pohjatutki-
muspalveluja koskevat puitesopimukset 31.8.2019 saakka seuraavien 
yritysten kanssa:

 Geotek Oy
 Geovisor Oy
 GeoUnion Oy
 Meritaito Oy
 Mitta Oy
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 Pöyry Finland Oy
 Ramboll Finland Oy
 Suomen Vesityö Oy
 Taratest Oy
 Tikander Marin FMa

Alkuperäisen sopimustoimittajan Geotek Oy:n (Y-tunnus 0923058-2) 
sopimus on siirretty liiketoimintakaupan johdosta Mitta Oy:lle (Y-tunnus 
0779388-3). Puitesopimuksen siirrosta on tehty maankäyttöjohtajan 
päätös 31.7.2019 § 83.

Sopimuksen mukaan sopimustoimittajan on tullut toimittaa tilaajalle 
mahdollinen sopimushinnan tarkistusehdotus viimeistään viisi (5) kuu-
kautta ennen perussopimuskauden päättymistä. Yritykset eivät ilmoit-
taneet, että ne tarkistaisivat hintojaan, joten sopimusta jatketaan sa-
moilla
sopimusehdoilla ja hinnoilla.

Aikaisempi päätös: 

Johtokunnan päätös 84 §, 11.5.2017: Liikennelaitos -liikelaitoksen joh-
tokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan pohjatutkimuspal-
veluita yhteensä enintään 1.000.000,00 euron (alv 0 %) arvosta ajalla 
2.9.2017 – 31.8.2019.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö
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Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 11.05.2017 § 84

HEL 2017-004699 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitok-
sen tilaamaan pohjatutkimuspalveluita yhteensä enintään 1.000.000,00 
euron (alv 0 %) arvosta ajalla 2.9.2017 – 31.8.2019.

Pohjatutkimuspalveluita tilataan yllä mainittuna aikana Helsingin kau-
pungin kiinteistöviraston geoteknisen osaston hankintarenkaana järjes-
tämän tarjouskilpailun perusteella puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta 
tarjousten mukaisin hinnoin.

Pohjatutkimukset tilataan sopimuskauden aikana halvin hinta huomioon 
ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimeksiannon suorit-
tamiseen tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Suu-
remmissa pohjatutkimustöissä käytetään minikilpailutusta puitejärjeste-
lyyn valittujen toimittajien kesken.

Puitejärjestelyyn on valittu alla olevat toimittajat eri osakokonaisuuksil-
le.

1. Pohjatutkimuspalvelut raskaalla/keskiraskaalla kalustolla

1. Pöyry Finland Oy
2. Ramboll Finland Oy
3. Taratest Oy
4. Mitta Oy
5. Geotek Oy
6. GeoUnion Oy

2. Pohjatutkimuspalvelut kevyellä kalustolla

1. GeoUnion Oy
2. Pöyry Finland Oy
3. Ramboll Finland Oy

3. Vesistöalueen pohjatutkimuspalvelut työlautalta raskaalla/keskiras-
kaalla kalustolla

1. Pöyry Finland Oy
2. Taratest Oy
3. Ramboll Finland Oy
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4. Vesistöalueen pohjatutkimuspalvelut työlautalta kevyellä kalustolla

1. GeoUnion Oy
2. Ramboll Finland Oy
3. Geotek Oy

5. Kalliotutkimuspalvelut

1. Geotek Oy
2. Pöyry Finland Oy
3. Taratest Oy

6. Kalliotutkimuspalvelut maanalaisista tiloista

1. Taratest Oy
2. Geovisor Oy

7. Työlauttapalvelut pohjatutkimusten suorittamiseen raskaalla pohja-
tutkimuskalustolla

1. F:ma Tikander Marin
2. Meritaito Oy
3. Suomen Vesityö Oy

8. Työlauttapalvelut pohjatutkimusten suorittamiseen kevyellä pohjatut-
kimuskalustolla

1. F:ma Tikander Marin
2. Meritaito Oy
3. Suomen Vesityö Oy

9. Pohjatutkimuspalvelut rakennusten sisätiloissa

1. GeoUnion Oy
2. Ramboll Finland Oy
3. Taratest Oy

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi
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§ 142
HKL:n hallinnoimien Länsimetron metroasemien ja metrojunien sii-
vouspalvelun ensimmäinen optiokausi

HEL 2016-006449 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan HKL:n hallinnoimien länsimetron metroasemien (Hel-
singissä Lauttasaari, Koivusaari ja Espoossa Keilaniemi, Aalto-yliopis-
to, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä) ja metrojunien sii-
vouspalvelut Palmia Oy:ltä ensimmäiselle optiokaudelle 10.1.2020 – 
9.1.2021 yhteensä enintään 746.676,48 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan. 

Kokonaissumma perustuu Palmia Oy:n antamaan tarjoukseen optio-
kaudesta, jossa on huomioitu nykyisen sopimuskauden aikana tulleet 
uudet ohjeistukset työturvallisuuden parantamiseksi laiturialueen turva-
alueella työskenneltäessä ja lisätty siivoustaajuutta Keilaniemen ja Aal-
to-yliopiston teknisissä tiloissa.

Optiokauden sopimus on ehdoiltaan alkuperäisen sopimuksen mukai-
nen. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Satu Rämö, suunnittelija, puhelin: 310 22718

satu.ramo(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Suunnittelija
Tekninen isännöitsijä
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos järjesti tarjouskilpailun 
(15H/16, 11.4.2016) metroasemien ja metrojunien siivouspalvelusta.

Hankinnan kohteena oli HKL:n hallinnoimien metroasemien (Lauttasaa-
ri, Koivusaari, Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niitty-
kumpu ja Matinkylä) ja metrojunien siivouspalvelut. Tarjouspyynnön 
mukaan HKL voi jatkaa sopimusta kaksi optiovuotta, vuosi kerrallaan 
niin, että liikennelaitos päättää option käyttämisestä kuusi (6) kuukautta 
ennen sopimuskauden ja ensimmäisen optiovuoden päättymistä.

Optiokauden hyödyntäminen on perusteltua, koska nykyisen toimittajan 
palvelutaso on ollut sopimuksen mukaista ja yhteistyö menestyksekäs-
tä. HKL on asiantuntemuksellaan arvioinut markkinahintatasoa ja tote-
aa nykyisten sopimushintojen olevan markkinoiden mukaiset ja siten 
hyväksyttävällä tasolla.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 119 §, 9.6.2016: Sopimuskauden 12.8.2016 - 
31.10.2018 väliseksi ajaksi yhteensä enintään 1.709.174,25 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan päätös 16 §, 30.1.2017: Toimitusjohtaja päätti hyväk-
syä Helsingin kaupungin liikennelaitos –liikelaitoksen (HKL) ja Palmia 
Oy:n välisen hankintasopimuksen (4600004693) mukaisen sopimus-
kauden muutoksen siten, että HKL:n hallinnoimien metroasemien ja 
metrojunien siivouspalvelu alkaa, kun matkustajaliikennöinti voidaan 
aloittaa länsimetron asemilla ja sopimuskausi päättyy, kun matkustaja-
liikennöinnin alkamisesta on kulunut 810 päivää (2 vuotta, 2 kuukautta, 
2 viikkoa ja 5 päivää).

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 2.455.850,73 euroa (alv 0 %) varsinaiselta sopimus-
kaudelta ja optiokaudelta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Satu Rämö, suunnittelija, puhelin: 310 22718

satu.ramo(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
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eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Suunnittelija
Tekninen isännöitsijä

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 05.04.2018 § 58

HEL 2016-006449 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä muutosliitteen HKL:n 
ja Palmia Oy:n väliseen sopimukseen koskien HKL:n hallinnoimien 
metroasemien ja metrojunien siivouspalveluja. 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
toimitusjohtajan tarvittaessa tekemään muutosliitteeseen vähäisiä muu-
toksia.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Mari Hyvärinen, siivoustyönvalvoja, puhelin: 310 35797

mari.hyvarinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 09.06.2016 § 119

HEL 2016-006449 T 02 08 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitok-
sen hankkimaan HKL:n hallinnoimien metroasemakiinteistöjen Helsin-
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gissä (Lauttasaari, Koivusaari) ja Espoossa (Keilaniemi, Aalto-yliopisto, 
Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä) ja metrojunien sii-
vouspalvelut Palmia Oy:ltä 12.8.2016 - 31.10.2018 väliseksi ajaksi yh-
teensä enintään 1.709.174,25 euron arvonlisäverottomaan kokonais-
hintaan.

Kustannukset jakautuvat Helsingin ja Espoon välillä seuraavasti:

 Helsinki (Lauttasaari ja Koivusaari) 374.321,25 euroa alv 0 %
 Espoo (Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niitty-

kumpu ja Matinkylä) 1.334.853,00 euroa alv 0 %.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa käyt-
tämään kaksi (2) optiokautta, vuosi kerrallaan niin, että liikennelaitos 
päättää option käyttämisestä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskau-
den ja ensimmäisen optiovuoden päättymistä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Mari Hyvärinen, siivoustyönvalvoja, puhelin: 310 35797
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§ 143
HKL:n kiinteistöissä suoritettavien lvi-huoltokirjan mukaisten tar-
kastusten ja huoltojen tilaaminen puitejärjestelynä

HEL 2019-008449 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tekemään puitesopimukset LVI-huoltokirjan mukaisista tarkastus- ja 
huoltotöistä puitesopimuskaudelle 1.10.2019 – 30.9.2023 kokonaista-
loudellisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden toimittajien kanssa:

 LVI-Trio Oy
 LVI-neloset Oy
 Consti Talotekniikka Oy

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa 
käyttämään sopimuksen mukaista kaksivuotista optiokautta sekä oi-
keuttaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan tarvittaessa tekemään 
vähäisiä sopimusteknisiä muutoksia.

Puitejärjestelyn kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 
10.000.000,00 euroa (alv 0 %). Hinnat ovat kiinteät kahden (2) vuoden 
ajan. Tämän jälkeen hintoja voidaan tarkistaa muuttuneiden työvoima- 
ja materiaalikustannuksien mukaisesti, jossa vertailuindeksinä käyte-
tään Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Toni Åkerfelt, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 22009

toni.akerfelt(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Suunnitteluinsinööri Liite 1
Tekninen isännöitsijä Liite 1
Hankinta-asiantuntija Liite 1
Tarjoajat Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti puitejärjestelynä tarjous-
kilpailun (20H19, 14.6.2019) LVI-huoltokirjan mukaisien tarkastus- ja 
huoltotöiden suorittamisesta laskutyönä neljän (4) vuoden aikana.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa me-
nettelyä. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 
17.6.2019 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan 
unionin virallisen lehden täydennysosassa 17.6.2019, 2019/S 115-
283651. Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tar-
jouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjousasiakirjojen avulla. Tar-
jouspyyntöasiakirjojen määräaika oli 1.8.2019 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme (3) alan yritystä. 

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 LVI-huoltokirjan mukaisien tarkastus- ja huol-
totöiden tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mu-
kaisesti.

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

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnös-
sä ja sen liitteissä.
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Tarjousten vertailu tehtiin kaikkien tarjousten osalta, sillä ne täyttivät 
tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten ratkaisuperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edulli-
suus.

Arviointiperusteena käytettiin seuraavia kriteereitä:

1. Hinta 50 %

 Tarjoushinnoista laskettiin kullekin tarjoajalle vertailuhinta HKL:n 
keskimääräisen vuositöiden määrien mukaisesti. Tarjoushinnat on 
esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa.

 Edullisimman vertailuhinnan saanut yritys sai parhaat hintapisteet 
(50 pistettä). Muut saivat (halvin hinta / yrityksen hinta) x 50 pistettä. 

2. Laatu 50 %

 Laadun vertailuperusteena käytettiin tarjoajien soveltuvuuden vä-
himmäisvaatimukset ylittävää osuutta.

 Laatutekijät olivat (suluissa maksimi pistemäärät laatutekijöiden 
osalta):

o Yrityksen osaaminen ja erityisasiantuntemus (3 pistettä)
o Vastuullisen työnjohtajan ammatillinen pätevyys (12 pis-

tettä)
o Henkilöstön ammatillinen pätevyys (15 pistettä)
o Asiakastyytyväisyyskyselyn pisteet (15 pistettä

 Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen selvitysten 
perusteella.

 Laatutekijät on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulu-
kossa. Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat laatupisteet 
saanut yritys sai 50 laatupistettä, muut saivat (yrityksen pistemää-
rä/parhaan pistemäärä) x 50 pistettä. 

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna sum-
mana. Puitesopimustoimittajiksi valittiin kolme (3) korkeimmat yhteis-
pistemäärän saanutta toimittajaa.

Näin tarjoajat on saatu seuraavaan paremmuusjärjestykseen:

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
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Lisätiedot
Toni Åkerfelt, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 22009

toni.akerfelt(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Suunnitteluinsinööri Liite 1
Tekninen isännöitsijä Liite 1
Hankinta-asiantuntija Liite 1
Tarjoajat Liite 1
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§ 144
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä
hallintopäällikkö
Rain Mutka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 5.6.2019 § 190, asia/8

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2018
HEL 2018-013307 T 11 00 01

Linkki pöytäkirjaan  

Kvsto 19.6.2019 § 208, asia/7

Vuoden 2018 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsitte-
ly sekä vastuuvapaus vuodelta 2018 
HEL 2018-004974 T 00 03 00

Kvsto 19.6.2019 § 209, asia/8

Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen 
HEL 2019-002913 T 02 02 01 

Kvsto 19.6.2019 § 210, asia/9

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusil-
moitukset 
HEL 2017-011969 T 00 01 00

Kvsto 19.6.2019 § 211, asia/10

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2019&ls=11&doc=Keha_2019-06-05_Kvsto_11_Pk
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Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen 
HEL 2019-002278 T 00 00 02

Kvsto 19.6.2019 § 213, asia/12

Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 
HEL 2019-005597 T 01 04 05

Linkki pöytäkirjaan  

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 10.6.2019 § 428, asia/3

V 19.6.2019, Hallintosäännön muuttaminen kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan sekä kansliapäällikön ja toimialajohtajien toimivallan osalta
HEL 2019-004920 T 00 01 00

Linkki pöytäkirjaan  

Khs 17.6.2019 § 456, asia/5

Henkilöstökassatoimikunnan asettaminen
HEL 2019-006273 T 00 00 02

Khs 17.6.2019 § 470, asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen 
Päätös Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, 
joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 24. 
===
Johtokunnat 
===
- liikenneliikelaitos 13.6.2019
===

Linkki pöytäkirjaan  

Khs 24.6.2019 § 473, asia/3

Johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpi-
teet
HEL 2019-006617 T 00 01 02

Khs 24.6.2019 § 485, asia/15

Helsingin kaupungin kiinteistöpoliittinen ohjelma ja sisäilmaohjelma se-
kä näiden toteutusohjelma
HEL 2018-012640 T 00 01 01

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2019&ls=11&doc=Keha_2019-06-19_Kvsto_12_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&ls=11&doc=Keha_2019-06-10_Khs_25_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&ls=11&doc=Keha_2019-06-17_Khs_27_Pk
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Khs 24.6.2019 § 492, asia/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen 
Päätös Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, 
joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 25. 
===
Johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 20.6.2019
===

Linkki pöytäkirjaan  

Konsernijaosto (Koja)

Koja 3.6.2019 § 56, asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat syyskaudella 2019 
HEL 2019-005809 T 00 00 02

Linkki pöytäkirjaan  

Pormestari

Pormestarin päätös 1.7.2019 § 122

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen 
Päätös 
Pormestarin sijainen päätti, ettei hän ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 26 tekemiä päätöksiä: 
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 25.6. 
===

Esittelijä
hallintopäällikkö
Rain Mutka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&ls=11&doc=Keha_2019-06-24_Khs_28_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&ls=11&doc=Keha_2019-06-03_Koja_7_Pk
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§ 145
Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokun-
nan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 22 - 32/2019, ettei ota/esittele 
otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yk-
siköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

Linkki päätöksiin

Esittelijä
hallintopäällikkö
Rain Mutka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintopäällikkö
Rain Mutka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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§ 146
Erottajan raitiovaunujen sähkönsyöttöaseman muutostyön suunnit-
telun ja rakentamisen hankesuunnitelman korottaminen

HEL 2018-002287 T 08 00 08

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Artturi Lähdetie: Esittelijä poisti asian esityslistalta. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398

rauno.iivari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.08.2018 § 118

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

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 26.02.2018 § 18
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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 Hel-
singin 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.

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
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 126, 128, 129, 131, 132, 134, 137, 144, 145 ja 146 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 127 ja 135 §:t.

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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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, 
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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)

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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 130 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
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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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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 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
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Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

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 

 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
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Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä 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.

4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 133, 136, 138, 140, 142 ja 143 §:t.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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 vas-
taanottajan 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-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 102 (107)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

22.08.2019

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

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

 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.
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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 vas-
taanottajan 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.

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
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Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

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

 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.
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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 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

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

5
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 139 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §

6
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 141 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Laura Rissanen
puheenjohtaja

Petra Lähdekallio
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kirsi Maria Sutton Anu Suoranta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 30.08.2019.


