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§ 162
Länsimetron metrojärjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnista 
ja ylläpidosta laaditun yhteistyösopimuksen päivittäminen

HEL 2019-009458 T 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) päivittämään ja muuttamaan Länsimetro Oy:n kanssa 3.2.2017 
allekirjoitettua yhteistyösopimusta Länsimetron metrojärjestelmän, -ra-
dan ja -asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta esityksen mukaisesti. Yh-
teistyösopimus koskee Länsimetro Oy:n omistamaa metrojärjestelmää, 
-rataa ja –asemia länsimetron Ruoholahti – Matinkylä -osuudella. 

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa toimitusjohtajan 
tarvittaessa tekemään muutoksia yhteistyösopimukseen ja sen liittei-
siin.

Päivitettävä yhteistyösopimus korvaa 3.2.2017 allekirjoitetun yhteistyö-
sopimuksen liitteineen. Päivitetyn yhteistyösopimuksen on määrä tulla 
voimaan 1.1.2020 ja olla voimassa siihen saakka, kunnes Länsimetron 
uusi Matinkylä – Kivenlahti -osuus otetaan käyttöön.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Eeva Heckwolf, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34815

eeva.heckwolf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhteistyösopimuksen tausta

HKL ja Länsimetro Oy ovat allekirjoittaneet 3.2.2017 päivätyn sopimuk-
sen Länsimetron metrojärjestelmän, -radan ja –asemien hallinnoinnista 
ja ylläpidosta (jäljempänä ”yhteistyösopimus”). 
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Yhteistyösopimuksella Länsimetro Oy on luovuttanut koko Länsimetron 
HKL:n hallintaan, vastuulle ja hoitoon. HKL on ottanut hoitaakseen ko-
ko Länsimetron käsittäen metrojärjestelmän, -radan sekä -asemien hal-
linnoinnin, ylläpidon, huollon, valvonnan ja niihin liittyvän kehittämisen 
yhtenä kokonaisuutena.

Toimintakonseptin periaatteista on sovittu Helsingin ja Espoon kaupun-
kien välisessä Länsimetro Oy:n osakassopimuksessa 6.6.2007.  Yh-
teistyösopimuksella sovitaan näiden periaatteiden tarkemmasta käy-
tännön toteuttamisesta.

Yhteistyösopimuksen päivittäminen

Voimassa olevassa yhteistyösopimuksessa 15 on sovittu, että tarpeen 
mukaan osapuolet tarkistavat yhteistyösopimuksen sisältöä ja ehtoja, 
kun riittävät kokemukset yhteistyösopimuksen soveltamisesta on saatu, 
ja kun länsimetro on ollut liikennekäytössä yhden vuoden. 

Yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen on ilmennyt, että yhteis-
työsopimusta ja etenkin sen liitteitä on tarpeen päivittää muun muassa 
taloudellisen mallin osalta, jotta varmistetaan kustannusten läpinäky-
vyys sekä yhteisesti sovittujen tavoitteiden toteutuminen. Yhteistyöso-
pimuksen päivittäminen on käynnistetty HKL:n ja Länsimetro Oy:n väli-
sessä sopimusryhmässä syksyllä 2018. 

Yhteistyösopimuksen päivittämistä koskeva aiesopimus on allekirjoitet-
tu 19.6.2019. Päivitetty yhteistyösopimus on tarkoitus allekirjoittaa syk-
syllä 2019 siten, että se tulee voimaan 1.1.2020.  

Yhteenveto yhteistyösopimuksen muutoksista

Yhteistyösopimuksen liitteet muutetaan ja päivitetään kokonaisuudes-
saan siten, että päivitettävän yhteistyösopimuksen liitteet tulevat ole-
maan seuraavat:

 Liite A: Hallinnointi- ja ylläpitotehtävien tehtäväkuvaukset
 Liite D1: Taloudellinen malli
 Liite D2: Korvattavat kustannukset
 Liite D3: Avaintulosalueet ja mittarit
 Liite H: Hankintamenettelyt

Sopimuksen liitettä A päivitetään siten, että hallinnointi- ja ylläpitotehtä-
vien tehtäväkuvauksia täsmennetään ja tehtävät jaetaan neljään tehtä-
väkokonaisuuteen. Näitä tehtäväkokonaisuuksia ovat hallintopalvelut, 
isännöintipalvelut, valvomopalvelut sekä huolto- ja kunnossapitopalve-
lut. 
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Sopimusliitteet D1, D2 ja D3 tulevat korvaamaan yhteistyösopimuksen 
kustannusten kohdistamista koskevat liitteet A1 ja D. Länsimetro Oy 
korvaa kustannukset jatkossa HKL:lle päivitettävän yhteistyösopimuk-
sen taloudellisen mallin mukaisesti (toisin sanoen sopimusliitteet D1, 
D2 ja D3). Länsimetro Oy suorittaa HKL:lle kiinteän palkkion hallinnoin-
ti-, valvomo- ja isännöintitehtävistä, korvaa kunnossapidosta, inves-
toinneista ja korjauksista aiheutuneet kustannukset toteutuneiden kus-
tannusten mukaisesti. 

Sopimusliitteessä D3 sovitaan lisäksi vuosittain asetettavista avaintulo-
salueista ja mittareista, joiden perusteella Länsimetro Oy maksaa mah-
dollisia bonuksia HKL:lle tai vaihtoehtoisesti HKL suorittaa Länsimetro 
Oy:lle sanktiomaksuja.  

Edellä mainituista liitteistä D3 on jo hyväksytty osapuolten välisen so-
pimusryhmän kokouksessa 28.5.2019 ja sopimusliitteet D2 ja D3 ovat 
viimeistelyvaiheessa.  

Kokonaan uudessa sopimusliitteessä H sovitaan Yhteistyösopimuk-
seen liittyvistä hankintamenettelyistä ja Länsimetro Oy:n oikeudesta 
osallistua haluamiensa Länsimetron metrojärjestelmän, radan ja ase-
mien hallinnointia ja ylläpitoa koskevien hankintojen valmisteluun, han-
kintaprosessin läpivientiin ja hankintoja koskevaan päätöksentekoon.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Eeva Heckwolf, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34815

eeva.heckwolf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
.


