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§ 39
Metron automatisointiin liittyvät riita-asiat / oikeudellistenpalvelujen 
hankinta

HEL 2015-006194 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikennelaitoksen (HKL) tilaa-
maan Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:ltä oikeudellisia palveluita 
metron automatisoinnin riita-asioihin liittyen yhteensä enintään 
2.000.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätiedot
Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Hallintopäällikkö Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtokunta on aiemmin oikeuttanut (27.5.2015, § 98 ja 11.10.2018, 141 
§) HKL:n tilaamaan Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:ltä (ent. 
Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy) oikeudellisia palveluita metron au-
tomatisoinnin riita-asioihin liittyen yhteensä enintään 4.000.000,00 eu-
rolla.

HKL hankkii tarvittaessa ulkopuolisia oikeudellisia palveluja täydentä-
mään HKL:n omia resursseja, mikäli omat resurssit eivät riitä kaikkien 
tarpeellisten lainopillisten konsultointitehtävien hoitamiseen tai mikäli 
ko. tehtävien hoitamiseen tarvittavaa sellaista erityisosaamista ei ole 
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saatavissa omassa organisaatiossa tai kaupunginkanslian oikeuspalve-
luissa.

Johtokunnan päätös (27.5.2015, § 98) oikeudellisten palveluiden han-
kinnasta perustui siihen, että metron automatisointia koskevista sopi-
muksista aiheutuvat riitaisuudet olennaisesti lisäsivät vuodesta 
2012/2013 alkaen HKL:n tarvetta hankkia ulkopuolisia oikeudellisia 
palveluja, eikä HKL:llä ollut näitä resursseja käytettävissä omassa or-
ganisaatiossa.

HKL:n oikeudellisten palveluiden puitesopimusjärjestelyn piirissä 
27.5.2015 olleista kolmesta yrityksestä Asianajotoimisto Peltonen LMR 
Oy oli toiminut HKL:n oikeudellisena asiantuntijana metron automati-
sointihankkeen alusta lähtien. HKL katsoi, että asianajotoimisto Pelto-
nen LMR Oy:llä oli resurssiensa ja osaamisensa johdosta hyvät val-
miudet ja tiedot automatisointiprojektissa jatkossa todennäköisesti 
eteen tulevia neuvotteluprosesseja ja oikeudellisia prosesseja varten. 
HKL arvioi, että apuna ja asiantuntijana käytettävän asianajotoimiston 
vaihtamisesta aiheutuisi tuolloin HKL:lle merkittäviä lisäkustannuksia.

HKL teki ja allekirjoitti Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:n kanssa 
metron automatisoinnin riita-asioihin liittyvien oikeudellisten palvelujen 
hankintasopimuksen 24.8.2015. Sopimuksen mukaisesti sopimuskausi 
on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään niin kauan, kunnes auto-
maattimetroon liittyvät riita-asiat on saatu ratkaistuiksi. 

Tilanteessa 2/2021 HKL on tilannut edellä mainitun sopimuksen mukai-
sia palveluita yhteensä n. 3,9 miljoonalla eurolla (alv 0 %).

Metron automatisointiin liittyvässä oikeudenkäynnissä saatiin vuonna 
2019 päätökseen ensisijaisesti vahingonkorvausvelvollisuutta koskenut 
käsittelyn vaihe. Helsingin käräjäoikeus antoi tätä ensimmäistä vaihetta 
koskevan välituomion 31.3.2020. Tämän jälkeen käräjäoikeudessa on 
siirrytty vahingonkorvausvaatimuksia koskevan toisen vaiheen käsitte-
lyyn, joka on nyt käynnissä. Toisessa vaiheessa käsitellään korvaus-
vaatimusten määriä ja välituomiolla ratkaisematta jääneitä vaatimuksia, 
jotka eivät koskeneet vahingonkorvausvellisuuden perustetta. Käräjäoi-
keuskäsittelyä seuraa mahdollisesti myös asian käsittely korkeammissa 
oikeusasteissa.

Edellä mainitun johdosta HKL:n on tarkoituksenmukaista jatkaa metron 
automatisoinnin riita-asioihin liittyvien oikeudellisten palvelujen tilaamis-
ta Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:ltä (ent. Asianajotoimisto Pel-
tonen LMR Oy). Tilauksen jatkamisella varmistetaan, että HKL:ää 
avustavalla asianajotoimistolla on parhaat mahdolliset tiedot metron 
automatisoinnin riita-asioista, ja että asianajotoimiston vaihtamisesta ei 
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aiheudu HKL:lle merkittäviä lisäkustannuksia ja haittaa oikeudenkäyn-
nin kululle.

Aikaisemmat päätökset

Johtokunta oikeutti (27.5.2015, § 98) HKL:n tilaamaan tarpeellisten jat-
koneuvottelujen ja niiden perusteella tehtävän sopimuksen mukaisesti 
Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:ltä oikeudellisia palveluja yhteensä 
enintään 2,1 milj. eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti (11.10.2018, 141 §) HKL:n tilaamaan Asianajotoi-
misto DLA Piper Finland Oy:ltä oikeudellisia palveluita metron automa-
tisoinnin riita-asioihin liittyen yhteensä vielä 1.900.000,00 euron arvon-
lisäverottomaan kokonaishintaan, minkä jälkeen tilattujen oikeudellisten 
palvelujen yhteismäärä voi olla enintään 4.000.000,00 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen HKL on oikeutettu tilaamaan metron automa-
tisoinnin riita-asioihin liittyviä oikeudellisia palveluita Asianajotoimisto 
DLA Piper Finland Oy:ltä yhteensä enintään 6.000.000,00 eurolla (alv 0 
%).

Erityisalojen hankintalain 1398/2016 20 §, 1 mom. kohdan 5 mukaisesti 
oikeudenkäyntipalvelut eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan:

20 § Palveluhankintoja koskevat soveltamisalan rajaukset
Tätä lakia ei sovelleta:

5) luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa 
(715/2011) tarkoitetun oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tarjoa-
mia oikeudenkäyntiasiamiespalveluja ja näihin välittömästi liittyviä oi-
keudellisia neuvontapalveluja koskeviin hankintoihin.

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätiedot
Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
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Sopimussihteeri Esitysteksti
Hallintopäällikkö Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.10.2018 § 141

HEL 2015-006194 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Asianajotoimisto DLA Piper Finland 
Oy:ltä oikeudellisia palveluita metron automatisoinnin riita-asioihin liit-
tyen yhteensä tällä päätöksellä vielä 1.900.000 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan, minkä jälkeen oikeudellisten palvelujen yh-
teismäärä voi olla enintään 4.000.000 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

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

mauri.koski(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.05.2015 § 98

HEL 2015-006194 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa liikenne-
laitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana tarpeellisten jatkoneuvotte-
lujen ja niiden perusteella tehtävän sopimuksen mukaisesti, Asianajo-
toimisto Peltonen LMR Oy:ltä oikeudellisia palveluja yhteensä enintään 
2,1 milj. euron (ilman alv) määrään saakka.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi


