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§ 172
Sähköenergian ja hintasuojauspalvelun sekä salkunhoitopalvelun 
hankinta

HEL 2021-011762 T 02 08 02 00

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan sähköener-
gian ja hintasuojauspalvelun sekä salkunhoitopalvelun kaupunginkans-
lian yhteishankintana kilpailuttaman puitejärjestelyn mukaisin ehdoin 
Helen Oy:ltä ajalle 1.1.2022 – 31.12.2025.

Johtokunta oikeutti lisäksi 

 HKL:n toimitusjohtajan päättämään hankintasopimukseen sisälty-
vien kahden (2) optiovuoden käyttämisestä ajalle 1.1.2026 – 
31.12.2027, edellyttäen että kaupunginkanslia on ensin päättänyt 
optiokausien käyttöönottamisesta;

 HKL:n maksamaan sähköverkkoyhtiöille (Helsingissä Helen Sähkö-
verkko Oy ja Espoossa Caruna Oy) voimassa olevan hinnaston 
mukaista sähkönsiirtomaksua sopimuskaudella ja

 HKL:n tilaamaan hankittavalle sähköenergialle alkuperätakuusertifi-
kaatteja yhteensä enintään 500.000 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätiedot
Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohteena on HKL:n käyttämä sähköenergia sisältäen liiken-
nöinnin energian, kiinteistöjen energian omaan sekä kiinteistötytäryh-
tiöiden käyttöön sekä sähkön hintasuojaus- ja salkunhallintapalvelu. 
Salkunhallintapalvelu sisältää sähkönhankintastrategian, jossa säh-
könhankintaa hallitaan johdannaiskaupoilla tehtävillä hintasuojauksilla. 
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Kaupunginkanslian konsernihankinta kilpailutti sähkönhankinnan (tar-
jouspyyntö H065-19) yhteishankintana siten, että HKL on ollut mukana 
kilpailutuksessa. Kansliapäällikkö hyväksyi 105 §, 30.04.2021, Helen 
Oy:n tarjouksen tarjousvertailun perusteella hinnaltaan halvimpana. 
Hankintaan kuuluu kahden (2) vuoden optiokausi ajalle 1.1.2026 – 
31.12.2027. Hankinta on kilpailutettu erityisalojen hankintalain 
(1398/2016) 45 §:n mukaisena puitejärjestelynä, jonka tarjouspyynnös-
sä HKL on mainittu yhtenä hankinnassa mukana olevana hankintayk-
sikkönä. Jokainen hankintaan osallistuva hankintayksikkö tekee oman 
päätöksen sähköenergian ja salkunhallintapalvelun käytöstä. 

HKL ja Helen Oy laativat yhdessä HKL:n sähkönhankintastrategian, 
jossa sovitaan erikseen hinnansuojaukseen liittyvästä mallista. Hankin-
taan kuuluu myös HKL:n länsimetron liikennöintiä ja asemia sekä Rai-
de-Jokeria varten tarvitsema sähköenergia. 

HKL:n lopulliset sähkönenergiamaksujen toteutuneet kustannukset so-
pimuskauden aikana muodostuvat sähkömarkkinoiden kehittymisen 
sekä HKL:n toteuttamien hinnansuojausten onnistumisen perusteella. 
Raideliikennesähköstä ei makseta sähköveroa.

HKL:n sähköverkkoyhtiölle maksama siirtomaksu sopimuskaudelle on 
arvioitu nykyisillä hinnoilla olevan n. 20.000.000,00 euroa (alv 0 %).

HKL hankkii alkuperätakuusertifioitua sähköä tällä hetkellä pääosin rai-
deliikenteeseen. HKL laajentaa kuitenkin alkuperäistakuusertifioidun 
sähkön hankintaa sopimuskauden aikana niin, että kaikki HKL:n kulut-
tama sähkö on sopimuskauden loppuun mennessä tuotettu uusiutuvis-
ta energialähteistä. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätiedot
Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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