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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 13.08.2021 § 80

HEL 2020-012640 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Kipparlahden metrosillan uusimisen raken-
nusurakkaan liittyvät lisätyöt 2 ja 3 kohteen pääurakoitsijalta Kreate 
Oy:ltä 22.4.2021 päivättyjen lisätyötarjousten mukaisesti yhteensä 
enintään 105.663,58 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on Kipparlahden metrosillan uusimisen rakennu-
surakka, jonka toteuttajaksi on valittu Kreate Oy HKL:n järjestämän tar-
jouskilpailun perusteella.

Nyt päätettävänä olevat rakennusurakan lisätyöt:

Lisätyö 2: Kaapeleista johtuvat ylimääräiset työt

Urakoitsija kaivoi ja siirsi alueella sijaitsevia maakaapeleita, jotka sijait-
sivat suunnitelmista poiketen siirtoratojen paalujen paikoilla. 

Lisätyö 3: Porapaalutuspenkereiden rakentaminen

Urakoitsijan oli suunnitelmista poiketen rakennettava porapaalutuspen-
kat uuden sillan porapaalutusta varten. Paalutusta ei oltaisi voitu toteut-
taa maanpinnan tasolta alkuperäisen metrosillan läheisen sijainnin ta-
kia.

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa 
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät vielä olleet 
tiedossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan aikana.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 3.12.2020 (187 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsi Kipparlahden metrosillan uusi-
mista koskevan rakennusurakan toimittajaksi Kreate Oy:n ja oikeutti lii-
kenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen Kreate Oy:n 
kanssa. Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauk-
sia enintään 2.029.280,00 eurolla (alv 0 %).
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Johtokunnan päätös rakennusurakasta sisälsi lisätyövarauksen 
184.480,00 euroa (alv 0 %).

Aiemmin tilatut lisätyöt: 

Lisätyö nro 1: 31.870,00 euroa (alv 0 %), joka tilattiin projektipäällikön 
valtuuksilla.

Tämän hankintapäätöksen jälkeen kohteen lisätöitä tilattu yhteensä 
enintään 137.533,58 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätöksen (187 
§, 3.12.2020) mukaisesta tilausvaltuutuksesta on jäljellä 46.946,42 eu-
roa (alv 0 %).

Lisätiedot
Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 040 198 1415

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

eeva.lindroos(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 03.12.2020 § 187

HEL 2020-012640 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsi Kipparlahden metrosillan uusi-
mista koskevan rakennusurakan toimittajaksi Kreate Oy:n ja oikeutti lii-
kenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen Kreate Oy:n 
kanssa.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia enin-
tään 2.029.280,00 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 310 21914

eero.valkama(a)hel.fi
Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.savilaakso(a)hel.fi


