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8 §
Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden 
kunnostamisen urakan tilaaminen

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimi-
sen ja lattiarakenteiden kunnostamisen urakan Nordhaus Partners 
Oy:ltä yhteensä enintään 467.477,00 euron arvonlisäverottomaan ko-
konaishintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti tarjouskilpailun (36H/17, 
22.05.2017) Töölön raitiovaunuvarikon halli 3:n raiteiden uusimisesta ja 
lattiarakenteiden kunnostamisesta. Vertailuperusteena tarjouskilpailus-
sa oli halvin hinta.

Töölön raitiovaunuvarikon halli 3:n lattiarakenteet korjataan, vahviste-
taan kantavat rakenteet ja vaihdetaan kiskot suunnitelmien mukaisesti 
raiteilla 1, 2, 5 ja 6.

Raiteella 1 sijaitsee raitiovaunujen pyöräsorvi. Pyöräsorvi on poissa 
käytöstä kymmenen (10) viikon ajan. 1-raiteen kiskojen uusiminen kis-
kokaivoineen rajoittuu ulko-ovelta sorvimontun reunaan asti. Sorvimon-
tun jälkeisiä kiskoja ei uusita, koska ne on uusittu aiemmin. Raiteen 
kantavuutta parannetaan uusilla porapaaluilla ja ulko-oven ja ensim-
mäisen tukipilarin välisen alueen vahvikelaatalla, sekä vahvistamalla 
laatan tuentaa mantteloimalla olemassa olevat tukipilarit. Myös raiteen 
päässä olevan hiekkasiilon lattiarakennetta tuetaan mantteloimalla laa-
tan alapuoliset pilarit.

Raidetta 2 ei käytetä raitiovaunujen liikennöimistarkoitukseen. Raiteella 
2 säilytetään pelastusajoneuvoa sekä se toimii varastointialueena pe-
lastustoiminnalle ja pyöräsorvin tekniikalle. Raiteen 2 oven edustaa 
vahvistetaan purkamalla vanha betonilaatta pois ja valamalla uusi laat-
tapalkisto tämän tilalle. 

Raiteiden 5 ja 6 korjaustoimenpiteet voidaan aloittaa, kun raide 1 on 
raideliikenteen käytössä. Raiteiden 5 ja 6 kiskot ja kiskokaivot vaihde-
taan rakennesuunnitelmien mukaisesti koko matkalta. Oven edustan 
laattaa ei vaihdeta, koska raiteilla on olemassa oleva vahvikekaista 
ovelle asti. Myös raiteiden 5 ja 6 raideliikenne voi olla poissa käytöstä 
kymmenen (10) viikkoa.
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Hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 16.12.2015 § 224 hyväksyä 
Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kun-
nostamisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton 
enimmäiskustannus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 
108,3 (2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015. 

Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin erityisalojen hankintalain mukaista EU-
kynnysarvon alittavaa menettelyä. Tarjouskilpailun avoimesta menette-
lystä ilmoitettiin julkisesti 22.05.2017 Internet-osoitteessa www.hankin-
tailmoitukset.fi. Urakka kilpailutettiin kokonaisurakkana. Tarjoukset tuli 
jättää 14.06.2017 kello 12:00 mennessä. 

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraavilta tarjoajilta:

 Nordhaus Partners Oy
 Oy Rakennuspartio

Toimittajien valintaperusteet

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 palvelun tuottamisesta tarjouspyynnössä esi-
tettyjen 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.

Esityslistan liitteessä on esitetty taulukko tarjoajien soveltuvuuden ja 
tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnista. 

Tarjousten vertailu tehtiin niiden tarjousten osalta, jotka täyttivät tarjoa-
jille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Tarjousten vertailutau-
lukko on esityslistan liitteenä.
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Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelai-
toksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Hankepäällikkö Liite 1
Projektipäällikkö Liite 1
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, pienhankinnat, liikenneliike-
laitoksen johtokunta
Liite 1
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 8 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen 
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää 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
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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.

Pöytäkirja

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

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

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.
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Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon vii-
meistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

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, 
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

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.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja koti-
kunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus-
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tajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 
nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toi-
mittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai 
asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää 
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan 
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija 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.
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Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja

Rain Mutka
hallintopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 22.06.2017.


