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HKL:n ja HSL:n välisten liikennöintisopimusten sekä infrasopimuk-
sen täsmentäminen hiilidioksidivapaan sähkön ja eko-kaukoläm-
mön käytön osalta

HEL 2019-006256 T 00 01 06

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä HKL:n ja HSL:n väliset seuraavat lii-
kennöintisopimuksia (Sopimus metroliikenteen hoitamisesta 2010 – 
2024 / Sopimus raitioliikenteen hoitamisesta 2010 -  2024) sekä infra-
sopimusta (Sopimus joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta) 
täydentävät lisäsopimukset:

 Liikennöintisopimusten lisäsopimus nro 4: Hiilidioksidivapaan säh-
kön ja eko-kaukolämmön kustannusten korvaaminen osana liiken-
nöinnistä aiheutuvia kustannuksia

 Infrasopimuksen lisäsopimus L3: Hiilidioksidivapaan sähkön ja eko-
kaukolämmön kustannusten korvaaminen osana joukkoliikenneinf-
ran kustannusten korvaamisesta

Lisäsopimuksella nro 4 HKL ja HSL sopivat, että raitio- ja metroliiken-
teen kuluttaman sähkön tulee olla kestävästi tuotettua sähköä, esim. 
pohjoismaissa tuotettua tuuli-, vesi- tai aurinkosähköä ja, että HSL kor-
vaa hiilidioksidivapaan sähkön käytöstä aiheutuvat kustannukset 
HKL:lle toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Lisäsopimus nro 4 tu-
lee takautuvasti voimaan 1.1.2018 alkaen ja on voimassa niin kauan, 
kun liikennöintisopimukset ovat voimassa.

Lisäsopimuksella L3 HKL ja HSL sopivat, että Infrasopimuksessa mää-
ritellyn infraomaisuuden sähkö tuotetaan, uusiutuvilla energianlähteillä 
esim. pohjoismaissa tuotetulla tuuli-, vesi- tai aurinkosähköllä, mikäli 
osapuolet näin erikseen kirjallisesti pöytäkirjalla sopivat. Lisäsopimuk-
sella L3 osapuolet sopivat lisäksi hiilidioksidivapaan sähkön käytöstä 
aiheutuvien kustannusten korvaamisen periaatteista, mikäli osapuolet 
jäljempänä sopivat hiilidioksidivapaan sähkön käytöstä HKL:n hallin-
noimissa kiinteistöissä. Lisäsopimus L3 tulee voimaan, kun se on alle-
kirjoitettu ja on voimassa niin kauan, kun Infrasopimus on voimassa.

Päätöksen perustelut

HSL tilaajana ja HKL tuottajana ovat allekirjoittaneet 13.9.2010 Metro-
liikenteen sekä Raitioliikenteen liikennöintisopimuksen (Liikennöintiso-
pimukset). Raitioliikenteen liikennöintisopimuksen Lisäsopimuksella nro 
2 on sovittu hiilidioksidivapaan sähkön kustannusten korvauksesta si-
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ten, että HSL korvaa raitioliikenteen ajoenergiaan käytettävän hiilidiok-
sidivapaan sähkön HKL:lle aiheuttaman lisäkustannuksen. Metroliiken-
teen liikennöintisopimukseen ei samanlaista muutosta ole tehty, vaikka 
samaa käytäntöä kuin raitioliikenteessä on osin noudatettu sen mukai-
sesti, mitä kunakin vuonna erikseen on Osapuolten yhteistyömenette-
lyissä sovittu.

Osapuolet sopivat Lisäsopimuksella nro 4 tehtävällä sopimusmuutok-
sella raitio- ja metroliikenteen (mukaan lukien Liikennöintisopimusten 
mukainen infra; so. varikot) hiilidioksidivapaasta sähköstä koituvien li-
säkustannusten korvaamisesta. 

Lisäsopimuksella nro 4 osapuolet sopivat lisäksi sekä EKO-kaukoläm-
möstä koituvien lisäkustannusten korvaamisen periaatteista, mikäli 
HSL erikseen päättää EKO-kaukolämmön käytöstä HKL:n varikoilla ja 
osapuolet näin erikseen kirjallisesti pöytäkirjalla sopivat

HKL ja HSL ovat allekirjoittaneet 7.12.2011 sopimuksen joukkoliiken-
neinfran kustannusten korvaamisesta.

Lisäsopimuksella L3 HKL ja HSL sopivat hiilidioksidivapaasta sähköstä 
sekä EKO-kaukolämmöstä koituvien lisäkustannusten korvaamisesta 
Infrasopimuksen lähtökohtien ja periaatteiden mukaisesti, mikäli HSL 
erikseen päättää, hiilidioksidivapaan sähkön ja EKO-kaukolämmön 
käytöstä HKL:n hallinnoimissa kiinteistöissä ja osapuolet näin erikseen 
kirjallisesti pöytäkirjalla sopivat.
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