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97 §
Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakka, lisätyöt 10, 11 ja 12

HEL 2018-009199 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Kreate Oy:ltä Kulosaaren 
sillan meluesteen rakennusurakkaan liittyvät lisätyöt 10, 11 ja 12 tar-
jousten perusteella yhteensä enintään 48.627,68 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan. 

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun 
(33H/18, 26.6.2018) Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakasta.

Urakka käsittää Kulosaaren sillan itäpuolelle metroradan pohjoispuolel-
le rakennettavan matalan meluesteen. Työkohde alkaa sillalla olevasta 
metroradan meluesteestä ja jatkuu nykyisestä esteestä noin 240 metriä 
itään päin.

Lisätyö 10 on päätetty tilata sen vuoksi, että Kreate Oy on poistanut ja 
poiskuljettanut murskattavaksi nykyiset betoniset kaapelikourut tilaajan 
pyynnöstä. Veloitushinta koostuu koneiden ja henkilöiden yöaikaan si-
joittuvista tuntihinnoista sekä betonin jätemaksuista. Lisätyön 10 sum-
ma on 11.027,68 euroa (alv 0 %).

Lisätyö 11 on päätetty tilata sen vuoksi, koska meluesteen maadoitus 
on muuttunut alkuperäisistä suunnitelmista. Tarjoushinnassa on huo-
mioitu hyvitys alkuperäisen urakan maadoituksesta. Lisätyön 11 sum-
ma on 33.250,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyö 12 on päätetty tilata sen vuoksi, koska Kreate Oy on suorittanut 
kone- ja henkilötöitä uusia kaapeleita asennettaessa kaapelikouruun ti-
laajan pyynnöstä. Veloitushinta koostuu koneiden ja henkilöiden yöai-
kaan sijoittuvista tuntihinnoista. Lisätyön 12 summa on 4.350,00 euroa 
(alv 0 %).

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 77 §, 5.9.2018: Toimitusjohtaja päätti tilata Ku-
losaaren sillan meluesteen rakennusurakan Kreate Oy:ltä yhteensä 
enintään 341.600,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan päätös 67 §, 18.4.2019: Toimitusjohtaja päätti tilata 
suorahankintana Kreate Oy:ltä Kulosaaren sillan meluesteen rakennu-
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surakkaan liittyvän lisätyön 9 yhteensä enintään 10.100,00 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunnan päätös 91 §, 16.5.2019: Liikenneliikelaitoksen johtokunta 
päätti oikeuttaa Liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana 
Kreate Oy:llä Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakkaan liittyvät 
lisätyöt 1, 5, 7 ja 8 tarjousten mukaisesti yhteensä enintään 222.057,70 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan nyt tehtävien lisä- 
ja muutostöiden jälkeen urakkaan vielä lisä- ja muutostöitä yhteensä 
enintään 55.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 622.385,38 euroa (alv 0 %), josta lisätöiden osuus on 
280.785,38 euroa (alv 0 %). Tämän päätöksen jälkeen johtokunnan 
päätöksen 91 §, 16.5.2019 mukaisesta lisätyövaltuutuksesta on jäljellä 
6.372,32 euroa (alv 0 %).
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