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101 §
Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden 
kunnostamisen lisätyöt tilassa halli 1

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitio-
vaunuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikai-
set lisä- ja muutostyöt tarjousten 3, 4 ja 5 mukaisesti yhteensä enintään 
93.391,28 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 Lisätyö 3: Linjakaivo raiteelle 14: käyttäjältä urakan aikana tullut 
muutostarve, joka ei ollut suunnitteluvaiheessa tiedossa eikä sitä 
sen vuoksi voitu huomioida aiemmin. Kokonaiskustannus on 
33.750,48 euroa (alv 0 %).

 Lisätyö 4: Tiilipilareiden mantteloinnit moduulissa E: 17 kpl, urakan 
aikana ilmennyt lisävahvistustarve pilareille, pilarit olivat lähtötieto-
jen mukaan betonia, mutta työmaalla ilmeni, että ne ovat tiiliraken-
teisia, jolloin lisävahvistus tarvitaan. Kokonaiskustannus on 
26.710,16 euroa (alv 0 %).

 Lisätyö 5: Linjakaivo raiteelle 13: käyttäjältä urakan aikana tullut 
muutostarve, joka ei ollut suunnitteluvaiheessa tiedossa eikä sitä 
sen vuoksi voitu huomioida aiemmin. Kokonaiskustannus on 
32.930,64 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on 
täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä 
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen 
toisella tekijällä.

Aiemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%): 
Johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään Töö-
lön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnos-
tamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa 
niin, että urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777 euron (alv 0 %).
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Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään urak-
kaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta voi olla yh-
teensä enintään 191.666 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonais-
kauppahinnasta.

Johtokunnan päätös 93 §, 16.5.2019: 217.694,00 euroa (alv 0%): Lii-
kenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Nord-
haus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden pe-
ruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 1 
ja 2 mukaisesti yhteensä enintään 217.694,40 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enin-
tään 311.085,28 eurolla (alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 29 §, 
21.2.2019 mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 98.274,72 eu-
roa (alv 0%).
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