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130 §
Töölön raitiovaunuvarikko raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden 
kunnostaminen, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen alustatila), 
lisätyöt 6-10

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovau-
nuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset 
lisä- ja muutostyöt tarjousten 6-10 mukaisesti yhteensä enintään 
77.693,12 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 Lisätyö 6: Lisätyöhön 1 (Laatan uusiminen raiteiden 13 ja 14 välistä 
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti) liittyvä kustannusvaiku-
tus työhön kuluneesta lisäajasta 25.000,00 euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 7: Lisätyöhön 2 (Laatan uusiminen raiteen 13 ja seinän vä-
listä) liittyvä kustannusvaikutus työhön kuluneesta lisäajasta 
12.500,00 euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 8: Loput muutokset raiteilla 13 ja 14: Ulko-oven edustan 
luonnonkivisokkelin muutostyöt entisen ratapihan kulkuaukon koh-
dalla. Kulkuaukon kohdalle täytyi tehdä luonnonkivisokkeliin muu-
tostöitä, jotta saatiin uudet kantavat betonirakenteet tuettua sokkelin 
päälle. Kulkuoviaukot ovat turhia, koska ratapihan alapuolinen tila 
on aikanaan täytetty 32.707,04 euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 9: Frenckellin sormen siirtotyöt, sähkötöiden aputöitä liittyen 
muutostöihin 3.073,28 euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 10: Imurikontin timanttireiät. Imurikontti siirrettiin uuteen 
paikkaan ja alakautta piti porata uusia reikiä maahan 4.412,80 eu-
roa (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.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%): 
Johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään Töö-
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lön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnos-
tamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa 
niin, että urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777,00 euron (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään urak-
kaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta voi olla yh-
teensä enintään 191.666,00 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.

Vs. toimitusjohtajan päätös 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv 
0%): Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan 
Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden 
peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 
3, 4 ja 5 mukaisesti yhteensä enintään 93,391,28 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enin-
tään 388.778,80 euroa (alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 29 §, 
21.2.2019 mukaisesti lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 20.581,60 eu-
roa (alv 0%).
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