
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Liikenneliikelaitos

12.02.2021

Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

20 §
M300-metrojunien 230 V -pistokkeiden asennustyön tilauksen korot-
taminen

HEL 2021-001698 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa M300-metrojunien 230 V –pistokkeiden 
asennustyön aiempaa tilausta enintään 32.500 eurolla (alv 0 %) Const-
rucciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.:lta (CAF) 27.1.2021 päivätyn 
tarjouksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Liikenteen tilaaja Helsingin seudun liikenne (HSL) on pyytänyt Helsin-
gin kaupungin liikenneliikelaitosta (HKL) asentamaan metrojunakalus-
toon mobiililaitteiden latauspisteet. M300-metrojuniin hankintaan tästä 
syystä 230 V suko -pistokkeet, joihin matkustajat voivat liittää omia, kul-
loinkin voimassa olevan liitäntästandardin mukaisia latureitaan.

Koronaviruspandemia viivytti pistokeasennusten aloitusta huomatta-
vasti ja tästä johtuen M300-metrojunien ergonomiapäivitysprojekti olisi 
alkanut pistokeasennustöiden ollessa vielä kesken. Tästä johtuen mo-
lempiin projekteihin sitoutuisi samanaikaisesti kaksi M300-
metrojunayksikköä, joka todennäköisesti aiheuttaisi toistuvia ajamatto-
mia lähtöjä noin kahden kuukauden ajan.

Edellä mainitusta johtuen päätti HKL siirtää ergonomiapäivityksen aloi-
tusta. CAF tarjosi ergonomiapäivitysprojektiin varattuja työntekijöitään 
avustamaan pistokeasennustöissä. Lisäresurssien avulla jäljellä oleviin 
pistokeasennuksiin tarvittava aika saatiin lyhentymään.

Työ tilataan junat valmistaneelta Construcciones y Auxiliar de Ferrocar-
riles S.A.:lta (CAF), jolla on tällä hetkellä parhaat tiedot ja osaaminen 
junakalustosta. Asennus ei vaikuta voimassa oleviin takuuaikoihin.

Kyse on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 § mukaisesta kynny-
sarvon alittavasta palveluhankinnasta. 

Aikaisemmat päätökset: Infra- ja kalustoyksikön johtajan päätös 61 § 
(2.7.2019), 274.600,00 eur (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaishinta on yhteensä 
307.100,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Markku Laaksonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70613
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markku.laaksonen(a)hel.fi
Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

.


