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84 §
Eiran, Munkkivuoren ja Kannelmäen sähköbussilatausasemien ra-
kennustöiden lisätöiden tilaaminen

HEL 2021-001721 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Eiran, Munkkivuoren ja Kannelmäen säh-
köbussilatausasemien rakennustöiden lisätyöt Suomen Meriittiraken-
nus Oy:ltä enintään 172.940,00 euron arvonlisäverottomaan kokonais-
hintaan lisätöiden kustannusarvion mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 10H19, Ra-
kennustöiden puitesopimus (johtokunnan päätös 155 §, 19.9.2019).

Suomen Meriittirakennus Oy on rakennustöiden puitesopimuksen en-
simmäiseksi sijoittunut toimittaja, jolta tilataan noin puolet puitesopi-
muksen aikana tehtävistä töistä (pois lukien minikilpailutetut hankinnat).

Kyse on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 45 § mukaisesta puite-
järjestelystä.

Projektissa toteutetaan pikalatausasemien tarvitsema perusinfrastruk-
tuuri (maanrakennustyöt, perustukset ja rakenteet) Eiraan, Munkkivuo-
reen ja Kannelmäkeen. Tämä mahdollistaa sähköisen linja-
autoliikenteen runkolinjoille, joita nyt operoidaan diesel-busseilla. Hel-
singin kaupungin ja HSL:n strategiana on kasvattaa sähköisen joukko-
liikenteen osuutta.

Nyt päätöksen kohteena on seuraavat lisätyöt koskien rakennusurak-
kaa kohteissa Kannelmäki, Munkkivuori ja Eira:

 Laitetilojen 3 kpl polttomaalattujen metallilevytyksien konepa-
ja/maalaus/rahti ja asennus laitetilan sisäpuolen seiniin murtosuo-
jiksi

 Kannelmäen ja Munkkivuoren tien pohjatyöt ja asfalttityöt sisältäen 
jyrsinnän ja tien kallistuksen korjaukset

 Helen sähköjakokaapin siirtotyöt ja uuden jakokaapin asennus
 Laivurinkadun katukivetyksen pohjan asfalttityöt ja uuden sähköja-

kokaapin kaivanto ja perustusalue
 Raumantien suojakaiteen konepajatyöt ja asennustyöt (suojakaide 

kallioleikkauksen kohdalle)
 Mittaustarkkeiden otto (sähköbussin sijoitus latausasemalle)
 Suojakupujen jälkiasennus latausmastoihin (4 kpl)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (5)
Kaupunkiympäristön toimiala
Liikenneliikelaitos

02.09.2021

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

 Loppusiivous ja raivaustyöt

Lisätöihin ei pystytty varautumaan alkuperäisessä tilauksessa, koska 
projektin aikana havaittiin merkittäviä kustannuslisäyksiä johtuen esim. 
tarpeellisista asfaltointitöistä, joita aiemmin ei ole tarvinnut tehdä la-
tausasemilla. Lisäksi yllätyksenä tulleet kallion louhinnat ja ylimääräiset 
kaapelikaivuutyöt sekä kaapeleiden siirrot rasittavat projektin budjettia. 
Lisätyöt tulee tilata projektin loppuun saattamiseksi.

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtaja päätti (11 §, 15.2.2021) tilata sähköbussilatausasemiin 
liittyvät rakennustyöt Suomen Meriittirakennus Oy:ltä yhteensä enin-
tään 214.280,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan kustan-
nusarvion 3.2.2021 mukaisesti.

Lisäksi yksikön johtaja päätti tilata tarvittaessa lisä- ja muutostöitä niin, 
että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 
21.720,00 euroa (alv 0%) eli n. 10 % rakennustöiden kokonaishinnasta.

Toimitusjohtaja päätti (78 §, 7.7.2021) tilata Eiran, Munkkivuoren ja 
Kannelmäen sähköbussilatausasemien rakennustöiden lisätyöt Suo-
men Meriittirakennus Oy:ltä yhteensä enintään 159.000,00 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan kustannusarvion 4.7.2021 mukai-
sesti.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 567.940,00 euroa sisältäen lisätyövarauksen. Päätök-
sen 11 §, 15.2.2021 mukainen lisätyövaraus on käytetty. 

Lisätiedot
Janne Huvilinna, projektipäällikkö, puhelin: 040 8684190

janne.huvilinna(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Projektipäällikkö
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 84 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja

Miika Tetri
lakimies

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 03.09.2021.


