


Helsingin kaupunki Kyselytunnin vastaukset
Kaupunginvaltuusto

Ryj
29.02.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

10

Vastaus vt Kauko Koskisen kysymykseen automaattimetrohank-
keen toteutuksesta

HEL 2012-002356 T 00 00 03

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Kysymys koskee automaattimetrohankkeen toteuttamisen ongelmia ja
sopimusta.

Vastauksena esitettyyn kysymykseen rakennus- ja ympäristötointa joh-
tava apulaiskaupunginjohtaja toteaa seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päätti 17.5.2006 hyväksyä metron kulunvalvonta-
tekniikan uusimisen hankesuunnitelman siten, että järjestelmäksi hanki-
taan täysautomatisoituun metroliikenteeseen siirtymisen mahdollistava
järjestelmä. Kvsto päätti18.6.2008 hankkeen enimmäishinnan tarkista-
mista 115 milj. euroon. Sopimus Siemens Transportation Systems
S.A.S.n ja Siemens Osakeyhtiön kanssa allekirjoitettiin 11.12.2008.
Sopimus kattaa mm. automaattimetron ohjausjärjestelmän, asetinlait-
teiden uusimisen, nykyisten metrojunien muuttamisen automaattisiksi
sekä laituriovet. Työt aloitettiin alkuvuodesta 2010.

Sopimuksen mukaisen automaattimetrojärjestelmän toimittaminen Hel-
singin nykyisiin metrovaunuihin on kohdannut teknisiä ongelmia. Vielä
lokakuussa 2011 kaupunki edellytti, että Siemens toimii hankkeessa
voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Koska vaikeudet olivat tie-
dossa, liikennelaitos -liikelaitos toimitti 26.10.2011 Siemensille sopi-
muksen purkamista koskevan huomautuksen ja ennakkoilmoituksen
toimitukseen liittyvistä ongelmista sekä edellytti, että Siemens korjaa
toimintaansa sopimuksen mukaiseksi. Tämä ilmoitus on edelleen voi-
massa. Liikennelaitos -liikelaitos on selvyyden vuoksi vahvistanut asian
vielä tammikuussa Siemensille lähettämällään uudella ilmoituksella.

Tammikuussa 2012 (13.1.2012) liikennelaitos -liikelaitos ja Siemens al-
lekirjoittivat neuvotteluyhteenvedon. Siinä sovittiin, että liikennelaitos -
liikelaitos ja Siemens neuvottelevat täysautomatisointia koskevan rat-
kaisun muuttamisesta siten, että toteutettava ratkaisu olisi puoliauto-
maattinen järjestelmä. Puoliautomaattisessa järjestelmässä kuljettajat
säilyvät metrojunissa varmistamassa turvallisen liikennöinnin.

Neuvotteluun alkuperäisen sopimuksen mahdollisesta muuttamisesta
ryhdyttiin Siemensin aloitteesta. Projektin kuluessa kävi ilmi, että van-
hojen junien automatisoiminen ilman kuljettajia tapahtuvaan liikentee-
seen on osoittautunut huomattavasti ennakoitua vaikeammaksi. Vanho-
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jen junien automatisointiin liittyvät tekniset ja taloudelliset ongelmat
ovat siten johtaneet siihen, että on Siemensin aloitteesta päädytty sel-
vittämään, onko puoliautomaattinen metro mahdollinen ratkaisu. Joka
tapauksessa kaikissa vaihtoehdoissa metron kulunvalvonta tullaan to-
teuttamaan niin, että Länsimetron käyttöönotto suunnitelman mukaises-
ti vuoden 2015 lopulla on mahdollista.

Neuvotteluyhteenvedossa siis sovittiin vain neuvotteluprosessin käyn-
nistämisestä. Neuvotteluprosessin aikana sovitaan voimassa olevan
sopimuksen mahdollisesta muuttamisesta. Neuvottelujen takaraja on
30.3.2012.

Minkäänlaisia lopullisia sopimuksia automaattimetroprojektin muuttami-
sesta puoliautomaattiratkaisuksi taikka suoritusvastuiden ja taloudellis-
ten vastuiden siirtämisestä Siemensiltä Helsingin kaupungille ei näin ol-
len ole tehty. Kauppahinnan alentamisesta, mikäli em. vaihtoehtoon
mennään, ei myöskään ole sovittu.

Neuvoteltavalla ratkaisulla pyritään siihen, että Länsimetron valmistu-
essa vuoden 2015 lopulla metroa voidaan liikennöidä lyhyillä vuorovä-
leillä. Takuuaikaisten huoltotöiden johtaminen ja suorittaminen sekä
tästä hankintasopimusmuutoksesta saatava alennus ovat osa neuvotel-
tavaa kokonaisuutta.

Metron automatisointi on laaja kokonaisuus. Valtuutettu Koskisen ky-
symyksessä mainittujen koeasennusten tekeminen ennen urakkasopi-
muksen tekoa ei tällaisessa hankkeessa olisi ollut mahdollista. Sankti-
oiden osalta voidaan todeta, että tarjouspyynnöllä, tarjouksella ja sopi-
muksella Siemens on sitoutunut projektin toteuttamiseen. Sopimukses-
sa on määritelty sopimuksen laatuun nähden riittävät sanktiot sekä
seuraamukset mahdollisista sopimusrikkomuksista.

Neuvoteltavana oleva ratkaisu on kokonaisuus, jossa pyritään ratkai-
semaan automatisointiin liittyvät asiat kaikilta osin siten, että ne ovat
sopusoinnussa alkuperäisen sopimuksen sopimusmääräysten kanssa
ja turvaavat Helsingin edut.

Mikäli päädytään alkuperäisen sopimuksen muuttamiseen, asia tuo-
daan ennen muutossopimuksen allekirjoitusta liikennelaitos -
liikelaitoksen johtokunnan kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
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