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§ 13
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi varapuheenjohtaja Suorannan sekä varatarkastajaksi jäsen Hillmanin.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro
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§ 14
Liikenneliikelaitoksen sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna
2020
HEL 2021-000601 T 02 02 01

Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi liikenneliikelaitoksen
(HKL) sitovien tavoitteiden toteutumisen vuonna 2020.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711
sari.valasjarvi(a)hel.fi
Tero Hagberg, liikennetuotantopäällikkö, puhelin: 310 34774
tero.hagberg(a)hel.fi

Liitteet
1

Sitovat tavoitteet 2020

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Vuoden 2020 tulosbudjetissa HKL:n sitovat tavoitteet olivat:
 Tilikauden tulos on vähintään nolla (0)
 Asiakastyytyväisyys (liikennöitsijäarvosana) paranee vuodesta 2018
ja saavuttaa seuraavat tavoitetasot: raitioliikenne 4,03 ja metroliikenne 4,05
 Liikennöinnin luotettavuus (ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä) säilyy vuoden 2016 tasolla (raitioliikenteessä 99,84 %, metroliikenteessä 99,84 %)
HKL on saavuttamassa kaikki viisi sitovaa tavoitetta.
Tilikauden tulosta koskeva tavoite
Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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HKL saavuttaa tulostavoitteen. Lopullinen tulos selviää, kun HKL:n tilinpäätös valmistuu helmikuussa 2021.
Asiakastyytyväisyyttä koskevat tavoitteet
Asiakastyytyväisyyttä mitataan liikennöitsijäarvosanalla (arvosteluasteikko 1-5). Liikennöitsijäarvosana on liikennöitsijän laatua mittaavien
kysymysten keskiarvo HSL:n tuottamasta kyselytutkimuksesta. Osatekijöinä molemmissa liikennöintimuodoissa on kuljettajan ajotapa ja
vaunujen siisteys. Raitioliikenteessä huomioidaan lisäksi kuljettajan
palvelu- ja neuvontakyky. Metroliikenteessä huomioidaan lisäksi aikataulussa pysyminen ja opasteiden toimivuus asemilla.
Raitioliikenteen liikennöitsijäarvosana saavutti koko vuoden tasolla tavoitteen 4,03. Tavoite saavutettiin, vaikka kuljettajan palvelu- ja neuvontakyvyn arvosanaan on erityisesti syyskaudella vaikuttanut voimakkaasti se, että koronan johdosta kuljettajan asiakaspalvelutehtävät lopetettiin. Myös asiakkaiden siisteysvaatimus on noussut koronan tuoman poikkeustilanteen vuoksi.
Metroliikenteen liikennöitsijäarvosana ylitti tavoitteen reilusti ja saavutti
tason 4,15. Asiakkaiden tyytyväisyys on jatkanut nousua ja saavuttanut
länsimetron liikenteen alkamista edeltäneen tason. Ainoastaan asiakkaiden tyytyväisyys siisteyteen on laskenut keväästä, sillä asiakkaiden
siisteysvaatimus on koronan johdosta noussut vastaavasti kuin raitioliikenteessä.
Tutkimus jouduttiin toteuttamaan supistettuna koronan tuoman poikkeustilanteen vuoksi ja otos on noin kolmannes normaalista eli HSLalueella noin 20 000 matkustajaa.
Liikennöinnin luotettavuutta koskeva tavoite
Metroliikenteessä ajettiin 99,96 % ja raitioliikenteessä 99,93 % tilatuista
lähdöistä vuonna 2020 eli luotettavuustavoite 99,84 % toteutui molemmissa liikennöintimuodoissa.
Koronan tuomassa poikkeustilanteessa ajettiin harvennettua liikennettä
maaliskuusta alkaen. Tämä supistettu liikennetuotanto vapautti sekä
kalusto- että kuljettajaresursseja ja mahdollisti siten erinomaisen liikennöinnin luotettavuuden.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro

Helsingin kaupunki
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja

2/2021

4 (40)

Asia/2
28.01.2021

Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711
sari.valasjarvi(a)hel.fi
Tero Hagberg, liikennetuotantopäällikkö, puhelin: 310 34774
tero.hagberg(a)hel.fi

Liitteet
1

Sitovat tavoitteet 2020

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
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§ 15
Metrojunien mainospaikkasopimuksen jatkaminen optiokaudella
HEL 2021-000010 T 02 08 02 00

Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL)
jatkamaan HKL:n ja JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) välistä metrojunien mainospaikkojen vuokrasopimusta sopimukseen sisältyvällä optiolla 30 kuukauden ajalle niin, että sopimuskausi jatkuu 31.12.2024
saakka.
Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään metrojunien mainospaikkasopimukseen sellaisia vähäarvoisia sopimusmuutoksia, jotka alittavat erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 §:ssä säädetyt kynnysarvot eivätkä
vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Miika Tetri, lakimies, puhelin: 310 26873
miika.tetri(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
JCDecaux Finland Oy
Hankinta
Kirjanpito

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen
johtokunta
Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
HKL ja JCDecaux ovat solmineet sopimukset (1) raitiovaunujen, (2)
metrojunien ja (3) metroasemien sekä Martinlaakson radan kolmen
aseman mainospaikoista HKL:n järjestämän tarjouskilpailun 49H14 ja
HKL:n johtokunnan päätöksen 26.2.2015, 36 §, mukaisesti.
Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
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3101071
Faksi
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HKL:n johtokunta päätti 26.2.2015, 36 §, että johtokunnan eri päätöksellä mainospaikkojen vuokrasopimuksia voidaan jatkaa perusvuokrakauden 1.7.2015 – 30.6.2022 jälkeen yhden kerran enintään 30 kuukaudeksi, jos HKL:n ja JCDecaux’n neuvotteluissa asiasta päästään
yksimielisyyteen viimeistään yksi (1) vuosi ennen perusvuokrakauden
päättymistä.
Metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimusta on jo jatkettu HKL:n
johtokunnan päätöksen 19.3.2020, 43 §, mukaisesti optiokaudella niin,
että sopimuskausi jatkuu 31.12.2024 asti.
Myös muiden edellä mainittujen mainossopimusten jatkaminen optiokaudella on perusteltua, koska mainospaikkojen keskinäinen sidonnaisuus on suuri sekä myynnillisesti että teknisiltä ratkaisuiltaan. Optioiden
käytön myötä sopimukset päättyvät samanaikaisesti 31.12.2024 ja ne
voidaan siten kilpailuttaa yhdessä seuraavalle sopimuskaudelle. Meneillään olevan koronaviruspandemian johdosta joukkoliikenteen matkustajamäärien lähivuosien kehitykseen liittyy epävarmuutta, minkä
vuoksi optioiden käyttö nyt ja uusien mainossopimusten kilpailuttaminen muutamaa vuotta myöhemmin on järkevää. Tällöin myös mm. länsimetron 2. vaiheen vaikutukset metron matkustajamääriin ovat paremmin tiedossa.
JCDecaux on arvioinut metrojunien mainospaikkojen bruttomyynniksi
optiokaudelle n. 5,24 milj. euroa.
Vuokrasopimuksen mukaan JCDecaux maksaa HKL:lle vuokrana mainospaikoista 55 % mainospaikkojen toteutuneesta bruttomyynnistä.
HKL laskuttaa takuuvuokrana JCDecaux’n vuotuisesta bruttomyyntiennusteesta ja siitä laskettavasta HKL:n osuudesta 70 % vuosittain etukäteen. Metrojunien mainospaikkojen koko optiokauden aikainen takuuvuokra on yhteensä n. 2,02 milj. euroa.
Mainospaikkojen vuokratuloilla on merkitystä joukkoliikenteen kokonaisrahoituksen kannalta.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Miika Tetri, lakimies, puhelin: 310 26873
miika.tetri(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro
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Ote
JCDecaux Finland Oy
Hankinta
Kirjanpito

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen
johtokunta
Esitysteksti
Esitysteksti

Tiedoksi
Lakimies
Kalustopäällikkö
Palveluasiantuntija

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro
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§ 16
Raitiovaunujen mainospaikkasopimuksen jatkaminen optiokaudella
HEL 2021-000009 T 02 08 02 00

Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL)
jatkamaan HKL:n ja JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) välistä raitiovaunujen mainospaikkojen vuokrasopimusta sopimukseen sisältyvällä
optiolla 30 kuukauden ajalle niin, että sopimuskausi jatkuu 31.12.2024
saakka.
Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään raitiovaunujen mainospaikkasopimukseen sellaisia vähäarvoisia sopimusmuutoksia, jotka alittavat erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 §:ssä säädetyt kynnysarvot eivätkä
vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Miika Tetri, lakimies, puhelin: 310 26873
miika.tetri(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
JCDecaux Finland Oy
Hankinta
Kirjanpito

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen
johtokunta
Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
HKL ja JCDecaux ovat solmineet sopimukset (1) raitiovaunujen, (2)
metrojunien ja (3) metroasemien sekä Martinlaakson radan kolmen
aseman mainospaikoista HKL:n järjestämän tarjouskilpailun 49H14 ja
HKL:n johtokunnan päätöksen 26.2.2015, 36 §, mukaisesti.
Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro
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HKL:n johtokunta päätti 26.2.2015, 36 §, että johtokunnan eri päätöksellä mainospaikkojen vuokrasopimuksia voidaan jatkaa perusvuokrakauden 1.7.2015 – 30.6.2022 jälkeen yhden kerran enintään 30 kuukaudeksi, jos HKL:n ja JCDecaux’n neuvotteluissa asiasta päästään
yksimielisyyteen viimeistään yksi (1) vuosi ennen perusvuokrakauden
päättymistä.
Metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimusta on jo jatkettu HKL:n
johtokunnan päätöksen 19.3.2020, 43 §, mukaisesti optiokaudella niin,
että sopimuskausi jatkuu 31.12.2024 asti.
Myös muiden edellä mainittujen mainossopimusten jatkaminen optiokaudella on perusteltua, koska mainospaikkojen keskinäinen sidonnaisuus on suuri sekä myynnillisesti että teknisiltä ratkaisuiltaan. Optioiden
käytön myötä sopimukset päättyvät samanaikaisesti 31.12.2024 ja ne
voidaan siten kilpailuttaa yhdessä seuraavalle sopimuskaudelle. Meneillään olevan koronaviruspandemian johdosta joukkoliikenteen matkustajamäärien lähivuosien kehitykseen liittyy epävarmuutta, minkä
vuoksi optioiden käyttö nyt ja uusien mainossopimusten kilpailuttaminen muutamaa vuotta myöhemmin on järkevää. Tällöin myös mm. länsimetron 2. vaiheen vaikutukset metron matkustajamääriin ovat paremmin tiedossa.
JCDecaux on arvioinut raitiovaunujen mainospaikkojen bruttomyynniksi
optiokaudelle n. 9,17 milj. euroa.
Vuokrasopimuksen mukaan JCDecaux maksaa HKL:lle vuokrana mainospaikoista 55 % mainospaikkojen toteutuneesta bruttomyynnistä.
HKL laskuttaa takuuvuokrana JCDecaux’n vuotuisesta bruttomyyntiennusteesta ja siitä laskettavasta HKL:n osuudesta 70 % vuosittain etukäteen. Raitiovaunujen mainospaikkojen koko optiokauden aikainen takuuvuokra on yhteensä n. 3,53 milj. euroa.
Mainospaikkojen vuokratuloilla on merkitystä joukkoliikenteen kokonaisrahoituksen kannalta.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Miika Tetri, lakimies, puhelin: 310 26873
miika.tetri(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro
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Ote
JCDecaux Finland Oy
Hankinta
Kirjanpito

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen
johtokunta
Esitysteksti
Esitysteksti

Tiedoksi
Lakimies
Kalustopäällikkö
Palveluasiantuntija

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro
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§ 17
Pyöräilykauden 2020 yhteenveto
HEL 2019-012218 T 08 02 03

Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.
Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753
samuli.makinen(a)hel.fi
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977
eeropekka.lehtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunkipyöräkausi 2020 sujui pandemia-aikana pääosin suunnitelmien mukaan. Palvelun käyttömäärät olivat noin 75 prosenttia edellisen
vuoden tasosta, joten poikkeavien olosuhteiden vaikutus oli selvä, mutta pienempi kuin muussa joukkoliikenteessä. Palvelun asiakastyytyväisyys laski hieman, mutta on edelleen korkealla tasolla. Kaupunginhallitus päätti 11.1.2021 kaupunkipyöräpalvelun laajennuksesta.
Polkupyörien liityntäpysäköinnissä toteutettiin vuoden 2020 aikana
useita kohteita, joissa päivitettiin ja lisättiin pyöräpysäköinnin laatua ja
kapasiteettia verrattain kevyillä ratkaisuilla. Vuoden aikana valmistuivat
suunnitelmat lähivuosien investoinneista pyöräpysäköinnin palvelutason parantamiseksi ja selvitys tulevaisuudessa kasvavien pyöräilijämäärien vaatimasta liityntäpysäköinnin kapasiteetista.
Pyöräkeskus toimi tälläkin kaudella. Seuraavalle kaudelle sijainti tulee
vaihtumaan Kiasman remontin vuoksi.
Kaudella 2020 toteutettiin ensimmäistä kertaa innovaatiohaku ”Keksi
pyörä uudelleen”. Haun perusteella toteutettiin kaksi pilottihanketta,
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joissa kokeiltiin yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä Jätkäsaaren seudulla ja
pyörien saatavuutta ennustavaa sovellusta osana kaupunkipyöräpalvelua. Molemmat kokeilut olivat onnistuneita.
Asian tarkempi esittely kokouksessa.
Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753
samuli.makinen(a)hel.fi
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977
eeropekka.lehtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Liikenneliikelaitoksen johtokunta 04.12.2019 § 205
HEL 2019-012218 T 08 02 03

Päätös
Liikennelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa
informaation.
Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753
samuli.makinen(a)hel.fi
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§ 18
Työkalujen ja tarvikkeiden hankinta puitejärjestelynä sekä hyllytyspalvelun tilaaminen
HEL 2021-000449 T 02 08 01 00

Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsi työkalujen ja tarvikkeiden puitesopimustoimittajiksi seuraavat toimittajat ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset näiden toimittajien kanssa:





Onninen Oy
ETRA OY
Würth Oy
Ahlsell Oy

niin, että
 puitejärjestelyn sopimuskausi on neljä (4) vuotta sopimusten allekirjoituksesta
 tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden
optiokaudella
 kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella varsinaiseltasopimuskaudelta ja optiokaudelta ovat yhteensä enintään
3.500.000,00 euroa (alv 0 %)
 kokonaiskustannuksiltaan edullisimman toimittajan Onninen Oy:n
kanssa tehdään hyllytyspalvelusopimus HKL:n hyllytyspisteiden tuotetäydennyksistä
Johtokunta sulki tarjoajan TOOLS Finland Oy Tools Helsinki pois tarjouskilpailusta.
Johtokunta oikeutti HKL:n toimitusjohtajan päättämään
optiokauden käyttöönotosta.
Käsittely
Esittelijän muutetun esityksen mukaisesti. Esittelijä muutti päätösehdotusta perustelumuistiossa esitetyn perusteella.
Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
Lisätiedot
Jaakko Laurila, hankintainsinööri, puhelin: 31022691
jaakko.laurila(a)hel.fi
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Ulla Yli-Kullas, hankinta-asiantuntija, puhelin: 31032902
ulla.yli-kullas(a)hel.fi

Liitteet
1

Perustelumuistio: Työkalut ja tarvikkeet puitejärjestelynä, hyllytyspalvelu
Vertailutaulukko

2

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankintainsinööri
Hankinta-asiantuntija
Tarjoajat

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää työkaluja ja tarvikkeita koskevasta hankinnasta puitejärjestelynä sekä hyllytyspalveluna toteutettavan hyllytyspisteiden tuotetäydennystä koskevasta hankinnasta sekä
oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset valittujen toimittajien kanssa siten, että
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 puitejärjestelyn sopimuskausi on neljä (4) vuotta sopimusten allekirjoituksesta
 HKL:llä on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden
optiokaudella
 kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella varsinaiselta sopimuskaudelta ja optiokaudelta ovat yhteensä enintään
3.500.000,00 euroa (alv 0 %)
Johtokunta oikeuttaa HKL:n tekemään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen toimittajan kanssa hyllytyspalvelusopimuksen HKL:n hyllytyspisteiden tuotetäydennyksistä.
Johtokunta oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään
optiokauden käyttöönotosta.
Esittelijän perustelut
HKL järjesti tarjouskilpailun (47H20) puitejärjestelystä HKL:n käyttöön
tulevien työkalujen, kiinnitystarvikkeiden, kemikaalien ja muiden materiaalitarvikkeiden hankinnasta sekä HKL:n hyllytyspisteiden tuotetäydennysten hyllytyspalvelusta.
Hankinta toteutettiin eritysalojen hankintalain (1398/2016) mukaisena
EU-kynnysarvot ylittävänä avoimena menettelynä. Tarjouskilpailusta
ilmoitettiin julkisesti 7.12.2020 Internet-osoitteessa
www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 11.12.2020, 2020/S 242-599628.
Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saatavilla olleiden tarjousasiakirjojen avulla. Tarjousten jättämisen määräaika oli 14.1.2021 klo 12:00.
Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus
niin, että hinnan painoarvo oli 100 %. Laatu huomioitiin tarjouspyynnön
vähimmäisvaatimuksissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät vastuullisuusperiaatteet huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa.
Hankinnan ratkaiseminen
Hankintaa koskeva perustelumuistio sekä vertailutaulukko ovat esityslistan liitteenä.
Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.
Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
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Lisätiedot
Jaakko Laurila, hankintainsinööri, puhelin: 31022691
jaakko.laurila(a)hel.fi
Ulla Yli-Kullas, hankinta-asiantuntija, puhelin: 31032902
ulla.yli-kullas(a)hel.fi

Liitteet
1

Perustelumuistio: Työkalut ja tarvikkeet puitejärjestelynä, hyllytyspalvelu
Vertailutaulukko

2

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankintainsinööri
Hankinta-asiantuntija
Tarjoajat
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
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§ 19
HKL:n hissi- ja liukuporrasurakoiden täyshuoltosopimuksen ulkopuolisten kunnossapitotöiden tilaaminen
HEL 2021-000079 T 02 08 02 00

Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
Lisätiedot
Raimo Hinkkanen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 310 25536
raimo.hinkkanen(a)hel.fi
Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.savilaakso(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 20
Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon hankesuunnitelma
HEL 2019-006531 T 10 06 00

Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallituksen päätöksen 15.12.2020, 209 §,
koskien Ruskeasuon raitiovaunu- ja linja-autovarikon hankesuunnitelmaa ja HKL:n tältä pohjalta suorittaman valmistelun.
Johtokunta puolsi Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n (Varikkokiinteistöyhtiö) laatiman hankesuunnitelman hyväksymistä koskien Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikkoa niin, että hankkeen arvonlisäveroton
enimmäishinta on 150,6 milj. euroa kustannustasossa huhtikuu 2020.
Johtokunta päätti, että liikenneliikelaitos (HKL) sitoutuu hankkeen myötä kasvaviin Varikkokiinteistöyhtiön rahoitus- ja ylläpitokustannuksiin,
kun HSL on osaltaan sitoutunut varikkohankkeen HKL:n kustannuksiin
sillä edellytyksellä, että varikkokokonaisuuden toteutuksessa otetaan
huomioon raitioliikenteen monitoimijaympäristö tulevaisuudessa.
Käsittely
Esittelijän muutos: Päätösehdotuksen ensimmäinen kappale muutettiin
muotoon:
Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallituksen päätöksen 15.12.2020, 209 §,
koskien Ruskeasuon raitiovaunu- ja linja-autovarikon hankesuunnitelmaa ja HKL:n tältä pohjalta suorittaman valmistelun.
Esittelijän muutos: Päätösehdotuksen toisesta kappaleesta poistettiin
sana: edelleen.
Esittelijän muutos: Esittelijän perustelujen osuuteen Asian aikaisempi
käsittely lisättiin uusi viimeinen kappale:
HSL:n hallituksen päätöksen jälkeen HKL on valmistellut asian uudelleen johtokunnan käsiteltäväksi.
Esteelliset: Ville Lehmuskoski, Karoliina Rajakallio, Arttu Kuukankorpi,
Artturi Lähdetie (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)
Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
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Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet
1

HSL:n hallituksen päätös 15.12.2020, 209 §

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Päätösehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Helsingin seudun
liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallituksen päätöksen 15.12.2020, 209 §,
koskien Ruskeasuon raitiovaunu- ja linja-autovarikon hankesuunnitelmaa.
Johtokunta puoltaa edelleen Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n (Varikkokiinteistöyhtiö) laatiman hankesuunnitelman hyväksymistä koskien
Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikkoa niin, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 150,6 milj. euroa kustannustasossa huhtikuu 2020.
Johtokunta päättää, että liikenneliikelaitos (HKL) sitoutuu hankkeen
myötä kasvaviin Varikkokiinteistöyhtiön rahoitus- ja ylläpitokustannuksiin, kun HSL on osaltaan sitoutunut varikkohankkeen HKL:n kustannuksiin sillä edellytyksellä, että varikkokokonaisuuden toteutuksessa
otetaan huomioon raitioliikenteen monitoimijaympäristö tulevaisuudessa.
Tiivistelmä
Varikkohankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta käytyjen neuvottelujen
tuloksena saavutetun yhteisymmärryksen myötä HKL voi osaltaan
päättää hankkeen puoltamisesta ja kustannuksiin sitoutumisesta.
Esittelijän perustelut
Ruskeasuon linja-autovarikon aluetta kehitetään rakentamalla alueelle
raitiovaunuvarikko. Tuleva raitiovaunuvarikko on toinen Helsingin raitiotiejärjestelmän päävarikoista.
Hankkeen strategiasidonnaisuus
Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Hanke tukee näitä kaupunkistratePostiosoite
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gian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin strategian
mukainen.

Asian aikaisempi käsittely
Varikkokiinteistöyhtiön hallitus hyväksyi hankesuunnitelman kokouksessaan 8.5.2020 ja pyysi HKL:n johtokuntaa käsittelemään asiaa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Lisäksi Varikkokiinteistöyhtiön hallitus esitti HKL:lle HSL:n hallituksen lausunnon pyytämistä varikon hankesuunnitelmasta.
Johtokunta puolsi 16.6.2020, 106 §, Varikkokiinteistöyhtiön laatiman
hankesuunnitelman hyväksymistä koskien Ruskeasuon raitiovaunu- ja
bussivarikkoa niin, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on
150,6 milj. euroa kustannustasossa huhtikuu 2020. Samalla johtokunta
 merkitsi tiedoksi, että varikkohanke tulee edellyttämään HKL:n investointeja Nauvontien ratayhteyteen sekä tuotantolaitteiden hankkimiseen
 pyysi HSL:n hallitusta antamaan 30.9.2020 mennessä lausunnon
HSL:n sitoutumisesta bussi- ja raitiovaunuvarikon vuokratuoton takaamiseen HSL:n hallituksen 21.11.2017 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti
 päätti, edellyttäen että HSL takaa varikon vuokratuoton, sitoutua
hankkeen myötä kasvaviin Varikkokiinteistöyhtiön rahoitus- ja ylläpitokustannuksiin.
HKL ja HSL neuvottelivat hankkeen rahoituksesta syksyn 2020 aikana
ja neuvotteluissa saavutetun yhteisymmärryksen pohjalta HSL:n hallitus käsitteli asiaa joulukuussa 2020.
HSL:n hallitus päätti 15.12.2020, 209 §, osaltaan varikkohankkeen
hankesuunnitelmasta
 ilmoittaa HKL:lle Ruskeasuon raitiotievarikon olevan tarpeellinen tulevien raitioliikennehankkeiden kannalta;
 todeta toteutusratkaisun vastaavan HSL:n tarpeita kehittää alueen
raitiotieliikennettä; sekä
 sitoutua HKL:n Ruskeasuon raitiovaunu- ja linja-autovarikon hankesuunnitelmassa esitettyihin kustannuksiin sillä edellytyksellä, että
varikkokokonaisuuden toteutuksessa otetaan huomioon raitioliikenteen monitoimijaympäristö tulevaisuudessa.
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Hankesuunnitelma
Varikkohankkeen lähtökohtia, tavoitteita ja hankekokonaisuutta koskevia perusteita on täsmennetty johtokunnan 16.6.2020 tekemän päätöksen jälkeen seuraavasti.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet
Ruskeasuon varikko on tällä hetkellä Helsingin suurin ja yksi pääkaupunkiseudun suurista bussiliikenteen päävarikoista. Varikolta liikennöidään yli 200 linja-auton liikennettä, joka vastaa noin viidesosaa koko
seudun liikenteestä. Varikolla on 270 bussin säilytysalue, pesu- ja
tankkausrakennus sekä korjaamorakennus, jossa on tilat 31 korjattavalle linja-autolle. Korjaamorakennuksen päällä on salibandyhalleja sekä bussiliikenteen toimistotiloja ja henkilöstöruokala.
Varikkokiinteistöyhtiö on HKL:n ja siten Helsingin kaupungin omistama
keskinäinen kiinteistöyhtiö. HKL on vuokrannut varikon bussiliikenteen
tilat Helsingin bussiliikenne Oy:lle ja liikuntatilat Helsingin kaupungin liikuntapalveluille.
Toteutettava raitiovaunuvarikko edistää Helsingin tavoitteita raitioliikenteen laajentamisesta ja mahdollistaa Helsingin yleiskaavan mukaisten
pikaraitioteiden kaluston säilyttämisen ja kunnossapidon mm. LänsiHelsingin raitioteiden osalta. Varikko sallii lisäksi Koskelan varikon kehittämisen aikaiset raitioliikenteen toimivuuden vaatimat väistöratkaisut.
Raitiovaunuvarikko mahdollistaa monipuolisesti tulevaisuudessa erityyppisten raitiovaunujen ylläpidon ja käytön. Varikko palvelee sijaintinsa puolesta myös kantakaupungin raitioliikennettä ja sen myötä tulevaisuudessa Töölön raitiovaunuvarikosta voidaan mahdollisesti luopua.
Raitiovaunuvarikon yhteyteen toteutettava bussivarikko varmistaa bussiliikenteen toimintaedellytykset kantakaupungin alueella. Bussivarikon
varustaminen sähköbussien käyttöön edistää myös päästöttömien kulkumuotojen osuuden kasvattamista joukkoliikenteessä.
Hankekokonaisuus
Hanke sisältää myös nykyisen varikon bussien pysäköintialueen työnaikaisen väistötilan toteuttamisen sekä alueella sijaitsevan ajoneuvojen kaasutankkausaseman siirron. Bussien väistötilan toteuttamisesta
Eteläisen Postinpuiston alueelle HKL on neuvotellut alueen maanomistajien kanssa. Kaasutankkausaseman siirto tultaneen toteuttamaan siten, että se sijoittuu osittain Staran Ruskeasuon tukikohdan alueelle,
mikä edellyttää muutoksia tukikohdan järjestelyihin.
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Hankkeen kustannukset ja rahoitus
Raitiovaunuvarikon arvioidut arvonlisäverottomat rakentamiskustannukset ovat yhteensä 146,1 milj. euroa.
Varikkokiinteistöyhtiö rahoittaa hankkeen lainarahoituksella, jonka rahoituskustannukset yhtiön omistaja maksaa rahoitusvastikkeella sekä
käyttökustannukset hoitovastikkeella. Aiottu lainan takaisinmaksuaika
on 25 vuotta. HKL on tällä hetkellä varikkokiinteistöyhtiön ainoa omistaja.
Em. vastikekustannukset jakautuvat HKL:lle seuraavalla periaatteella:
 111,9 milj. euroa raitiovaunuvarikon kustannuksia, jotka katetaan
raitioliikenteen liikennöintikorvauksella
 34,4 milj. euroa raitiovarikon infrakustannuksia, jotka katetaan
HSL:n infrasopimuksen periaatteiden mukaisesti
Hankkeen kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustietokirjan mukaisella rakennusosa-arviomenetelmällä Helsingin hintatasoon 4/2020. Käytetty Haahtela-indeksi on 103,0 rakennuskustannusindeksin ollessa 104,4 (2015 = 100). Talotekniikan kustannukset on
huomioitu viitehankkeiden ja tavoitehintalaskelman hintatasoin.
Hankkeen rakentamisen kustannusarvio sisältää 15 % riskivarauksen
sekä 5 % muita varauksia. Hankkeen kustannusarvio on auditoitu kolmannen osapuolen toimesta.
Hankkeen yhteydessä toteutettavien bussivarikon väistöratkaisujen ja
kaasutankkausaseman siirron sekä niihin liittyvien muiden tarpeellisten
muutostöiden arvonlisäverottomat kustannukset ovat arviolta yhteensä
4,5 milj. euroa. Yhteensä hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on
siten 150,6 milj. euroa kustannustasossa 4/2020.
Hanke on Helsingissä tällä hetkellä raitiovaunuvarikkohankkeista kallein, mutta varikon kapasiteettiin verrattuna se on halvempi kuin toteutuksessa oleva Raide-Jokerin varikko tai suunnitteilla oleva Laajasalon
raitiovaunuvarikko. Kun vertaillaan Ruskeasuon osalta pelkän raitiovaunuvarikon kustannuksia, on hanke vaunumetriä kohden kolmasosan halvempi Raide-Jokerin varikkoon verrattuna.
Laajasalon rai- Ruskeasuon rai- Raide-Jokerin raitiovaunuvarikko tiovaunu- ja bus- tiovaunuvarikko
(alustava)
sivarikko
brm2
23.624
36.415
9.500
vaunumetrit
1.105
3.083
1.015
kustannusarvio
93.300.000
150.600.000
69.400.000
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eur / brm2
eur/ vaunumetri

3.949
84.434

4.136
48.849

7.305
68.374

Muut kustannukset
Raitiovaunuvarikon toiminta edellyttää Nauvontien raideyhteyden rakentamista. HKL on varautunut toteuttamaan Nauvontien ratayhteyden
yhdessä Mannerheimintien ja Korppaanmäentien katu- ja liikennejärjestelyjen kanssa. HKL valmistelee tätä hanketta yhdessä kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) kanssa. Hankkeen alustava kustannusarvio
on n. 7,8 milj. euroa. Hanke on varauduttu rahoittamaan kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymän talousarvion 2021 10-vuotisen investointiohjelman kohtaan 80301 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi sekä HKL:n investointiohjelmaan varattujen määrärahojen puitteissa.
Raitiovaunuvarikon toiminta edellyttää varikolle tehtäviä laiteinvestointeja. HKL varautuu varikolle tehtäviin kunnossapitolaiteiden kuten pyöräsorvin, imu- ja pesulaitteiston, vaunupesukoneen sekä nostimien
hankkimiseen. Tämän hetken arvio näiden kustannuksista on noin 3,5
milj. euroa.
Näitä koskevat hankesuunnitelmat tuodaan päätettäväksi erikseen.
Linja-autovarikon tuotantolaitteiden, mm. pesulaitteen sekä sähköbussien latauslaitteiden hankinnasta vastaa bussioperaattori.
Laadittujen maaperätutkimusten perusteella tontilla on oletettavasti pilaantuneita maita, joiden puhdistamisen kustannus kaupungille arvioidaan olevan 1,3 milj. euroa. Kaupunki on varautunut rahoittamaan nämä kustannukset talousarvioon 2021 sisältyvän 10-vuotisen investointiohjelman kohtaan 80103 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattujen määrärahojen puitteissa.
Hankkeen rahoitus ja vaikutukset käyttötalouteen
Varikkokiinteistöyhtiö kattaa toimintansa kulut HKL:ltä perittävillä pääoma- sekä käyttömenovastikkeilla, jotka HKL:ssä jakaantuvat seuraavalla tavalla:
Hankkeen arvioitu liikennöintikorvauksella korvattava varikkovuokra on
ensimmäisenä vuonna 8,86 milj. euroa ja 25. vuonna 6,56 milj. euroa.
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Varikon infrakorvauksella korvattava osuus ensimmäisenä vuonna on
1,56 milj. euroa ja 25. vuonna 0,94 milj. euroa.
Ruskeasuon varikon kustannukset ovat suuremmat verrattuna nykyisten Töölön ja Koskelan varikkojen kustannuksiin. Vanhoilla varikoilla
pääomakulut on pääosin jo maksettu ja toisaalta varikoille on kertynyt
korjausvelkaa, sillä niiden osalta on varauduttu niiden käytöstä luopumiseen tai osittaiseen uudelleenrakentamiseen. Lisäksi on otettava
huomioon, että raitioliikenteen laajentaminen ei ole mahdollista nykyisiltä varikoilta, vaan edellyttää joka tapauksessa investointeja varikkojen
laajentamiseen.
Lopulliset vuokratasot tarkentuvat toteutuneiden kustannusten mukaisesti. HSL:n laskelmien mukaan hankkeen vaikutus matkalipun hintoihin on 2,3%.
Hankkeen toteutustapa
Hankkeen rakennusurakka toteutetaan KVR-urakkana, jossa urakoitsija
vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisvastuullisesti.
Varikkokiinteistöyhtiö on valmistellut hankintaan tarvittavia lähtötietoja
(mm. pohjatutkimukset) ja asiakirjoja kevään 2020 aikana. Hankinnasta
järjestettiin alan toimijoiden kanssa markkinavuoropuhelu huhtikuussa
2020 ja hankintailmoitus julkaistiin toukokuussa 2020. Osallistumishakemukset markkinavuoropuhelun perusteella käynnistettyyn neuvottelumenettelyyn toimitti kuusi toimijaa, joista hankintailmoituksen mukaisesti neuvotteluihin valittiin viisi soveltuvinta. Syksyllä 2020 käytiin neuvottelumenettely tarjouspyynnön muodostamiseksi, jonka aikana kaksi
tarjoajaa ovat vetäytyi menettelystä. Lopullinen tarjouspyyntö jätettiin
7.1.2021 ja tarjoukset toimijoilta odotetaan tarjoukset urakasta helmikuun 2021 aikana.
KVR-urakka sisältää maanrakennus- ja talotekniset työt, kiinteistötekniikan sekä raitiotien rata- ja ratasähkörakenteet ja tekniikan. Urakka ei
sisällä raitiovarikon kunnossapidon laitehankintoja eikä sähköbussien
latauslaitteita tai bussivarikon tuotantolaitteita.
Toteutusaikataulu
Hankkeen toteutus käynnistyy KVR-urakoitsijan valinnan jälkeen alkuvuodesta 2021. Hankkeen arvioitu suunnittelu- ja lupakäsittely valmistuu syksyllä 2021, jonka jälkeen rakennustyöt voidaan käynnistää. Rakennustyöt kestävät arviolta kaksi vuotta. Varikon arvioitu käyttöönotto
tapahtuu vuoden 2024 alussa.
Riskit
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Hankkeen rakentamisen kustannusriskit johtuvat tällä hetkellä suunnittelun epätarkkuudesta. Suunnittelun edetessä kustannuksia tarkistetaan rakennusosa-arviomenetelmällä, sillä tarkemmat suunnitteluratkaisut voivat vaikuttaa lopulliseen rakentamisen hintaan. Muita rakennuskustannuksiin vaikuttavia riskejä ovat mm. aloitusajankohta, rakennusaika, urakkamuoto, osaurakat, toimitusajat, kapasiteettiongelmat ja
yleiset suhdannevaikutukset. Kaikilla näistä on vaikutus kohteen kokonaisurakkahintaan.
Muita hankkeen toteutuksen kustannus- ja aikatauluriskejä syntyy bussien väistötilan toteuttamisesta sekä kaasutankkausaseman siirrosta.
HKL on vuokrannut bussivarikon Helsingin bussiliikenne Oy:lle määräaikaisilla sopimuksilla, jotka kattavat nykyisen bussivarikkotoiminnan
kustannuksia. HSL on ilmaissut, että Ruskeasuolla toimivalle laajalle
bussivarikolle on tarve ja että sen poistumisella olisi negatiivisia vaikutuksia bussiliikenteen operointikustannuksiin. HSL ei kuitenkaan näe,
että Ruskeasuon bussivarikko toimisi HSL:n tilaajavarikkona, jonka
kustannukset HSL sitoutuisi kattamaan. Helsingin kaupungin riskiksi siten jää se, että mikäli bussivarikolle ei jossain vaiheessa varikon elinkaarta löydy bussioperaattoria vuokralaiseksi, tulee tiloille löytää vaihtoehtoinen käyttötarkoitus. Riski on suurimmillaan bussivarikkotoiminnan vaatimien pääomakustannusten suuruinen.
Vuorovaikutus ja viestintä
Varikkokiinteistöyhtiö on esitellyt hanketta ja sen etenemistä säännöllisesti viereisellä tontilla sijaitsevan Ruskeasuon siirtolapuutarhan yhdistykselle. HKL ja Varikkokiinteistöyhtiö pyrkivät minimoimaan varikosta
ja sen rakentamisesta siirtolapuutarhalle aiheutuvat haitat.
Nauvontien katusuunnitelmien laatimisen ja ratayhteyden toteuttamisen
yhteydessä HKL ja KYMP toimivat normaalien liikennehankkeiden vuorovaikutusmallien mukaisesti, jotta kohteen lähialueen toimijoiden mielipiteet otetaan huomioon.
Hankkeella ei ole toteuttamisen aikaisia vaikutuksia kaupunkiraideliikenteeseen ja vaikutukset busseilla toteutettavan joukkoliikenteen järjestämiseen pidetään mahdollisimman vähäisinä työnaikaisen väistötilan avulla. HKL on neuvotellut Helsingin Bussiliikenne Oy:n kanssa
heidän järjestelyistään väistötilan toteuttamisen suhteen.
HKL on neuvotellut myös kaupungin rakentamisliikelaitos Staran kanssa useaan otteeseen hankkeen vaikutuksista läheisen katukunnossapidon tukikohdan toimintaan.
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Hankkeen rakentamisaikaisesta viestinnästä vastaa HKL yhdessä valitun urakoitsijan kanssa.
Asian jatko
Johtokunnan käsittelyn jälkeen kaupungin konsernijaosto käsittelee Varikkokiinteistöyhtiön laatiman hankesuunnitelman hyväksymistä.
Varikkokiinteistöyhtiö tulee hankesuunnitelman hyväksynnän ja rahoituksen kilpailuttamisen jälkeen pyytämään kaupungilta lainatakausta
rahoitukselle. Lainatakaus käsiteltäneen kaupunginvaltuustossa.
Bussivarikkotoiminnan väistöratkaisuja koskevista sopimusratkaisuista
päätetään HKL:n toimivaltasäännösten puitteissa.
HKL:n johtokunnan käsiteltäväksi tulevat em. erilliset liittyvät hankkeet
niiden suunnittelun edetessä.
Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet
1

HSL:n hallituksen päätös 15.12.2020, 209 §

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria
Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.06.2020 § 106
HEL 2019-006531 T 10 06 00

Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti puoltaa Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n (Varikkokiinteistöyhtiö) laatiman hankesuunnitelman hyväksymistä koskien Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikkoa niin, että
hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 150,6 milj. euroa kustannustasossa huhtikuu/2020.
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Johtokunta päätti lisäksi merkitä tiedoksi, että varikkohanke tulee edellyttämään HKL:n investointeja Nauvontien ratayhteyteen sekä tuotantolaitteiden hankkimiseen.
Johtokunta päätti pyytää Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän
(HSL) hallitusta antamaan 30.9.2020 mennessä lausunnon HSL:n sitoutumisesta bussi- ja raitiovaunuvarikon vuokratuoton takaamiseen
HSL:n hallituksen 21.11.2017 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti.
Lisäksi johtokunta päätti, edellyttäen että HSL takaa varikon vuokratuoton, sitoutua hankkeen myötä kasvaviin Varikkokiinteistöyhtiön rahoitus- ja ylläpitokustannuksiin.
14.05.2020 Pöydälle
13.06.2019 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro

Helsingin kaupunki
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja

2/2021

28 (40)

Asia/9
28.01.2021

§ 21
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponnesta koskien Ruoholahden metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentamisen mahdollisuuksia
HEL 2020-010229 T 00 00 03

Lausunto
Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle.
Hannu Oskalan aloitteesta Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto liitti hyväksymispäätökseen toivomusponnen, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia Ruoholahden metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentamiseen Marian
kasvuyrityskampuksen liikenneyhteyksien parantamiseksi.
Ruoholahden metroasema on otettu käyttöön vuonna 1993. Asemalla
on yksi sisäänkäynti Itämerenkujalta, osoitteessa Itämerenkatu 14. Lippuhalli on integroitu osaksi toista kiinteistöä. Metrolaiturin länsipäässä
on 2 hissiä ja 3 liukuporrasta maan tasalla olevaan lippuhalliin.
Ruoholahden metroaseman laituri sijaitsee maan alla n. 30 metrin syvyydessä ja laiturin pituus on n. 135 metriä. Laituri sijaitsee maantieteellisesti itä-länsi suunnassa niin, että laiturin itäpää on Santakujan
tienoilla.
Ruoholahden metroasemalle ei ole suunniteltu tai jätetty varausta itäpuoleista sisäänkäyntiä varten. Metroaseman teknisiä tiloja sijaitsee laiturin itäpäässä ja näille pitäisi louhia uudet sijoituspaikat uuden sisäänkäynnin rakentamisen myötä. Tällä hetkellä HKL:llä ei ole tarkempia
lähtötietoja itäisen sisäänkäynnin toteuttamismahdollisuuksien selvittämiseen.
Santakujan (metrolaiturin itäpää) ja Mechelininkadun välinen etäisyys
on n. 200 metriä. Mechelininkadun itäpuolelle Länsilinkin alueelle etäisyyttä tulee n. 70 metriä lisää. HKL ei ota kantaa katujen ja/tai nykyisten kiinteistöjen alle sijoittuvien mahdollisten uusien tunneliratkaisujen
toteuttamiskelpoisuuteen.
Tällä hetkellä Itämerenkadulla on raitiotiepysäkki Ruoholahden metroaseman sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä, josta kulkee raitiolinja 8. Entisen Marian sairaalan luona on myös raitiotiepysäkki, josta
pääsee em. linjalla suoraan Ruoholahden metroasemalle.
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HKL ei ole varautunut Ruoholahden metroaseman mahdollisen uuden
sisäänkäynnin toteuttamisen selvittämiseen vuosien 2021-2030 talousarvioissa.
Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
Lisätiedot
Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 310 32528
antti.nousiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Kiinteistöpäällikkö

Otteen liitteet
Esitysteksti

Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
Lisätiedot
Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 310 32528
antti.nousiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Kiinteistöpäällikkö
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§ 22
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat
Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.
Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus (Khs)
Khs 4.1.2021
Ei HKL:ää koskevia asioita.
Linkki pöytäkirjaan
Khs 11.1.2021 § 12 asia/10
V 20.1.2021 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksyminen
HEL 2018-002298 T 08 00 02
Khs 11.1.2021 § 15 asia/13
Helsingin keskustavisio -linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnittelulle kantakaupungissa
HEL 2020-006830 T 10 00 00
Khs 11.1.2021 § 21 asia/19
Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen
HEL 2020-013315 T 02 08 02 01
Khs 11.1.2021 § 22 asia/20
Rautatieaseman pyöräpysäköinnin hankesuunnitelma
HEL 2019-011564 T 08 00 04
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Linkki pöytäkirjaan
Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 23
Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen
Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi johtokunnan
puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 1-2/2021, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:
2021
Toimitusjohtaja
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja
Suuret kaupunkiraidehankkeet, yksikön johtaja
Omaisuudenhallinta, yksikön johtaja
Kunnossapito, yksikön johtaja
Liikennöinti, yksikön johtaja

§
2-4
2-3
2
2-4
2-3

Linkki päätöksiin
Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 13, 17, 19, 21, 22 ja 23 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 14, 15, 16 ja 20 §:t.
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 tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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 oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
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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:
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 täyttää 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.
3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN
Pöytäkirjan 18 §.
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.
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OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
ratkaisusta.
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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
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Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla
 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.
Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.
Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.
Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:
Postiosoite:

Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
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jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.
Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:
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.
Odotusaika
EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.
Oikeudenkäyntimaksu
Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Laura Rissanen
puheenjohtaja

Jukka Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anu Suoranta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 05.02.2021.
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