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§ 49
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen johtokunta
valitsi pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Luoman sekä varatarkastajaksi jäsen Lomanin.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 50
HKL:n vuosikertomus 2020
HEL 2021-003238 T 00 01 01

Päätös
Johtokunta hyväksyi liikenneliikelaitoksen (HKL) vuosikertomuksen
vuodelta 2020.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Elina Norrena, viestintä- ja henkilöstönkehittämispäällikkö, puhelin: 310 35104
elina.norrena(a)hel.fi

Liitteet
1

Vuosikertomus 2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Vuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen koronapandemiasta johtuen,
mutta HKL onnistui silti saavuttamaan tavoitteensa verrattain hyvin.
Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen matkustajamäärät olivat enimmillään jopa 70 % tavanomaista vuotta alhaisemmalla tasolla, mutta
niin raitio- kuin metroliikenteenkin luotettavuudet paranivat merkittävästi, ja myös matkustajien tyytyväisyys liikennemuotoihin parani.
Korona on vaikuttanut kaikkien HKL:läisten työhön, vaikka suurelle
osalle etätyö ei ole ollut edes vaihtoehto. Koronapandemiasta johtuen
tehtiin useita parannuksia niin matkustajien kuin henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi. HKL seurasi ja noudatti viranomaisten suosituksia ja kaupungin linjauksia. Menettelytapoja joukkoliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi selvitettiin yhdessä Helsingin seudun liikenne
-kuntayhtymän kanssa. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti myös mm. kaupunkiympäristön toimialan kriisiryhmän, kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön sekä liikenne- ja viestintäviraston kanssa. HKL:n oma kriisiPostiosoite
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ryhmä laajennettiin heti alussa koronakoordinaatioryhmäksi, jossa oli
laajasti mukana HKL:n koronan vastaisen työn avainhenkilöitä. Ryhmässä käsiteltiin koronan ehkäisyyn ja varautumiseen liittyviä HKL:n
toimia.
Vuonna 2020 saavutettiin työhyvinvoinnissa paranemista. Myös tapaturmat ja raitioliikenteen kolarit vähenivät merkittävästi.
Kaupunkiraideliikennejärjestelmä on Helsingin seudulla laajenemassa
voimakkaasti. Näkyvimpänä meneillään olevana hankkeena eteni allianssimallilla toteutettava Raide-Jokeri, jonka radan rakentamisessa
ylitettiin asetettu tavoite. Myös Kruunusillat-hankkeen valmistelu eteni,
ja kaupunginvaltuusto myönsi Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankkeen rakentamisen käynnistämiselle rahoituksen vuodelle
2021.
Kaupunkipyöräpalvelun suosio jatkui koronaviruksesta huolimatta hyvänä, ja palvelua päätettiin laajentaa koko Kehä III:n sisäpuoliseen
Helsinkiin. Pyöräilyn edistämiseen liittyen valmisteltiin useita metro- ja
rautatieasemien pyöräpysäköinnin kehityshankkeita.
Vuosikertomus julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa vain sähköisenä,
mutta siitä painatetaan suomenkielinen tiivistelmä.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Elina Norrena, viestintä- ja henkilöstönkehittämispäällikkö, puhelin: 310 35104
elina.norrena(a)hel.fi

Liitteet
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Vuosikertomus 2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 51
Liikenneliikelaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle ponnesta
raitioteiden varikkosuunnitelman päivittämiseksi
HEL 2021-000774 T 00 00 03

Lausunto
Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Kaupunginhallitus hyväksyi 27.8.2018, 520 §, liikenneliikelaitoksen
(HKL) laatiman raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelman. Suunnitelman mukaan raitioliikenteen päävarikoiksi rakennetaan uudet raitiotievarikot Ruskeasuolle ja Koskelaan, ja Raide-Jokerin sekä Kruunusiltojen liikenteelle rakennetaan omat varikot. Näiden lisäksi Vantaan ratikalle suunnitellaan varikkoa Vaaralaan. Ruskeasuon varikon rakennustyöt alkavat vuonna 2021 ja valmistumistavoite on vuoden 2023 lopussa. Koskelan varikon osalta on käynnissä alustava suunnittelu, jossa
muodostetaan yleiskuvaa varikon mitoituksesta ja alueen maankäytön
kehittämismahdollisuuksista.
Tulevaisuuden tarpeet
Kaupunkiraitiotieliikenteen kalustotarpeen ei arvioida kasvavan nykyisestä 122 vaunusta 2030-luvulla. Arvio kuitenkin edellyttää vaunuston
käyttöasteen nostoa nykyisestä ja sisältää epävarmuuksia kaupunkiraitioliikenteen vielä tarkemmin suunnittelemattomien hankkeiden toteutumisen ja laajuuden suhteen. Nykyiset kantakaupungin raitiovaunut
ovat 24-28 metriä pitkiä.
Raide-Jokerin tarpeisiin on tilattu 29 ja Kruunusiltojen 23 pikaraitiovaunua. Lisäksi Vihdintietä kulkevan Länsi-Helsingin pikaraitiotien toteuttamisesta päätettiin yleissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Yhteyden vaunutarpeeksi arvioidaan yleissuunnitelmassa 15 pikaraitiovaunua. Suunnitelmissa on myös muita pikaraitiotiehankkeita, joten on
mahdollista, että pikaraitiovaunuja tullaan tulevaisuudessa hankkimaan
lisää. Pikaraitioteillä käytettävät vaunut ovat 34-45 metriä pitkiä.
Raitiotievarikoiden kehittämissuunnitelmassa nykyiset raitiotievarikot
korvataan Ruskeasuolle ja Koskelaan toteutettavilla uusilla raitiotievarikoilla, joilta Helsingin raitiotiet operoidaan lukuun ottamatta Kruunusiltojen ja Raide-Jokerin liikennettä. Varikot palvelisivat hyvin myös tulevia
Kalasataman ja Länsi-Helsingin (Vihdintien) raitioteitä ja Tuusulanväylän sekä Viikin-Malmin pikaraitioteitä. Raide-Jokerin varikko nousee
Roihupeltoon ja Kruunusiltojen Laajasaloon.
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Kehittämissuunnitelman päivitys
HKL laatii raitiotievarikoiden kehittämissuunnitelman päivityksen keväällä 2021. Hankkeiden toteutuksen kannalta on oleellista, että kokonaiskuva päivitetään vastaamaan ajantasaista tilannetta sekä tulevien
raitiotiehankkeiden aikataulua ja tietoa niiden kalustotarpeesta. Alla on
lyhyet selostukset varikoiden suunnittelutilanteesta sekä varikoiden
suunnitelluista kapasiteeteista ja toiminnasta.
Ruskeasuon varikko
Ruskeasuon varikon suunnitelmien mukainen säilytyskapasiteetti on
yhteensä 100 vaunua (28-45 metrisiä) sekä tarvittavat tilat vaunujen
huollolle ja kunnossapidolle. Ruskeasuon on tarkoitus palvella säilytyskapasiteetillaan myös Länsi-Helsingin raitioteiden tarpeita. Ruskeasuon
varikko tulee toimimaan myös väistötilana Koskelan varikon rakentamisen yhteydessä. Välivaiheissa voidaan myös tukeutua olemassa oleviin
Vallilan ja Töölön varikoihin. Ruskeasuon varikko rakennetaan vuosina
2021-2023.
Koskelan varikko
Koskelan varikon rakentaminen on ajoitettu aloitettavaksi heti Ruskeasuon valmistuttua ja nykyisen suunnitelman mukaan toiminta uudella
Koskelan varikolla on tarkoitus käynnistää vuonna 2027. Koskelan varikolle on tarkoitus keskittää raitiovaunujen korjaamotoiminnot sekä
raskaampi kunnossapito. Myös Koskelan varikolle on tämän hetkisissä
suunnitelmissa mitoitettu 100 (28-45 metrisiä) vaunun säilytyskapasiteetti. Koskelan varikko palvelee säilytyskapasiteetillaan kantakaupungin itäisten raitiolinjojen tarpeita sekä tulevia linjastolaajennuksia, kuten
esimerkiksi Jokeri 2, Viikin-Malmin sekä Tuusulanväylän pikaraitiotiet ja
Tiederatikka sekä Jokeri 0.
Pikaraitiotievarikot
Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen pikaraitioteille on suunniteltu rakennettavaksi kullekin omat varikot säilytystä ja osittaista kunnossapitoa varten. Molemmat varikot palvelevat omia linjojaan itsenäisesti. Kapasiteetit säilytyksen osalta ovat Raide-Jokeri 30 kpl 35 metrisiä vaunuja ja
Kruunusillat (Laajasalon varikko) 25 kpl 45 metrisiä vaunuja. RaideJokerin varikko valmistuu vuonna 2022 ja siinä on laajennusmahdollisuus vaunujen pidentämistä varten.
Vaaralan varikko, Vantaa
Vantaan raitiovaunuvarikko suunnitellaan palvelemaan ensisijaisesti
Vantaan raitiotielinjan tarpeita. Tämän hetken tietojen mukaan kapasiPostiosoite
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teettitarve tulee olemaan 28 vaunulle. Varikolle tullee myös laajennusmahdollisuus esim. Jokeri 2 –linjan vaunuille.
Olemassa olevat varikot
Helsingin raitioliikenne hoidetaan nykyisin varikoilta Koskelassa, Vallilassa ja Töölössä. Töölön ja Vallilan varikot ovat noin 100-vuotiaita ja
Koskelan varikko pääosin yli 50 vuotta vanha. Raitioliikenne ja kaluston
päivittäishuolto hoidetaan Töölössä ja Koskelassa, ja Vallilan varikko
toimii raitiovaunujen korjaamona.
Varikoiden suurimmat puutteet ovat linjastolaajennuksiin ja kaluston
koon kasvamiseen liittyvät säilytystilojen puutteet, vanhanaikaiset ja
epätarkoituksenmukaiset huolto- ja korjaustilat sekä kiinteistöjen heikko
kunto.
Koskelan varikko (nykyinen)
Koskelan varikon säilytyskapasiteetti on nykyisellään noin 91 kpl 28
metrisiä vaunuja. Varikolla toimii myös raitioliikenteen kuljettajakoulutus.
Vallilan varikko
Vallilan varikko toimii tällä hetkellä raitiovaunujen korjaustoiminnan
päävarikkona ja siellä on kapasiteettia noin 18 vaunun korjaukselle.
Töölön varikko
Töölön varikon säilytyskapasiteetti on nykyisin noin 30 kpl 28 metrisiä
vaunuja. Varikolle on tehty osittainen peruskorjaus, joka valmistui
vuonna 2020. Tällä korjauksella rakennukselle saatiin lisää käyttöikää
noin 10-20 vuotta.
Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot
Jarno Köykkä, hankejohtaja, puhelin: 310 15526
jarno.koykka(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.1.2021, 10 §, Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman käsittelyn yhteydessä Ted Apterin ehdottaman
seuraavan ponnen:
"Kaupunginvaltuusto hyväksyessään Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman edellyttää, että selvitetään viipymättä mahdollisuudet
päivittää syksyllä 2018 hyväksytty varikkosuunnitelma, jotta pystytään
varaamaan riittävä varikkokapasiteetti Helsingin tarpeisiin. Voimakkaasti laajenevan raitiovaunuliikenteen vuoksi on erityisen korostettu
tarve huolehtia riittävästä kaluston säilytys-, kunnossapito- ja korjaustarpeiden kapasiteetista."
Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokunnan lausuntoa kaupunginhallitukselle ponnesta 31.3.2021 mennessä.
Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot
Jarno Köykkä, hankejohtaja, puhelin: 310 15526
jarno.koykka(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 52
Omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta
HEL 2020-006667 T 02 08 01 00

Päätös
Johtokunta valitsi omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaksi Capgemini Finland Oy:n ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään toimittajan kanssa toiminnanohjausjärjestelmästä puitesopimuksen, toimitussopimuksen ja tuki- ja ylläpitopalvelusopimuksen.
Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan seuraavat tarjouspyynnön mukaiset optiot osana toiminnanohjausjärjestelmätoimitusta:
 raitioradan päivittäishuolto ja sen ylläpito, ja
 ratainfran kunnossapidon karttatoiminnot ja sen ylläpito.
Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan liittyvän toimitussopimuksen mukaisia tilauksia yhteensä enintään 2.506.561,00 eurolla (alv 0 %) sisältäen järjestelmän kokonaistoimituksen, em. optiot, sen vaatimat lisenssit ja mahdolliset projektin aikaiset lisä- ja muutostyöt.
Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään toiminnanohjausjärjestelmän tukija ylläpitopalvelusopimuksen mukaisia tilauksia yhteensä enintään
1.183.940,00 eurolla (alv 0 %) sisältäen vuosittaiset lisenssimaksut,
käyttöönoton jälkeisen koulutustuen ja pienkehityspalvelun ja järjestelmän ylläpidon enintään kuudelle vuodelle.
Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Ari Päivärinta
Lisätiedot
Aimo Lepistö, projektipäällikkö, puhelin: 310 25932
aimo.lepisto(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi
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1
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Perustelumuistio
Laatuarvioinnin perustelu
Vertailutaulukko

Muutoksenhaku
Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro

Helsingin kaupunki
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja

6/2021

9 (35)

Asia/4
25.03.2021

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta

Kirjanpito

Yksikön johtaja

Projektipäällikkö

IT-päällikkö

Tarjoajat

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
HKL järjesti tarjouskilpailun (66H19) omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmästä puitejärjestelynä.
Hankintamenettelynä oli vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, erityisalojen hankintalaki) mukainen
neuvottelumenettely.
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Neuvottelumenettelyä koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 16.4.2020 sekä
julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) 16.4.2020.
Toimitusjohtaja valitsi 15.5.2020, 78 §, ehdokkaat neuvotteluvaiheeseen.
Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 15.1.2021. Lopullisten tarjousten
vastaanottamisen määräaika oli 19.2.2021 klo 12:00.
Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus
niin, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %. Laatu huomioitiin
tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa ja pisteytettävissä vertailuperusteissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät vastuullisuusperiaatteet
huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa ja osallistumispyynnön soveltuvuusvaatimuksissa.
Hankepäätös
Johtokunta hyväksyi 23.1.2020, 6 §, omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän hankesuunnitelman 14.1.2020
esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta sisältäen suunnittelun, kehittämisen, käyttöön vaadittavat lisenssit ja hankintoihin sisältyvät sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on yhteensä enintään 2,96 milj. euroa (alv 0 %).
Hankinta-asian ratkaiseminen
Hankintamenettelyn ratkaisua koskevat perustelut esityslistan liitteenä.
Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.
Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot
Aimo Lepistö, projektipäällikkö, puhelin: 310 25932
aimo.lepisto(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Perustelumuistio
Laatuarvioinnin perustelu
Vertailutaulukko
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta

Kirjanpito

Yksikön johtaja

Projektipäällikkö

IT-päällikkö

Tarjoajat

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 15.05.2020 § 78
HEL 2020-006667 T 02 08 01 00

Päätös
Toimitusjohtaja päätti valita omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon
toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutuksen neuvotteluvaiheeseen seuraavat osallistumishakemuksen lähettäneet ehdokkaat:
 Capgemini Finland Oy
 CGI Suomi Oy
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Digia Finland Oy
Ernst and Young Oy
Neomore Consulting Oy
Sigma Solutions Oy

Päätöksen perustelut
Neuvottelumenettelyn tausta ja tarkoitus
Tarjouskilpailun järjestäjänä toimii Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL). Hankinnan kohteena on omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä ylläpito.
Tarjouskilpailusta ilmoittaminen
Hankintamenettelynä on erityisalojen hankintalain (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016) mukainen neuvottelumenettely.
Neuvottelumenettelyä koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 16.4.2020 sekä
julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) 16.4.2020.
Osallistumishakemusten käsittely
Osallistumishakemusten jättämisen määräaika oli 8.5.2020 klo 12.00.
Määräaikaan mennessä saapui seitsemän (7) osallistumishakemusta
seuraavilta yrityksiltä:








ABB Power Grids Finland Oy
Capgemini Oy
CGI Suomi Oy
Digia Finland Oy
Ernst and Young Oy
Neomore Consulting Oy
Sigma Solutions Oy

Kaikki Osallistumishakemuksen lähettäneet ehdokkaat täyttivät Osallistumispyynnön mukaiset soveltuvuusvaatimukset.
Osallistumispyynnössä ilmoitetun mukaisesti neuvotteluvaiheeseen valitaan enintään kuusi (6) ehdokasta, jotka täyttävät Osallistumispyynnössä ilmoitetut soveltuvuusvaatimukset ja jotka ovat sijoittuneet osallistumispyynnössä ilmoitetun ehdokkaiden järjestykseen laittamisen perusteella sijanumeroille 1 – 6.
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Osallistumispyynnössä ja sen liitteissä todetaan, että jos ehdokkaita ilmoittautuu mukaan neuvottelumenettelyyn enemmän kuin voidaan ottaa mukaan tarjouskilpailuun, käytetään referenssejä vertailuperusteena ehdokkaita karsiessa siten, että ilmoitetuista referensseistä annetaan pisteitä ennakkoon ilmoitetun mukaisesti.
Referenssien pisteyttämisen jälkeen ehdokkaat on laitettu seuraavaan
järjestykseen:
1. CGI Suomi Oy
2. Ernst and Young Oy
3. Neomore Consulting Oy
4. Digia Finland Oy ja Sigma Solutions Oy (samoilla pisteillä)
6. Capgemini Oy
7. ABB Power Grids Finland Oy
Osallistumispyynnössä ilmoitetun mukaisesti neuvotteluvaiheeseen
otetaan mukaan sijoille 1 – 6 sijoittuneet ehdokkaat.
Referenssien vertailu on päätöksen liitteenä.
Lisätiedot
Aimo Lepistö, ict-projektipäällikkö, puhelin: 310 25932
aimo.lepisto(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi
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§ 53
Liikenneliikelaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee ilmastobudjetin käyttöön ottamista Helsingissä
HEL 2020-013684 T 00 00 03

Lausunto
Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Liikenneliikelaitos (HKL) suhtautuu positiivisesti ilmastobudjetoinnin
käyttöönottoon. Ilmastobudjetin kautta HKL:n ja koko kaupungin olisi
mahdollista tuoda ilmastotoimiin varatut määrärahat selkeämmin esille
ja lisätä läpinäkyvyyttä ilmastopolitiikassa. Tämä toisi nykyistä paremmin esille HKL:n roolin osana kaupungin hiilineutraaliustavoitteiden toteuttamista. Ilmastobudjetin avulla HKL ja koko kaupunki pystyvät paremmin arvioimaan, miten ilmastotoimet tulevat etenemään suhteessa
hiilineutraalisuustavoitteisiin.
Helsingin ja myös HKL:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035.
HKL:n kasvihuonekaasupäästöjen, niiden vähentämistoimenpiteiden ja
niihin liittyvien kustannusten toteutumista on seurattu jo vuosia osana
kaupungin ympäristöraporttia. HKL:n osalta ilmastobudjetoinnin laatiminen olisi todennäköisesti suhteellisen helposti toteutettavissa, sillä
HKL:n ilmastonsuojelun kustannukset ja ilmastoinvestoinnit on tunnistettu ja HKL:n toiminnan suorat päästöt laskettu ympäristöraportoinnin
yhteydessä, ja niitä on seurattu useita vuosia.
Ilmastobudjetin toteuttaminen vaatisi kuitenkin nykyistä selkeämpää
kaupunkitasoista määrittelyä muun muassa siitä, mitkä toimenpiteet
lasketaan ilmastotoimiksi. Ilmastobudjetoinnin tiedot voidaan tuottaa
HKL:n talousarvioesityksessä, mutta se edellyttää kaupunkitasoista ohjeistusta talousarvio-ohjeessa. Jotta ilmastobudjetti olisi voitu toteuttaa
vuoden 2021 talousarviossa, olisi asia pitänyt ohjeistaa jo vuoden 2020
aikana.
Päästöbudjetin ja ilmastotoimiin varattujen määrärahojen esittämisessä
rinnakkain on kuitenkin otettava huomioon, että päästöjen vähentäminen on pitkäjänteistä työtä eikä kaikkien tietylle vuodelle varatulla ilmastobudjetilla tehtyjen toimenpiteiden päästövaikutukset ainakaan
täysimääräisesti kohdistu ko. talousarviovuoteen. Esimerkiksi investoinnit uusiin raideliikenneyhteyksiin vaikuttavat liikenteen päästöihin
viiveellä.
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Lisäksi on hyvä huomioida, että myös muiden ilmiöiden budjetoinnille
talousarvion yhteydessä on kiinnostusta. Kyseessä on laaja kokonaisuus, joka edellyttää kattavaa kaupunkitasoista keskustelua.
On myös huomattava, että HKL:n omistama nykyinen joukkoliikenneomaisuus vaatii huomattavia vuosittaisia investointipanostuksia, jotta
omaisuuden käytettävyys säilyy hyvällä tasolla, liikenteen turvallisuus
pystytään varmistamaan ja omaisuuden arvo säilyy. Uusia budjetointitapoja luodessa on varmistettava, että nykyisen omaisuuden peruskorjaus- ja ylläpitoinvestointeihin varataan riittävä budjettirahoitus.
Lausunto ei ota kantaa siihen, millä aikataululla kaupungin ilmastobudjetti olisi mahdollista toteuttaa.
Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Ari Päivärinta
Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865
maija.sarpo(a)hel.fi
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuustoaloite
Valtuutettu Mia Haglund ja 14 muuta valtuutettua ovat tehneet
9.12.2020 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Helsingin ilmastovahti on erinomainen palvelu seurata Hiilineutraali
Helsinki -ohjelman toteutumista ja kaupunkimme päästöjen vähenemistä. Tarvitsemme kuitenkin edelleen lisää keinoja arvioida poliittisten
päätösten ja toimenpiteiden ilmastovaikutuksia.
Tampereen kaupunki on ottanut käyttöönsä ilmastobudjetin vuonna
2020. Oslossa ilmastobudjetti on laadittu jo kolmena vuonna. Sen avulla kaupunki tuo näkyväksi ilmastotoimiaan ja niihin budjetoituja taloudellisia resursseja. Samalla seurataan kaupungin toimenpiteiden riittävyyttä asetetun hiilineutraaliustavoitteen suhteen.
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Helsingin tulisi laatia vuodesta 2021 alkaen talousarvion yhteyteen ilmastobudjetti. Ilmastobudjetissa asetetaan kasvihuonepäästöille vuosikohtainen enimmäismäärä, havainnollistetaan mitä ilmastovaikutuksia
kaupungin talousarviolla on ja miten se vaikuttaa kaupungin hiilineutraaliustavoitteisiin.
Tiedon lisäämisen lisäksi ilmastobudjetti antaa mahdollisuuden nostaa
talousarvion ilmastovaikutukset keskusteluun kun päästöjen, toimenpiteiden ja kustannusten toteutumista seurataan vuosittain.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki ottaa käyttöön
vuodesta 2021 alkaen ilmastobudjetin, joka esitellään vuosittain talousarvion yhteydessä ja jonka toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä."

Lausuntopyyntö
Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan kaupunginhallitukselle lausunnon aloitteesta 9.4.2021 mennessä.
Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865
maija.sarpo(a)hel.fi
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro

Helsingin kaupunki
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja

6/2021

17 (35)

Asia/6
25.03.2021

§ 54
Liikenneliikelaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta koskien ilmastohaitallisesta ulkomainonnasta vapaata
kaupunkitilaa
Pöydälle
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Lausunto
Johtokunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Pöydällepanoehdotus: Leo Stranius
Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Ari Päivärinta
Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865
maija.sarpo(a)hel.fi
Reino Aittomäki, palveluasiantuntija, puhelin: 310 35550
reino.aittomaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta:
Liikenneliikelaitos (HKL) on eri vuokrasopimuksilla vuokrannut metroasemien, liikennevälineiden ja pysäkkikatosten mainospaikkoja JCDecaux Finland Oy:lle. HKL:n ja JCDecaux:n välinen pysäkkikatosten
sopimus on voimassa vähintään vuoden 2037 loppuun asti ja muut
mainossopimukset ovat voimassa vuoden 2024 loppuun asti. Nykyisissä mainossopimuksissa on mainonnan rajoituksia, jotka koskevat ”lakisääteisten ja hallinnollisten määräysten vastaisia, yleistä paheksuntaa
herättäviä tai julkisen liikenteen vastaisia mainoksia”. Mainonnassa tulee ottaa huomioon myös muun muassa Mainonnan eettisen neuvoston
ratkaisut.
Hankintalainsäädäntö asettaa rajoituksia sopimusmuutoksille sopimuskauden aikana. Lisäksi sopimuksia ei voida yksipuolisesti muuttaa,
vaan muutoksista, joilla asetettaisiin mainosoperaattorille mainonnan
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sisältöä koskevia rajoituksia, olisi päästävä yhteisymmärrykseen mainosoperaattorin kanssa.
HKL on sitoutunut Helsingin kaupunkistrategian linjauksiin, että Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi tavoitteena on kestävän liikkumisen kulkumuoto-osuuden
kasvattaminen ja siten liikkumisen ilmastovaikutusten minimointi. HKL
näkee kannatettavana näiden tavoitteiden edistämisen myös sen alihankkija- ja asiakasverkostossa mahdollisuuksien mukaan.
HKL:n näkemyksen mukaan mahdollisuuksia ilmastonäkökulmien
huomioimiseen voidaan arvioida seuraavissa mainossopimusten kilpailutuksissa. Ilmastohaitallisen mainonnan määrittely tarkasti ja yksiselitteisesti on kuitenkin haastavaa ja todennäköisesti aiheuttaisi vaikeita
tulkintatilanteita tiettyjen tuotteiden, palvelujen tai toimialojen kohdalla.
Mikäli rajoituksia jossain muodossa asetettaisiin, ne eivät saisi olla tarpeettoman laajoja ja ne tulisi voida määritellä niin selkeiksi, että sopimuskumppani pystyy huomioimaan rajoitukset ja sopimuksen toteutumista pystytään valvomaan. Lisäksi on huomattava, etteivät esitetyn
kaltaiset mainonnan rajoitukset perustu mainosalalla noudatettaviin ohjeisiin ja sääntelyyn. Tulevissa kilpailutuksissa mainosoperaattoreita
voidaan kuitenkin pyrkiä ohjaamaan ympäristöystävällisempään suuntaan muillakin kuin mainonnan sisältöön liittyvillä rajoituksilla, esimerkiksi asettamalla tarjouskilpailussa mainoslaitteiden energiankulutukseen liittyviä tai muita vastaavanlaisia laatukriteereitä.
Esittelijän perustelut
Valtuustoaloite
Valtuutettu Mai Kivelä ja 14 muuta valtuutettua ovat tehneet 3.2.2021
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Helsingin kaupungin tulisi alkaa rajoittaa Helsingin kaupungin vuokraamilla ulkomainontapaikoilla tapahtuvaa ilmastohaitallisten tuotteiden
mainontaa ja markkinointia. Helsingin kaupunki on merkittävä mainospaikkojen vuokraaja koko Suomen tasolla.
Helsingin kaupunki on sitoutunut ilmastokriisin vastaiseen taisteluun.
Toimet menettävät merkitystään, kun kaupunki samanaikaisesti vuokraa ulkomainontapaikkoja markkinoinnille, jolla pyritään lisäämään ilmastohaitallisten tuotteiden ja palveluiden kuluttamista. Näin kaupunki
hyväksyy kuluttajavalintojen voimakkaan ohjaamisen ilmastolle haitallisen kuluttamisen suuntaan.
Helsingin kaupungin tulee tehdä ilmastotekoja myös kaupunkilaisten
kulutuskäyttäytymisen osalta. Kaupunki ei voi pakottaa kaupunkilaisia
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kuluttamaan ilmastoystävällisellä tavalla, mutta se voi lopettaa kaupunkilaisten ohjaamisen ilmastohaitallisten tuotteiden, kuten lentomatkailun, lihatuotteiden ja suoraan fossiiliteollisuuteen liittyvien tuotteiden,
kuluttamiseen.
Jotta kulutuskäyttäytyminen muuttuisi, on kaupungin tehtävä kansalaisten ilmastoystävällisistä valinnoista helppoja. On selvää, että jatkuva
ilmastohaitallisten tuotteiden ja palveluiden mainostaminen ulkomainonnalla on omiaan heikentämään kuluttajien mahdollisuuksia tehdä
ilmastoystävällisiä valintoja. Kuluttajavalintojen vähentäminen pelkällä
valistuksella on vain paikoin tehokasta, etenkin, jos samaan aikaan kuluttajille syötetään toisenlaista viestiä.
Kaupungin ei tule edistää mainospaikoillaan markkinointia, joka houkuttelee ilmastohaitallisten tuotteiden yhä kasvavaan kulutukseen. Samoin
olisi tärkeää tarkastella, kuinka paljon Helsingin kaupungin tiloja on ylipäätään käytettävä mainostamiseen. Ulkomainonta on erityisen ongelmallista siksi, että helsinkiläinen ei voi välttyä näkemästä ulkomainontaa. Julkisten tilojen tulisi olla vapaita kaikesta sellaisesta sisällöstä, joka aktiivisesti ohjaa kaupunkilaisia ilmastolle haitallisiin toimiin.
Ulkomainontalaitteille on asetettu ulkonäöllisiä ja teknisiä standardeja.
Lisäksi osa kaupungista on jo nyt rajattu mainonnan ulkopuolelle (esimerkiksi arvokkaat rakennukset ja hautausmaat). Mainontaa myös yleisellä tasolla rajaavat jo tällä hetkellä tietyt eettiset periaatteet. Ilmastohaitallisuus on perusteltu kriteeri mainonnan rajoittamiseen Helsingin
kaupungin vuokraamilla mainospaikoilla. Joulukuussa 2020 Amsterdamin valtuusto hyväksyi mietinnön, jossa päätettiin selvittää lentomatkailun ja fossiiliteollisuuden mainonnan rajoittamista kaupungissa. Ulkomainonnan sisällöllisiä rajoituksia on asetettu lisäksi muun muassa Pariisissa ja ulkomainonta on kielletty kokonaan esimerkiksi Sao Paolossa.
Helsingin kaupungin tulisi muuttaa ulkomainosyritysten kanssa tekemäänsä vuokrasopimusta siten, että sopimusehdot kieltävät mainospaikkojen käyttämisen ilmastohaitalliseen ulkomainontaan. Sama muutos tulisi tehdä kaikkien Helsingin kaupungin määräysvallassa olevien
organisaatioiden vuokrasopimuksiin, mikäli nämä vuokraavat tilaa ulkomainosyhtiöille. Asiaa tulee edistää myös niissä yhteyksissä, joissa
kaupunki vaikuttaa ja joissa ulkomainontaa on sijoitettuna kuten HKL.
Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että
kaupunki selvittää keinot kieltää ilmastohaitallinen ulkomainonta Helsingissä."
Lausuntopyyntö
Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro

Helsingin kaupunki
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja
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Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan kaupunginhallitukselle lausunnon aloitteesta 6.4.2021 mennessä.
Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865
maija.sarpo(a)hel.fi
Reino Aittomäki, palveluasiantuntija, puhelin: 310 35550
reino.aittomaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro

Helsingin kaupunki
Liikenneliikelaitoksen johtokunta
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§ 55
Ajoneuvojen vuokraaminen
HEL 2021-002606 T 02 08 01 01

Päätös
Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) vuokraamaan ajoneuvoja rakentamispalveluliikelaitos Staralta ajalla 1.1.2021 – 31.12.2021 yhteensä enintään 200.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.
Johtokunta kehotti HKL:ää tuomaan kesään mennessä johtokunnalle
esityksen siitä, miten ja millä aikataululla HKL:n olisi mahdollista siirtyä
vähäpäästöisemmän hybridi- tai sähköautokannan käyttöön.
Käsittely
Johtokunta täydensi päätöstä lisäämällä päätökseen toisen kappaleen
seuraavasti:
Johtokunta kehotti HKL:ää tuomaan kesään mennessä johtokunnalle
esityksen siitä, miten ja millä aikataululla HKL:n olisi mahdollista siirtyä
vähäpäästöisemmän hybridi- tai sähköautokannan käyttöön.
Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
Lisätiedot
Jaakko Laurila, Hankintainsinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankintainsinööri
Hankinta

Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus
Johtokunta oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) vuokraamaan ajoneuvoja rakentamispalveluliikelaitos Staralta ajalla 1.1.2021 – 31.12.2021
yhteensä enintään 200.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.
Esittelijän perustelut
Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro

Helsingin kaupunki
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HKL vuokraa Staralta käyttöönsä henkilö- ja pakettiautoja sekä kevytkuorma-autoja työtehtävien suorittamiseen Helsingin ja Espoon alueella. Näitä ovat esimerkiksi tavarankuljetukseen, miehistönkuljetukseen
sekä työnjohdollisiin tehtäviin liittyvä ajoneuvon tarve.
Johtokunta kehotti 13.12.2018, 174 §, ajoneuvojen vuokrausta koskevan päätöksen yhteydessä HKL:ää pyytämään Staralta esitystä mahdollisuudesta tarjota sähköautoja HKL:n käyttöön. Stara ei ole tähän
mennessä tarjonnut sähköautoja, mutta HKL selvittää edelleen uusissa
vuokrauksissa mahdollisuutta vuokrata hybridi- tai sähköautoja Staralta.
Ajoneuvojen vuokraus toteutetaan Helsingin kaupungin sisäisenä hankintana.
Tämän päätöksen jälkeen ajoneuvojen vuokraamisen kokonaiskustannukset Staralta ovat yhteensä enintään 990.711,00 euroa (alv 0%).
Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
Lisätiedot
Jaakko Laurila, Hankintainsinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankintainsinööri
Hankinta

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro

Helsingin kaupunki
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja
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§ 56
Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun urakkakokonaisuuden hankinta
HEL 2021-002586 T 02 08 02 01

Päätös
Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) yleiset alueet –palvelukokonaisuuden Rakennuttaminen –palvelulta Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja
Helsinginkadun urakkakokonaisuuden katu- ja ratatyöt tarjouksen Prorak 2021 – 3 mukaisesti yhteensä enintään 6.603.555,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.
Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan urakkaan liittyviä mahdollisia lisäja muutostöitä yhteensä enintään 650.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan eli n. 10 %:lla urakan kustannuksesta.
Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332
otto.kyrklund(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Tiimipäällikkö
Ratainsinööri
Projektipäällikkö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro
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Hankinta on osa Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun katujärjestelyjen urakkakokonaisuutta, jonka päätilaajana toimii
KYMP:n Rakennuttaminen -palvelu. Hanke toteutetaan YKThankkeena.
Hankinta koskee nykyisten raiteiden ja pysäkkien purkamista urakkaalueella. Lisäksi rakennetaan liikenne- ja katusuunnitelmien mukainen
uusi raitiotie. Urakka käsittää raitiotien maanrakennustyöt, katu- ja kunnallistekniset työt sekä raiteiden, vaihteiden ja muiden ratajärjestelmien
rakentamisen pysäkkeineen.
Nyt päätettävänä oleva hankinta koskee HKL:n osuutta kokonaisurakasta, mikä on 6.289.100,00 euroa. Lisäksi HKL:n maksettavaksi tulee
KYMP:n rakennuttamispalkkio 314.455,00 euroa. Täten hankinnan kokonaisarvo on yhteensä 6.603.555,00 euroa (alv 0 %).
Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.
Hankepäätös
Kaupunginhallitus hyväksyi 2.11.2020, 725 §, Helsinginkadun (välillä
Sturenkatu–Kaarlenkatu), Runeberginkadun (välillä Mannerheimintie–Töölöntori) ja Caloniuksenkadun perusparannusten raitiorata- ja ratasähkötöiden hankesuunnitelman 2.6.2020 esityksen mukaan siten,
että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 9.240.000 euroa (alv 0 %) kustannustasossa kesäkuu 2020.
Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332
otto.kyrklund(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Tiimipäällikkö
Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro
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Ratainsinööri
Projektipäällikkö

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Esitysteksti
Esitysteksti

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro

Helsingin kaupunki
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§ 57
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat
Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.
Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus (Khs)
Khs 1.3.2021 § 150 asia/14
Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 2021–2032 ja sen vaikutusten
ympäristöselostuksesta
HEL 2021-000763 T 00 01 06
Khs 1.3.2021 § 152 asia/16
Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelma 2030 ja toimenpideohjelma
2020–2024
HEL 2019-009181 T 08 00 00
Linkki pöytäkirjaan
Khs 4.3.2021
Ei HKL:ää koskevia asioita.
Linkki pöytäkirjaan
Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro

Helsingin kaupunki
Liikenneliikelaitoksen johtokunta
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§ 58
Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen
Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 8-9/2021, 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

§
24- 29
7

14

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

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro

Helsingin kaupunki
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja

6/2021

28 (35)

25.03.2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 49, 50, 51, 53, 54, 57 ja 58 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN
Pöytäkirjan 52 §.
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.
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.

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro
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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
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.
Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja

6/2021

30 (35)

25.03.2021

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.
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
Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1.
2.
3.
4.

päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva
päätös);
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
vaatimusten perustelut;
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1.
2.
3.

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen 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
Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550

Puhelin
3101071
Faksi

Y-tunnus

Tilinro
Alv.nro
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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
Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa
maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 55 ja 56 §: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.
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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,
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
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Pöytäkirja
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

Tuomo Luoma

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 06.04.2021.
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