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6
Suurten lavakokojen käytöstä maksettava korvaus lumenajossa kil-
pailutetuissa ylläpitourakoissa

HEL 2015-012090 T 10 05 03

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää suuremmista lavakoista maksettavat 
hinnat seuraavasti:

Suuremmat lavakoot ovat 20 m³, 25 m³ ja 30 m³. Lavakoosta 
20 m³ maksetaan 1,2 kertainen hinta, lavakoosta 25 m³ maksetaan 
1,4 kertainen hinta ja lavakoosta 30 m³ maksetaan 1,6 kertainen hinta 
15 m³ lavakoon sopimushintaan verrattuna.

Sopimusten mukainen lavakoko kaupungin lumenajossa on nykyisin 
15 m³.

Urakkasopimuksiin on sisällytetty kuuluvaksi tietty määrä lumikuormia. 
Silloin kun suuremmat lavakoot otetaan käyttöön, lumikuormat kerro-
taan lavakoon mukaisilla kertoimilla ja vasta urakkaan sidottujen koko-
naiskuormamäärien ylittyessä maksetaan urakoitsijoille erillinen kor-
vaus.

Päätös koskee alla olevia urakoita kunkin urakan sopimuskauden lop-
puun asti. Sopimuksiin on sisällytetty kuuluvaksi seuraavat lumimäärät.

Urakka-alue Kuormaa Sopimuskausi päättyy
   
Kulosaari−Herttoniemi− Laajasalo 20 000 31.5.2018
Lauttasaari−Munkkiniemi 18 000 31.5.2018
Kaarela 13 000 31.5.2017
Suutarila−Puistola− Heikinlaakso 8 000 31.5.2017

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta otti 1.12.2015 (§ 501) kokouksessa käsiteltä-
väkseen katu- ja puisto-osaston ylläpitotoimiston toimistopäällikön pää-
töksen 23.11.2015 § 26 ” Suurten lavakokojen käytöstä maksettava 
korvaus lumenajossa kilpailutetuissa ylläpitourakoissa”.

Selvitys lumikuormien vähimmäislavakoon kasvattamisesta on käsitelty  
ja merkitty tiedoksi 21.4.2015 § 192 yleisten töiden lautakunnassa. Ra-
kennusviraston tavoite on nostaa lumikuormakokoja vuoteen 2018 
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mennessä siten, että vähimmäiskuormakoko Helsingissä on 20 kuutio-
ta tilaajan hyväksymin poikkeuksin. Toimenpiteenä tavoitteen saavutta-
miseksi kannustetaan käynnissä olevissa alueurakoissa urakoitsijoita 
käyttämään isompia lumikuormia maksamalla heille erillinen korvaus. 
Selvityksessä esitetyn mukaisesti käynnissä olevissa alueurakoissa 
kannustetaan urakoitsijoita käyttämään isompia kuormia maksamalla 
heille korvaus lautakunnan päätöksen (3.2.2015 § 45) mukaisesti ko. 
urakoiden loppuun asti.

Kuljetusmatkat varsinkin läntisellä kaupunkialueella ovat pitkät, mikä hi-
dastaa lumenajoa kaupungin lumenvastaanottopaikoille.

Suurempia lavakokoja käyttämällä voidaan tehostaa lumenajoa ja pie-
nentää hiilijalanjälkeä. Lisäksi melusta ja kuorma-autoliikenteestä ai-
heutuva haitta vähenee.

Sopimuksen mukaiset kuormahinnat 15 m³ lavakoolle ovat:

YIT Rakennus Oy  55 euroa, alv 0 %  
RTA Virtanen Oy  45 euroa, alv 0 %  
VRJ Service Oy 49 euroa, alv 0 %  

Päätös ei koske Pakilan allianssiurakkaa, jossa käytetään lumenkulje-
tuksessa kuutioperusteista laskutusta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tommi Juntunen, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39224

tommi.juntunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Urakoitsijat Oikaisuvaatimusohje, yleisten töi-

den lautakunta

Tiedoksi

Katu- ja puisto-osasto


