Helsingin seudun liikennekuntayhtymä

Päätösluettelo
20.5.2020

Hallinto- ja strategiapalvelut, osastonjohtaja
Hankinta
18.05.2020 § 15

Asia

Kokoustarjoilupalvelujen hankinta 27.7.-31.12.2020 väliseksi
ajaksi (pienhankinta)

Päätös

Päätän hankkia Oy Shaba Ab:ltä (Delicatessen Ravintolapalvelut)
kokoustarjoilupalveluja 1.8.-31.12.2020 väluiseksi ajaksi.
Hankintaan sovelletaan alkuperäisen sopimuksen ehtoja.
Hankinnan arvioidut kustannukset ovat yhteensä noin 20 000
euroa (alv 0%).

Joukkoliikenne, osastonjohtaja
14.05.2020 § 9

Asia

Järvenpään liikenteen suunnittelun ja simuloinnin konsulttityön
hankinta Ramboll Finland Oy:ltä (puitejärjestelyyn perustuva
hankinta)

Päätös

Päätän hankkia ”Järvenpään liikenteen suunnittelu ja simulointi” työn 30.4.2020 päivätyn Ramboll Finland Oy:n tarjouksen
mukaisesti. Hankinnan arvioidut kokonaiskustannukset ovat 22
250 euroa (alv. 0 %).

Teknologiaratkaisut, osastonjohtaja
11.05.2020 § 33

Asia

Talouden täsmäytysten robotisointi (puitejärjestelyyn perustuva
hankinta)

Päätös

Päätän hankkia HSL:n talouden täsmäytysten robotiikka-PoCin
viennin tuotantoon ja robotiikan kehitystyötä 8.2.2020 päivätyn
CGI Suomi Oy:n tarjouksen T10085428 mukaisesti.
Hankinnan arvioidut kokonaiskustannukset ajalla 22.5.202021.5.2022 ovat enintään 199 486,48 € (+ alv 24 %).

12.05.2020 § 34

15.05.2020 § 36

Asia

Maksukorttiasiantuntijaresurssin hankinta KPMG Oy:ltä
(puitejärjestelyyn perustuva hankinta)

Päätös

Päätän hankkia maksukorttiasiantuntijaresurssia
lähimaksuprojektiryhmän tueksi lähimaksamisen
tietoturvavaatimusten täyttämiseksi. KPMG Oy:ltä KLKH160
puitejärjestelyn mukaisesti. Hankinnan arvioidut
kokonaiskustannukset vuodelle 2020 ja 2021 ovat enintään 55
000 euroa (alv 0 %).

Asia

Kävelykilometrikisa-palvelun hankinta Pyöräilykuntien verkosto
ry:ltä

Päätös

Päätän hankkia Pyöräilykuntien verkosto ry:ltä 8.5.2020
päivätyn tarjouksen mukaisesti Kävelykilometrikisapalvelun.Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus laskettuna
neljälle vuodelle on 63 344 euroa (alv 0 %), josta HSL:n
maksuosuus on 50 % eli 31 672 euroa. Kyseessä on
toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Toistaiseksi voimassa
olevien sopimusten arvo saadaan laskemalla hankinnan
kokonaisarvo neljäksi (4) vuodeksi.

19.05.2020 § 37

Asia

Tilipohjaisen taustan määrittely- ja suunnittelutyön hankinta
(puitejärjestelyyn perustuva hankinta)

Päätös

Päätän hankkia tilipohjaisen taustan määrittely- ja suunnittelutyön
KPMG Oy Ab:n 19.5.2020 antaman tarjouksen mukaisesti.
Hankinnan arvioidut kokonaiskustannukset sopimuskaudelta ovat
enintään 160 000 (+ alv 24 %).

Yleispäätös
15.05.2020 § 35

Asia
Päätös

Toimitusjohtaja
15.05.2020 § 67

Asia
Päätös

15.05.2020 § 68

Asia
Päätös

Teknologiaratkaisut-osaston osastonjohtajan hankintapäätöksen
11.5.2020 § 33 poistaminen
Päätän poistaa 11.5.2020 § 33 tehdyn hankintapäätöksen
Talouden täsmäytysten robotisointi (puitejärjestelyyn perustuva
hankinta) hallintolain 50 §:n 1 momentin kohdan 1 perusteella.
Poistettavan päätöksen hankintakohteelle ei tässä vaiheessa ole
tarvetta.
Linjan 207 reittimuutos 29.6.2020 alkaen
Päätän muuttaa linjan 207 reittiä 29.6.2020 alkaen seuraavasti:
Linjan 207 reitti muutetaan kulkemaan 2. suunnassa
Leppävaaraan tultaessa reittiä Leppävaaran terminaali – Sellon
ylätasanne – Ratsukatu – Leppävaarankatu – Huvilinnanmäki –
Huvilinnantie – Säterinkatu – Alberganesplanadi – Zanseninkuja –
Leppävaarankatu – Ratsukatu – Sellon ylätasanne –
Leppävaaran terminaali.
Linjan 229 reittimuutos 29.6.2020 alkaen
Päätän muuttaa linjan 229 reittiä 29.6.2020 alkaen seuraavasti:
Linjan 229 reitille lisätään molemmissa suunnissa tehtävä pisto
Kilon terveys-asemalle reittiä Turuntie – Kilonkartanontie –
Kilonpuistonkatu. Linja käy kääntymässä Kilon aseman
parkkipaikalla. Linja käyttää reitillä olevia Kilonkartanon (E1821),
Kilontien (E1828, E1829) ja Trillakadun (E1826, E1827)
pysäkkejä. Kilon terveysaseman asiakkaita palvelee Trillakadun
pysäkit.
Samassa yhteydessä linjalta poistetaan pisto Viherlaakson
terveysasemalle, pysäkki Kievarinpolku (E1544).
Edellisten lisäksi linjan 229 reitti muutetaan 2. suuntaan
kulkemaan Leppävaaraan tultaessa reittiä Leppävaaran terminaali
– Sellon ylätasanne – Ratsukatu – Leppävaarankatu –
Säterinpuistotie – Säterinkatu – Alberganesplanadi –
Zanseninkuja – Leppävaarankatu – Ratsukatu – Sellon
ylätasanne – Leppävaaran terminaali.
Linjan reitti yhtenäistetään Leppävaaran ympäristössä tehtävien
pistojen osalta (terminaali ja Sellon ylätasanne) linjan 207 kanssa.

15.05.2020 § 69

Asia
Päätös

Linjojen 92 ja 92N reittimuutos 29.6.2020 alkaen
Päätän muuttaa linjojen 92 ja 92N reittiä 29.6.2020 alkaen
seuraavasti:
Linjojen 92 ja 92N reitti Roihupellossa muutetaan kulkemaan
Itäkeskuksen ja Helsingin keskustan suuntaan ajettaessa
Viilarintien sijaan reittiä Viilarintie – Holkkitie – Tulppatie –
Viilarintie – oma reitti. Holkkitien pysäkki (H4244) poistuu linjan
käytöstä. Korvaava pysäkki sijoitetaan Holkkitien pohjoispäähän.
Toiseen suuntaan ajettaessa reitti pysyy nykyisellään.
Tämän hetkisen arvion mukaan itään päin suuntautuva
bussiliikenne voi palata Viilarintielle alkuvuodesta 2021.

15.05.2020 § 70

Asia
Päätös

Linjan 550 reittimuutos 29.6.2020 alkaen
Päätän muuttaa linjan 550 reittiä 29.6.2020 alkaen seuraavasti:
Linjan 550 reitti Roihupellossa muutetaan kulkemaan
Itäkeskuksen suuntaan ajettaessa Viilarintien sijaan reittiä
Viilarintie – Holkkitie – Tulppatie – Viilarintie – oma reitti.
Holkkitien pysäkki (H4244) poistuu linjan käytöstä. Korvaava
pysäkki sijoitetaan Holkkitien pohjoispäähän.
Toiseen suuntaan ajettaessa reitti pysyy nykyisellään.
Tämän hetkisen arvion mukaan itään päin suuntautuva
bussiliikenne voi palata Viilarintielle alkuvuodesta 2021.

15.05.2020 § 71

Asia
Päätös

Linjan 54 reittimuutos 10.8.2020 alkaen
Päätän muuttaa linjan 54 reittiä 10.8.2020 alkaen seuraavasti:
Linjan 54 reitti Valimossa muutetaan kulkemaan Pitäjänmäentieltä
Haagan liikenneympyrän kautta Karvaamokujalle ja sieltä takaisin
omalle reitilleen Valimotielle. Valimotien (H1601) pysäkki poistuu
poikkeusreitin ajaksi linjan käytöstä. Linja käyttää poikkeusreitillä
Valimotien (H1516) pysäkkiä.

18.05.2020 § 72

Asia

Digitransit-palvelun ylläpidon ja pienkehityksen
kehitysprojektioption käyttö

Päätös

Päätän ottaa HSL:n ja CGI Suomi Oy:n välisen, 23.11.2017
päivätyn sopimuksen mukaisen kehitysprojektioption käyttöön ja
hankkia Digitransit-palvelun käyttöliittymää parantavaa teknistä
kehitystä varten henkilöresursseja 12.5.2020 päivätyn CGI Suomi
Oy:n tarjouksen mukaisesti.
Option arvioidut kokonaiskustannukset ovat enintään 120 000
euroa (+ alv 24 %).

19.05.2020 § 73

Asia

Pitkäaikaisen lainan ottaminen Kuntarahoitus Oy:ltä

Päätös

Päätän hyväksyä Kuntarahoitus Oy:n 13.5.2020 päivätyn
tarjouksen 50 000 000 euron luoton ottamisesta 10 vuoden lainaajalle.

