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§ 7/2021
Osallistuminen Helsinki-Pasila kapasiteettiselvityksen yhteishankintaan
Päätös

Päätän, että Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL osallistuu
Väyläviraston kilpailuttamaan Helsinki-Pasila kapasiteettiselvityksen
yhteishankintaan. Yhteishankinnan arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin
150 000 euroa (ilman arvonlisäveroa). HSL:n osuus kustannuksista on 1/3
yhteishankinnan kokonaiskustannuksista.

Perustelut

Hankkeen tavoitteena on Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen
maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020-31 (MAL-sopimus)
mukaisten toimenpiteiden valmistelu.
MAL-sopimuksen kohdassa 4.5.1 on kirjattu, että ”päivitetään Helsinkiin
suuntautuvan junatarjonnan merkittävän kasvattamisen mahdollistava
liikennöintimalli muun muassa Pisara+ -selvityksen (2019),
Lähijunaliikennealueen varikkoselvityksen (2020) ja Digirata-selvityksen
(2020) sekä muiden Pasila-Helsinki-välin rautatieinfrastruktuurin kehittämistä
ja kapasiteetin kasvattamista koskevien selvitysten (esimerkiksi
hankeyhtiöiden suunnittelu, Lentorata, itäisen suunnan raideyhteys) tulosten
pohjalta ja kuvataan liikenteen kehittämisen sekä kansantalouden kannalta
tehokkain ja parhaan kokonaishyödyn tuova malli." Selvityksen tavoitteena on
vastata edellä esitettyihin asioihin.
Helsingin ja Pasilan rautatiejärjestelmän toimivuus tulee varmistaa niin
lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Nykyisten toimintamallien kehitys, Helratoimenpiteet, liikenteen kulunvalvonnan ohjauksen uudistaminen ja
lähijunaliikenteen varikot lisäävät kapasiteettia Helsinki-Pasila-välillä
tilanteessa, jossa Pisara-rataa ei ole rakennettu. Vuonna 2019 tehdyssä
Pisara+ selvityksessä tunnistettiin toimenpiteitä ja selvitystarpeita, joilla
Pisaran liikennöintikokonaisuutta on tarkoitus kehittää.
Osana Pisara+ polkua ja jatkoselvitettäviä asioita on tunnistettu tarve selvittää
tarkemmin Helsinki-Pasila välin ja Helsingin ratapihan ratakapasiteettia ja
ratakapasiteetin tarvetta eri tilanteissa. Selvitys jakautuu kahteen vaiheeseen,
joista ensimmäisessä tutkitaan, millaiselle junatarjonnalle olisi mahdollisesti
tarve, kun muu rataverkko kehittyy ja milloin tämä tarve olisi. Selvityksessä
tulee tarkastella rautatieliikenteen tarpeita koko Suomen tasolla. Toisessa
vaiheessa tutkitaan Helsinki-Pasila -välin laskennallista kapasiteettia, eli
kuinka paljon junia Pasilan Helsingin puolelle mahtuu erilaisilla kulunvalvontaja infraratkaisuilla. Vaihe 2 on alueellisesti rajattu Helsinki-Pasila välin
tarkasteluihin, mutta siinä otetaan huomioon mm. tulevaisuuden
kulunvalvontaratkaisu, Lentoradan tekninen ratkaisu Pasilassa ja yhteydet
Ilmalan varikolle.
Tavoiteaikataulun mukaan yhteishankinnan kilpailutus järjestetään lokakuulla
2021 ja Helsinki-Pasila kapasiteettiselvitystyö valmistuu kesäkuulla 2022.
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Kyseessä on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 31 §:n 1 momentin
mukaisesti toteutettava yhteishankinta, jossa HSL valtuuttaa Väyläviraston
kilpailuttamaan hankinnan ja antamaan yhteishankinnasta hankintapäätöksen
puolestaan. HSL ja Väylävirasto allekirjoittavat yhteishankinnan valmistelusta
ja toteuttamisesta erillisen yhteishankintasopimuksen. HSL ja Väylävirasto
tekevät tarjouskilpailun voittaneen konsultin kanssa yhteisen sopimuksen
Helsinki-Pasila kapasiteettiselvityksen hankinnasta.
Hallituksen päätöksen 15.6.2021 § 69 mukaan liikennejärjestelmä ja
tutkimukset -osaston osastonjohtajalla on oikeus tehdä kuntayhtymän lukuun
oman osastonsa hankintoja enintään 200 000 euron (ilman arvonlisäveroa)
määrään saakka.
Päätöksen tekijä

Puntanen Sini
Päätös on allekirjoitettu sähköisesti.

Lisätietoja antaa

ryhmäpäällikkö Johanna Wallin, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Tiedoksianto

Asianosaiset lähetetty sähköisesti 1.10.2021

Nähtävänäpito

Päätös on julkaistu HSL:n internetsivuilla www.hsl.fi 1.10.2021
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Muutoksenhakuohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen HSL:n hallitukselle.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (kuntalaki 134 §).
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen
saa tehdä myös HSL:n jäsenkunta sekä luonnollinen henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, joka
kuntalain 3 §:n mukaisesti on jäsenenä jossakin HSL:n jäsenkunnista.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Myöhästynyttä oikaisuvaatimusta ei oteta
tutkittavaksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
-

kolmen (3) päivän kuluttua viestin lähettämisestä, jos päätös on annettu asianosaiselle
tiedoksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä
säädetyllä tavalla,
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jos päätös on annettu
asianosaiselle tiedoksi kirjeellä ilman saantitodistusta,
saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi
saantitodistuksin,
tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosaiselle
tiedoksi henkilökohtaisesti.

Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7)
päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä HSL:n internetsivuilla.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti (myös sähköinen muoto täyttää kirjallisen muodon
vaatimuksen). Siitä on käytävä ilmi, mihin päätökseen se on kohdistettu, millä perusteella
oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen, oikaisuvaatimuksen
tekijän vaatimus perusteineen sekä oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimus on toimitettava HSL:lle:
Sähköpostiosoite: hsl(at)hsl.fi
Postiosoite: HSL, PL 100, 00077 HSL
Faksinumero: (09) 4766 4441
Käyntiosoite: Opastinsilta 6 A, Helsinki
Aukioloaika: ma–pe klo 8.00–16.00
Asiakirjojen on oltava perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen
aukioloajan päättymistä.

