Kh 2/15.5.2017 § 165

Liikennevirasto

Liikenne
l;

•Kunnan vastuulla on
iasemalunnefi
[iitkuu naittamatta kantavia
[rakenteita

KUNTA

a

-l—'r
l _J^iO l

O, lt)

SILTASOPIMUS

vallonrautatelden <vfi) Ja Kl^^ Kunnan (Kunta) kesken

^,!eh!y STaava sopimus Klrkk—" kunta.n,';;taosa^:n

Helslnkl/,Karjaa/akennettavan Kirk'—en ase.atunn^nn
^ s"hen.mttyvien rakenteiden suunnitteilta, rakenta.lsesja vastaisesta kunnossapidosta

1.

SOPIMUSKOHDE

Sopimuskohde on osoitettu kartalla, Viatek Oy..n pii.

rustus."° ^9zn- '-2-'986 (liite 1) ^ täsmennetty
seuraavassa:

1.1

Silta ja muut rakenteet

1.1.1

Kirkkonummen aseniatunneli, neljän raiteen alikäytävä

^evyelle liikenteelle Pasila - Turku radan kn,:ng-

?^7<.150 ra
1.1.2

Asematunnelin rakentamisesta aiheutuvat radan pakenteiden muutokset (taustapaalutus)

1.1.3

Raiteiston, laitureiden. sähköistyksen ja turvalalttei
den työnaikaiset ja pysyvät muutokset

1.1.1

Katettu laituriporras asemalle ja välilaitun lie

1.1.5

Hissivaraus asema- Ja välUaitunUe

1.1.6

Nousuluiska alikäytäväst-S radan eteläpuolelle

1.1.7

Asematunnelin jatkaminen Nunmltien ali nousuluisklneer,
ja katoksineen myöhemmin sovittavana ajankohtana

1.?

Rakennettavat liikenneväylät ja paikoitusalueet

1.2.1

Kevyen liikenteen väylä asematunnelin etelä- ja pohjoispuolelle

1.2.2

Paikoitusalueet radan eteläpuoleUe

1.2.3

Aidat raidealueen ulkopuolelle ohjaahan jalankulkijat rakennettavaan tunneliin

1.3

Valaistus

Valaistus sopirouskohteen alueelle
1.1

Viemäröinti

Viemäröinti sopimuskohteen alueelle
1.5

Maisemointi

Istutukset ja muu maisemanhoito sopimuskohteen alueella.
1.6

Opastus

Sopimuskohteen alueen opastus järjestelmä
1.7

Tavararoakasiinln siirto

Tavaranakasiinin siirto rautatiepuiston länsipäähän
2.

AIKATAULU

Rakentamistyöt toteutetaan pääosin vuosina 1987-1988 mikali rahoitus voidaan järjestää.

AsematunneUn jatkaminen Nuromitien ali sekä hissien rakentaminen toteutetaan myöhemmin sovittavana ajankohtana
3.

SUUNNITTELU

3.1

VR:n suunnittelutehtävät

3.1.1

Asematunnelin yleissuunnittelun jälkeinen suunnittelu (1.1.1
1.1.2, 1•'-^, 1.1.5, 1.1.6).

3.1.2

AsematLinnelin rakentamiseksi tarvittavat raiteiston, laiturien, sähköistyksen ja turvalaitteiden työnaiksiset ja pysyvät muutokset (1.1.3).

3.1.3

Radan varren aitaus ja paikoitus (1.2.2, 1.2.3)

3. 1 .';

Tavaramakasiinin siirto (1.7)

3.1.5

Valaistuksen suunnittelu (1.3)

3.?

Kunnan suunnittelutehtävät

3.?. i

Asematunnelin yleissuunnitelma

3 . <- . Z

Liikenneväylät, ja viemäröinti (1.Z.1, l.U)

; . c' . ^

Mai seir.oi r.ti ja opastus sopimusaluee} le (1.5, 1.6)

3.2.'-

Tur.nelir. jstkaminen Mumroitieri ali (1.1.7)

II.

1.)

1.2

RAKENTAMINEN

VR:n rakennustehtävät

iis==
Kunnan rakennustehtävät

^,:akentaa tal rakennu"" Hikenneväylät, vle.ä-
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.K::;;.;:::t:;.::;;l".J"k~"" •"-.."i—n ^enta^e.ta .ovitaan ^e^n e....een.
KAAVOITUS
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MAAPOHJA

^^•^^^^^^
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7.

LIIKENTEEN HOITO

VR huolehtii junaliikenteen
kana .

järjestelyistä rakennus&i-

K^a^"Ltarvutavista väl-^—a te.s.. ,,
'Jeluke"teen OPastu'<3esta-rake^a^sts teist£ JB

8- VASTUU
Kumpikin osapuoli vastaa i=a»,_.

laatimistaan 5uunnitelmist

;;^;:° ».,.„«„.....;;-;;:::;::::;:;:;°;;;;;.

;:u:^:;;:;r:^;m:k:;:E;;,::;^"».-

^E:^l:::::-="";^="^;;::.
!u^aJastaa.''akentamisen mahdo^»esu katulnkenteelle

;;^;:::;;:,,:!uols;:.'ja'";:^:;::t;l::;:^"^^e
l"."::;;:;;::'nuIk°pu"'"-M°m-T:"-°"".^"t"
9. VALVONTA

;Sn^osapuoleua
°" oikeus valvoa —"e^a,
töiden suoritusta ja sopimukseno.uka.suutta"""^ ^ud'
10. OMISTUSSUHTEET

v;
!"Taa,Ja.hauitsee kevyen "^enteen ali.aytavan
ja siihen liittyvät rakenteet. --"~"-"" —^•-•'van
Kunta omistaa liikenneväyliin kuuluvat rakenteet.
11.

KUNNOSSAPITO JA KjSYTTÖ

11.1

VB huolehtii kustannuksellaan

11.1.1

;;;:;::;eli"kantavien rakentelden ja ka—" —

11.1.2

por!alden ja porrashuonei^" «unnossapidosta ja val^sta .

Tl . l .3

R^:
^:n.kuuluvlen laitteiden -^ -tkustajala,t-ureiden opastuksen kunnossapidosta. ^ -----J—..

11.1.1)

Rsutatieelueen istutuksista

n.l.5

Pysäköi nti alueen kunnossapidosta

11.2 Kunta huolehtii kustannuksellaan

11...1 LU.ennevayne. 3^ aitojen (50 . alikäyta^n .ole^

n.z.. ^l;adan_eteläpuoleua) kunnossa')— - —s..

"'^ ^ra;^e;::
käyttavlen aiheutt—a ^^^
korjaustöistä tunnelin julkisiv^""^".^"""^"5' Ja
noissa. --•—. JuiKisivu-, seinä- ja kattopin-

^.2.3 Valaistuksesta ja opastuksesta tunnelissa.

n'21' ^^;:ta.Ja.muu£ta
ympäristön holdost- -tat.ealueen ulkopuolella. ------. .auLacier.3

Merkit ja laitteet

Kummallakin sopijapuolella on, hankittuun
„„„„...
» --aiin.i L Luaan suunni

^}:^^^^
:::;^^;^;^;^;;r:^:1::;:;;:/::;;,
12.

KUSTANNUSTEN JAKO JA SUORITUS

12. 1

Suunnittelu

""" alueiden
:S=;:;::=::^"«^^;M;
^^:"!
suunnittelusta (3^^"^^°^^" Ja paikojtus12i1-' ^Jastaa.yksin kustannuk-"-" ase»atunneUn ,le.s:::::;^usta:-vayllen- viemärö—"^;^^s'

^^sl:u:n::t!elust\sel:;';u::eLm^:^n^"^Nummitien ali (3.2). ' -'" """""•'"-

12.1.3

A£eraatunneun yleissuu""^lun jä^e.nen suunnite!. .
l—.- -^on^a":a^::::^s;:;;;;^;;c
jaetaan
suhteessa VR 25%, kunta -75%"^^', Tnn;tt^u
3.1.5).

''2.2

Rakentaminen

12.5.1

VR vastaa yksin paikoltusalueid en
eteläpuolelle (1.2.2)

12.2. ?

rakentamisesta rada
an

s ^:Lr:::.;evyer\l!lkent&e"väyl£"rä—-

s:sltunneun etelä- Ja ^^^ se.a":.;:;:;

jatkamisesta Numroiti

e" ali (1.2.1 Ja 1.1.7).

12.2.3

Muut asematunneliin ja ralteistoon liittyvät työt

C.1.1 - 1.1.6), aitojen (1.2.3), valaistuksen, vie-

"läröinnin, maisenoinnin, opastuksen Js tavaramaka.

s^nin siirron kustannukset (1.3 - 1.7) jaetaan suh.
teessa VR 25 % ja kunta 75 %.

12.3

Kustannusten muodostuminen

Urakalla tehtävissä töissä lisätään urakkakustannuk-

siin rakennuttamiskustannukset 6 % ja VR:n omana työnä
tehtäviin töihin työpaikkojen lakisääteiset sosiaali/

kustannukset ja kaikkiin kustannuksiin laitoksen yleis.

kustannukset ennen kokonaiskustannusten prosentuaal^ta jakoa.

12.1

Liikenneministeriön avustus

Rautatiehallitus tulee esittämään, että liikenneministeriä myöntäisi kunnalle koln,en miljoonan markan avustuksen työn suorittamiseksi tasonsteysten poistoon
ja liikenneturvallisuuden parantamiseen varatuista

määrärahoista, (mon, 31.99.31). Avustus kohdjstetaan

kunnan osuuteen VR:n toimesta rakennettavissa kohteissa .

12.5 Virastotyön kustannukset

Osapuolet vastaavat omien virastojensa suorittamen
suunnittelu- ja valvontatyön kustannuksista.
12.6 Maksusuoritukset

Kunta suorittaa sille määrätyt kustannukset VR:lle
rekentamstyön edistymisen roukaan. Maksun sucntus-

tavasta sovitaan erikseen, kuitenkin niin, efctä "i.;
vestyskorko on 16 %.
';. SOPIMUSKAPPALEET

TSt» sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta,

yksi Valtionrautatein

e Ja yksi Kirkkonummen kunnalL

Helsingissä- k"ä kuun l^.pa.väna 198?
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