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KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUS-, ASIANTUNTIJA- JA 
KORJAUSSUUNNITTELUPALVELUT, PUITESOPIMUS 
 

VASTAUKSET LISÄTIETOKYSYMYKSIIN 
 

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus, HKR-Rakennuttaja ja Kiinteistö Oy Hel-
singin Toimitilat ovat hankintarenkaana pyytäneet 30.5.2016 päivätyllä tarjouspyynnöllä 
tarjouksia Kosteusteknisiä ja sisäilmaston kuntotutkimus-, asiantuntija- ja korjaussuunnitte-
lupalvelujen puitesopimusta 2017 - 2018 varten.  
 

Tarjoajat ovat voineet esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä sähköpostitse, 
osoitteella tilakeskus@hel.fi, viimeistään 28.6.2016 kello 12.00 mennessä.   
 

Hankintayksikkö on määräaikaan mennessä vastaanottanut kolmetoista (13) lisätietokysy-
myksen.  
 

Tässä asiakirjassa hankintayksikkö julkaisee esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastauk-
set toimittamalla ne samanaikaisesti ja saman sisältöisinä kaikkien tarjoajien käyttöön.   
 
Kysymys 1 
 

Vaatimus 11 a (osa-alue A), Vastaavan kuntotutkijan koulutus:  
 

KYSYMYS: Riittääkö vastaavan kuntotutkijan koulutukseksi luonnontieteiden, ympäristö-
tieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu ylempi tai alempi korkeakoulututkinto (filo-
sofian kandidaatti, filosofian maisteri, filosofian tohtori), aiempi ammatillisen korkea-asteen 
tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto (STM 
545/215, § 21 liite 3) vai pitääkö henkilöllä olla nimenomaan tarjouspyynnössä esitetty ra-
kennusalan, ympäristö-, kemian- tai materiaalitekniikan alan tutkinto vähintään AMK- tai 
opistotasolta (siis teknikko, insinööri, diplomi-insinööri, tekniikan tohtori)?  
 
Vastaus 1 

 

Pitää olla nimenomaan tarjouspyynnössä esitetty rakennusalan, ympäristö-, kemian- tai 
materiaalitekniikan alan tutkinto vähintään AMK- tai opistotasolta.  
 
Kysymys 2 
 

Referenssikohteiksi on pyydetty ainoastaan palvelurakennuksia, eli muut kaupungin koh-
teet, kuten kaupungintalot tms. virastotalot eivät käy referensseiksi? Aiemmin myös toimis-
tokohteet on olleet soveltuvia referenssikohteita. Myös seurakuntien rakennukset (leirikes-
kukset, virastot, nuorisokäytössä olevat tilat) ovat annettujen rajoitusten perusteellä jää-
mässä pois? 
 
Vastaus 2 
 

Tarjouspyynnössä määritellyt palvelurakennukset (sosiaali- ja terveystoimen, opetustoi-
men, varhaiskasvatuksen sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen rakennukset) ovat pui-
tesopimuksen piiriin kuuluvien toimeksiantojen pääasiallisia kohteita ja vain niitä koskevat 
referenssit hyväksytään soveltuvuusselvitys- ja laadunarviointilomakkeilla referenssikoh-
teiksi. 
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Kysymys 3 
 

Laatuarvioinnissa on kerrottu, että henkilö voidaan nimetä useisiin tehtäviin, mutta laatu-
pisteet annetaan kustakin vain kerran. Jos ilmoitamme henkilön sekä kosteusvaurioiden 
korjaussuunnittelijan tehtäviin, RF-suunnittelijan tehtäviin, että ulkopuoliseksi suunnitelma-
tarkastajaksi, hänestä voi annettujen rajoitusten perusteella saada korkeintaan vain 10 laa-
tupistettä, eikä lainkaan lisäpisteitä RF-suunnittelijan tai suunnitelmatarkastuksen osalta? 
Samoin rakennusterveysasiantuntijasta ei saa enää lisäpisteitä, jos hänet on aiemmin ni-
metty vastaavaksi kuntotutkijaksi? Olemmeko ymmärtäneet annetun rajoituksen oikein? 
Useimmat RF-asiantuntijat tekevät sekä RF-suunnittelua, että kosteusvauriokorjausten 
suunnittelua, sekä kokeneimmat myös suunnitelmatarkastavat, joten heidän osaltaan ra-
jautuu laatupisteiden saanti annetulla rajoituksella melko vähäiseksi.  
 
Vastaus 3 
 

Kustakin asiasta annetaan pisteet vain kerran. Voi esim. nimetä samalla henkilölle eri refe-
renssit tai lisä koulutukset eri tehtäviin ja saada niistä tällöin pisteistä. Pohjakoulutuksesta 
toki voi silloin saada vain kerran. 

A-osio (Kuntotutkimus) ja B-osio (asiantuntijatehtävät ja suunnittelu) osiot pisteytetään toi-
sistaan riippumatta, eli niissä voi olla sama henkilö saada samoista asioista pisteitä.  
 
Kysymys 4 
 

Kohdassa 2.4 on pyydetty ilmoittamaan käytettävissä olevien kosteusteknisten kuntotutki-
joiden pätevyyden omaavien henkilöiden määrä poislukien 1.1 -1.4 nimetyt vastaavat kun-
totutkijat. Onko tarjouspyyntöön jäänyt tähän kohti virhe; Onko siis sallittua ilmoittaa tässä 
kohdassa uudelleen kohdan 2.1 -2.3 kuntotutkijat, sillä heitä ei ole vastaavasti poissul-
jettu?  
 
Vastaus 4 
 

Ilmoitetaan kuntotutkijoiden määrä poissulkien 1.1- 1.4 vastaavat kuntotutkijat ja 2.1- 2.3 
kuntotutkijat. Tässä kohdassa ilmoitettujen kuntotutkijoiden tulee täyttää samat arviointikri-
teerit, kuin soveltuvuusselvityslomakkeella nimettyjen kuntotutkijoiden. 
 
Kysymys 5 
 

Jos tarjous toimitetaan ryhmittymänä, toimitaanko mahdollisessa puitesopimuksessa niin, 
että vetovastuu on jollakin ryhmittymän yrityksistä, vai toimivatko kaikki ryhmittymän yrityk-
set suoraan tilaajan kanssa niin että kukin vastaa omasta toiminnastaan tarjouksineen, ra-
portointeineen yms. ja ainoastaan veloitushinnat on yhteisiä?  Lainaus tarjouspyynnön soveltuvuusselvi-

tyslomakkeesta: ”Jos tarjous jätetään ryhmittymänä (kaksi tai useampi yritys jättää tarjouksen yhdessä), kaikista ryhmittymän yrityksistä 
on toimitettava tarjoajan soveltuvuudesta vaaditut tiedot ja selvitykset.” 

 
Vastaus 5 
Tarjouspyynnön mukaan ”puitesopimustoimittajaksi valitulta ryhmittymältä edellytetään yri-
tysten välillä solmittua oikeudellisesti sitovaa sopimusta ennen puitesopimuksen allekirjoit-
tamista. Yritysten välisen sopimuksen on oltava voimassa koko puitesopimuskauden, sekä 
mahdollisesti käyttöön otettavien optiokausien (1+1 vuotta) päättymiseen saakka”. 
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Ryhmittymän kaikkien osapuolien on sitouduttava sopimukseen ja sopimuksesta on käy-
tävä ilmi yritysten keskinäinen vastuunjako. 
 

Puitesopimustoimittajaksi valitun ryhmittymän tulee nimetä ryhmittymää puitesopimusasi-
oissa edustava henkilö. 
 
Kysymys 6 
 

Ohjeissa mainitaan, että soveltuvuus- ja laadunarviointilomakkeiden sisältöä ei saa muut-
taa; ts. siihen ei haluta lisättäväksi esim. useampia kuntotutkijoita eli kultakin tarjoajalta tai 
tarjousryhmittymältä nimetään tässä soveltuvuuslomakkeessa vain ja ainoastaan 2 vastaa-
vaa tutkijaa +1 kuntotutkija +1 kosteusmittaaja? Vastaavasti laadunarviointilomakkeessa 
4+3+2+5 henkilöä osiossa A ja 3+2+1+2 osiossa B? Mikäli yrityksellä on käytettävissään 
näitä enemmän henkilöstöä ko. tehtäviin, miten heidät voi ilmoittaa mukaan käytettävissä 
olevaan henkilöstöön? Voiko esim. täyttää lisää kuntotutkijan lomaketta saman sisältöi-
senä, tai toimittaa henkilölistauksen referensseineen muista käytettävissä olevista asian-
tuntijoista, vaikka lisäliitteet on kielletty? 
 
Vastaus 6 
 

Soveltuvuusselvityslomakkeen ja laadunarviointikaavakkeen sisältöä ei ole sallittua muut-
taa, joten niihin ei tule lisätä omia taulukoita. Laadunarvioinnissa pisteytetään enintään tar-
jouspyyntöasiakirjoissa mainittu määrä henkilöitä. 
 
Kysymys 7 
 

Jos tarjous toimitetaan ryhmittymänä, tehdäänkö kustakin yrityksestä oma soveltuvuus- ja 
laadunarviointilomake vai täytetäänkö ko. lomakkeet yhteisesti, esim. soveltuvuusarviolo-
makkeessa 1. vastaava kuntotutkija yrityksestä A, ja 2. vastaava kuntotutkija yrityksestä B, 
sekä laadunarviointilomakkeessa vastaavat kuntotutkijat 1-3 yrityksestä A ja 4. vastaava 
kuntotutkija yrityksestä B sekä soveltuvuusarvion mukaiset todistukset annetun numeroin-
nin mukaisesti liitteinä A ja B? Vai voidaanko täyttää isomman ryhmittymän (2-4 yritystä) 
ollessa kyseessä kunkin toimesta omat lomakkeet?  
 
Vastaus 7 
 

Ryhmittymänä toimivaa tarjoajaa käsitellään yhtenä toimijana, joten palautettavat lomak-
keet (soveltuvuusselvityslomake, laadunarviointikaavake (muistitikkuineen) ja tarjouslo-
make) tulee toimittaa yhtenä kappaleena ja niiden tulee sisältää kaikkia ryhmittymän osa-
puolia koskevat tiedot tarjouspyyntöasiakirjojen edellyttämällä tavalla. 

Tilaajavastuulain ja muista yleisistä velvoituksista 1-10 toimittaa kukin yritys lomakkeen 
erikseen, katso tarjouspyynnön kohta. 6.5.  
 
Kysymys 8 
 

Jos tarjous toimitetaan ryhmittymänä, ja nimetään kustakin yrityksestä vastuullinen kunto-
tutkija, sekä muut kuntotutkijat, miten tarjouksessa toimitaan laadunvalvontaliitteen (vaati-
mus 15a/liite 12a) kanssa, tuleeko sen olla yrityskohtainen, vai yhteinen kaikille? Samoin 
malliraportti, yhteinen kaikilta, vai kultakin yritykseltä oma? 
 

mailto:tilakeskus@hel.fi


 

LISÄKIRJE 1 

Vastaukset lisätietokysymyksiin 

 

 4 (5) 

MJ/JK 4.7.2016 
 

 

Postiosoite 

Tilakeskus 

PL 2213 

00099 Helsingin kaupunki  

 

Käyntiosoite 

Tilakeskus 

Sörnäistenkatu 1, 3. krs 

00580 Helsinki 

 

Puhelin (09) 310 40301 

Faksi (09) 310 40380 

S-posti tilakeskus@hel.fi 

Internet www.tilakeskus.fi 

Y-tunnus 0201256-6 

  

Vastaus 8 
 

Laadunvalvontaliitteen tulee olla yhteinen, jossa on kuvattu miten prosessi yhteistyössä 
hoituu. Sen liitteenä voi olla erilliset yrityskohtaiset tarkemmat ohjeet, joista jokaisesta tu-
lee selvitä ne tarjouspyynnössä pyydetyt asiat, jotka koskevat yrityksen toimintaa tässä yh-
teenliittymässä.  

Malliraportti pitää olla joko jokaisesta yrityksestä oma tai sellainen yhteinen, jonka laatimi-
sessasi kaikki ryhmittymän tarjoajat ovat olleet mukana ja joka vastaa suunnilleen meille 
tarjottavat yhteenliittymän työnjakoa.  
 
Kysymys 9 
 

Voiko liitteessä 2 ja liitteessä 3 käyttää samoja henkilöitä, mutta eri referensseillä? 
 
Vastaus 9 
 

Kyllä voi.  
 
Kysymys 10 
 

Osa-alueen A vaatimuksessa 11 a vastaavalla kuntotutkijalla tulee ainakin toisella olla vä-
hintään soveltuva rakennusalan, ympäristö-, kemian- tai materiaalitekniikan alan tutkinto 
vähintään AMK- tai opistotasolta. Kelpaako tähän myös mikrobiologian alan yliopistotasoi-
nen tutkinto? 
 
Vastaus 10 
 

Mikrobiologian alan yliopistotasoinen tutkinto käy, mutta kandidaatin tutkinto ei vielä riitä. 
 
Kysymys 11 
 

Riittääkö VTT:n henkilösertifikaattipätevyyden osoittamiseksi VTT:n sivuilta löytyvä nimi 
listassa voimassaolevat henkilöserfikaattien haltijat (VTT-todistus.fi)? Entä FISE-pätevyy-
den osoittamiseksi? 
 
Vastaus 11 
 

Riittää molempien edellä mainittujen pätevyyksien osalta. 
 
Kysymys 12 
 

Liitteessä 2 vastaavan korjaussuunnittelijan ja rakennusfysikaalisen suunnittelijan kelpoi-
suusvaatimuksena on yhtenä kohtana Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan päte-
vyystodistus. Onko olemassa jokin erillinen Helsingin kaupungin myöntämä todistus vai 
tarkoitetaanko tässä että kyseinen henkilö on hyväksytty tietyssä kohteessa esim. raken-
nusfysikaaliseksi erityisasiantuntijaksi? 
 
Vastaus 12 
 

Yhtenä pätevyyden osoituksena hyväksytään myös se, että Helsingin kaupungin raken-
nusvalvontavirasto on hyväksynyt tarjottavan henkilön tietyn vaativuustason suunnittelu- 
tai asiantuntijatehtävään. 
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Kysymys 13 
 

Liitteessä 3 osa-alue B, kosteustekniset ja sisäilmaston asiantuntija- ja korjaussuunnitteli-
japalvelut on kysymyksenä edellytyksenä toimia Helsingin kaupungin rakennusvalvontavi-
raston hyväksymänä poikkeuksellisen vaativien (Vna 214/2015, 23 §) kosteusvaurioiden 
korjaussuunnittelijana. Arvioidaanko tämä itse vai täytyykö tästä olla jokin dokumentti ja 
jos niin mikä?  
 
Vastaus 13 
 

Tarjoaja voi arvioida tämän itse huomioiden sen mitä kelpoisuusvaatimuksia maankäyttö- 
ja rakennuslaissa (41/2014) kyseisen tehtävän suorittajalta edellytetään ja se, ettei kysei-
sen kohdan rastittamisesta anneta erikseen laatupisteitä. 
 
 
 
 
Sari Hildèn   
kiinteistöpäällikkö 
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