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Kaupunginhallitukselle,
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Korkeasaaren eldintarhan ravintola- ja kioskitoiminnan tilojen vuokrauksen kilpailutus.

Helsingin kaupungin eettisissa saennOissa maaritellaan mm. : "Kaupunki painottaa kaikessa
toiminnassaan rehellisyyttii, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua seka avoimuutta."
Lisaksi todetaan: "Paatoksenteko on avointa, julkista ja tasapuolista."

Vihreii Agentti 0y on ollut osallisena Korkeasaaren eldintarhan ravintola- ia kioskitoiminnan tilojen
vuokrauksen tarjouskllpailussa

Vihrea Agentti Oy vaatii tehdyn vuokrauspaatdksen kumoamista, koska tarjouksemme ei ole saanut
asianmukaista kohtelua ja koska meille annetut pisteet ovat liian alhaiset.
Lisaksi vaadimme piiittiksen kumoamista, koska kesittely ei kaikilta osin ole ollut puolueetonta ja
kaupungin antamien tarjouskilpailuohjeiden ja eettisten ohjeiden mukaista.

Koemme, ettd oikeuksiamme on loukattu, koska meillS on epiily siita, etta meite ei ole kohdeltu
tasapuolisesti. Lisiksi tarjouksien euromearaiste vaikutusta ei ole piidttiksissi huomioitu millaain
lailla ja ehdottamiemme investointien miiiirai ei ole huomioitu eika tuottota ja kustannuksia vertailtu.

1. Valitsiiaraadin koostumus : avoimuus ia puolueettomuus.

Tarjouskilpailun menettelyn kirjallisessa kuvauksessa mainitaan useaan otteeseen, ette elaintarhan
kokoama valitsijaraati on mukana alustavan tarjouksen esittelytilaisuudessa, jossa hakiiat esittelevat
konseptinsa ia suunnitelmansa sekii pisteyttiia lopulliset tarjoukset kohdissa (1J Palvelukonsepti ja
kohdassa (2J Liiketoimintasuunnitelma. Kohdassa (3J, lopullinen tarjottava vuokraprosentti ei mainita
raatia, koska se on puhdas matemaattinen osuus. Asiakirjoissa mainitaan myos, etta raati pisteyttaa
lopulliset tarjoukset ia suorittaa valinnan.

Missaan ei etukateen ilmoitettu, kete raatiin kuuluu ja miten ja milli perustein raati on koottu.
Esittelytilaisuudessa hakija katteli raadin jasenet ja jokainen raadin jdsen sanoi nimensa, mutta
ainoastaan Korkeasaaren johtokunnan puheenjohtaja ilmoitti mita tahoa edustaa. Missaan vaiheessa
ennen tai.ialkeen esitysta raadin kokoonpanoa ja taustoja ei esitelty.

Kysyimme peatdksen saapumisen jalkeen sehkitpostilla Korkeasaaren hallintopeellikolta keta raatiin
kuului.
Saimme seuraavan vastauksen sahkdDostilla 22.09.2015

"Viitaten lehettamaesi viestiin valitsijaraadin jasenet kerrottiin neuvottelutapaamisen alussa.

Valitsiiaraatiin kuuluivat seuraavat tahot:

Sanna Hellstr<im, Helsingin kaupunki Eleintarhan johtaja
Anja Malm, Korkeasaaren Eldintarhan johtokunnan puheenjohtaja
Rinna Risdnen, Helsingin kaupunki, Tukkutori
Timo Santala, Helsingin kaupunki, ruokakulttuuristrategi
Satu Jarvela, Linnanmiiki [ei osallistunut piste]tykseenl
Kim Heiniai. ravintoloitsiia

Yst?iviillisin terveisin
Johanna Holkeri-Kauppila"



Korkeasaaren hallintopaallikkd Johanna Holkeri-Kauppila ei ollut ldsni konseptin esittelyssii, joten
informoimme hanta, ette esittelya ei oikeasti tapahtunut siina yhteydessa.

Raadin jasenista Linnanmaen satu Jdrveldn kohdalle on kirjattu "ei osallistunut pisteytykseen,,.
Voittaneen tarjouksen tehnyt Marcante Oy on sopimussuhteessa Linnanmikeen ja ndin ollen on
Linnanmeen ravintolatoimen johtajan Satu Jarvelan sopimuskumppani.
Kun oli jo aikaisessa vaiheessa tiedossa, etta tarioajia on vain kaksi: Marcante Oy ja Vihrea Agentti Oy,
niin mita Satu Jarvele sitten teki valitsijaraadissa? Hinenhin olisi pitanyt olla alunperinkin poissa
taste raadista kun selvisi, etta toinen hakijoista eli Marcante oy on hdnen edustamansa tahon
nykyinen sopimuskumppani.
Raadin jiisenistd Kim Heinid on mytis vuokrasuhteessa Satu fdrveldn edustamaan Linnanmakeen ra
niilld kahdella on nain taloudellinen yhteys.
Kim Heinid on myds Vantaan Sanomien haastattelussa ilmoittanut valinneensa ravintoloitsiiar
luomaansa Linnanmden Kattila-kokonaisuuteen mukaan lukien Marcante Oy:n.
"Kaikki kokit saivat toteuttaa Kattilassa oman liikeideansa, mutta Heinio valitsi alunperin erilaisia
tekijdita' - Lehtiitilanne oli hywii. Rankkasin ensin 50 parasta suomalaista ravintolaa, valitsin 20 ja
niista 80 prosenttia olisi ollut valmis tulemaan Kattilaan."
Ldhde: Vantaan Sanomat 24.04.2073 1437 , P?tivitetty 27.04.2013 1Z:00 verkkouutinen.
Kim Heini<i on io kertaalleen valinnut Marcante Oy:n ravintolayhteenliittymddn, jossa my<is hdnen oma
ravintolansa toimii.
Miksi taita raadin koostumusta ei ole julkaistu etukiiteen eikd kerrottu hakitoille?
Miten Vihreii Agentti Oy voi olettaa saavansa tasapuolista kasittelyd, jos kolmasosa valitsijaraadista on
jo valmiiksi kytktiksissi toiseen hakijaan?

Kim Heinid on ollut aiemminkin mukana Helsingin kaupungin valintaraadissa ravintolatiloja
kilpailutettaessa. Hdn oli mukana ainakin raadissa 2013, jossa valittiin Vanhan Kauppahallin parhaalle
paikalle uutta kahvila/ravintolayrittajaa. Valituksi tuli Anders Westerholm perustettavan yrityksen
lukuun. Perustetussa yrityksessa toimivat Anders Westerholm, Matti Sarkkinen, Teemu Aura 1a

Markus Hurskainen./(uutinen: nyt.fi 15.04.2014, Helsingin Uutiset 07.03.2014, molemmissa lihteissii
kerrotaan yrittajien nimet ia ravintolat kerrottaessa Kauppahallin tulevasta kahvila-ravintolastal.
Ndistd Anders Westerholm ja Matti Sarkkinen toimivat Linnanmden Kattilassa viele 2013.

On mielestamme melkoisen selvdd, etta teman raadin koostumus ja paatdksen yhteys ei kesta kriittista
tarkastelua.

2. Tarioukseen olennaisesti liittyvien osioiden hylkeeminen ia hyvdksyminen

Kilpailutusasiakirjoissa pyydetaan osiossa 'osallistumispyyntO' tutustumaan Korkeasaaren visioon.
Visiosta kirjoitetaan mm. "OIemassa olevien tilojen viihtyvyl'ttii, asiakaspaikkojen maaraa ja
kaFtdastetta halutaan lisata. Uudet palvelukonseptit luovat uusia mahdollisuuksia ia kokonaan
uusien palvelupisteiden perustamiseen suhtaudutaan mytinteisesti."

0ikeuksiamme on loukattu, koska raati on arvioinut konseptiemme olevan eparealistisia ja
toteutumiseltaan epivarmoja mm. kehittemishankkeiden osalta, vaikka ne perustuvat Korkeasaaren
yleissuunnitelma an Z012-2022 sekd Korkeasaaren johtokunnan jo hyviiksymddn suunnitelmaan
laajasta palvelutason ja alueen asteittaisesta uudistamisesta.

Kilpailutusasiakirjoissa p),ydettiin Korkeasaaren visioiden mukaisia uusia aiatuksia.
Yksi keskeinen on yleissuunnitelmassa mainittu ravintolalaiva. Ravintolalaivamme, joka meilli jo on,
lisiiisi asiakaspaikkojen maaraa Korkeasaaressa yli 30 % minkd lisdksi silld olisi positiivinen vaikutus
kokoustilatarjontaan kokoustilojen kolminkertaistuessa. Johtokunnan hyviiksymissd
yleissuunnitelmassa maaritellaan ravintolaiva ja sen yhteyteen tehtavi rantaterassi [Ldhde:



Korkeasaaren yleissuunnitelma 20r2-z0zz s. 30, kohta B.zl . Nyt tehtava ravintola-kahvila-
kioskisopimus kattaa ensin vuodel Z0l6-2020, joten missd vaiheessa Korkeasaari aikoo t"oteurraa
omaa yleissuunnitelmaansa jos laivaa ei ole tissdkdin aikajaksossa?

Tata raati pitaa ei-relevanttina kilpailutellulle kokonaisuudelle, vaikka kyseessd on suora jatko
Korkeasaaren asiakaspaikoille. Sen sijaan raati hyvaksyy Marcante Oy:n suunnitelman portin kahvilan
terassin laajentamisen Mustikkamaalla alueelle, joka kuuluu kokonaan toiselle virastolle.

.Jos kerran toisen viraston alueelle, Korkeasaaren oman alueen ulkopuolelle ,tehtavii terassi liittyy
raadin mielestii "vuokrauksen kohteena oleviin tiloihin ", yhta lailla Korkeasaaren omassa rannassa
oleva ravintolalaiva on sellainen.

Me olemme my6s esittaneet vuokrattavien kohteiden terasseille, jotka siis ovat vuokraajan hallinnassa
nyt ja tulevaisuudessa, uusia Street Kitchen-vaunuja ja palveluvaunuja purkamaan ruuhka-ajan .jonoja.
Niiille ei ole annettu mitaan arvoa, vaikka ne ovat kilpailutettavissa kohteissa.
Me olemme jo hoitaneet Korkeasaaren kaikkia palveluita kymmenen vuotta ja meidan perustasomme
on hyvii. vain 0,05 0/0 negatiivista palautetta on erittein pieni prosentti. Me olemme myds saaneet
tietea ne Korkeasaaren 'kipukohdat', joita muuttamalla Korkeasaaren asiakkaat saataisiin
tyyB'veisiksi, myyntitulot suuremmiksi ja eri kohderyhmiit palveltua.

3, Taloudelliset vaikutukset ia Helsingin kaupungin ylimiiariiinen tuki Korkeasaarelle
peatdksen iohdosta

Me olemme tarjonneet vuokraprosentiksi 20,05 o/o ja Marcante Oy 19,5 %. Tama tarkoittaa, etta
hyviiksyessiiin Marcante Oy:n tarjouksen Helsingin kaupunki joutuu kattamaan huonomman
vuokraprosentin aiheuttaman tulonmenetyksen Korkeasaaren toiminnassa verovaroin.

Kumpikin tarioaia on tehnyt investoinneistaan euromdirdisen laskelman.

Marcante Oy on paatynyt summaan n.325.000 €,josta 200.000 € on investointia keittidkoneisiin ja
laitteisiin. Lisaksi Marcante Oy ilmoittaa tarjouksessaan, ette kaupungin on korjattava kaikki olemassa
olevat laitteet toimintaa varten. Alkuinvestoinneista raati kiriaa: "esitetvt investointitarDeet ovat
todellisia ja alkuinvestointien suuruus on realistinen"

Vihred Agentti Oy on ilmoittanut, ettii sillii on jo niima keittiokoneet ja laitteet ja koska tarjouksessa
pyydettiin selvitysta investointihalukkuudesta kaikki Vihrea Agentti 0y:n ehdottamat investoinnit
ovat uusia olemassa olevien koneiden ja laitteiden lisiiksi. Niiin ollen voidaan laskea, etta jo
hankittuien keittitilaitteiden arvo on vahintaen tuo sama 200.000 € + uusinvestointe 1a 270.000 €
(ilman ravintolalaivaa]. Vihred Agentti Oy on ilmoittanut korjaavansa muun muassa kaupungrn
omistaman tunnelipesukoneen, kustannus 6.000-8.000 € Kaikki investointikohteet liittyvit niihin
tiloihin, iotka vuokralaisella on keytiissaan tai siiaitsevat niisse paikoissa, jotka kuuluvat vuokrattavien
tilojen yhteyteen ja tulevat olemaan vuokralaisen hallussa. Tiimi laskelma ei sisiillii ravintolaivaa
missiin muodossa.
los se sisalteisi investointi olisi vielii n. 300.000 € lisiiii.

Vihrei Agentti Oy:n investoinnit voivat olla suhteessa paljon suuremmat kuin Marcante Oy:n, koska
sen liikevaihto on yli puolitoistakertainen verrattuna Marcante Oy:n vastaavaan (2014 Marcante
Oy:n liikevaihto 1.860.000 €, Vihrea Agentti Oy:n 3.035.000 €l ja Vihreii Agentti Oy on
investointihalukkaampi.

Raati kuitenkin toteaa Vihred Agentti Oy:n investoinnista : "Esitetyt investoinnit ovat merkittavia,
mutta eivat kaikilta osin relevantteja kilpailutetulle kokonaisuudelle".



Tiimd ei pidii paikkaansa. Ne liittyviit kilpailutuksen kohteena oleviin tiloihin, vaikka ravintolalaivaa ei
huomioitaisi.

Kumpikin tarioaia on myiis tehnyt laskelmat euromeareisista tuottokertymiste.

Marcante Oy on paatynyt vuosittaiseen liikevaihtoon 2.448.000 € ia arvioon vuosittaisen vuokran
meairasta 477.360 €.
Tdmd vuokra on suunnilleen sama kuin mita Vihrea Agentti jo nyt tilittaa nykyisessa sopimuksessaan
ravintoloista ja kioskeista ilman matkamuistomyyntia korkeammalla vuokraprosentilla.

Korkeasaari on siis tlr/tymesse aivan entisenlaiseen vuokratuottoon, vaikka tulevassa
sopimuksessa on iso ero nykyiseen: Nyt Vihree Agentti Oy maksaa siihkristd, liimmdsta, vedesta ia
osasta jatehuoltoa n. 80.000 € vuodessa kaupungille talven kylmj,ydesta riippuen.
Nyt tehtevan peetdksen mydta tam:i osuus .iatkossa sisaltyy vuokraan eli Helsingin kaupunki ;ouruu
subventoimaan Korkeasaarta vastaavalla summalla, jotta sen budjetti pysyy tasapainossa.
Niin ollen verovaroja on varauduttava kayttemaan ensimmaisena viisivuotiskautena
n. 400.000 € enemmdn kuin nyt jos kaupunki hyvaksly taman Marcante Oy:n tarjouksen. Eikci
kaupungilla ole muita kohteita, joihin teman summan voisi paremmin kayttaa?

Marcante Oy:n tarjouksessa on huomioitu Vihreii Agentti Oy:n tapaan uuden Kalasataman
kaupunginosan liittyminen uuden sillan kautta Mustikkamaahan liihelle Korkeasaaren sisaenkeyntia
keviiiilli 2016, mutta vaikka kokonainen uusi kaupunginosa Iiittyy Korkeasaaren vaikutuspiiriin,
Marcante Oy ei katso sen nostavan liikevaihtoa eikd vuokratuottoja. Tima siitd huolimatta, ette
Marcante Oy esittaa nostavansa suositun lounasbuffetin hintaa nykyisesti 14,40 €:n hinnasta hintaan
16€-18€ eliLLo/o- 25 o/0. Asia,joka nykyisessd taloustilanteessa saattaa olla ylivoimainen este
Korkeasaaren kevijelle, ios sitten Korkeasaaresta ei aiota tehda vain varakkaamman kansanosan
mieleista kohdetta.

Vihrei Agentti Oy on, kymmenen vuoden kokemuksella, laskenut uusiksi vuokratuotoiksi 650.000 -
750.000 € vuosi. Samoin liikevaihto nousisi 3,4-3,7 miljoonaan euroon.
Jos ajatellaan, etti Helsingin kaupunki saa nyt vuokratuottoja neiste tiloista 480.000 € ja Iisiiksi n.
80.000 € korvauksia siihkristii, liimmristi, vedestii jne., olisi taman mukaan alin hyvaksyttava
vuokramaara 560.000 €, jotta kaupunki ei joudu sijoittamaan yhtiiiin nykyisti enempii
Korkeasaareen. Vihrea Agentti Oy:n budjetissa kaupungin nettotuloten kasvu olisi 40.000 € - 140.000
€ vuodessa eli ensimmiiiselli viisivuotiskaudella kustannuspaine Korkeasaaren osalta hellittaisi
200.000 € - 700.000 €. Valitessaan nyt taman Marcante Oy:n tarjouksen Helsingin kaupunki joutuu
sijoittamaan jo valmiiksi tappiolliseen Korkeasaareen seuraavan viiden vuoden aikana 600.000 € -
1.080.000 € enemmin (tuki siihk<i-, vesi-, jate ja energiakustannuksista + pienempi vuokratuottol
kuin se muuten joutuisi tekemaan. Onko kaupunki halukas tekemddn tamen satsauksen vai olisiko
rahalle muita kohteita?

Kymmenen vuoden kokemuksesta ja mittavista investoinneista huolimatta raati katsoo Vihrea Asentti
Oy:n tuotto-odotukset "optimistisiksi".

Lisaksi sahkd-, vesi- ja liimp6- ja jitehuoltokustannuksista: Vihrea Agentti Oy ilmoittaa, etta silla on
sertifioitu ravintoloiden Pohjoismainen ympdristiimerkki ja ISO14001 ympiiristdasioiden
hallintajarjestelma. Kummassakin jarjestelmassa yritys sitoutuu pienentamaan vuosittain sahkd-, vesi-
, lAmpii - ja jitekustannuksiaan
Marcante Oy:lla naita sitoumuksia ei ole, joten kaupungilla ei ole mitaiin tietoa kuinka paljon Marcante
Oy aikoo naita palveluita kiiyttii ja kuinka saasteliaasti. Kaupungin on vain maksettava kaikki siihkti-,
lirnpti-, vesi- ja jiitekustannukset, joita syntyy, koska tassa tarjouskilpailussa raati ei antanut asialle
mitean merkityste pedtiiksessa.



4. Mitattavuus

Itsestaan selvaa on, etta ruuan on oltava maittavaa. Milla on todennettu, etta tarjouskilpailun
voittaneen yrityksen ruoka on "maittavaa ia laadukasta" ? Tdmdhdn on ravintolatoiminnan Derusasla.
Meidan kiriattu valitusprosenttimme on 0,05 %. suoritteista. Tamd kertoo, ettd ruokamme ia
palvelumme on erittainkin hyvaksyttya. Kiiintiien 99,95 % asiakkaista on ollut tyytyviiisii. Eli
perustarionta on hyviilld pohjalla. Raati toteaa itse: "Erikoiskonseptit korostuvat tarjouksella, mutta
ne tuovat lisaarvoa vain.jos perustarlonta on hyvilli pohjalla".

Marcante Oy on myds listannut noutopdydan ja menujensa tuotteet tyyliin "vihersalaatti, tomaatti,
kurkku..."
lo pelkistdin Korkeasaaren henkiltikuntaruokailun hoitaminen edellFtaa, etta talvi- ja kesdkaudella
pitdd olla tarjolla yli 250 eri ruokalajia raaka-aineineen. Naiden luetteleminen olisi tehnyt 30
lisdsivua tarjoukseen. olisiko nama kaikki pitanyt listata, jotta raadin mielesta "perustarjonta on
hyviillii pohjalla"?

Jokainen ravintolanpitaja lahtee siita, etta ruoka on hyvii. Se on ravintolatoiminnan kulmakivi. Mista
raati tietiia, etta Marcante Oy:llii "Konseptiin kuuluu vahvana osatekijana maittava ja laadukas ruoka?"
Ovatko he maistaneet sita esittelyssa vai perustuuko tama Marcante 0y:n veittamaan?

Marcante Oy:n tarjous vilisee eptitdsmiillisiii, ei-sitovia eika mitattavia asioita. Vihrea Agentti Oy:llii on
ulkopuolisen tahon tarkastamia asioita tarjouksessa koskien jokaisesta pistette.

Marcante Oy: "Kannattava liiketoiminta, joka ottaa myds ymparistoasiat huomioon. "
Vihrezi Agentti 0y: "Sertifioitu ymparistdiarjestelma, sertifioitu Pohjoismainen ympirist<imerkki,
jatkuva ulkopuolinen tarkastus."(Bureau Veritasl.

Marcante Oy: "Tavoitteenamme on tuottaa kokonaisvaltaisia laadukkaita elimyksiS".
Vihreii Agentti Oy: "Sertifioitu ISO-9001-laatuiarjestelmi".

Marcante Oy: "Ekologisuus ia vastuu ymparistiista nakyvat toiminnassamme yhd enemmdn."
Vihrei Agentti Oy: "Serfioitu ravintoloiden Pohjoismainen ymparistomerkki, sertifioitu ISO-14001
ymparistitasioiden hallintaierjestelma, vastuullisen kalankeytiin MSC-sertifikaatti".

Marcante Oy "Suosimme investoinneissamme ja raaka-aine hankinnoissamme ymparistdystavellisia
vaihtoehtoja"
''Vihreii Agentti Oy: *"Sertifioitu Portaat Luomuun suurkeittididen jariestelma, jossa maaritelty mm.
pakollisten luomuraaka-.aineiden maera, ioita peivittain tarjotaan. Vuosittainen ulkopuolinen
tarkastus.

Marcante Oy: "Ravintoloilla on omat viikkosiivoussuunnitelmat seka keittidn, etta salin osalta".
Vihrea Agentti Oy: Ei mainintaa, koska asia on pakollinen omavalvontaohjelmassa. Ei ravintola saa
muuten toimia.

Marcante Oy: " Asiakaspalautteen merkitys on erittain tarkeaa. Asiakaspalautteen vastaanotto ja
eteenpain valittaminen kuuluu organisaation kaikille jisenille, ja ne kerataan talteen myiihempdd
kayttda varten"
Vihrea Agentti 0y: "Reaaliaikainen asiakaspalauteiiirjestelmii."



Raati ei ole millaiin tavalla huomioinut Vihrea Agentti Oy:n kolmannen osapuolen mittaamia asioita.
Raadin mielesta Vihrea Agentti Oy:n palvelukonsepti vastaisi 25 %o maksimiarvosta palvelukonseDtrn
osalta ia 33 % liiketoim intasuu n nitelman osalta. Marcante Oy:n tarjous, jossa suuriita osin todetian
samat perusasiat on arvostettu lukemiin 87,5 0/o maksimista sekii 83,3 0/o maksimista.
Kun tarjouksien sisaltiie, mitattavuutta ja tuottoja seka investointeja vertaillaan ei tame laskelma voi
olla todellinen.

Niihin edellii esitettyihin seikkoihin perustuen vaadimme, efta kaupunginhallitus kumoaa
oikaisuvaatimuksen kohteena olevan piitdksen HEL-201S-006816 T 10 01 03

Helsingissd 28.09.2015

Kunnioittavasti

d.rt^.r>s
Markku Ahtola
Toimitusjohtaja
Vihreii Agentti Oy, Pakkaskuia 3, 01390 VANTAA P uh. 050-37277 tL


