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§ 42
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti valita pöy-
täkirjantarkastajaksi jäsen Marianna Kupiaksen ja varatarkastajaksi jä-
sen Ada Saarisen sijasta jäsen Mauri Venemiehen.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisek-
si. 

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Marianna Ku-
piaksen ja varatarkastajaksi jäsen Ada Saarisen.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 43
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti merkitä tiedoksi.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 44
Lasten päiväkoti Kuninkaantammi ja luokat 1 - 2, vaihe 1, hanke-
suunnitelman hyväksyminen

HEL 2018-003258 T 10 06 00

Kiinteistökartta 94-682492 / 683493, Ultramariinikuja 4

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä Kuninkaantammen Ultramariinikujalla, lpk Kuninkaan-
tammen vuokrapaviljonkina toteutettavan uudisrakennuksen 23.3.2018 
päivätyn hankesuunnitelman siten, että kohteen investointikustannuk-
set ovat enimmillään arvonlisäverottomana 660 000 euroa (524 eu-
roa/brm²) kustannustasossa 1/2018 enimmäislaajuuden ollessa 1 260 
brm² ja käyttäjän vuokrakustannusten keskimäärin 30,20 eu-
roa/htm²/kk.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuninkaantammen pk ja Lpk hankesuunnitelma_180323

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt akuuttiin palvelutar-
peeseen Kuninkaantammeen toteutettavaksi tiloja noin 1 260 brm² var-
haiskasvatusta ja esiopetusta varten vuokrapaviljonkihankkeena. Han-
ke sisältyy vuokrahankkeena vuoden 2018 talousarvion vuokra- ja osa-
kekohteiden uudis- ja peruskorjausohjelmaan vuosiksi 2018 - 2020. 
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Hankkeen maanrakennustyöt sekä rakennuttaminen rahoitetaan talou-
sarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle  
8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Vuokrapaviljonkirakennus pyritään saamaan valmiiksi vk 31 loppuun 
mennessä ja ottamaan käyttöön vk 32 alussa v. 2018 elokuussa.

Esittelijän perustelut

Ripeästi valmistuvaan Kuninkaantammen uuteen kaupunginosaan tar-
vitaan ennustetun väestökehityksen takia uutta pysyvää koulu- ja päi-
väkotitilaa, koska lähialueella sijaitsevat päiväkodit ja koulut ovat täyn-
nä. Palvelutarpeen nopeasta kasvusta johtuen tiloja Kuninkaantam-
meen tarvitaan akuutisti jo elokuuksi 2018.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt kiireiseen palvelutar-
peeseen toteutettavaksi tiloja noin 1 260 brm² vuokrapaviljonkihankkee-
na. Näissä tiloissa voidaan järjestää varhaiskasvatustoimintaa ja esio-
petusta 1 - 6 vuotiaille lapsille sekä opetusta 1 - 2 luokille (kaksi luok-
kaa). 

Kohteessa sovelletaan ajanmukaisia suunnitteluperiaatteita, joiden 
avulla pyritään tehokkaaseen tilankäyttöön. Lähtökohtana on tuottaa 
yleispätevä ja muuntautumiskykyinen tilaratkaisu päiväkoti- ja koulutoi-
minnalle. Tämän lisäksi käyttäjän tarkentuneet tarpeet otetaan huo-
mioon varautumalla myös muiden toimintojen järjestämiseen. Raken-
netun omaisuuden hallinnan omistajanäkökulma edellyttää, että kiin-
teistön käyttötarkoitusta voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa asemakaa-
van ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Rahoitus

Hanke sisältyy vuokrahankkeena vuoden 2018 talousarvion vuokra- ja 
osakekohteiden uudis- ja peruskorjausohjelmaan vuosiksi 2018 - 2020. 

Hankkeen maanrakennustyöt sekä rakennuttaminen rahoitetaan talou-
sarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 
8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Vuokravaikutukset

Viiden ensimmäisen vuoden ajalle on arvioitu kokonaisvuokra käyttäjäl-
le 31,50 euroa/m²/kk eli 453 600 euroa vuodessa. Tilakustannukset on 
laskettu huoneistoalan 1 200  htm² mukaan.

Kokonaisvuokra sisältää; 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 5 (25)
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/3
05.04.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alvnro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

- Parmacolle (paviljonkivuokraaja ja toteuttaja) maksettavan vuokran  
22 euroa/m²/kk.

- Parmacolle maksettavat kustannukset maanrakennustöistä jne. sekä 
tilaajan kustannukset sisältäen hallinnolliset kulut 10 vuoden ajalle jyvi-
tettynä yhteensä 4,0 euroa/m²/kk.

- Tonttikustannukset 1,10 euroa/m²/kk

- Ylläpitokustannukset 4,4 euroa/m²/kk

Viiden mahdollisen seuraavan vuoden ajalle on arvioitu kokonaisvuokra 
käyttäjälle 28,83 euroa/m²/kk eli 415 150 euroa vuodessa. Tällöin Par-
macolle maksettava vuokra on 19,33 euroa/m²/kk. 

Väistötilakustannus

Väistötilakustannuksia ei ole.

Aikataulu ja toteutus

Vuokrapaviljonkihankkeen valmistuminen on tavoitteena viikkoon 31 
mennessä elokuussa 2018 ja käyttöönotto viikon 32 alussa. Hankkeen 
toteuttamisen nopeuttamiseksi hankesuunnitelma viedään päätöksen-
tekoon nopeasti. Hankkeella on alueryhmän, kaavoittajan ja rakennus-
valvonnan tuki.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuninkaantammen pk ja Lpk hankesuunnitelma_180323

Oheismateriaali

1 Kuninkaantammen pk ja Lpk hankesuunnitelma_180323_OHEISMAT

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi
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Kasko
Roha
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§ 45
Hissihuoltojen kilpailutus erä 2/2018 alue 3, toimittajan valinta

HEL 2018-000452 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa ylläpitopäällikön tekemään hissien huoltosopimuksen 
tarjouspyynnön mukaisille laitteille ajalle 1.5.2018 - 1.5.2021 vertailu-
hinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen 
Suomen Hissiurakointi Oy:n kanssa.

Hankinnan arvon arvioidaan olevan 1 200 000 euroa (alv. 0 %) optio-
vuodet mukaan lukien.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Maarit Johansson, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43148

maarit.johansson(a)hel.fi
Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus ylläpitää kohteissaan noin 500 hissiä, joiden huoltotyöt on 
kilpailutettu alueittain kolmessa osassa vuosina 2013 - 2014. Kilpailu-
tukset on suoritettu kolmessa osassa suuren laitemäärän vuoksi, jotta 
huoltoyhtiöllä olisi realistinen mahdollisuus ottaa kohteet haltuun. 

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet on suoritta-
nut hissihuoltojen kilpailutuksen, joka sisältää 197 laitetta. Nyt kilpailu-
tetut laitteet sijoittuvat alueelle 3 ns. keski-pohjoinen-kaakko -alueelle. 
Kyseinen kokonaisuus muodostaa yhden erän/korin suuremmasta ko-
konaisuudesta, joka koostuu kolmesta korista, eikä sitä ole tarkoituk-
senmukaista jakaa enää pienempiin osiin.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää palvelu-
hankintaa koskeva hankintailmoitus ”Hissihuollon kilpailutus, erä 
2/2018, alue 3” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HIL-
MAssa 9.2.2018.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin kaupunkiympäristön toimialan raken-
nukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden käyttämän sähköisen 
tarjouspalvelun internet-sivun osoite, josta sähköisessä muodossa ole-
vat tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien 
noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan on täytettävä ESPD-lo-
makkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoajan 
edellytetään täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja 
velvoitteet, sekä pyydettäessä toimitettava kaikki niitä koskevat todis-
tukset ja selvitykset tai tämän tuli olla liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotetta-
va Kumppani -palveluun ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot olla hankin-
tayksikön saatavilla kyseisestä palvelusta.

Tarjoajalta edellytetään vähintään 500 000 euron liikevaihtoa viimeksi 
vahvistetulta tilikaudelta sekä tarjottavan palvelun kattavaa vastuuva-
kuutusta, jonka vakuutussumma on vähintään 500 000 euroa.

Tarjouspyynnössä on lisäksi asetettu tarjoajille tekniseen suoritusky-
kyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyviä vaatimuksia seuraavasti:
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Tarjoaja on merkitty Turvatekniikan keskuksen Sähkö- ja Hissiurakoitsi-
jarekisteriin ja tarjoajan vastuuhenkilöllä on Turvatekniikan keskuksen 
myöntämä pätevyystodistus.

Tarjoajalla on käytössään varamiesjärjestelmä, joka takaa tehtävien ta-
voitteenmukaisen ja laadullisen lopputuloksen aikaansaamisen mah-
dollisissa sairastumis- tms. häiriötilanteissa. Helsingissä tai sen lähialu-
eella, enintään 45 km säteellä Pasilan rautatieasemasta, olevan kenttä-
henkilöstön määrä katsotaan riittäväksi, jos tarjoajalla on vähintään 5 
kenttähenkilöä, jotka toimivat vähintään neljässä itsenäisesti toimivassa 
huoltopiirissä.

Tarjoajalla on ympärivuorokautinen päivystyspalvelu (24 h) ja päivys-
tyskeskus, jossa työskentelee arkisin klo 7.00 - 18.00 vähintään 2 hen-
kilöä (tai puhelinjärjestelmä ohjaa ruuhkapuhelut toiselle henkilölle) ja 
muuna aikana vähintään 1 henkilö. Vastaanotetut ilmoitukset tulee kir-
jata yhtenäiseen (samaan) rekisteriin.

Tarjoajan laskuista tai niiden liitteistä ilmenee kohde ja kohdenumero, 
ilmoitettu vika, ilmoittajan ja korjausluvan antajan nimi, ilmoitusaika ja 
kohteeseen saapumisaika (kellon aika ja päivämäärä) sekä tehty työ ja 
käytetyt varaosat.

Tarjoajalla on käytössään huoltojen, vikojen ja korjausten reaaliaikai-
nen seurantajärjestelmä, johon tilaajalla tai nimetyllä valvojalla on va-
paa maksuton pääsy tai vastaavat tiedot saadaan pyydettäessä 2 työ-
päivän sisällä. Järjestelmästä tai tiedosta tulee käydä ilmi vastaavat tie-
dot kuin laskuista ja niiden liitteistä on vaadittu.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan, 14.3.2018 klo 10.00, mennessä tarjouksen jätti neljä (4) 
yritystä. 

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen ja tarjousten tarkastus

Kaikkien tarjouksen jättäneiden yritysten tarjoukset täyttivät tarjous-
pyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jos-
ta halvimman hinnan osuus on 100 %. Kokonaistaloudellisen edullisuu-
den määräytyminen hintavertailun perusteella on perusteltu, koska ai-
noastaan tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät yritykset 
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pääsevät mukaan vertailuun ja laatutekijät on huomioitu asetetuissa so-
veltuvuusvaatimuksissa.

Vertailuhinnan laskennassa huomioidaan koko liitteen laitekanta, huol-
to- ja tuntiveloituskustannukset, jotka lasketaan sopimuksen enimmäis-
keston ajalle, joka on neljä (4) vuotta.

-  Huollon vertailuhinnan laskennassa käytetään laitekohtaista keskiver-
tohuoltoaikaa (tuntia/huoltokäynti, sisältäen matka-ajan), joka kerrotaan 
ko. laitteen huoltokäyntien vuosittaisella määrällä ja ilmoitetulla tuntive-
loitushinnalla (sisältäen matkakustannukset ym. tarjouspyynnön mukai-
set kustannukset). Vertailuhinta lasketaan 4 vuodelle. 

-  Laitekohtaisena keskivertohuoltoaikana/huoltokerta käytetään pää-
osin 1,0 tuntia.  

-  Korjaustöiden tuntiveloitushinnan vertailulaskenta-arvona käytetään 
26 tuntia laitetta kohden 4 vuoden aikana.  

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että kilpailutuksen tuloksena on tarkoitus 
solmia huoltosopimus yhden valitun toimittajan kanssa.

Hankintayksikkö on tarkistanut soveltuvuusehdot ja tarjousten vastaa-
vuuden tarjouspyyntöön sekä vertaillut tarjoukset esitettyjen vertailupe-
rusteiden mukaisesti. Kaikki tarjoukset täyttivät kyseiset vaatimukset.

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja sopimus solmitaan ajalle 1.5.2018 
klo 12.00 - 1.5.2021 klo 12.00.

Yksittäisten laitteiden osalta sopimuksen alkamisajankohdissa on eroa-
vaisuuksia.

Sopimusta voidaan jatkaa alkuperäisillä ehdoilla sopimuskauden jäl-
keen enintään yhdellä (1) vuodella. Tilaaja tekee päätöksen option 
käyttöönotosta viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen varsinaisen sopi-
muskauden päättymistä ja ilmoittaa siitä huoltoliikkeelle.

Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailuhintojen vaihteluväli on 
338 907,50 euroa - 446 046,00 euroa (alv. 0 %). Tarjousten hintavertai-
lutaulukko erä 2/2018, alue 3 on liitteenä 1.

Hankintayksikkö esittää, että huoltosopimus tehdään vertailuhinnaltaan 
halvimman tarjouksen jättäneen huoltoliikkeen Suomen Hissiurakointi 
Oy:n kanssa.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
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Lisätiedot
Maarit Johansson, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43148

maarit.johansson(a)hel.fi
Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö_hissihuolto
2 Hissisopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1
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§ 46
Purkutyöt, puitejärjestely 1.4.2018 - 31.3.2020

HEL 2018-002972 T 02 08 03 01

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hylätä KP Rata Oy:n, Sanerkas Oy:n ja Etelä-Suomen Raken-
nus- ja Purkutekniikka Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa teknisen johtajan tekemään purkutöiden puitesopimuk-
set 1.4.2018 - 31.3.2020 seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoit-
tuneiden kahdeksan (8) urakoitsijan kanssa:

- Espoon Express Palvelut Oy
- Uudenmaan Takuurakenne Oy
- City-Air Oy
- Delete Finland Oy
- Siirtopojat Oy
- Asbrak Oy
- Nordhaus Partners Oy
- Helsingin Talosiirto Oy.

Kaupunkiympäristön toimialan tekemien toimeksiantojen yhteenlaske-
tun arvon arvioidaan enimmillään olevan arvonlisäverottomana yhteen-
sä 4 000 000 euroa (alv. 0 %). Em. summassa on huomioitu myös mah-
dollisesti käyttöönotettavat optiovuodet, 1+1. 

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin 
tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. 

Tilaukset puitesopimustoimittajilta tehdään ensisijaisesti puitesopimus-
kilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella. Jos etusijajärjestyk-
sen perusteella ensisijainen puitesopimustoimittaja ei pysty toteutta-
maan tilausta, tilaus tehdään etusijajärjestyksessä seuraavalta puiteso-
pimustoimittajalta.

Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos poikkeaminen on välttämä-
töntä esimerkiksi siitä johtuen, ettei etusijajärjestyksessä ensisijaisella 
puitesopimustoimittajalla ole vaadittua erityisosaamista tai resursseja ti-
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lauksen toteuttamiseen, valitaan kaupungin kannalta puitesopimustoi-
mittajista kokonaistaloudellisesti edullisin. 

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tilaus voidaan perus-
tellusta syystä tehdä etusijajärjestyksestä poiketen sopivimmaksi katso-
tulta puitesopimustoimittajalta.

Koko sopimuskauden ajan ko. puitesopimustöissä hankintayksikkö voi 
järjestää puitesopimustoimittajien kesken minikilpailutuksen (=keven-
netty kilpailutus), kun hankinnan arvo ylittää 60 000 euroa. 

Minikilpailutuksessa Tilaaja toimittaa yhtäaikaisesti hankinnan edelly-
tykset omaaville puitesopimustoimittajille tarjouspyynnön, jolla Tilaaja 
pyytää katto- tai kokonaishintaisia tarjouksia suoritettavista töistä. Ko-
konaishintainen tarjous pyydetään silloin, kun puretaan kokonainen ra-
kennus tai rakennusosa. Valintaperusteena on hinnaltaan halvin vähim-
mäisvaatimukset täyttävä tarjous. Minikilpailutetuissa hankinnoissa 
noudatetaan puitesopimuksen sopimusehtoja.

Poikkeuksena edellä kuvattuun menettelyyn ovat äkilliset ja ennalta ar-
vaamattomat työt (ns. hätätyöt), joista Tilaaja sopii Urakoitsijoiden 
kanssa tapauskohtaisesti. Toimeksiannoista tehdään erilliset kirjalliset 
tilaukset.

Puitesopimus ei velvoita Tilaajaa ostamaan palveluja palveluntuottajal-
ta. Tämä sopimus ei tuota puitejärjestelyyn valituille toimittajille yksinoi-
keutta kaupungin hankkimiin tässä sopimuksessa määriteltyihin palve-
luihin.

Tilaajan työmaille voidaan tilata sopimuskautena ko. toimialan töitä 
myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenettelyillä.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Maarit Johansson, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43148

maarit.johansson(a)hel.fi
Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_purkutyöt

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettely

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Helsingin 
kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyysivät hankintarenkaana tar-
jousta purkutöistä. Molemmat toimialat tekevät omat hankintapäätökset 
asiasta.

Staran tilaamien kaikkien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioi-
daan enimmillään olevan arvonlisäverottomana 10 500 000 euroa. Em. 
summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) 
optiovuotta 1+1.

Kaupunkiympäristön toimialan tilaamien kaikkien toimeksiantojen yh-
teenlasketun arvon arvioidaan enimmillään olevan arvonlisäverottoma-
na 4 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti 
käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta 1+1.

Hankinnan kohde muodostaa kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin ei 
hankintayksikön näkemyksen mukaan ole tarkoituksenmukaista, koska 
yksittäiset hankinnat koostuvat usein eri osista ja tarve koordinoida eri 
osien sopimuskumppaneita voisi vakavasti vaarantaa hankintojen 
asianmukaisen toteuttamisen ja riskinä on jakamisesta syntyvä eri 
osien yhteensopimattomuus.

Staran Rakennustekniikka käytti hankintamenettelynä hankintalain mu-
kaista avointa menettelyä ja hankintailmoitus julkaistiin Internet-osoit-
teessa ”www.hankintailmoitukset.fi” EU-kynnysarvot ylittävänä hankin-
tana 5.12.2017. 

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, josta hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva kil-
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pailutus on perusteltu, koska ainoastaan tarjoajille asetetut soveltu-
vuusvaatimukset täyttävät yritykset pääsevät mukaan vertailuun ja laa-
tutekijät on huomioitu asetetuissa soveltuvuusvaatimuksissa.

Tarjouspyynnössä mainittiin, että puutteellisia tai poikkeavia hintatietoja 
ja omia hinnanmääräytymis- tai muutosehtoja sisältävät tarjoukset hylä-
tään.

Saadut tarjoukset

Tarjouspyyntöasiakirjat urakoitsijat saivat Internet-osoitteessa 
”www.tarjouspalvelu.fi” ja tarjouksen jätti määräaikaan mennessä yh-
teensä yksitoista (11) urakoitsijaa:

- Asbrak Oy
- City-Air Oy
- Delete Finland Oy
- Espoon Express Palvelut Oy
- Etelä-Suomen Rakennus- ja Purkutekniikka Oy
- Helsingin Talosiirto Oy
- KP Rata Oy
- Nordhaus Partners Oy
- Sanerkas Oy
- Siirtopojat Oy
- Uudenmaan Takuurakenne Oy.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen tarkastettiin ehdokkaiden soveltuvuus 
sekä tarkastettiin, täyttävätkö ehdokkaat asetetut vähimmäisvaatimuk-
set. 

Referenssien vähimmäisvaatimuksena vaadittiin, että tarjoajalla tulee 
olla vähintään kolme (3) referenssiä viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta 
ja referenssien vähimmäisvaatimuksena pidettiin työtä, joka sisältää ra-
kennuksen purkutyötä (irtaimiston/kalusteiden purku ei ole riittävä refe-
renssi). Vähintään kahden referenssin on tullut sisältää rakennuksen ki-
viaineista runkopurkua. Tarjoaja on voinut käyttää ilmoittamassaan re-
ferenssikohteessa aliurakoitsijoita, mutta tarjoajan oman työn osuuden 
on tullut olla vähintään 60 % koko työstä. Urakan tai aliurakan arvon on 
tullut olla vähintään 30 000 euroa (alv. 0 %). Urakan arvo voi sisältää 
vain purkutyön osuuden.

Tarjoajan taloudellisen tilanteen vähimmäisvaatimuksena vaadittiin, et-
tä se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään A 
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(tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen 
perusteella vastaavaa tasoa. 

Tarjoajan tuli liittää hakemukseensa Suomen Asiakastieto Oy:n Rating 
alfa -raportti tai, jos tietoja ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteris-
sä, tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viime vuodelta tai muu vastaava selvi-
tys.

Tarjoajat, joiden luokitus ratingluokituksessa on B tai C taikka joiden ta-
loudellisen tilanteen arvioidaan vastaavan em. tasoa, voidaan sulkea 
tarjouskilpailusta. Jos tarjoaja kykenee pyydettäessä esittämään luotet-
tavan selvityksen taloudellisesta tilanteesta, voidaan tarjous hyväksyä 
tältä osin.

KP Rata Oy:n tarjous tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Tarjoajan 
referenssit eivät täytä vähimmäisvaatimusta. Tarjouspyynnön mukai-
sesti referenssiksi hyväksytään työ, joka sisältää purkutyötä. KP Rata 
Oy:n tarjouksessaan esittämässä yhdessä referenssissä ei ole mainittu 
urakan sisällön kuvauksessa referenssin sisältävän purkutyötä.  

Sanerkas Oy:n tarjous tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Tarjoa-
jan referenssit eivät täytä vähimmäisvaatimusta. Tarjouspyynnön mu-
kaisesti referenssiksi hyväksytään työ, joka sisältää purkutyötä. Saner-
kas Oy:n tarjouksessaan esittämissä referensseissä ei ole eritelty pur-
kutöiden osuutta koko urakasta.  

Etelä-Suomen Rakennus- ja Purkutekniikka Oy:n tarjous tulee hylätä 
tarjouspyynnön vastaisena. Tarjoajan referenssit eivät täytä vähim-
mäisvaatimusta. Tarjouspyynnön mukaisesti referenssiksi hyväksytään 
työ, joka sisältää purkutyötä. Etelä-Suomen Rakennus- ja Purkutekniik-
ka Oy:n tarjouksessaan esittämässä yhdessä referenssissä ei ole mai-
nittu urakan sisällön kuvauksessa referenssin sisältävän purkutyötä.  

Määräaikaan mennessä saapuneet hyväksyttävät kahdeksan (8) tar-
jousta ovat tarjouspyynnön mukaisia. 

Staran Rakennustekniikka on asettanut tarjoukset edullisuusjärjestyk-
seen halvimman vertailuhinnan perusteella (liite). Vertailuhinta lasket-
tiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yksikkömäärien ja tar-
jouksen yksikköhintojen perusteella.

Tekninen johtaja esittää, että sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2020 
valitaan kahdeksan (8) puitesopimusurakoitsijaa. Lisäksi hankintaan si-
sältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden optiovuotta. Optioiden käytöstä pää-
tetään yksi (1) vuosi kerrallaan viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen 
voimassa olevan sopimuskauden päättymistä.
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Staran Rakennustekniikka on tarkastanut puitesopimusurakoitsijoiksi 
esitettävien yritysten tilaajavastuulain 1233/2006 5 § tilaajan selvitys-
velvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset sekä to-
dennut niiden olevan hyväksyttäviä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Maarit Johansson, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43148

maarit.johansson(a)hel.fi
Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_purkutyöt

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö_purkutyöt
2 Sopimusluonnos-KYMP purkutyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 42 ja 43 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 44 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 45 ja 46 §:t.
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 21 (25)
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

05.04.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alvnro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.
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Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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