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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
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