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§ 29
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 valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Jaakko Meret-
niemen ja varatarkastajaksi jäsen Elli Saaren.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 30
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti merkitä tiedoksi.

Kvsto 12.2.2020 § 32

Helsinki Garden, Nordenskiöldinkatu 13:n ja osan Eläintarhan muusta 
alueesta käsittävä asemakaavan muutos (12572)
HEL 2017-007173

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puisto-, 
urheilupuisto-, pysäköinti- ja katualueita sekä maanalaista tilaa a-b-c-d 
-merkityllä alueella koskevan asemakaavan muutoksen 26.3.2019 päi-
vätyn sekä 17.12.2019 ja 4.2.2020 muutetun piirustuksen nro 12572 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Pöytäkirja

Kylk 14.1.2020 § 8

Uudenmaankatu 8-12, asemakaavan muuttaminen (nro 12619) 
HEL 2018-005246 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 14.1.2020 päivätyn 
asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 12619 mukaisena. Asema-
kaavan muutos koskee 5. kaupunginosan (Punavuori) korttelin 88 tont-
tia 29. Lisäksi lautakunta päätti ettei ehdotusta aseteta uudelleen näh-
täville antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet julkisena näh-
tävilläoloaikana saatuihin kannanottoihin ja lausuntoihin. 

Kaavasta ei ole valitettu. Kaupunkiympäristölautakunnan 14.1.2020 § 8 
hyväksymä asemakaavan muutos kuulutetaan voimaan 3.3.2020, voi-
maantulokuulutus ohessa. 

Pöytäkirja

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-02-12_Kvsto_3_Pk/748516BA-0636-C80C-8422-708566100000/Helsinki_Garden_Nordenskioldinkatu_13n_ja_osan_Ela.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Paatos/2020/Kymp_2020-01-14_Kylk_1_Pk/0AE369A1-540C-C31A-8906-6FC26E200005/Uudenmaankatu_8-12_asemakaavan_muuttaminen_(nro_12.pdf
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 31
Kaupunginkanslian työympäristömuutoksen hankesuunnitelman 
hyväksyminen

HEL 2019-002149 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä kaupunginkanslian työympäristömuutoksen 10.2.2020 
päivätyn hankesuunnitelman siten, että kaupunginkanslian tiloissa kes-
kustakortteleissa 30, 31 ja 32 tehtävien toiminnallisten tilamuutosten, 
arvioidulta kokonaislaajuudeltaan 3 500 htm², enimmäishinta on arvon-
lisäverottomana 3 900 000 euroa kesäkuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Reetta Amper, projektinjohtaja, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginkanslian työympäristön kehittäminen, hankesuunnitelma 
10.1.2020

2 Työryhmä
3 Tilahanke ja uudet työtavat
4 Viitesuunnitelmat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen lähtötilanteessa keväällä 2018 käyttäjän laatimassa raportis-
sa todettiin, että kanslian yksiköt ovat hajautuneet erilleen, tilaratkaisut 
ovat vanhentuneita ja tilamuutosten teko on hidasta. Tulossa oli orga-
nisaatiomuutos ja uusia rekrytointeja. Tilamuutosten tavoitteiksi asetet-
tiin uudenlaisten työtapojen ja ketterän tiimityöskentelyn mahdollistami-
nen sekä uutta strategiaa ja organisaatiota sekä kansliatasoisten pro-
sessien kehittämistä tukevat tilaratkaisut. 
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Tämä hankesuunnitelma kokoaa yhdeksi hankekokonaisuudeksi useita 
tilamuutoksia, joista osa on pieniä muutaman huoneen käsittäviä ja osa 
laajempia kokonaisuuksia. Käyttäjän työympäristön kehittäminen on 
jatkuva prosessi, ja käyttäjän organisaatio tarkentaa tilamuutokset ja 
niiden aikataulun erikseen huoneistokohtaisesti.

Tehostamalla toimitilojen tilankäyttöä hanke toteuttaa Helsingin kau-
punkistrategiaan 2017 - 2021 kirjattua tavoitetta parantaa kaupungin 
kokonaistuottavuutta.

Tässä hankesuunnitelmassa esitetyt tilamuutokset vastaavat käyttäjän 
akuutteihin tilatarpeisiin ja samalla pilotoivat myöhempien perusparan-
nusten yhteydessä tehtäviä muutoksia. Keskustakortteleiden hallintora-
kennusten perusparannuksia on suunniteltu toteutettaviksi vaiheittain 
ajanjaksolla 2022 - 2030.

Kaupunginkanslian työympäristön kehittämisryhmä on edustanut käyt-
täjiä hankesuunnitelman laadinnassa. 

Lausunnot

Kaupunginkanslia on 2.3.2020 antanut hankesuunnitelamasta puolta-
van lausunnon. Kaupunginkanslian työsuojelupäällikkö ja työsuojeluval-
tuutettu ovat edustettuina käyttäjän työympäristön kehittämisryhmässä. 
Työsuojelu antaa tarpeen mukaan lausuntoja osahankkeista. Kaupun-
ginmuseolta pyydetään suunnitelmavaiheessa hyväksyntä ja tarvittaes-
sa lausunto. Lausunnoissa esitetyt näkökohdat otetaan jatkosuunnitte-
lussa huomioon.

Hankkeen laajuus

Tilamuutosten laajuus on arvioitu noin 3 500 huoneistoneliöksi. Suu-
rimmat yhtenäiset tilamuutokset, yhteensä noin 1 854 htm², on suunni-
telmassa esitetty Apteekintalon (korttelissa 31) ja Uschakoffin talon 
(korttelissa 32) 2. ja 3. kerroksiin. Kaupungintalokortteliin (kortteli 30) 
on suunniteltu useita pienempiä muutoksia, jotka ovat yhdessä noin 
1 000 htm². Hankkeen laajuuteen sisältyvät lisäksi Kluuvin virastotalon 
pihasiivessä tehtävät sekä kanslian tilojen myöhemmin määriteltävät 
muutokset.

Hankkeen rakentamiskustannukset

Hankkeen enimmäiskustannus on arvonlisäverottomana 3 900 000 eu-
roa (1 114 euroa/tm²) kesäkuun 2019 kustannustasossa.

Tilakustannus käyttäjälle



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2020 6 (32)
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/3
19.03.2020

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 Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Tilahankkeiden käsittelyohjeen (Khs 14.12.2015) mukaisesti suunnitel-
lulle noin 3 500 htm² kokonaislaajuudelle määritelty lisävuokra on kes-
kimäärin noin 4,7 euroa/htm². Lisävuokra määritellään osahankkeille 
aina huoneistokohtaisesti.

Rahoitus

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020 - 2029 hankkeen suunnittelulle ja 
toteutukselle on varattu 4 500 000 euroa vuosille 2019 - 2021.

Väistötilat

Väistömuutot toteutetaan kanslian olemassa olevissa tiloissa vaiheit-
tain, joten lähtökohtaisesti väistötiloja ei tarvita. 

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hanke toteutetaan vaiheittain vuosina 2019 - 2022, ja käyttäjän organi-
saatio tarkentaa tilamuutokset ja niiden aikataulun aina erikseen huo-
neistokohtaisesti.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Reetta Amper, projektinjohtaja, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginkanslian työympäristön kehittäminen, hankesuunnitelma 
10.1.2020

2 Työryhmä
3 Tilahanke ja uudet työtavat
4 Viitesuunnitelmat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Rakennetun omaisuuden hallinta

Päätöshistoria
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Keskushallinto Kaupunginkanslia 2.3.2020

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 19.02.2019 § 
6
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§ 32
Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus, Myllypuron terveysase-
man toiminnallinen muutos, hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2019-013283 T 10 06 00

Kiinteistökartta 107/679504, Pysyvä rakennustunnus 55788

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen Myllypu-
ron terveysaseman toiminnallisen muutoksen 4.3.2020 päivätyn han-
kesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 2 349 brm² ja 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
2 050 000 euroa 1/2020 kustannustasossa ehdolla, että sosiaali- ja ter-
veystoimiala antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Merja Ikonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 22010

merja.ikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Myllypuron THK tarveselvitys ja hankesuunnitelma 4.3.2020
2 LIITTEET 1-4 Myllypuron THK

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus on sosiaali- ja terveystoimia-
lan palveluverkkosuunnitelmassa vuoteen 2030 esitetyn toimintamallin 
mukainen terveys- ja hyvinvointikeskus, joka tarjoaa idän alueella sosi-
aali- ja terveyspalveluja koottuna keskitetysti samaan toimintapistee-
seen.

Hankkeessa tehdään nykyisellä Myllypuron terveysasemalla sosiaali- ja 
terveystoimialan terveys- ja hyvinvointikeskus-toimintamallin edellyttä-
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mät toiminnalliset muutostyöt. Muokatut tilat mahdollistavat uuden kon-
septin mukaisen työskentelyn ja tilankäyttöperiaatteen noudattamisen. 

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma, joka koskee Myllypuron terveys-
aseman toiminnallisia muutostöitä, on laadittu rakennukset ja yleiset 
alueet – palvelukokonaisuuden ja sosiaali- ja terveystoimen tilapalvelu-
jen yhteistyönä.

Esittelijän perustelut

Terveys- ja hyvinvointikeskus

Sosiaali- ja terveystoimialan palveluverkkosuunnitelman mukaan Hel-
sinkiin suunnitellaan kuusi terveys- ja hyvinvointikeskusta (THK). Myl-
lypuron THK on idän alueelle sijoittuva toinen terveys- ja hyvinvointi-
keskus Vuosaaren THK:n lisäksi.

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksessa tuotetaan jatkossa ter-
veysasemapalveluja, psykiatria- ja päihdepalveluja, nuorten ja aikuisten 
sosiaalipalveluja, aikuisten kuntoutuspalveluja (fysio- ja toimintatera-
pia), suun terveydenhuollon palveluja, ikääntyneiden palvelu-ohjausta, 
vammaispalveluja sekä tukipalveluja (esim. laboratoriopalveluja). Pal-
velut ovat pääasiassa aikuisväestölle suunnattuja. Osa palveluista tuo-
tetaan myös lapsille, nuorille ja ikääntyneille.

Myllypuron terveysasema

Myllypuron terveysasema sijaitsee Myllypuron kaupunginosassa liiken-
teellisesti hyvin saavutettavissa metroaseman välittömässä läheisyy-
dessä osoitteessa Jauhokuja 4. Myllypuron terveysaseman rakennus 
on valmistunut 2011 ja sen on suunnitellut arkkitehti Kari Palaste, arkki-
tehtitoimisto VPL Arkkitehdit Oy. Betonirunkoisessa rakennuksessa on 
neljä kerrosta ja kellarikerros, jossa sijaitsee pysäköintihalli.  Rakennus 
järjestelmineen on suunniteltu ja toteutettu muuntojoustavaksi. Raken-
nuksen nykyinen laajuus on 12 234 brm² ja 6 030 htm² eikä siihen tule 
muutoksia hankkeessa.  

Toiminnallisen muutoksen hankesuunnitelma

Nykyisten tilojen järjestelyjä ja toimintojen sijoittelua muutetaan ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksen tilakonseptin mukaisesti. Tilankäytön pe-
riaatteet perustuvat yhteiskäyttöisiin vastaanottohuoneisiin, moni-
käyttöisiin ryhmätiloihin ja yhteisiin taustatyöskentelytiloihin sekä hiljai-
sen työn ja puhelintyön huoneisiin. Paikallisia tilamuutoksia, laajuudel-
taan yhteensä 2 349 brm², tehdään rakennuksen kaikissa kerroksissa. 
Nykyinen tilarakenne säilyy pääosin ennallaan. 
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Uutta palvelukonseptia noudattaen 1., 2. ja 3.kerroksiin täydennetään 
ja muokataan asiakkaiden aulapalvelu- ja palvelutarpeen arvioinnin tilo-
ja. Puhelinpalvelujen takaisinsoittotilat toteutetaan 1.kerroksen nykyisiin 
kokoustiloihin. Uusia kokous- ja ryhmätiloja toteutetaan 4.kerrokseen 
muualle siirtyvien kotihoidon tilojen paikalle. Kaikkiin kerroksiin sijoite-
taan taustatyötiloja kirjallista työskentelyä ja ns. hiljatiloja keskittymistä 
vaativaa työtä varten. Nykyisten vastaanottohuoneiden varustusta 
muutetaan sosiaalityön asiakastyön tarpeiden mukaiseksi. 

Taloteknisiin järjestelmiin tehdään tilajärjestelyjen ja lisääntyvän käyttä-
jämäärän edellyttämät muutokset. Av- ja tilaturvallisuusjärjestelmät päi-
vitetään muutosten mukaisesti.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017 - 2021 kohdan 3 
”Uudistuvat palvelut” seuraavia tavoitteita: 

- ”Palvelujen uudistamista jatketaan ja huolehditaan saavutettavuudes-
ta, monialaisesta osaamisesta, yhden luukun periaatteen vahvistami-
sesta ja erilaisten asukasta lähellä olevien työmuotojen kehittämisestä.”

- ”Helsinki rakentaa sote-palveluja, jotka helsinkiläiset haluavat valita. 
Riippumatta sote-uudistuksen etenemisestä Helsinki kehittää palveluita 
ja niiden saatavuutta.” 

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset 
kustannustasossa 1/2020   RI 104,5; THI 198,5 ovat arvonlisäverotto-
mana yhteensä 2 050 000 euroa (873 euroa/brm²).

Tilakustannus

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden 
(Khs 14.12.2015) mukaan määritelty määräaikainen lisävuokra on ar-
violta noin 3,28 euroa/htm²/kk, noin 19 795 euroa/kk ja noin  237 539 
euroa/v 3 % korolla ja 10 vuoden poistoajalla.

Toiminnallisten muutostöiden valmistumisen jälkeen kohteen arvioitu 
yhteenlaskettu tilakustannus sisältäen määräaikaisen lisävuokran
10 vuodelle ja nykyisen vuokran on noin 23,53 euroa/htm²/kk, noin 
141 903 euroa/kk ja noin 1 702 840 euroa/v.  

Rahoitus
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Hankkeen toteutuksen edellyttämä 2,05 miljoonan euron rahoitustarve 
otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Väistötilat

Hankkeelle ei tarvita erillisiä ole väistötiloja. Muutostyöt tehdään vai-
heittain ja toiminta väistää rakennuksen sisällä.

Aikataulu ja toteutus

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

- toteutussuunnittelu             1/2020 - 2/2020

- rakentamisen valmistelu     2/2020 - 3/2020

- rakentaminen                     3/2020 - 8/2020.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Merja Ikonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 22010

merja.ikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Myllypuron THK tarveselvitys ja hankesuunnitelma 4.3.2020
2 LIITTEET 1-4 Myllypuron THK

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Sosiaali ja terveystoimi
Rakennetun omaisuuden hallinta
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Ratkaistava tässä kokouksessa

§ 33
Väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukäyttöön osoitteessa Hete-
niityntie 4, vuokrahankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2020-003095 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä osoitteeseen Heteniityntie 4 sijoittuvan, tilaelementeis-
tä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 19.3.2020 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on  450 brm² 
ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 099 000 euroa 
tammikuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutus-
lautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 19.3.2020 Heteniityntie 4
2 Tilaohjelma ja tarvekuvaus Vuoniityn pk lisätilat 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan Vuoniityn peruskoulu 
tarvitsee lisätiloja 8/2020 lähtien viideksi vuodeksi Vuosaaren alueella. 
Hanke vastaa kiireelliseen lisätilatarpeeseen ja toteutetaan vuokraa-
malla väliaikainen siirtokelpoinen tilaelementtiratkaisu 60 kuukauden 
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ajalle. Tontilla tullaan toteuttamaan Vuoniityn peruskoulun peruskorjaus 
ja laajennus vuosina 2024 - 2026. Lisätilat sijoitetaan huomioiden lopul-
lisen laajennuksen sijoittuminen tontilla. Vuosaaren alueella on käyn-
nissä useita asemakaavamuutoksia tavoitteena tiivistää kaupunkira-
kennetta. Vuoniityn peruskoulun oppilasmäärä on kasvanut  20.9.2018 
- 20.9.2019 noin 80 oppilaalla. Heteniityntie 4 on yksi Vuoniityn perus-
koulun toimipakoista ja oppilaat tulevat kouluun Vuoniityn peruskoulun 
oppilaaksiottoalueelta.

Koska tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaan pääomitettu kokonais-
summa on yhteensä 1 045 469 euroa, hankkeesta päättää rakennusten 
ja yleisten alueiden jaosto.

Lausunnot

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus on pyytänyt hanke-
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 450 brm², 375 htm², 300 hym².

Kustannukset

Kustannusarvion 24.2.2020 mukaan hankkeen kokonaiskustannus ar-
vonlisäverottomana on yhteensä 1 099 000 euroa kustannustasossa 
1/2020 (RI 104,5; THI 198,5).  

Kokonaiskustannus sisältää paviljongin vuokrakustannuksen suunnitel-
lun 60 kuukauden ajan, mikä on arvonlisäverottomana yhteensä  
399 000 euroa (17,73 euroa/htm²/kk). Lisäksi kokonaiskustannus sisäl-
tää investointikustannuksia yhteensä 700 000 euroa. Investointikustan-
nuksiin sisältyvät rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanra-
kennustyöt, pihan toteutus, tontin ulkopuoliset kaivutyöt, rakennuttajan 
erillishankinnat, lisä- ja muutostyövaraus sekä rakennuspaikan ennal-
listaminen.  

Tilakustannus käyttäjälle

Lisätilahankkeen arvioitu tilakustannus käyttäjälle on määritelty tila-
hankkeiden käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan. 

Tilakustannus käyttäjälle on 55,28 euroa/htm²/kk, 20 730 euroa/kk. 
Tästä tilaelementtien vuokrakustannus kaupunkiympäristön toimialalle 
on 17,73 euroa/htm²/kk, investointikustannusten perusteella laskettu li-
sävuokra 33,54 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 4,01 euroa/htm²/kk. Ti-
lakustannuksen perusteena on 375 htm². 
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Arvioitu tilakustannus käyttäjälle 60 kuukauden ajalta on yhteensä 
1 243 820 euroa. 

Hankkeen rahoitus

Tilaelementtitoimittajalle maksettava vuokra rahoitetaan käyttötalous-
määrärahoista. Investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talon-
rakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoite-
tuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista. Hankkeelle on varat-
tu 700 000 euroa talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa vuo-
sille 2020 - 2029.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala hankkii tilat vuokraa-
malla ja vuokraa ne edelleen käyttäjälle. Tilojen toimittaja vastaa ra-
kennuksen rakennusteknisestä kunnosta. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelut.

Hanke on tavoitteena toteuttaa siten, että tilat ovat käytettävissä 
13.8.2020.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 19.3.2020 Heteniityntie 4
2 Tilaohjelma ja tarvekuvaus Vuoniityn pk lisätilat 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rakennetun omaisuuden hallinta
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Ratkaistava tässä kokouksessa

§ 34
Mäkipellontie 19, vuokrattava väliaikainen tilaelementtiratkaisu kou-
lukäyttöön, hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2020-003097 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä osoitteeseen Mäkipellontie 19 sijoittuvan, tilaelemen-
teistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 9.3.2020 päivä-
tyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
1 118 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 2 416 940 euroa joulukuun 2019 kustannustasossa ehdolla, että 
kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan 
lausunnon. 

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 2821P21389 Pohjois-Haagan a-a Väistöilat Hankesuunnitelma 
9.3.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pohjois-Haagan ala-asteen perusparannus ja laajennus toteutetaan 
6/2020 - 12/2021 ja Hoplaxskolan (Isonnevantie 22) perusparannus ja 
laajennus toteutetaan 1/2022 - 6/2023, jolloin molemmille kouluille tar-
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vitaan väistötiloja. Väistötilat hankitaan vuokraamalla siirtokelpoisista ti-
laelementeistä koostuva paviljonki 36 (18+18 kk) kuukauden ajalle. 

Pohjois-Haagan ala-asteen perusparannuksen ja laajennuksen hanke-
suunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuuston päätöksellä 
14.02.2018 § 37 ja Gymnasiet Lärkan/ Hoplaxskolan perusparannuk-
sen ja laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhalli-
tuksen päätöksellä 2.3.2020 § 143.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan tilat tarvitaan aluetta 
palvelevaksi lisätilaksi vuoden 2023 kesäkuun alusta alkaen seuraavan 
24 kuukauden ajan. 

Koska tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaan pääomitettu kokonais-
summa on yhteensä 2 276 650 euroa (diskontattu hinta), hankkeesta 
päättää rakennusten ja yleisten alueiden jaosto.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 1 118 brm², 994 htm², 802 hym².

Kustannukset

Kustannusarvion 4.3.2020 mukaan hankkeen kokonaiskustannus 
(HKA) arvonlisäverottomana on yhteensä 2 416 940 euroa kustannus-
tasossa 1/2020 (RI 104,5; THI 198,5).  

Kokonaiskustannus sisältää paviljonkitoimittajalle maksettavan vuokran 
suunnitellun 60 kuukauden ajalle (17,60 euroa/htm²/kk, 994 htm²), mikä 
on arvonlisäverottomana yhteensä 1 046 940 euroa. Lisäksi kokonais-
kustannus sisältää investointikustannuksia yhteensä 1 370 000 euroa. 
Investointikustannuksiin sisältyvät rakennuttamis- ja suunnittelukustan-
nukset, maanrakennustyöt, pihan toteutus, tontin ulkopuoliset kaivutyöt, 
rakennuttajan erillishankinnat, lisä- ja muutostyövaraus sekä rakennus-
paikan ennallistaminen.  

Tilakustannus käyttäjälle

Väistötilakäytön tilakustannus käyttäjälle sisältyy väistötilaa tarvitsevan 
hankkeen tilakustannusarvioon ja siitä on päätetty ko. hankkeen han-
kesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala maksaa väistötiloihin sijoittumisen ajan nykyisten tilojen 
vuokran suuruista vuokraa. 

Lisätilakäytön tilakustannus käyttäjälle on 46,90 euroa/htm²/kk, 
46 619 euroa/kk. Tästä tilaelementtien vuokrakustannus KYMP:lle on 
21,4 euroa/htm²/kk, investointikustannusten perusteella laskettu lisä-
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vuokra 24,77 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 4,01 euroa/htm²/kk. Tila-
kustannuksen perusteena on 994 htm². 

Lausunnot

Lisätilakäytön osalta rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
on pyytänyt hankesuunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta.

Hankkeen rahoitus

Kaupunginvaltuuston 28.1.2019 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 
2019 hanke sisältyy vuosina 2019 - 2021 toteutettaviksi suunniteltuihin 
vuokra- ja osakohteisiin. 

Tilaelementtien vuokrakustannus maksetaan käyttötalousmäärärahois-
ta. 

Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista 
kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelut.

Hanke on tavoitteena toteuttaa siten, että tilat ovat käytettävissä 
7/2020.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 2821P21389 Pohjois-Haagan a-a Väistöilat Hankesuunnitelma 
9.3.2020

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rakennetun omaisuuden hallinta
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§ 35
Raivaus- ja siivoustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

HEL 2019-013015 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa teknisen johtajan tekemään raivaus- ja siivoustöiden 
puitesopimukset 1.4.2020 - 31.3.2022 seuraavien tarjouskilpailussa 
parhaiten sijoittuneiden kuuden (6) urakoitsijan kanssa:

1. Siskon Poika Oy
2. TAF-Clean Oy
3. Uudenmaan Takuurakenne Oy
4. Siskon Siivous Oy
5. City-Air Oy
6. Beretta Palvelut Oy.

Kaupunkiympäristön toimialan hankinnan yhteenlasketun arvon arvioi-
daan enimmillään olevan arvonlisäverottomana yhteensä 7 000 000 eu-
roa (alv. 0 %). Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyt-
töönotettavat kaksi (2) optiovuotta, 1+1. Kyseessä on tilaajan optio. Ti-
laaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvaa optiokautta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %.

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

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

maarit.johansson(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31851

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

jari.kitunen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Vertailuhintataulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupun-
kiympäristölautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Helsingin 
kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyysivät tarjousta raivaus- ja 
siivoustöistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäristön toimia-
lan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Hankinta tehdään em. hankintayksiköiden muodostamana hankinta-
renkaana.

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.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2022 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2022 saakka.

Hankintarenkaan tekemien toimeksiantojen yhteenlasketun kokonai-
sarvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana yhteensä 17 000 000 
euroa. Kaupunkiympäristön toimialan hankinnan yhteenlasketun arvon 
arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 7 000 000 euroa. Em. sum-
massa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) op-
tiovuotta.

Hankintamenettely
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Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää rakennusu-
rakkaa koskeva hankintailmoitus ”Raivaus- ja siivoustyöt, puitejärjestely 
2020 - 2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HIL-
MAssa 19.12.2019.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internetosoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan on täytettävä ESPD-
lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoa-
jan edellytetään täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset 
ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toi-
mitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai 
tämän tulee olla liittynyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani -
palveluun ja tilaajavastuulain mukaisten tietojen olla hankintayksikön 
saatavilla kyseisestä palvelusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluoki-
tuksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen 
tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava ar-
voltaan vähintään 10 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden on ol-
tava vähintään 60 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka 
sisältää rakennustyömaan raivaus- ja siivoustöitä.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset
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Määräaikaan 21.1.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti yksitoista 
(11) yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yk-
sikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Hankinnan kohteeseen kuuluvien töiden tilausmenettely

Tilaukset puitesopimustoimittajilta tehdään ensisijaisesti puitesopimus-
kilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella. Jos etusijajärjestyk-
sen perusteella ensisijainen puitesopimustoimittaja ei pysty toteutta-
maan tilausta, toimeksiantoa koskeva kattohintatarjous pyydetään etu-
sijajärjestyksessä seuraavalta puitesopimustoimittajalta.

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

Tiedot tarjolla olevasta urakasta toimitetaan urakoitsijalle joko puheli-
mitse tai sähköpostitse kattohintatarjouksen tekemistä varten. Urakoit-
sijan on vastattava viipymättä ottaako se urakan tehdäkseen vai ei, il-
moitus on sitova. Vastauksen puuttuminen tulkitaan kielteiseksi vas-
taukseksi.

Poikkeuksena edellä kuvattuun menettelyyn ovat äkilliset ja ennalta ar-
vaamattomat työt (ns. hätätyöt), joista tilaaja sopii urakoitsijoiden kans-
sa tapauskohtaisesti. Toimeksiannoista tehdään erilliset kirjalliset ti-
laukset.

Yksittäisiä työtilauksia tullaan tekemään vain niiltä urakoitsijoilta, joiden 
tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on sopimuskaudella toimitettu ti-
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laajalle tai ne ovat tilaajan saatavilla sopimuksen kohdan Urakoitsijalta 
vaadittavat asiakirjat ja selvitykset mukaisesti.

Urakoitsija ei voi ilman perusteltua syytä kieltäytyä vastaanottamasta 
työtilausta.

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

Tilaajalla ei ole määräostovelvoitetta. Muissa asiakirjoissa mahdollisesti 
esitetyt hankintavolyymit ovat vain arvioita, eivätkä ne ole tilaajaa sito-
via. Puitesopimus ei tuota toimittajalle yksinoikeutta tuottaa tilaajalle 
sopimuksen kattamia töitä.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 2 
momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa koske-
vat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 4 
- 10 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan kuusi (6) toimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. Siskon Poika Oy
2. TAF-Clean Oy
3. Uudenmaan Takuurakenne Oy
4. Siskon Siivous Oy
5. City-Air Oy
6. Beretta Palvelut Oy.

Päätöstoimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy rajat, joiden mukaan viranomainen 
päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luvun 1 §:n 3 mo-
mentin 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (15.5.2018 
§ 243) mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaostolla on yleishankintavaltuus yli yhden (1) miljoonan euron 
hankinnoissa. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaosto on näin toimivaltainen päättämään hankinnasta.
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Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

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

maarit.johansson(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31851

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

jari.kitunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailuhintataulukko

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Raivaus- ja siivoustyöt Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupun-
kiympäristölautakunta
Liite 1

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 27.02.2020 § 19
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 29 ja 30 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 31, 32, 33 ja 34 §:t.

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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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 35 §.
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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 vas-
taanottajan 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)
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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 vas-
taanottajan 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 voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

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.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

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 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu
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Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaosto

Risto Rautava
puheenjohtaja

Eija Höhl
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jaakko Meretniemi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 25.03.2020.


