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§ 58
Helsingin kaupunkiympäristön yleisten alueiden ulkotilan toiminta-
välineitä koskeva puitejärjestely sopimuskaudelle 2020 - 2022 (op-
tiokausi 2022 - 2024)

HEL 2020-001715 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
hylkäsi LeikkiSet Oy:n tarjouksen, koska se ei täytä tarjouksen sisällölle 
asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
hyväksyi kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ja oikeutti tek-
nisen johtajan tekemään Helsingin kaupunkiympäristön yleisten aluei-
den ulkotilan toimintavälineitä koskevat puitesopimukset sopimuskau-
delle 2020 - 2022 (optiokausi 2022 - 2024) seuraavien tarjoajien kans-
sa:

 Oy J-Trading Ab
 Kompan Suomi Oy
 Lappset Group Oy.

Puitesopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta 
myöhemmin tehtävien hankintaa koskevien kirjallisten sopimusten alle-
kirjoittamisella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän 
kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan 
saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Puitesopimukset tulevat voimaan aikaisintaan 1.6.2020, ja kun sopi-
mukset on allekirjoitettu. Sopimus päättyy 31.5.2022.

Sopimusta voidaan jatkaa perussopimuskauden jälkeen yhdellä kah-
den vuoden pituisella optiokaudella. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se 
hankintaan sisältyvän optiokauden. Tilaaja tekee päätöksen optiokau-
den käyttöönotosta ennen sopimuskauden päättymistä.

Arvio hankinnan kokonaisarvosta sopimuskaudella optiokaudet mu-
kaan lukien on arvonlisäverottomana noin 1 500 000 euroa. 

Tilaajalla ei ole tuotteisiin minimiostovelvoitetta sopimuskauden aikana.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
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Lisätiedot
Petri Arponen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38955

petri.arponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko
2 Arviointimuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupun-
kiympäristölautakunta
Liite 1
Liite 2

Tilaajat Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan perustiedot

Puitejärjestelyn perusteella tullaan hankkimaan Helsingin kaupunkiym-
päristön toimialan yleisten alueiden ulkotilan toimintavälineitä. 

Hankinta toteutetaan hankintarenkaana, jossa tilaajina ovat Helsingin 
kaupungin kaupunkiympäristön toimiala sekä Helsingin kaupungin ra-
kentamispalveluliikelaitos (STARA).

Hankintarenkaan osapuolet tekevät hankinnasta omat saman sisältöi-
set hankintapäätöksensä ja omat sopimukset. 

Tarjouskilpailulla valitaan kolme yritystä, joiden kanssa tehdään saatu-
jen tarjousten perusteella puitesopimukset 31.5.2022 saakka. Sopi-
muksia on mahdollista jatkaa yhdellä kahden vuoden pituisella optio-
kaudella.  
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Toimintavälineet tullaan puitesopimuskaudella minikilpailuttamaan han-
kekohtaisesti puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Hankintamenettely

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 
13.2.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2020-001715 sekä alkupe-
räisen tarjouspyynnön korjausilmoitukseen 3.3.2020. Helsingin kau-
pungin kaupunkiympäristön toimiala järjesti yhdessä Helsingin kaupun-
gin rakentamispalveluliikelaitos (STARA) kanssa hankintarenkaana tar-
jouskilpailun tarjouspyynnössä määritellyistä Suomen ilmasto-
olosuhteisiin soveltuvista eri ikäryhmille suunnatuista yleisten alueiden 
ulkotilan toimintavälineistä.

Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuk-
sista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. 

Hankinnasta on julkaistu EU-kynnysarvon ylittävää tavarahankintaa 
koskeva ilmoitus 13.2.2020 sähköisessä ilmoituskanavassa 
www.hankintailmoitukset.fi. Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjous-
palvelu.fi -toimittajaportaalin internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakir-
jat olivat kaikkien palveluun rekisteröityneiden noudettavissa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 3.4.2020 mennessä tarjouksen jätti 5 tarjoajaa:

 Oy J-Trading Ab
 Kompan Suomi Oy
 Lappset Group Oy
 LeikkiSet Oy
 Puuha Group Oy.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja täyttää ESPD-lomakkeessa 
vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot.

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoituk-
selliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja 
ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset sekä niiden täyttymisen 
varmistamiseksi vaaditut selvitykset.

Kaikki tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön 
mukaisesti ja täyttävät asetetut soveltuvuusvaatimukset.
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Tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä, hankeohjelmassa ja Helsingin kaupunkikalusteoh-
jeen Helsinki-ilmeen määrittelyssä on esitetty ulkotilan toimintavälineille 
vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyynnössä oli pyydetty lataamaan tarjouksen liitteeksi jokaises-
ta suunnittelualueesta Hankeohjelman vaatimusten mukaiset havain-
nekuvat, ideasuunnitelmat sekä tuotekortit. Hankeohjelmassa kuvattiin, 
mitä tietoja tuotekorttien tulee sisältää: ”Tuotteen esittävä kuva / kuvat. 
Havainnekuvasta tulisi selvitä tuotteen toiminnallisuus sekä soveltu-
vuus tilaan. Yhdestä havainnekuvasta tulee selvitä tuotteen päämitat 
tai kuva voi olla mittapiirustus tuotteesta.”

Tarkastusvaiheessa todettiin, että LeikkiSet Oy:n tarjous on tarjous-
pyynnön vastainen, koska tarjouksesta puuttui vaadittu Aluekeskuksen 
tuotekortti. Lisäksi jokaisesta LeikkiSet Oy:n tuotekortista puuttuivat 
vaaditut tuotteen päämitat. 

Näin ollen LeikkiSet Oy:n tarjous tulee hylätä tarjouspyynnön vastaise-
na.

Kaikkien muiden tarjoajien tarjoukset täyttävät tarjouksen sisällölle ase-
tetut vähimmäisvaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukai-
sia.

Tarjousten vertailu ja sopimustoimittajien valinta

Tarjouspyynnössä on määritelty tarjousten vertailuperusteet. Kokonais-
taloudellisen edullisuuden perusteena on laatu 100 % painoarvolla.

Tarjouksen laadullinen arviointi tehtiin tuotekorttien, ideasuunnitelmien 
ja havainnekuvien pohjalta.  

Arvioinnissa on kaksi kokonaisuutta: Monipuolisuus ja leikkikokemus 
sekä visuaalinen ilme, sopivuus aluetyyppiin ja kaupunkikuvaan.

Tarjouksen arviointi suoritettiin yhdeksän (9) tulostettavan pdf-tiedoston 
perusteella:

1. Suunnitelma, A3-koko, skaalattava pdf-tiedosto (3 eri tiedostoa)
2. Havainnekuva suunnitelma alueesta, A3-koko, pdf-tiedosto (3 eri 

tiedostoa)
3. Tuotekortit, 18 sivua/tuotetta, A4-koko, pdf-tiedosto (3 eri tiedos-

toa).

Arviointi
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Hankeohjelmassa tarjousten laadun pisteytys on määritelty seuraavas-
ti:

Monipuolisuus ja leikkikokemus:

 0 pistettä: Ideasuunnitelmissa ei ole tuotteita kaikista tuoteryhmistä 
tai ideasuunnitelmassa on tuotteita jostakin tuoteryhmästä enem-
män kuin yksi. Ideasuunnitelma ei ole toteutettavissa. Tarjous hylä-
tään.

 5 pistettä: Ideasuunnitelmissa on kaikista tuoteryhmistä tuote. Tuot-
teet eivät ole monipuolisia ja niiden tarjoama leikkikokemus on vält-
tävä. Ideasuunnitelma on toteutettavissa.

 20 pistettä: Ideasuunnitelmissa on kaikista tuoteryhmistä tuote. 
Tuotteet ja niiden tarjoama leikkikokemus on riittävän monipuolista. 
Ideasuunnitelma on toteutettavissa. Ideasuunnitelmassa on toimin-
tavälineitä eri ikäryhmille eli alle 3-vuotiasta aina yli 10-vuotiaisiin on 
tarjolla leikkikokemuksia.

 40 pistettä: Ideasuunnitelmissa on kaikista tuoteryhmistä tuote. 
Tuotteet ja niiden tarjoama leikkikokemus on monipuolista ja tuote-
ryhmien kokonaisuus tuo lisäarvoa leikkikokemukseen. Ideasuunni-
telmassa on toimintavälineitä eri ikäryhmille eli alle 3-vuotiasta aina 
yli 10-vuotiaisiin on tarjolla leikkikokemuksia.

Visuaalinen ilme, sopivuus aluetyyppiin ja kaupunkikuvaan:

 0 pistettä: Tuotteet eivät ole sopivia aluetyyppeihin tai kaupunkiku-
vaan, tai tuotteiden visuaalinen ilme ei täytä vaatimuksia. Ideasuun-
nitelma ei ole toteutettavissa. Tarjous hylätään.

 5 pistettä: Tuotteet ovat sopivia aluetyyppeihin ja kaupunkikuvaan. 
Tuotteiden visuaalinen ilme täyttää vaatimukset. Ideasuunnitelma 
on toteutettavissa.

 20 pistettä: Tuotteet ovat hyvin sopivia aluetyyppeihin ja kaupunki-
kuvaan. Tuotteiden visuaalinen ilme täyttää hyvin vaatimukset. 
Ideasuunnitelma on toteutettavissa.

 40 pistettä: Tuotteet ovat erittäin hyvin sopivia aluetyyppeihin ja 
kaupunkikuvaan. Tuotteiden visuaalinen ilme täyttää erittäin hyvin 
vaatimukset. Ideasuunnitelma on toteutettavissa. 

Sopivuudessa kaupunkikuvaan ja aluetyyppiin tarkastellaan suunnitel-
man luonnetta aluetyyppiin, jonka edustaja kohde on. Kaupunkikuvalli-
sissa arvioissa tarjottua kokonaisuutta peilataan laajemmin Helsingin 
kaupunkikuvaan, jossa ei esimerkiksi hyväksytä tuotesijoittelua tai mai-
nontaa.
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Toimintavälineiden visuaalista ilmettä arvioidaan laatukriteerein. Laa-
tukriteereillä tavoitellaan yhtenäisempää ja tunnistettavaa kaupunkiku-
vaa myös toimintavälineiden osalta. Toimintavälineiden visuaalisen il-
meen laatukriteerit pohjautuvat Helsingin kaupunkikalusteohjeen Hel-
sinki-ilmeen määrittelyihin (Ei väri- ja materiaalimäärityksiä).

Arviointi tehdään tarjouskortin perusteella.

Visuaaliset laatukriteerit osa-alueittain ovat:

 Hillitty: Turhaa koristeellisuutta ei esiinny. Muotokieli on funktionaa-
linen eli toimiva ja tarkoituksenmukainen. Koristeellisuudeksi ei tul-
kita leikkiin liittyviä osia.

 Linjakas: Rakenne on vähistä elementeistä koostuva, selkeälinjai-
nen. Rakenneratkaisut ovat yksinkertaisia ja eleettömiä sekä tarkoi-
tuksenmukaisia.

 Viimeistelty: Viimeistellyn ilmeen luo mm. materiaalien huoliteltu liit-
tyminen toisiinsa.

 Vakuuttava: Tuote on rakenteeltaan ja materiaaleiltaan vakuuttava 
ulkotilan toimintaväline.

Sopivuudesta aluetyyppiin arvioinnissa käytetään soveltuvin osin kau-
punkikalusteohjeen kuvauksia aluetyypeistä. 

Yhteensä tarjoaja voi saada 80 pistettä yhdestä päätuoteryhmästä eli 
yhteensä maksipistemäärä kolmesta päätuoteryhmästä on 240 pistettä. 

Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoista valittu arviointiryhmä ar-
vioi tarjoukset. Arviointiryhmällä on kokemusta leikkialueiden suunnitte-
lusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, joihin ideasuunnitelmaa toteutetta-
vuutta verrataan.

Päätöksen liitteenä olevan laatuvertailun (liite 1) ja arviointimuistion (lii-
te 2) perusteella tarjoajien saamat laadun kokonaispisteet ulkotilan toi-
mintavälineille ovat:

Oy J-Trading Ab 180
Kompan Suomi Oy 120
Lappset Group Oy 160
Puuha Group Oy   90

Sopimuskaudella noudatettava menettely hankinnoissa
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Ulkotilan toimintavälineiden tilaajana voi olla kaupunkiympäristön toi-
miala tai Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos (Stara) tai 
näiden käyttämä sopimusurakoitsija.

Puitesopimuksen ehtojen mukaisesti hankinnat minikilpailutetaan han-
kekohtaisesti puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Minikilpailutuksen vaiheet on määritelty puitesopimuksessa seuraavas-
ti:

1. Toteutettavan hankkeen hankeohjelmassa määritellään suunnit-
telukohteen kaupunkikuvalliset vaatimukset ja kohteen toiminta-
välineiden toiminnalliset vaatimukset.

2. Laadittavan toteutussuunnitelman yhteydessä määritellään toi-
mintavälineiden tuotekriteerit. Tarjouspyynnöstä voi ilmetä mm. 
ehdottomat vaatimukset ja millä perusteella valinta tullaan teke-
mään. Tilaaja lähettää tarjouspyynnön puitesopimustoimittajille.

3. Puitesopimustoimittaja lähettää tarjouksensa tilaajan määritte-
lemän ajan puitteissa. Tarjouksessa tulee noudattaa puitesopi-
muksen ehtoja.

4. Tilaaja valitsee saapuneista tarjouksista parhaan noudattaen 
minikilpailutuksen tarjouspyynnössä täsmennettyä kokonaista-
loudellisen edullisuuden perustetta, valinta- ja vertailukriteereitä 
sekä painoarvoja. Kokonaistaloudellisesti edullisimpana pide-
tään joko hinnaltaan halvinta tai vaihtoehtoisesti hinta-
laatusuhteeltaan parasta tarjousta, jolloin hinnan painoarvo on 
30 - 60 % ja laadun painoarvo 40 - 70 %. Minikilpailutuksessa 
laatu määritellään tapauskohtaisesti, eikä se ole riippuvainen 
puitejärjestelyn perustamisvaiheessa käytetystä laatupisteytyk-
sestä. Laadullisen arvioinnin osatekijöinä voivat olla esimerkiksi 
tuotteen tekniset ominaisuudet, tekninen ratkaisu, soveltuvuus 
kohteeseen, soveltuvuus kaupunkikuvaan, toiminnallisuus tai/ja 
leikittävyys.

5. Tilaaja tiedottaa tarjouskilpailun lopputuloksesta kaikille tarjouk-
sen jättäneille tarjoajille.

6. Tilaaja dokumentoi ja arkistoi materiaalin.
7. Tilaus tehdään valitulta sopimustoimittajalta puitejärjestelyssä 

määriteltyjen sääntöjen ja ehtojen mukaisesti.

Toimivalta
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Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 
(Kylk 21.4.2020 § 220) mukaan kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nukset ja yleiset alueet -jaostolla on hankintavaltuudet yli 1 miljoonan 
euron suuruisiin hankintoihin. Kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nukset ja yleiset alueet -jaosto on näin ollen toimivaltainen päättämään 
hankinnasta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Petri Arponen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38955

petri.arponen(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupun-
kiympäristölautakunta
Liite 1
Liite 2

Tilaajat Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
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