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§ 112
Paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelujen puitejärjeste-
ly 2020 - 2022

HEL 2020-008105 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa teknisen johtajan tekemään kaupunkiympäristön toi-
mialan käyttöön tulevat paloturvallisuussuunnittelu- ja -
asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyä koskevat puitesopimukset 
31.10.2022 saakka jäljempänä mainituin ehdoin edullisuusjärjestykses-
sä seuraavien kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnei-
den yritysten kanssa: 

1. Paloässät Oy
2. Paloff Insinööritoimisto Oy
3. Sweco Talotekniikka Oy
4. Ramboll Finland Oy
5. L2 Paloturvallisuus Oy
6. Ryhmittymä Sampel Oy - Venttiseiska Oy

Puitesopimus tulee voimaan aikaisintaan 1.11.2020 ja, kun sopimus on 
allekirjoitettu. Kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja allekirjoit-
taa sopimukset aikaisintaan, kun hankintalain mukainen odotusaika on 
kulunut ja hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus päättyy 
31.10.2022. Hankintaan sisältyy lisäksi mahdolliset kaksi (2) optiovuot-
ta, yksi (1) vuosi kerrallaan. Sopimuksen enimmäiskesto on 2+1+1 
vuotta.

Kaupunkiympäristön toimialan hankinnan yhteenlasketun kokonaisar-
von arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 6 000 000 euroa. Em. 
summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) 
optiovuotta, 1+1. Kyseessä on tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyn-
tääkö se hankintaan kuuluvia optiovuosia.

Tilaaja ei sitoudu tilaamaan puitesopimuksen sisältämiä palveluja.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi
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Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458
sakari.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupun-
kiympäristölautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Puitesopimukseen perustuvat hankinnat

Tätä hankintaa koskevan puitejärjestelyn piiriin kuuluvien toimeksianto-
jen kohteina ovat pääasiassa Helsingin kaupungin omistamiin julkisiin 
rakennuksiin (mm. sosiaali- ja terveystoimen, opetustoimen, varhais-
kasvatuksen, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen rakennukset sekä 
toimisto- ja liikerakennukset) kohdistuvien peruskorjaus- ja uudisraken-
nushankkeiden paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelut sekä 
muut palotekniset asiantuntijatehtävät.

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 puitesopimukset 31.10.2022 saakka. Tarjoukset 
annetaan kiinteinä yksikköhintoina 31.10.2022 saakka.

Kaupunkiympäristön toimialan hankinnan yhteenlasketun kokonaisar-
von arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 6 000 000 euroa. Em. 
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summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) 
optiovuotta, 1+1.

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 ”Paloturvallisuussuunnittelu- ja -
asiantuntijapalvelujen puitejärjestely 2020 - 2022” TEM:n ylläpitämässä 
sähköisessä ilmoituskanava HILMAssa 30.6.2020.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin kaupunkiympäristön toimialan käyt-
tämän sähköisen tarjouspalvelun internet-sivun osoite, josta sähköi-
sessä muodossa olevat tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palve-
luun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena on, 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 konsulttivastuuvakuutusta.

Tarjoajalta edellytetään päivittäistä projektinhallinta- tai työajanseuran-
taohjelmaa tai -järjestelmää, josta käy ilmi päivittäiset työtunnit ja -
tehtävät sekä toteutuneet työtunnit kuukausitasolla arvioituun tuntimää-
rään verrattuna.

Tarjoajan on valvottava oman työvoimansa osaamista ja työsuoritusta 
sekä työtuloksen vaatimuksenmukaisuutta. Tarjoukseen on liitettävä 
kuvaus tarjoavan yrityksen laadunvarmistusmenettelystä.

Tarjoajalla on oltava käytössään yleisten tietomallivaatimusten (YTV 
2012) mukaisen tietomallin tuottamiseen tarvittava ohjelmisto ja laitteis-
to. Tarjoaja hallitsee rakennusalan yleisen IFC-tiedostomuodon tiedon 
siirtämistä ja mallien yhdistämistä varten. Tarjoajalla on oltava valmius 
käyttää BEM-projektipankkia.
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Tarjoajan tulee nimetä tilaajan hankkeisiin kaksi (2) vastuullista suun-
nittelijaa, joilla on edellytykset toimia vaativuusluokitukseltaan vaativan 
paloturvallisuussuunnittelutehtävän vastuullisena suunnittelijana. Mo-
lempien nimettyjen vastuullisten suunnittelijoiden tulee täyttää seuraa-
vat vaatimukset:

-  paloturvallisuussuunnittelusta voimassa oleva FISE:n myöntämä vä-
hintään vaativa- tai A-vaativuusluokituksen pätevyys tai vaihtoehtoisesti 
henkilön tulee täyttää seuraavat koulutusvaatimukset, joista on toimitet-
tava todistukset: rakennus- tai muun soveltuvan tekniikan alan diplomi-
insinöörin tai insinöörin (ylempi AMK) tai insinöörin (AMK) tutkinto tai 
rakennus- tai konetekniikan insinöörin tutkinto. Näihin tutkintoihin rin-
nastetaan paloturvallisuussuunnittelussa myös arkkitehdin tutkinto, ra-
kennussuunnittelun ylempi AMK-tutkinto, rakennusarkkitehti (AMK) -
tutkinto, rakennusarkkitehdin tutkinto. Tutkintoon tai sitä täydentäviin 
opintoihin on sisältynyt rakennustekniikkaan, talonrakentamiseen, ra-
kenteelliseen paloturvallisuuteen tai turvallisuustekniikkaan liittyviä 
opintoja vähintään 30 op, joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) alo-
jen opintosuorituksia: rakennustekniikka tai talonrakentaminen (vähin-
tään 9 op), palo- ja turvallisuustekniikka (vähintään 9 op), riskienhallinta 
ja talotekniset järjestelmät.

-  oltava referensseinä kolme (3) toimeksiantoa, joiden suunnitteluteh-
tävä on valmistunut vuonna 2017 tai sen jälkeen ja joissa nimetty hen-
kilö on toiminut vaativan (tai aiemman A-vaativuusluokituksen) tai poik-
keuksellisen vaativan (tai aiemman AA-vaativuusluokituksen) palotur-
vallisuussuunnittelutehtävän vastuullisena suunnittelijana.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan, 31.8.2020 klo 9.00, mennessä tarjouksen jätti seitsemän 
(7) yritystä.  

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Avauspöytäkirja on nähtävänä kaupunkiympäristön toimialan Työpa-
jankatu 8:n toimitiloissa.

Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen ja tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusehtojen täyttymisen ja tar-
jousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastuksen yhteydessä todet-
tiin, että kaikki tarjoukset täyttivät asetetut vaatimukset.

Tarjouspyyntö on nähtävänä kaupunkiympäristön toimialan Työpajan-
katu 8:n toimitiloissa.
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Tarjousten vertailu

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

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Tarjouksen vertailuhinta muodostuu hankittavalla määrillään (h) kerrot-
tujen SKOL-luokkien 01 (2h), 02 (2h) ja 03 (1h) tuntiveloitushintojen 
summasta.

Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteessä 1.

Puitesopimukseen perustuvat toimeksiannot

Sopimustoimittajilta tilattavat euromääräiset summat jakaantuvat vertai-
lutaulukon vertailupisteiden mukaan prosenttisuhteisesti seuraavasti: 
sopimustoimittajan vertailupisteet / kaikkien sopimustoimittajien yhteen-
lasketut vertailupisteet * 100 %. Tilattujen toimeksiantojen todellinen 
prosenttisuhde voi vaihdella +- 5 prosenttia.

Puitesopimus ei velvoita tilaajaa ostamaan palveluja sopimustoimittajil-
ta eikä tilaaja sitoudu mihinkään hankintamääriin. Tämä sopimus ei 
tuota puitejärjestelyyn valituille sopimustoimittajille yksinoikeutta kau-
pungin hankkimiin tässä sopimuksessa määriteltyihin palveluihin.

Puitesopimuskumppanien valinta

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valitaan 4 - 6 
sopimustoimittajaa.

Esitetään, että paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelujen 
puitejärjestelyn piiriin valitaan kuusi (6) toimittajaa. 

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. Paloässät Oy
2. Paloff Insinööritoimisto Oy
3. Sweco Talotekniikka Oy
4. Ramboll Finland Oy
5. L2 Paloturvallisuus Oy
6. Ryhmittymä Sampel Oy - Venttiseiska Oy
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Toimivalta

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.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi
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