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§ 102
Teknisen johtajan 28.6.2022 (§ 117), 29.6.2022 (122 §, 123 §), 
25.8.2022 (151 §) tekemien päätösten saattaminen kaupunkiympäris-
tölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle tiedoksi

HEL 2022-007035 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti merkitä tiedoksi seuraavat teknisen johtajan hallintosäännön lu-
vun 20, § 8:n mukaisesti poikkeustilanteessa, kaupungin edun vaaties-
sa tekemät rakennusten ja yleisten alueiden jaoston toimivaltaan kuu-
luvat hankintapäätökset:

Tekninen johtaja 28.6.2022 § 117

Lastenpäiväkoti Nuotti, uudisrakennuksen kokonaisurakoitsijan valinta
HEL 2022-005380

Pöytäkirja

Tekninen johtaja 29.6.2022 § 122

Päiväkoti Sompasaaren uudisrakennuksen kokonaisurakoitsijan valinta
HEL 2022-008294

Pöytäkirja

Tekninen johtaja 29.6.2022 § 123

Hyvösen lastenkodin uudisrakennuksen kokonaisurakoitsijan valinta
HEL 2022-008295

Pöytäkirja

Tekninen johtaja 25.8.2022 § 151

Päiväkoti Vanhaisen uudisrakennus, kokonaisurakoitsijan valinta
HEL 2022-006325

Pöytäkirja

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Kymp_2022-06-28_Ki_117_Pk&vdoc=U51105200VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Kymp_2022-06-29_Ki_122_Pk&vdoc=U51105200VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Kymp_2022-06-29_Ki_123_Pk&vdoc=U51105200VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Kymp_2022-08-25_Ki_151_Pk&vdoc=U51105200VH1
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sakari.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20. luku 8 §:n mukaan hankinta-
päätökset tekee toimielin tai viranhaltija hankintavaltuuksien rajoissa. 
Hankintavaltuusrajat ovat arvonlisäverottomia arvoja. 

Poikkeuksellisissa tilanteissa ja jos kaupungin etu sitä välttämättä vaa-
tii, hankinnasta saa päättää viranhaltija, jolla muutoin ei olisi toimivaltaa 
päättää kyseisestä hankinnasta. Tällaisen hankintapäätöksen tehneen 
viranhaltijan on saatettava päätöksensä viipymättä sen tiedoksi, jolle 
toimivalta hankintapäätöksen tekemiseen olisi kuulunut. 

Markkinoiden tilanteesta johtuen kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus 
ja rakennukset ja yleiset alueet jaosto ovat kesäkuussa 2022 osaltaan 
päättäneet muuttaa tilahankkeiden hankesuunnitelmia koskevia toimi-
valtuuksia. Nämä valtuudet heijastuvat myös hankesuunnitelmien pe-
rusteella tehtäviin hankintoihin. Kaupunkiympäristölautakunta on päät-
tänyt 20.9.2022 (Asia/3) hankintavaltuuksien muuttamisesta siten, että 
uuden hankintavaltuuden perusteella tekninen johtaja ja toimialajohtaja 
voivat tehdä hankesuunnitelmiin perustuvia hankintoja kaupunginval-
tuuston, -hallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 
yleisten alueiden jaoston hyväksymissä hankesuunnitelman enimmäi-
sarvoa koskevissa rajoissa. 

Ennen hankintavaltuuden muuttamista, nyt tiedoksi tuotavien hankinto-
jen osalta hankintavaltuus on ollut rakennukset ja yleiset alueet jaostol-
la. Näiden osalta on tekninen johtaja tehnyt hankintapäätökset hallinto-
säännön luvun 20, § 8 :n mukaisesti poikkeuksellisessa tilanteessa, jot-
ta hankintapäätökset on voitu tehdä tarjousten voimassaolon aikana ja 
hankkeiden ylimääräistä viivästystä on voitu minimoida. Pykälää 8 on 
yleensä noudatettu toimielinten taukojen ja poikkeuksellisten kiireellis-
ten hankkeiden tapauksissa.

Tiedoksi tuotavien hankkeiden kokonaiskustannukset ovat kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen kesäkuussa päättämien hanke-
suunnitelmia koskevien toimivaltuuksien rajoissa.
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Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


