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Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti sulkea pois tarjouskilpailusta:

-  Sitowise Oy:n osa-alueita 1-4 koskevat tarjoukset, koska se ei täytä 
tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvontasuunnitel-
man osalta 

-  Hepacon Oy:n osa-alueita 1-4 koskevat tarjoukset, koska se ei täytä 
tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvontasuunnitel-
man osalta

-  Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy:n osa-aluetta 1 koskevan tarjouk-
sen, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaati-
muksia valvontasuunnitelman osalta

-  Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n osa-alueita 1 ja 2 kos-
kevat tarjoukset, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähim-
mäisvaatimuksia valvontasuunnitelman osalta

-  Saraco DM Oy:n osa-alueita 1 ja 2 koskevat tarjoukset, koska se ei 
täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvonta-
suunnitelman osalta

-  Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n tarjouksen osa-aluetta 2 koskevan 
tarjouksen, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäis-
vaatimuksia valvontasuunnitelman osalta. 

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa teknisen johtajan tekemään kaupunkiympäristön toi-
mialan käyttöön tulevat taloteknisten valvontapalvelujen neljää eri osa-
aluetta koskevat puitesopimukset 31.3.2022 saakka jäljempänä maini-
tuin ehdoin edullisuusjärjestyksessä seuraavien kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen tehneiden yritysten kanssa:
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Osa-alue 1 (Sähkötöiden valvontapalvelut asuinrakennusten uudisra-
kentamisessa):

1. WSP Finland Oy
2. A-insinöörit Rakennuttaminen Oy
3. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
4. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Osa-alue 2 (Sähkötöiden valvontapalvelut asuinrakennusten peruskor-
jauksissa):

1. WSP Finland Oy
2. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
3. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Osa-alue 3 (LVIA-töiden valvontapalvelut asuinrakennusten uudisra-
kentamisessa):

1. WSP Finland Oy
2. A-insinöörit Rakennuttaminen Oy
3. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
4. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
5. Saraco DM Oy

Osa-alue 4 (LVIA-töiden valvontapalvelut asuinrakennusten peruskor-
jauksissa):

1. WSP Finland Oy
2. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
3. A-insinöörit Rakennuttaminen Oy
4. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
5. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy

Puitesopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta 
kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen 
kirjallisen sopimuksen.

Hankintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valitut tarjoajat ovat 
toimittaneet hankintayksikön vaatimat hyväksyttävät rikosrekisteriotteet.

Puitesopimus tulee voimaan aikaisintaan 1.4.2020 ja, kun sopimus on 
allekirjoitettu. Kaupunkiympäristön toimiala allekirjoittaa sopimukset ai-
kaisintaan, kun hankintalain mukainen odotusaika on kulunut ja hankin-
tapäätös on lainvoimainen. Sopimus päättyy 31.3.2022. Tilaajalla on 
oikeus jatkaa sopimuskautta kahdella yhden vuoden pituisella optio-
kaudella.
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Kaupunkiympäristön toimialan hankinnan yhteenlasketun kokonaisar-
von arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 19 000 000 euroa. Em. 
summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat optio-
vuodet, 1+1.

Tilaukset sopimustoimittajilta tehdään ensisijaisesti puitesopimuskilpai-
lutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Antti Mustajärvi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 27971

antti.mustajarvi(a)hel.fi
Minna Launiainen, LVI-suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23193

minna.launiainen(a)hel.fi
Aatte Saastamoinen, sähkösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32395

aatte.saastamoinen(a)hel.fi


