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§ 25
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirja Heiskarin 
ja Hannu Seppälän.

Käsittely

Päätösehdotuksesta poiketen johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajak-
si Jaakko Staufferin sijasta Hannu Seppälän.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mirja 
Heiskari ja Jaakko Stauffer.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 26
Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintakertomus vuodelta 2018

HEL 2019-002729 T 00 01 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti antaa Staran toimin-
takertomuksen vuodelta 2018 tiedoksi kaupunginhallitukselle

Käsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti esitystä siten, että Staran toimin-
takertomuksen taloustietoihin lisätään tieto liikevaihdosta per henkilö 
keskimääräisellä henkilöstöllä laskettuna vuosina 2014-2018.

Staran toimintakertomus 2018 lisäyksineen on päätöksen liitteenä 2.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Päivi Seikkula, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 38610

paivi.seikkula(a)hel.fi
Janne Saavalainen, tiedottaja, puhelin: 310 23078

janne.saavalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Staran toimintakertomus 2018
2 Staran toimintakertomus 2018_2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää antaa Staran toi-
mintakertomuksen vuodelta 2018 tiedoksi kaupunginhallitukselle

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen päätöksen 22.12.1997 § 1946 mukaan virastojen 
ja liikelaitosten tulee antaa toimintakertomuksensa kaupunginhallituk-
selle tiedoksi maaliskuun loppuun mennessä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
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Lisätiedot
Päivi Seikkula, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 38610

paivi.seikkula(a)hel.fi
Janne Saavalainen, tiedottaja, puhelin: 310 23078

janne.saavalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Staran toimintakertomus 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2019 4 (63)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/3
21.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

§ 27
Nosturipalvelujen hankinta 1.5.2019 - 30.4.2022

HEL 2019-000065 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä Kurko-Kopo-
nen Oy:n tarjouksen esityslistatekstissä mainituista syistä, sekä oikeut-
taa Staran toimitusjohtajan tekemään nosturipalvelujen sopimukset E. 
Helaakoski Oy, Helsingin Kurottajapalvelu Oy, Kallioinen Cranes Oy, 
Nostolava-auto Jalo & Jalo Oy, Pekkaniska Oy, Sjöman Helsingin Nos-
turit Oy ja Tikasapu Oy kanssa ajaksi 1.5.2019 - 30.4.2022. 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran logistiikan kuljetuspalveluyk-
sikön tekemään tilauksia palveluntuottajaksi valituilta sopimuskauden 
aikana hankinnan ennakoidulla arvonlisäverottomalla kokonaisarvolla, 
joka on noin 1,2 miljoonaa euroa (alv 0 %). 

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

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, liitteineen ja muutoksenhakuoh-
jeineen Staran logistiikan hankinnalle, jonka tulee huolehtia päätöksen 
tiedoksiannosta asianosaisille. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi
Ari Kinnunen, hankintainsinööri, puhelin: 310 38947

ari.kinnunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjousvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 1
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

EU-kynnysarvon ylittävästä palveluhankinnasta on julkaistu HILMA- ja 
TED (Tenders Electronic Daily) -verkkosivustoilla ennakkoilmoitukset 
11.10.2018 ja hankintailmoitukset 4.1.2019. Tarjouspyyntöasiakirjat jul-
kaistiin tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalissa. Hankinnan kohteena ovat 
nosturipalvelut. 

Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimitta-
jat voivat tehdä tarjouksen. Tarjoukset oli annettava sähköisesti Tar-
jouspalvelussa. 

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 20.1.2019 kello 12.00 mennessä. Lisäkysy-
myksiä ei esitetty määräaikaan mennessä. 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat esityslistatekstin oheismateriaalina. 

Tarjousten määräaika oli keskiviikkona 30.1.2019 kello 12.00. Tarjouk-
set avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten 
avaamisesta on laadittu pöytäkirja. 

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä kahdeksan (8) tarjoajaa:

 E. Helaakoski Oy
 Helsingin Kurottajapalvelu Oy
 Kallioinen Cranes Oy
 Kurko-Koponen Oy
 Nostolava-auto Jalo & Jalo Oy
 Pekkaniska Oy
 Sjöman Helsingin Nosturit Oy
 Tikasapu Oy 

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat 
antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayk-
sikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. 
Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksessa annettujen 
tietojen perusteella (ESPD). 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2019 6 (63)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/3
21.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa palveluntuottajaksi valitulta on 
pyydettävä rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b 
§:ssä tarkoitettu ote rikosrekisteristä (edustus-, päätös- tai valvontaval-
taa käyttävät henkilöt). Rikosrekisteriote toimii näyttönä siitä, ettei tar-
joajaa koske jokin hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen rikospe-
rusteinen poissulkemisperuste. Hankintayksikkö on pyytänyt palvelun-
tuottajiksi valituilta yrityksiltä hankintalain mukaiset selvitykset. Tarkas-
tuksen perusteella palveluntuottajiksi valittuja ei rasita mikään pakolli-
nen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste. 

Tarjous oli jätettävä tarjouslomakkeella, jossa tarjoajan oli ilmoitettava 
arvonlisäverottomat yksikköhinnat (€/h) konelajeittain, sekä palvelussa 
käytettävien nosturien yksilöidyt ajoneuvokohtaiset tiedot (nosturin 
merkki ja malli, käyttöönottovuosi, rekisteritunnus, työpaino, suurin nos-
tokyky, suurin nostokorkeus, sivu-ulottuma, jne.). Tarjouspyynnön vaa-
teen mukaan palvelussa käytettävien nosturien käyttöönottovuosi on ol-
tava vähintään 2007. 

Kurko-Koponen Oy:n tarjousta ei ole laadittu tarjouspyynnön tarjouslo-
makkeelle. Tarjouksesta ei ilmene nosturipalvelussa käytettävän kalus-
ton yksilöityjä ajoneuvokohtaisia tietoja ja nostopalvelujen yksikköhin-
nat ovat ilmoitettu tarjouspyynnön vastaisesti kahdelle eripituiselle nos-
topalvelulle (työnkesto 1 h - 12 h tai 13 h - 40 h). Edellä mainituista 
syistä Kurko-Koponen Oy:n tarjous ei ole tarjouspyynnön vaateiden 
mukainen ja siksi tarjous on hylättävä, eikä sitä oteta mukaan tarjous-
vertailuun. 

Päätöksen tekemisen peruste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Ar-
viointiperusteet ovat hinta ja nosturin käyttöönottovuosi (KOV). 

Nosturin käyttöönottovuosi vaikuttaa vertailulukuun seuraavasti:

Käyttöönottovuosi KOV-kerroin
KOV 2019 ja nuorempi 1,00

KOV 2015 - 2018 1,05
KOV 2012 - 2014 1,10
KOV 2007 - 2011 1,15

Kokonaistaloudellisuuden vertailu lasketaan kaavalla: V = T x K.
(V = vertailuluku, T = yksikköhinta, K = KOV-kerroin). 

Tarjousvertailu on tehty tarjouspyynnön hankinnan kohteen kuvauksen 
konelajiluettelon ja ilmoitettujen päätöksen tekemisen perusteiden mu-
kaisesti (liite 1). 
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Puitesopimukseen perustuvia erillisiä tilauksia tehdään tarjousvertailun 
mukaisessa edullisuusjärjestyksessä. Tilauksen teossa otetaan huo-
mioon palvelun saatavuus, sopivuus ja nosturin varustus. 

Sopimusehtojen mukaan tilaajalla on suurista nostotöistä mahdollisuus 
pyytää palveluntuottajaksi valituilta erillisillä tarjouspyynnöillä urakkatar-
jouksia. Minikilpailutuksia järjestetään sopimuskauden aikana ilmene-
vien tarpeiden mukaisesti. 

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla 
vaan vasta, kun odotusaika (14 päivää) on kulunut ja kun hankintayk-
sikkö ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoit-
taneet sopimuksen. 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi 
asianosaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. 
Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva so-
pimus on tehty. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi
Ari Kinnunen, hankintainsinööri, puhelin: 310 38947

ari.kinnunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjousvertailu

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntöasiakirjat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 1
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
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§ 28
Pilaantuneen maan ja ylijäämämaan vastaanotto- ja loppusijoitus-
palveluiden puitejärjestely 2019-2021

HEL 2018-011161 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Fortum 
Waste Solutions Oy:n, Kiertokapula Oy:n, Lassila & Tikanoja Oyj:n, 
Maapörssi Oy:n, NCC Industry Oy:n, Nordic Envicon Oy:n, Päijät-Hä-
meen Jätehuolto Oy:n, Rosk’n Roll Oy Ab:n, Suomen Erityisjäte Oy:n ja 
Veikko Lehti Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön mukaisina.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen 
yksikönjohtajan tekemään rakentamispalveluliikelaitoksen käyttöön tu-
levat puitesopimukset pilaantuneen maan ja ylijäämämaan vastaano-
tosta ja loppusijoituksesta kahden (2) vuoden ajaksi puitesopimuksen 
allekirjoituspäivämäärästä alla esitettyjen toiminnanharjoittajien kanssa:

 Fortum Waste Solutions Oy
 Kiertokapula Oy
 Lassila & Tikanoja Oyj
 Maapörssi Oy
 NCC Industry Oy 
 Nordic Envicon Oy
 Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
 Rosk’n Roll Oy Ab
 Suomen Erityisjäte Oy
 Veikko Lehti Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yksikön-
johtajan päättämään ja allekirjoittamaan puitesopimukset optiovuosien 
(1+1) käytöstä vuosi kerrallaan varsinaisen sopimuskauden jälkeen.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan vastaanot-
to- ja loppusijoituspalveluja esityksessä selostettujen perusteiden mu-
kaisesti sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. 

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen PIMA-yksikkö seuraa edellä 
mainittujen Staran ja Staran kaupunkitekniikan rakentamisen puiteso-
pimusten toteutumista sopimuskausien aikana.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
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Lisätiedot
Veli-Pekka Perttinä, palvelupäällikkö, puhelin: 310 73012

veli-pekka.perttina(a)hel.fi

Liitteet

1 Hintavertailutaulukko_pima
2 Hintavertailutaulukko_ylijäämämaa
3 Hintavertailutaulukko_verkkosaari

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki on toimittanut vuosien 2016-2018 aikana pilaantu-
neita ja jätteen sekaisia massoja vuosittain vastaanottajille noin 150 
000…300 000 t.  Samalla aikavälillä ylijäämämaita on toimitettu ulko-
puolisille vastaanottajille vuosittain noin 130 000…180 000 tn. Kaupun-
gin omissa kohteissa on hyötykäytetty ylijäämämassoja vuosittain 220 
000…450 000 tn. 

Sopimuskauden aikana rakentamisen yhteydessä syntyvien ja poisvie-
tävien ylijäämämassojen sekä pilaantuneiden massojen määrää on 
hankala arvioida tarkasti. Puitesopimusvastaanottajille viedään pää-
asiassa kaikki pilaantuneet massat ja jätejakeet sekä sellaiset pilaan-
tumattomat ylijäämämaat, joita ei voida hyödyntää kaupungin omissa 
rakennuskohteissa. Kitkamaat, louheet ja pintamaat saadaan pää-
asiassa hyödynnetty omissa rakennuskohteissa.

Tulevan sopimuskauden aikana suurempia kohteita, joista syntyy pi-
laantuneita ja jätepitoisia massoja, ovat mm. Verkkosaaren rakentami-
nen, Vilhovuorenkadun rakentaminen ja maaperän kunnostaminen, 
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Koirasaaren ja Hernesaaren ruoppaus. Isojen kohteiden lisäksi pilaan-
tuneita massoja tulee suurimmasta osasta pienempiäkin hankkeita, 
joissa kaivetaan vanhaa aiemmin täytettyä maaperää, eli kaupunkialu-
eella lähes kaikkialta.

Hyödyntämiskelvottomia ylijäämämassoja (savet, siltit) syntyy jonkin 
verran lähes kaikista infrarakennushankkeista. 

Ylijäämämaiden ja pilaantuneiden maiden vastaanotto on kilpailutettu 
vuosina 2011-2018. Puitesopimusten kilpailuttamisen avulla on merkit-
tävästi alennettu vastaanotosta aiheutuvia kustannuksia ja vältytty pal-
jon aikaa vieviltä hankekohtaisilta kilpailutuksilta.

Ylijäämämaat, haitta-aineita sisältävät maat ja erilaiset muut poistetta-
vat jätejakeet kuljetetaan vastaanottopaikkoihin, joiden voimassa olevat 
viranomaisluvat oikeuttavat ottamaan vastaan kulloinkin kyseessä ole-
via materiaaleja.

Tarjouskysely

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen pyysi tarjoukset massojen vas-
taanotosta kahdeksi (2) vuodeksi sopimuksen allekirjoittamisesta. Li-
säksi sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (1+1) optiovuodella 
vuosi kerrallaan. Tarjouskilpailu suoritettiin hankintalain mukaisena 
avoimena hankintamenettelynä. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä 
palveluhankinta, josta on julkaistu hankintailmoitus 18.12.2018 internet-
osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. ja www.tarjouspalvelu.fi.  Tar-
jouskyselyn tekivät yhdessä Helsingin kaupungin rakentamispalvelulii-
kelaitos Staran ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 
muodostama hankintarengas. 

Yksikköhintoihin tuli sisällyttää kaikki eri laatuisten massojen vastaanot-
toon ja loppusijoitukseen liittyvät kustannukset. Osatarjoukset hyväk-
syttiin eli tarjoaja sai tarjota valitsemiensa jakeiden vastaanottoa. Tar-
jouksessa tuli esittää myös mahdollinen yksikköhinta €/kuorma massan 
vaakaukselle vastaanottokohteessa. 

Tilaaja ei sitoudu mihinkään minimitoimitusmäärään, koska sopimus-
kauden aikana kaivettavien ylijäämämaiden tarkkaa määrää on enna-
kolta mahdoton arvioida tarkasti. Tilaaja voi minikilpailuttaa puitesopi-
musvastaanottajien kesken yksittäiset isot (>3000 t) massaerät sopi-
muskauden aikana. Lisäksi tilaaja voi tarvittaessa kilpailuttaa halua-
mansa massaerät erikseen hankintalain mukaisesti.

Tarjouspyyntö koski rakentamispalveluliikelaitoksen ja kaupunkiympä-
ristön toimialan kunnostuskohteista sekä työmailta poistettavia materi-
aaleja. Rakentamispalveluliikelaitos ja kaupunkiympäristön toimiala te-
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kevät kumpikin erikseen omat puitesopimukset valittujen toiminnanhar-
joittajien kanssa johtokunta- ja lautakuntapäätösten perusteella. 

Saadut tarjoukset ja niiden arviointi

Tarjouspyyntöön vastasi määräaikaan 28.1.2019 mennessä seuraavat 
kymmenen (10) tarjoajaa. 

 Fortum Waste Solutions Oy
 Kiertokapula Oy
 Lassila & Tikanoja Oyj
 Maapörssi Oy
 NCC Industry Oy 
 Nordic Envicon Oy
 Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
 Rosk’n Roll Oy Ab
 Suomen Erityisjäte Oy
 Veikko Lehti Oy 

Kaikki saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Toiminnanharjoittajia pyydettiin tarjoamaan mahdollisuuksiensa mu-
kaan ylijäämämaiden, pilaantuneiden maiden ja Verkkosaaren pohjoi-
sosan jätettä sisältävien maa-ainesten ja puujätteiden vastaanottoa. 
Tarjouspyynnössä oli esitetty näistä omat tarjouslomakkeensa (yhteen-
sä 3 kpl).

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen on tarkastanut puitesopimus-
järjestelyyn esitettävien yritysten velvoitteet ja todistukset sekä toden-
nut niiden olevan hyväksyttäviä. 

Toiminnanharjoittajien tarjoamat yksikköhinnat materiaalien vastaano-
tosta vaihtelevat maan ja muiden jätteiden ominaisuuksien mukaan. 
Hintaan vaikuttaa mm. haitta-aineen laatu ja maalaji sekä jätteen kaa-
topaikka- ja hyötykäyttökelpoisuus. Lisäksi vastaanottopaikkojen kapa-
siteetit ja mahdollisuudet vastaanottaa erilaisia pilaantuneita maamas-
soja ja muuta jätettä eroavat toisistaan.

Pilaantuneen maan, ylijäämämaan ja verkkosaaren pohjoisosan jäte-ja 
puupitoisten massojen vertailuhintataulukot ovat liitteinä 1-3. 

Jotta voitaisiin turvata erilaisten materiaalierien vastaanotto koko sopi-
muskauden ajan mahdollisimman edullisesti, tulisi puitesopimukset 
tehdä kaikkien hyväksyttyjen tarjoajien kanssa.

Vastaanottajien valinta kohdekohtaisesti
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Eri kunnostus- tai rakennuskohteissa käytettävä vastaanottaja / vas-
taanottajat ja vastaanottopaikat valitaan aina kohdekohtaisesti koko-
naistaloudellisen tarkastelun perusteella. Kohdekohtaiset tehdyt vertai-
lut dokumentoidaan vertailutaulukoina. Kokonaiskustannuksiin vaikut-
tavat tarjouksissa esitetyt vastaanottohinnat, vaakamaksu sekä tilaajan 
määrittämät kuljetuskustannukset (lasketaan aina kohteesta todelliset 
kuljetuskustannukset) vastaanottopaikkaan. Eri kohteissa ja eri jäteja-
keille käytetyt vastaanottopaikat valitaan edullisimman vertailuhinnan 
mukaisesti kustannusvertailun perusteella. Lisäksi vastaanottopaikan 
valintaan vaikuttaa sen hetkinen vastaanottajien vastaanottokapasiteet-
ti, joka tarkastetaan aina kohdekohtaisesti.

Tilaaja voi järjestää hankintalain mukaisen minikilpailutuksen puiteso-
pimusvastaanottajien välillä kohteista, joista materiaalia tulee yli 3000 t. 
Minikilpailutus voidaan järjestää niiden puitesopimusvastaanottajien 
kesken, jotka ovat tarjonneet ko. materiaalierää tai -eriä tarjouksissaan.

Toimitustilaukset

Toimitustilaukset tehdään kunkin tilauksen osalta viranhaltijoiden han-
kintaoikeuksien mukaisesti.

Materiaalit voidaan toimittaa myös muihin vastaanottopaikkoihin. Täl-
löin hankinta tehdään erillisenä hankintana voimassa olevia päätöksiä 
ja ohjeita sekä hankintalakia noudattaen.

Esittelijä pitää edellä esitettyä tarjousten arviointia ja sen perusteella 
tehtyä puitesopimusvastaanottajien valintaa perusteltuina ja kaupungin 
kannalta kokonaistaloudellisesti edullisena.

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla 
vaan vasta, kun valitusaika on kulunut ja kun hankintayksikkö ja han-
kintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopi-
muksen. 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat 
julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yh-
teydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa 
koskeva sopimus on tehty.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Veli-Pekka Perttinä, palvelupäällikkö, puhelin: 310 73012

veli-pekka.perttina(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hintavertailutaulukko_pima
2 Hintavertailutaulukko_ylijäämämaa
3 Hintavertailutaulukko_verkkosaari

Oheismateriaali

1 tarjouspyynto_213400
2 avausPTK_20190128
3 cloudia_vertailutaulukko_213400_OK
4 tarjouspyyntöjen tarkistus 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 29
Pienen kokoluokan päällystystyöt 2019, alue 1. läntiset kaupungi-
nosat

HEL 2018-013155 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen AC Päällysteet Oy:n Staran alueen 1, läntisten 
kaupunginosien, pienen kokoluokan päällystystöiden sopimusurakoitsi-
jaksi ajalle 1.5. - 30.11.2019.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan päällys-
tystöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puit-
teissa enintään 400 000 euron (AVL 8 c) arvosta jäljempänä esitetyin 
perustein.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yk-
sikönjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää li-
sä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 
7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toi-
mittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
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johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -han-
kintoja. Päällystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on 
välttämätöntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen 
keskittynyttä aliurakointia.

Hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on 
toteutettu jakamalla päällystystyöt osa-alueisiin alueellisesti, laadulli-
sesti ja kokoluokan mukaan. Päällystystyöurakat on kilpailutettu kah-
deksana erillisenä hankintana siten, että Staralla on käytössään sopi-
mukset pienen ja suuren kokoluokan töihin kolmella alueella, sekä koko 
kaupungin alueen kattavat SMA-päällystystöiden ja valuasfalttitöiden 
sopimukset. Alueelliset rajat noudattavat kaupunkitekniikan rakentami-
sen rajoja, kokoluokan rajana on noin 1 000 m2 kerralla päällystettävä 
kohde, SMA-päällyste- (kivimastiksiasfaltti) ja valuasfalttiurakka eroavat 
laadullisesti muista päällystystöiden urakoista. Vastaavat urakka-alueet 
ovat olleet käytössä vuosittain.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran pie-
nen kokoluokan päällystystöistä alueella 1 on lähetetty julkaistavaksi 
5.2.2019 Hilmassa ja Tarjouspalvelussa. Tarjouspyyntö on tämän pää-
tösesityksen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä
asioista lisäkysymyksiä 19.2.2019 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien 
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esitettiin kaksi lisäkysymystä kateosto-oikeudesta. Kysymyksiin vastat-
tiin 20.2. Annettu lisätieto on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
28.2.2019 kello 12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämi-
selle varatun ajan päätyttyä. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkir-
ja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen tähän urakkaan jättivät määräaikaan mennessä seuraavat
kahdeksan yritystä:

AB-Asfaltti Oy
AC päällysteet Oy
Asfalttihuolto AH Oy
Asfalttikallio Oy
Asfalttiurakointi KK Oy
Iskuasfaltti Oy
NCC Industry Oy
YIT Suomi Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat 
antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayk-
sikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. 
Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen 
tietojen perusteella. Kaikki tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset 
ja pääsivät mukaan tarjousvertailuun.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut että se tarkastaa voit-
tamassa olevan tarjoajan tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan 
selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. 
Voittamassa olevalta AC Päällysteet Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa 
annettujen tietojen paikkansapitävyys ennen päätösesityksen tekemis-
tä. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhin-
toihin ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa 
todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. AC Päällysteet 
Oy:n tarjous on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tar-
jousten kesken käytetään halvinta vertailuhintaa. Laadulliset näkökoh-
dat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjous-
vertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen tarjousten 
vertailuhinnat ilmenevät liitteenä olevasta tarjousyhteenvedosta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
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perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
tarjouspyynnössä arvioitujen suoritemäärien mukaan lasketusta vertai-
lusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 229 470,00 eu-
roa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuu-
det mukaan lukien 263 890,50 euroa (AVL 8 c §). Soveltuvin osin tar-
kasteltuna urakan hintataso on laskenut noin 5 % edelliseen kauteen 
verrattuna.

Toteutuvien päällystystöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa 
vaikea arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen uudel-
leenpäällystys- ja rakentamistyökohteet perustuvat Kaupunkiympäris-
tön toimialan katujen rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Työoh-
jelmat elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai niiden toteutumisai-
kaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja ti-
laukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa.

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteu-
tuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaa-
vien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutuma-
tietojen perusteella ja keskihajonta huomioiden, voidaan arvioida että 
sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enintään 400 000 
euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu tarjoushinnasta, 
lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 prosentin 
varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutumasummien keskiha-
jonta. Viiden edellisen vuoden toteutumatiedot ja keskihajontalaskelma 
ovat tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tässä vaiheessa ei ole näköpiirissä sellaisia seikkoja, joiden perusteel-
la voitaisiin ennakoida ko. urakan tarpeiden poikkeavan merkittävästi 
aikaisempien vuosien käytännöstä. Kaupunkitekniikan rakentamisen 
tuki valvoo sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat 
julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yh-
teydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa 
koskeva sopimus on tehty. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Urakkasopimusmalli
3 Urakkaohjelma
4 Arvonmuutosperusteet
5 Työselostus
6 Työturvallisuusasiakirja
7 Kohdeluettelo
8 Ympäristökriteerit
9 Työrajoitukset
10 Lisätieto
11 Avauspöytäkirja
12 Tarjous
13 Vertailutaulukko
14 Yhteenveto
15 Yksikköhintaluettelo
16 Toteutumat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Stara
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§ 30
Pienen kokoluokan päällystystyöt 2019, alue 2. pohjoiset kaupungi-
nosat

HEL 2018-013160 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen Asfalttikallio Oy:n Staran alueen 2, pohjoisten 
kaupunginosien, pienen kokoluokan päällystystöiden sopimusurakoitsi-
jaksi ajalle 1.5. - 30.11.2019.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan päällys-
tystöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puit-
teissa enintään 500 000 euron (AVL 8 c) arvosta jäljempänä esitetyin 
perustein.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yk-
sikönjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää li-
sä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 
7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toi-
mittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
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johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -han-
kintoja. Päällystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on 
välttämätöntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen 
keskittynyttä aliurakointia.

Hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on 
toteutettu jakamalla päällystystyöt osa-alueisiin alueellisesti, laadulli-
sesti ja kokoluokan mukaan. Päällystystyöurakat on kilpailutettu kah-
deksana erillisenä hankintana siten, että Staralla on käytössään sopi-
mukset pienen ja suuren kokoluokan töihin kolmella alueella, sekä koko 
kaupungin alueen kattavat SMA-päällystystöiden ja valuasfalttitöiden 
sopimukset. Alueelliset rajat noudattavat kaupunkitekniikan rakentami-
sen rajoja, kokoluokan rajana on noin 1 000 m2 kerralla päällystettävä 
kohde, SMA-päällyste- (kivimastiksiasfaltti) ja valuasfalttiurakka eroavat 
laadullisesti muista päällystystöiden urakoista. Vastaavat urakka-alueet 
ovat olleet käytössä vuosittain.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran suu-
ren kokoluokan päällystystöistä alueella 1 on lähetetty julkaistavaksi 
12.2.2019 Hilmassa ja Tarjouspalvelussa. Tarjouspyyntö on tämän 
päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä
asioista lisäkysymyksiä 26.2.2019 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien 
esitettiin yksi lisäkysymys hinnoitteluperusteista. Kysymykseen vastat-
tiin 28.2. Annettu lisätieto on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
7.3.2019 kello 12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämi-
selle varatun ajan päätyttyä. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkir-
ja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen tähän urakkaan jättivät määräaikaan mennessä seuraavat
yhdeksän yritystä:
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AB-Asfaltti Oy
AC Päällysteet Oy
Asfaltti Sivén Oy
Asfalttihuolto AH Oy
Asfalttikallio Oy
Asfalttiurakointi KK Oy
Iskuasfaltti Oy
NCC Industry Oy
YIT Suomi Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat 
antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayk-
sikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. 
Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen 
tietojen perusteella. Kaikki tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset 
ja pääsivät mukaan tarjousvertailuun.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut että se tarkastaa voit-
tamassa olevan tarjoajan tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan 
selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. 
Voittamassa olevalta Asfalttikallio Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa an-
nettujen tietojen paikkansapitävyys ennen päätösesityksen tekemistä. 
Lisäksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhintoi-
hin ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa to-
dettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. Asfalttikallio Oy:n 
tarjous on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tar-
jousten kesken käytetään halvinta vertailuhintaa. Laadulliset näkökoh-
dat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjous-
vertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen tarjousten 
vertailuhinnat ilmenevät liitteenä olevasta tarjousyhteenvedosta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
tarjouspyynnössä arvioitujen suoritemäärien mukaan lasketusta vertai-
lusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 317 442,50 eu-
roa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuu-
det mukaan lukien 365 058,88 euroa (AVL 8 c §). Soveltuvin osin tar-
kasteltuna urakan hintataso on laskenut noin 3 % edelliseen kauteen 
verrattuna.
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Toteutuvien päällystystöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa 
vaikea arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen uudel-
leenpäällystys- ja rakentamistyökohteet perustuvat Kaupunkiympäris-
tön toimialan katujen rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Työoh-
jelmat elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai niiden toteutumisai-
kaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja ti-
laukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa.

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteu-
tuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaa-
vien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutuma-
tietojen perusteella ja keskihajonta huomioiden, voidaan arvioida että 
sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enintään 500 000 
euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu tarjoushinnasta, 
lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 prosentin 
varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutumasummien keskiha-
jonta. Viiden edellisen vuoden toteutumatiedot ja keskihajontalaskelma 
ovat tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tässä vaiheessa ei ole näköpiirissä sellaisia seikkoja, joiden perusteel-
la voitaisiin ennakoida ko. urakan tarpeiden poikkeavan merkittävästi 
aikaisempien vuosien käytännöstä. Kaupunkitekniikan rakentamisen 
tuki valvoo sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat 
julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yh-
teydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa 
koskeva sopimus on tehty. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Urakkasopimusmalli
3 Urakkaohjelma
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4 Arvonmuutosperusteet
5 Työselostus
6 Työturvallisuusasiakirja
7 Kohdeluettelo
8 Ympäristökriteerit
9 Lisätieto
10 Avauspöytäkirja
11 Tarjous
12 Tarjousvertailu
13 Yhteenveto
14 Yksikköhintaluettelo
15 Toteutumat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Tiedoksi

Stara
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§ 31
Pienen kokoluokan päällystystyöt 2019, alue 3. itäiset kaupungino-
sat

HEL 2018-013157 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen Asfalttihuolto AH Oy:n Staran alueen 3, itäisten 
kaupunginosien, pienen kokoluokan päällystystöiden sopimusurakoitsi-
jaksi ajalle 1.5. - 30.11.2019.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan päällys-
tystöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puit-
teissa enintään 500 000 euron (AVL 8 c) arvosta jäljempänä esitetyin 
perustein.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yk-
sikönjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää li-
sä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 
7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toi-
mittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
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johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -han-
kintoja. Päällystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on 
välttämätöntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen 
keskittynyttä aliurakointia.

Hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on 
toteutettu jakamalla päällystystyöt osa-alueisiin alueellisesti, laadulli-
sesti ja kokoluokan mukaan. Päällystystyöurakat on kilpailutettu kah-
deksana erillisenä hankintana siten, että Staralla on käytössään sopi-
mukset pienen ja suuren kokoluokan töihin kolmella alueella, sekä koko 
kaupungin alueen kattavat SMA-päällystystöiden ja valuasfalttitöiden 
sopimukset. Alueelliset rajat noudattavat kaupunkitekniikan rakentami-
sen rajoja, kokoluokan rajana on noin 1 000 m2 kerralla päällystettävä 
kohde, SMA-päällyste- (kivimastiksiasfaltti) ja valuasfalttiurakka eroavat 
laadullisesti muista päällystystöiden urakoista. Vastaavat urakka-alueet 
ovat olleet käytössä vuosittain.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran pie-
nen kokoluokan päällystystöistä alueella 3 on lähetetty julkaistavaksi 
5.2.2019 Hilmassa ja Tarjouspalvelussa. Tarjouspyyntö on tämän pää-
tösesityksen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä
asioista lisäkysymyksiä 19.2.2019 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei 
esitetty lisäkysymyksiä.
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Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
28.2.2019 kello 12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämi-
selle varatun ajan päätyttyä. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkir-
ja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen tähän urakkaan jättivät määräaikaan mennessä seuraavat
yhdeksän yritystä:

AB-Asfaltti Oy
AC Päällysteet Oy
Asfalttihuolto AH Oy
Asfalttikallio Oy
Asfalttiurakointi KK Oy
Iskuasfaltti Oy
NCC Industry Oy
Uudenmaan Asfaltti Oy
YIT Suomi Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat 
antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayk-
sikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. 
Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen 
tietojen perusteella. Kaikki tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset 
ja pääsivät mukaan tarjousvertailuun.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut että se tarkastaa voit-
tamassa olevan tarjoajan tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan 
selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. 
Voittamassa olevalta Asfalttihuolto AH Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa 
annettujen tietojen paikkansapitävyys ennen päätösesityksen tekemis-
tä. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhin-
toihin ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa 
todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. Asfalttihuolto AH 
Oy:n tarjous on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tar-
jousten kesken käytetään halvinta vertailuhintaa. Laadulliset näkökoh-
dat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjous-
vertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen tarjousten 
vertailuhinnat ilmenevät liitteenä olevasta tarjousyhteenvedosta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
tarjouspyynnössä arvioitujen suoritemäärien mukaan lasketusta vertai-
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lusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 143 035,00 eu-
roa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuu-
det mukaan lukien 164 490,25 euroa (AVL 8 c §). Soveltuvin osin tar-
kasteltuna urakan hintataso on noussut noin 3 % edelliseen kauteen 
verrattuna.

Toteutuvien päällystystöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa 
vaikea arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen uudel-
leenpäällystys- ja rakentamistyökohteet perustuvat Kaupunkiympäris-
tön toimialan katujen rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Työoh-
jelmat elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai niiden toteutumisai-
kaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja ti-
laukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa.

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteu-
tuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaa-
vien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutuma-
tietojen perusteella, hintatason nousu ja keskihajonta huomioiden, voi-
daan arvioida että sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan 
enintään 500 000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu 
tarjoushinnasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdolli-
suuden 15 prosentin varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutu-
masummien keskihajonta. Viiden edellisen vuoden toteutumatiedot ja 
keskihajontalaskelma ovat tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tässä vaiheessa ei ole näköpiirissä sellaisia seikkoja, joiden perusteel-
la voitaisiin ennakoida ko. urakan tarpeiden poikkeavan merkittävästi 
aikaisempien vuosien käytännöstä. Kaupunkitekniikan rakentamisen 
tuki valvoo sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat 
julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yh-
teydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa 
koskeva sopimus on tehty. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
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2 Yhteenveto

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Urakkasopimusmalli
3 Urakkaohjelma
4 Arvonmuutosperusteet
5 Työselostus
6 Työturvallisuusasiakirja
7 Kohdeluettelo
8 Ympäristökriteerit
9 Avauspöytäkirja
10 Tarjous
11 Vertailutaulukko
12 Yhteenveto
13 Yksikköhintaluettelo
14 Toteutumat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Stara
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§ 32
Suuren kokoluokan päällystystyöt 2019, alue 1. läntiset kaupungi-
nosat

HEL 2018-013159 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen Asfalttikallio Oy:n Staran alueen 1, läntisten kau-
punginosien, suuren kokoluokan päällystystöiden sopimusurakoitsijaksi 
ajalle 1.5. - 30.11.2019.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan päällys-
tystöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puit-
teissa enintään 2 000 000 euron (AVL 8 c) arvosta jäljempänä esitetyin 
perustein.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yk-
sikönjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää li-
sä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 
7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toi-
mittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
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johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -han-
kintoja. Päällystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on 
välttämätöntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen 
keskittynyttä aliurakointia.

Hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on 
toteutettu jakamalla päällystystyöt osa-alueisiin alueellisesti, laadulli-
sesti ja kokoluokan mukaan. Päällystystyöurakat on kilpailutettu kah-
deksana erillisenä hankintana siten, että Staralla on käytössään sopi-
mukset pienen ja suuren kokoluokan töihin kolmella alueella, sekä koko 
kaupungin alueen kattavat SMA-päällystystöiden ja valuasfalttitöiden 
sopimukset. Alueelliset rajat noudattavat kaupunkitekniikan rakentami-
sen rajoja, kokoluokan rajana on noin 1 000 m2 kerralla päällystettävä 
kohde, SMA-päällyste- (kivimastiksiasfaltti) ja valuasfalttiurakka eroavat 
laadullisesti muista päällystystöiden urakoista. Vastaavat urakka-alueet 
ovat olleet käytössä vuosittain.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran suu-
ren kokoluokan päällystystöistä alueella 1 on lähetetty julkaistavaksi 
12.2.2019 Hilmassa ja Tarjouspalvelussa. Tarjouspyyntö on tämän 
päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä
asioista lisäkysymyksiä 26.2.2019 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien 
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esitettiin yksi lisäkysymys hinnoitteluperusteista. Kysymykseen vastat-
tiin 28.2. Annettu lisätieto on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
7.3.2019 kello 12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämi-
selle varatun ajan päätyttyä. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkir-
ja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen tähän urakkaan jättivät määräaikaan mennessä seuraavat
kuusi yritystä:

AC Päällysteet Oy
Asfalttihuolto AH Oy
Asfalttikallio Oy
Asfalttiurakointi KK Oy
NCC Industry Oy
YIT Suomi Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat 
antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayk-
sikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. 
Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen 
tietojen perusteella. Kaikki tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset 
ja pääsivät mukaan tarjousvertailuun.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut että se tarkastaa voit-
tamassa olevan tarjoajan tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan 
selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. 
Voittamassa olevalta Asfalttikallio Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa an-
nettujen tietojen paikkansapitävyys ennen päätösesityksen tekemistä. 
Lisäksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhintoi-
hin ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa to-
dettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. Asfalttikallio Oy:n 
tarjous on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tar-
jousten kesken käytetään halvinta vertailuhintaa. Laadulliset näkökoh-
dat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjous-
vertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen tarjousten 
vertailuhinnat ilmenevät liitteenä olevasta tarjousyhteenvedosta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
tarjouspyynnössä arvioitujen suoritemäärien mukaan lasketusta vertai-
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lusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 724 080,00 eu-
roa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuu-
det mukaan lukien 832 692,00 euroa (AVL 8 c §). Soveltuvin osin tar-
kasteltuna urakan hintataso on laskenut noin 5 % edelliseen kauteen 
verrattuna.

Toteutuvien päällystystöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa 
vaikea arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen uudel-
leenpäällystys- ja rakentamistyökohteet perustuvat Kaupunkiympäris-
tön toimialan katujen rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Työoh-
jelmat elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai niiden toteutumisai-
kaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja ti-
laukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa.

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteu-
tuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaa-
vien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutuma-
tietojen perusteella ja keskihajonta huomioiden, voidaan arvioida että 
sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enintään 2 000 
000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu tarjoushin-
nasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 
prosentin varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutumasummien 
keskihajonta. Viiden edellisen vuoden toteutumatiedot ja keskihajonta-
laskelma ovat tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tässä vaiheessa ei ole näköpiirissä sellaisia seikkoja, joiden perusteel-
la voitaisiin ennakoida ko. urakan tarpeiden poikkeavan merkittävästi 
aikaisempien vuosien käytännöstä. Kaupunkitekniikan rakentamisen 
tuki valvoo sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat 
julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yh-
teydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa 
koskeva sopimus on tehty. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
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2 Yhteenveto

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Urakkasopimusmalli
3 Urakkaohjelma
4 Arvonmuutosperusteet
5 Työselostus
6 Työturvallisuusasiakirja
7 Kohdeluettelo
8 Työrajoitukset
9 Ympäristökriteerit
10 Lisätieto
11 Avauspöytäkirja
12 Tarjous
13 Tarjousvertailu
14 Yhteenveto
15 Yksikköhintaluettelo
16 Toteutumat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Stara
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§ 33
Suuren kokoluokan päällystystyöt 2019, alue 2. pohjoiset kaupungi-
nosat

HEL 2018-013156 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen YIT Suomi Oy:n Staran alueen 2, pohjoisten kau-
punginosien, suuren kokoluokan päällystystöiden sopimusurakoitsijaksi 
ajalle 1.5. - 30.11.2019.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan päällys-
tystöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puit-
teissa enintään 1 500 000 euron (AVL 8 c) arvosta jäljempänä esitetyin 
perustein.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yk-
sikönjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää li-
sä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 
7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toi-
mittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
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johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -han-
kintoja. Päällystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on 
välttämätöntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen 
keskittynyttä aliurakointia.

Hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on 
toteutettu jakamalla päällystystyöt osa-alueisiin alueellisesti, laadulli-
sesti ja kokoluokan mukaan. Päällystystyöurakat on kilpailutettu kah-
deksana erillisenä hankintana siten, että Staralla on käytössään sopi-
mukset pienen ja suuren kokoluokan töihin kolmella alueella, sekä koko 
kaupungin alueen kattavat SMA-päällystystöiden ja valuasfalttitöiden 
sopimukset. Alueelliset rajat noudattavat kaupunkitekniikan rakentami-
sen rajoja, kokoluokan rajana on noin 1 000 m2 kerralla päällystettävä 
kohde, SMA-päällyste- (kivimastiksiasfaltti) ja valuasfalttiurakka eroavat 
laadullisesti muista päällystystöiden urakoista. Vastaavat urakka-alueet 
ovat olleet käytössä vuosittain.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran suu-
ren kokoluokan päällystystöistä alueella 2 on lähetetty julkaistavaksi 
5.2.2019 Hilmassa ja Tarjouspalvelussa. Tarjouspyyntö on tämän pää-
tösesityksen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä
asioista lisäkysymyksiä 19.2.2019 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien 
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esitettiin yksi lisäkysymys kateosto-oikeudesta. Kysymykseen vastattiin 
20.2. Annettu lisätieto on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
28.2.2019 kello 12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämi-
selle varatun ajan päätyttyä. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkir-
ja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen tähän urakkaan jättivät määräaikaan mennessä seuraavat
viisi yritystä:

AC päällysteet Oy
Asfalttihuolto AH Oy
Asfalttikallio Oy
NCC Industry Oy
YIT Suomi Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat 
antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayk-
sikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. 
Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen 
tietojen perusteella. Kaikki tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset 
ja pääsivät mukaan tarjousvertailuun.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut että se tarkastaa voit-
tamassa olevan tarjoajan tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan 
selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. 
Voittamassa olevalta YIT Suomi Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa annet-
tujen tietojen paikkansapitävyys ennen päätösesityksen tekemistä. Li-
säksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhintoihin 
ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa todettiin 
tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. YIT Suomi Oy:n tarjous on 
tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tar-
jousten kesken käytetään halvinta vertailuhintaa. Laadulliset näkökoh-
dat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjous-
vertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen tarjousten 
vertailuhinnat ilmenevät liitteenä olevasta tarjousyhteenvedosta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
tarjouspyynnössä arvioitujen suoritemäärien mukaan lasketusta vertai-
lusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 1 113 288,00 eu-
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roa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuu-
det mukaan lukien 1 280 281,20 euroa (AVL 8 c §). Soveltuvin osin tar-
kasteltuna urakan hintataso on noussut noin 5 % edelliseen kauteen 
verrattuna.

Toteutuvien päällystystöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa 
vaikea arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen uudel-
leenpäällystys- ja rakentamistyökohteet perustuvat Kaupunkiympäris-
tön toimialan katujen rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Työoh-
jelmat elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai niiden toteutumisai-
kaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja ti-
laukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa.

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteu-
tuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaa-
vien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutuma-
tietojen perusteella, hintatason nousu ja keskihajonta huomioiden, voi-
daan arvioida että sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan 
enintään 1 500 000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodos-
tuu tarjoushinnasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdol-
lisuuden 15 prosentin varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteu-
tumasummien keskihajonta. Viiden edellisen vuoden toteutumatiedot ja 
keskihajontalaskelma ovat tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tässä vaiheessa ei ole näköpiirissä sellaisia seikkoja, joiden perusteel-
la voitaisiin ennakoida ko. urakan tarpeiden poikkeavan merkittävästi 
aikaisempien vuosien käytännöstä. Kaupunkitekniikan rakentamisen 
tuki valvoo sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat 
julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yh-
teydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa 
koskeva sopimus on tehty. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto
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Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Urakkasopimusmalli
3 Urakkaohjelma
4 Arvonmuutosperusteet
5 Työselostus
6 Työturvallisuusasiakirja
7 Kohdeluettelo
8 Ympäristökriteerit
9 Lisätieto
10 Avauspöytäkirja
11 Tarjous
12 Vertailutaulukko
13 Yhteenveto
14 Yksikköhintaluettelo
15 Toteutumat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Stara
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§ 34
Suuren kokoluokan päällystystyöt 2019, alue 3. itäiset kaupungino-
sat

HEL 2018-013161 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen YIT Suomi Oy:n Staran alueen 3, itäisten kaupun-
ginosien, suuren kokoluokan päällystystöiden sopimusurakoitsijaksi 
ajalle 1.5. - 30.11.2019.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan päällys-
tystöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puit-
teissa enintään 1 800 000 euron (AVL 8 c) arvosta jäljempänä esitetyin 
perustein.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yk-
sikönjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää li-
sä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 
7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toi-
mittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
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johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -han-
kintoja. Päällystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on 
välttämätöntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen 
keskittynyttä aliurakointia.

Hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on 
toteutettu jakamalla päällystystyöt osa-alueisiin alueellisesti, laadulli-
sesti ja kokoluokan mukaan. Päällystystyöurakat on kilpailutettu kah-
deksana erillisenä hankintana siten, että Staralla on käytössään sopi-
mukset pienen ja suuren kokoluokan töihin kolmella alueella, sekä koko 
kaupungin alueen kattavat SMA-päällystystöiden ja valuasfalttitöiden 
sopimukset. Alueelliset rajat noudattavat kaupunkitekniikan rakentami-
sen rajoja, kokoluokan rajana on noin 1 000 m2 kerralla päällystettävä 
kohde, SMA-päällyste- (kivimastiksiasfaltti) ja valuasfalttiurakka eroavat 
laadullisesti muista päällystystöiden urakoista. Vastaavat urakka-alueet 
ovat olleet käytössä vuosittain.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran suu-
ren kokoluokan päällystystöistä alueella 3 on lähetetty julkaistavaksi 
12.2.2019 Hilmassa ja Tarjouspalvelussa. Tarjouspyyntö on tämän 
päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä
asioista lisäkysymyksiä 26.2.2019 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei 
esitetty kysymyksiä.
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Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
7.3.2019 kello 12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämi-
selle varatun ajan päätyttyä. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkir-
ja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen tähän urakkaan jättivät määräaikaan mennessä seuraavat
kuusi yritystä:

AC Päällysteet Oy
Asfalttihuolto AH Oy
Asfalttikallio Oy
Asfalttiurakointi KK Oy
NCC Industry Oy
YIT Suomi Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat 
antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayk-
sikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. 
Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen 
tietojen perusteella. Kaikki tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset 
ja pääsivät mukaan tarjousvertailuun.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut että se tarkastaa voit-
tamassa olevan tarjoajan tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan 
selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. 
Voittamassa olevalta YIT Suomi Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa annet-
tujen tietojen paikkansapitävyys ennen päätösesityksen tekemistä. Li-
säksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhintoihin 
ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa todettiin 
tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. YIT Suomi Oy:n tarjous on 
tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tar-
jousten kesken käytetään halvinta vertailuhintaa. Laadulliset näkökoh-
dat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjous-
vertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen tarjousten 
vertailuhinnat ilmenevät liitteenä olevasta tarjousyhteenvedosta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
tarjouspyynnössä arvioitujen suoritemäärien mukaan lasketusta vertai-
lusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 861 919,00 eu-
roa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuu-
det mukaan lukien 991 206,85 euroa (AVL 8 c §). Soveltuvin osin tar-
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kasteltuna urakan hintataso on noussut noin 8 % edelliseen kauteen 
verrattuna.

Toteutuvien päällystystöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa 
vaikea arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen uudel-
leenpäällystys- ja rakentamistyökohteet perustuvat Kaupunkiympäris-
tön toimialan katujen rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Työoh-
jelmat elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai niiden toteutumisai-
kaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja ti-
laukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa.

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteu-
tuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaa-
vien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutuma-
tietojen perusteella, hintatason nousu ja keskihajonta huomioiden, voi-
daan arvioida että sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan 
enintään 1 800 000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodos-
tuu tarjoushinnasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdol-
lisuuden 15 prosentin varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteu-
tumasummien keskihajonta. Viiden edellisen vuoden toteutumatiedot ja 
keskihajontalaskelma ovat tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tässä vaiheessa ei ole näköpiirissä sellaisia seikkoja, joiden perusteel-
la voitaisiin ennakoida ko. urakan tarpeiden poikkeavan merkittävästi 
aikaisempien vuosien käytännöstä. Kaupunkitekniikan rakentamisen 
tuki valvoo sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat 
julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yh-
teydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa 
koskeva sopimus on tehty. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Oheismateriaali
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1 Tarjouspyyntö
2 Urakkasopimusmalli
3 Urakkaohjelma
4 Arvonmuutosperusteet
5 Työselostus
6 Työturvallisuusasiakirja
7 Kohdeluettelo
8 Ympäristökriteerit
9 Avauspöytäkirja
10 Tarjous
11 Tarjousvertailu
12 Yhteenveto
13 Yksikköhintaluettelo
14 Toteutumat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Stara
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§ 35
SMA-päällystystyöt 1.5. - 30.11.2019

HEL 2018-013158 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen NCC Industry Oy:n Staran SMA-päällystystöiden 
sopimusurakoitsijaksi ajalle 1.5. - 30.11.2019.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan päällys-
tystöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puit-
teissa enintään 1 800 000 euron (AVL 8 c) arvosta jäljempänä esitetyin 
perustein.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yk-
sikönjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää li-
sä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 
7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toi-
mittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -han-
kintoja. Päällystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on 
välttämätöntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen 
keskittynyttä aliurakointia.

Hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on 
toteutettu jakamalla päällystystyöt osa-alueisiin alueellisesti, laadulli-
sesti ja kokoluokan mukaan. Päällystystyöurakat on kilpailutettu kah-
deksana erillisenä hankintana siten, että Staralla on käytössään sopi-
mukset pienen ja suuren kokoluokan töihin kolmella alueella, sekä koko 
kaupungin alueen kattavat SMA-päällystystöiden ja valuasfalttitöiden 
sopimukset. Alueelliset rajat noudattavat kaupunkitekniikan rakentami-
sen rajoja, kokoluokan rajana on noin 1 000 m2 kerralla päällystettävä 
kohde, SMA-päällyste- (kivimastiksiasfaltti) ja valuasfalttiurakka eroavat 
laadullisesti muista päällystystöiden urakoista. Vastaavat urakka-alueet 
ovat olleet käytössä vuosittain.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran SMA-
päällystystöistä on lähetetty julkaistavaksi 5.2.2019 Hilmassa ja Tar-
jouspalvelussa. Tarjouspyyntö on tämän päätösesityksen oheismateri-
aalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä
asioista lisäkysymyksiä 19.2.2019 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei 
esitetty lisäkysymyksiä.
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Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
28.2.2019 kello 12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämi-
selle varatun ajan päätyttyä. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkir-
ja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen tähän urakkaan jättivät määräaikaan mennessä seuraavat
viisi yritystä:

AC Päällysteet Oy
Asfalttihuolto AH Oy
Asfalttikallio Oy
NCC Industry Oy
YIT Suomi Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat 
antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayk-
sikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. 
Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen 
tietojen perusteella. Kaikki tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset 
ja pääsivät mukaan tarjousvertailuun.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut että se tarkastaa voit-
tamassa olevan tarjoajan tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan 
selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. 
Voittamassa olevalta NCC Industry Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa an-
nettujen tietojen paikkansapitävyys ennen päätösesityksen tekemistä. 
Lisäksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhintoi-
hin ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa to-
dettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. NCC Industry Oy:n 
tarjous on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tar-
jousten kesken käytetään halvinta vertailuhintaa. Laadulliset näkökoh-
dat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjous-
vertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen tarjousten 
vertailuhinnat ilmenevät liitteenä olevasta tarjousyhteenvedosta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
tarjouspyynnössä arvioitujen suoritemäärien mukaan lasketusta vertai-
lusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 1 434 740,00 eu-
roa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuu-
det mukaan lukien 1 649 951,00 euroa (AVL 8 c §). Soveltuvin osin tar-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2019 47 (63)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/11
21.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

kasteltuna urakan hintataso on noussut noin 5 % edelliseen kauteen 
verrattuna.

Toteutuvien päällystystöiden laajuus on tässä hankinnassa melko hyvin 
ennakoitavissa. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen uudelleenpääl-
lystys- ja rakentamistyökohteet perustuvat Kaupunkiympäristön toimia-
lan katujen rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Työohjelmat kui-
tenkin elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai niiden toteutumisai-
kaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja ti-
laukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa.

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteu-
tuvat määrät voivat olla suurempia tai pienempiä tilaavien hallintokun-
tien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutumatietojen perus-
teella, hintatason nousu ja keskihajonta huomioiden, voidaan arvioida 
että sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enintään 1 
800 000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu tarjous-
hinnasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 
prosentin varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutumasummien 
keskihajonta. Viiden edellisen vuoden toteutumatiedot ja keskihajonta-
laskelma ovat tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tässä vaiheessa ei ole näköpiirissä sellaisia seikkoja, joiden perusteel-
la voitaisiin ennakoida ko. urakan tarpeiden poikkeavan merkittävästi 
aikaisempien vuosien käytännöstä. Kaupunkitekniikan rakentamisen 
tuki valvoo sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat 
julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yh-
teydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa 
koskeva sopimus on tehty. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto
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Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Urakkasopimusmalli
3 Urakkaohjelma
4 Arvonmuutosperusteet
5 Työselostus
6 Työturvallisuusasiakirja
7 Kohdeluettelo
8 Ympäristökriteerit
9 Työrajoitukset
10 Avauspöytäkirja
11 Tarjous
12 Vertailutaulukko
13 Yhteenveto
14 Yksikköhintaluettelo
15 Toteutumat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Stara
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§ 36
Valuasfalttityöt 1.5. - 30.11.2019

HEL 2018-013167 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen YIT Suomi Oy:n Staran valuasfalttitöiden sopimu-
surakoitsijaksi ajalle 1.5. - 30.11.2019.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan päällys-
tystöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puit-
teissa enintään 200 000 euron (AVL 8 c) arvosta jäljempänä esitetyin 
perustein.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yk-
sikönjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää li-
sä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 
7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toi-
mittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2019 50 (63)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/12
21.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -han-
kintoja. Päällystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on 
välttämätöntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen 
keskittynyttä aliurakointia.

Hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on 
toteutettu jakamalla päällystystyöt osa-alueisiin alueellisesti, laadulli-
sesti ja kokoluokan mukaan. Päällystystyöurakat on kilpailutettu kah-
deksana erillisenä hankintana siten, että Staralla on käytössään sopi-
mukset pienen ja suuren kokoluokan töihin kolmella alueella, sekä koko 
kaupungin alueen kattavat SMA-päällystystöiden ja valuasfalttitöiden 
sopimukset. Alueelliset rajat noudattavat kaupunkitekniikan rakentami-
sen rajoja, kokoluokan rajana on noin 1 000 m2 kerralla päällystettävä 
kohde, SMA-päällyste- (kivimastiksiasfaltti) ja valuasfalttiurakka eroavat 
laadullisesti muista päällystystöiden urakoista. Vastaavat urakka-alueet 
ovat olleet käytössä vuosittain.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran va-
luasfalttipäällystystöistä  on lähetetty julkaistavaksi 12.2.2019 Hilmassa 
ja Tarjouspalvelussa. Tarjouspyyntö on tämän päätösesityksen oheis-
materiaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä
asioista lisäkysymyksiä 26.2.2019 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei 
esitetty kysymyksiä.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
7.3.2019 kello 12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämi-
selle varatun ajan päätyttyä. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkir-
ja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen tähän urakkaan jättivät määräaikaan mennessä seuraavat
kaksi yritystä:

Asfalttikallio Oy
YIT Suomi Oy
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Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat 
antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayk-
sikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. 
Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen 
tietojen perusteella. Kaikki tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset 
ja pääsivät mukaan tarjousvertailuun.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut että se tarkastaa voit-
tamassa olevan tarjoajan tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan 
selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. 
Voittamassa olevalta YIT Suomi Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa annet-
tujen tietojen paikkansapitävyys ennen päätösesityksen tekemistä. Li-
säksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhintoihin 
ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa todettiin 
tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. YIT Suomi Oy:n tarjous on 
tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tar-
jousten kesken käytetään halvinta vertailuhintaa. Laadulliset näkökoh-
dat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjous-
vertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen tarjousten 
vertailuhinnat ilmenevät liitteenä olevasta tarjousyhteenvedosta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
tarjouspyynnössä arvioitujen suoritemäärien mukaan lasketusta vertai-
lusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 82 891,00 euroa 
(AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuudet 
mukaan lukien 95 324,65 euroa (AVL 8 c §). Soveltuvin osin tarkastel-
tuna urakan hintataso on noussut noin 4 % edelliseen kauteen verrat-
tuna.

Toteutuvien päällystystöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa 
vaikea arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen uudel-
leenpäällystys- ja rakentamistyökohteet perustuvat Kaupunkiympäris-
tön toimialan katujen rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Työoh-
jelmat elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai niiden toteutumisai-
kaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja ti-
laukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa.

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteu-
tuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaa-
vien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutuma-
tietojen perusteella, hintatason nousu ja keskihajonta huomioiden, voi-
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daan arvioida että sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan 
enintään 200 000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu 
tarjoushinnasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdolli-
suuden 15 prosentin varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutu-
masummien keskihajonta. Viiden edellisen vuoden toteutumatiedot ja 
keskihajontalaskelma ovat tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tässä vaiheessa ei ole näköpiirissä sellaisia seikkoja, joiden perusteel-
la voitaisiin ennakoida ko. urakan tarpeiden poikkeavan merkittävästi 
aikaisempien vuosien käytännöstä. Kaupunkitekniikan rakentamisen 
tuki valvoo sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat 
julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yh-
teydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa 
koskeva sopimus on tehty. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Urakkasopimusmalli
3 Urakkaohjelma
4 Arvonmuutosperusteet
5 Työselostus
6 Työturvallisuusasiakirja
7 Kohdeluettelo
8 Ympäristökriteerit
9 Työrajoitukset
10 Avauspöytäkirja
11 Tarjous
12 Tarjousvertailu
13 Yhteenveto
14 Yksikköhintaluettelo
15 Toteutumat

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Tiedoksi

Stara
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§ 37
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan kokoontuminen huh-
tikuussa 2019

HEL 2018-009275 T 00 00 02

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti

1. kokoontua torstaina 11.4.2019 kello 16 alkaen.
2. peruuttaa torstaina 25.4.2019 kello 16 alkavan kokouksensa.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Lisätiedot
Eero-Pekka Eskelinen, hallintolakimies, puhelin: 310 38425

eero-pekka.eskelinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin 
kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Lisätiedot
Eero-Pekka Eskelinen, hallintolakimies, puhelin: 310 38425

eero-pekka.eskelinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 11.10.2018 § 112
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HEL 2018-009275 T 00 00 02

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset ko-
kouksensa kevätkaudella 2019 torstaisin kello 16 alkaen seuraavasti: 

- 24.1.2019

- 14.2.2019   

- 28.2.2019

- 21.3.2019

- 25.4.2019

- 23.5.2019

- 13.6.2019

Lisäksi johtokunta päätti, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdolli-
suuksien mukaan varapuheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan, asioiden 
vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai 
muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Käsittely

11.10.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Timo Martiskainen: Muutan päätösehdotusta siten, että  johtokunta 
päättää kokoontua myös 14.2.2019 kello 16.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Eero-Pekka Eskelinen, hallintolakimies, puhelin: 310 38425

eero-pekka.eskelinen(a)hel.fi
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§ 38
Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi toimitus-
johtaja Timo Martiskaisen tilannekatsauksen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 39
Ilmoitusasiat

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi mahdol-
liset ilmoitusasiat.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 25, 26, 37, 38 ja 39 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ja 36 §:t.

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.
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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 kaupun-
gin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

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

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.
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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.

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
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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.

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)
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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

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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Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Jarmo Nieminen
puheenjohtaja

Eero-Pekka Eskelinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Hannu Seppälä Mirja Heiskari

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 25.03.2019.


