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Läsnä

Jäsenet

Nieminen, Jarmo puheenjohtaja
Alaja, Jaana saapui 16:01, poissa: 55 §
Saukkonen, Lea varajäsen

poistui 16:47, poissa: 62 §
Koskinen, Matti varajäsen
Seppälä, Hannu varajäsen

Muut

Halkola, Hannu vs. toimitusjohtaja
esittelijä

Dickman, Tanja hankintalakimies
asiantuntija

Aapro, Simo talouspäällikkö
asiantuntija
poistui 16:02, läsnä: 55-56 §:t

Seikkula, Päivi viestintäpäällikkö
tiedottaja

Heikkilä, Jani it-suunnittelija
tekninen tuki

Eskelinen, Eero-Pekka hallintolakimies
pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Jarmo Nieminen 55-62 §:t

Esittelijät

Jarmo Nieminen puheenjohtaja
55 §, 61-62 §:t

Hannu Halkola vs. toimitusjohtaja
56-60 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Eero-Pekka Eskelinen hallintolakimies
55-62 §:t
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§ Asia

55 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

56 Asia/2 Rakentamispalveluliikelaitoksen poistosuunnitelman vahvistaminen

57 Asia/3 Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätökseen 11.4.2019 § 
23

58 Asia/4 Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 
3.4.2019 § 7

59 Asia/5 Fallkullan Kiilan alueen katujen stabilointiurakka

60 Asia/6 Hyväntoivonpuiston tukimuuriurakka 4 ajalle 29.7.–29.11.2019

61 Asia/7 Toimitusjohtajan tilannekatsaus

62 Asia/8 Ilmoitusasiat
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§ 55
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 Hannu Seppä-
län ja Matti Koskisen.

Käsittely

Päätösehdotuksesta poiketen johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajak-
si Jaana Alajan 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 Jaana Alajan 
ja Matti Koskisen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 56
Rakentamispalveluliikelaitoksen poistosuunnitelman vahvistaminen

HEL 2019-006535 T 02 07 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Staran 
poistosuunnitelman.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

1 Staran  poistosuunnitelma, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 
13.6.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 1 momentin 5 koh-
dan mukaan liikelaitoksen johtokunnan yleiseen toimivaltaan kuuluu 
päättää hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaisista poistoajoista kaupungin-
valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman rajoissa. 

Helsingin kaupungin vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeissa 
(Khs 17.12.2018) todetaan, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 
18.9.1996 (224 §) käyttöomaisuuden arvostusperiaatteet ja poisto-
suunnitelman sekä 14.11.2001 (322 §), 9.10.2002 (245 §), 18.6.2003 
(142 §), 29.11.2006 (303 §), 11.5.2011 (96§) poistosuunnitelmien tar-
kistukset. Lauta- ja johtokunnat ovat vahvistaneet toimialojen ja liikelai-
tosten tarkemmat poistosuunnitelmat näiden poistoaikojen rajoissa. 
Toimialat ja liikelaitokset tarkistavat poistosuunnitelmiensa tilanteen 
kesäkuun 2019 loppuun mennessä.

Staran liikelaitosaikana poistosuunnitelmaa ei ole vielä erikseen vahvis-
tettu ja edellä mainituista syistä se on tarpeen tehdä. Tehdyn tarkaste-
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lun perusteella poistosuunnitelmaan ei esitetä muutoksia ja Stara voi 
jatkaa nykyisellä suunnitelmalla. Poistosuunnitelma on esityksen liit-
teenä.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

1 Staran  poistosuunnitelma, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 
13.6.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 57
Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätökseen 11.4.2019 
§ 23

HEL 2019-002545 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä oikaisuvaati-
muksen kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan tekemästä pää-
töksestä 11.4.2019 § 23 koskien korvaushakemusta kadun varteen py-
säköidyn auton vaurioista.

Pöytäkirjanote esitysteksteineen, liitteineen ja muutoksenhakuohjei-
neen Staran kaupunkitekniikan ylläpidolle, jonka tulee huolehtia pää-
töksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 24.4.2019
2 Kartta tapahtumapaikasta 30.1.2019
3 Kuvat vaurioista
4 Vauriotarkastus Stara 1.2.2019
5 Vahingonkorvausvaatimus 19.2.2019, liite, korjaamolasku

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korvauksenhakija on jättänyt Helsingin kaupungin kirjaamoon oikaisu-
vaatimuksen kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan päätöksestä 
11.4.2019 § 23, jolla yksikönjohtaja hylkäsi Staran aiheuttamaksi epäil-
lyn auton vaurioitumista koskevan korvaushakemuksen. Hakija pyytää 
oikaistavaksi Staran yksikönjohtajan päätöksen olla korvaamatta Sta-
ran toiminnasta aiheutuneeksi katsomaansa auton vaurioitumista. Oi-
kaisuvaatimushakemus, alkuperäinen korvaushakemus ja yksikönjoh-
tajan hylkäyspäätös ovat tämän päätösesityksen liitteinä.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 ja 2 momentin mukaan viranomaisen 
päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen laissa 
mainitulle toimielimelle. 

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittami-
sesta. 

Korvauksenhakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös oikaisuvaati-
musohjeineen 11.4.2019. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen mää-
räajan kuluessa Helsingin kaupungin kirjaamoon, mistä se on ohjattu 
Staran käsiteltäväksi.

Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran välisen sopimuksen mukaan 
Stara käsittelee ja päättää ne vahingonkorvaushakemukset, joita epäil-
lään Staran aiheuttamiksi.

Yksikönjohtaja päätti hylätä vahingonkorvaushakemuksen, jossa hakija 
epäilee, että Stara on auraustoimillaan vaurioittanut hänen Kuutamo-
tielle pysäköityä autoa osumalla aura-autolla eturenkaaseen 30.1.2019 
noin klo 00:30.

Alueen työyksikön selvityksessä todetaan, että alueen aurauskalusto ei 
ole ollut työssä kyseisenä ajankohtana. Työyksikön koneissa on seu-
rantalaitteet.

Oikaisuvaatimuksessa ei esitetä mitään uutta tietoa vahingosta tai sen 
aiheuttajasta. Stara tai sen käyttämä aliurakoitsija ei ole ollut töissä 
alueella esitetyn vahingon sattuessa. Staralla ei ole tietoa vahingon ai-
heuttajasta. Koska Stara ei ole aiheuttanut hakijan auton vaurioita, se 
ei ole siten korvausvelvollinen, eikä yksikönjohtajan aiempaa päätöstä 
ole syytä muuttaa.

Esittelijä
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vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 24.4.2019
2 Kartta tapahtumapaikasta 30.1.2019
3 Kuvat vaurioista
4 Vauriotarkastus Stara 1.2.2019
5 Vahingonkorvausvaatimus 19.2.2019, liite, korjaamolasku

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan ylläpito Yksikönjoh-
taja 11.4.2019 § 23 §

HEL 2019-002545 T 03 01 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä vahingonkorvaushakemuksen jossa hakija 
epäilee, että Stara on auraustoimillaan vaurioittanut hänen Kuutamo-
tielle pysäköidyn autonsa ajoradanpuoleista eturengasta 30.1.2019 
noin klo 00:30.

Alueen työyksikön selvityksessä todetaan, että alueen aurauskalusto ei 
ole ollut työssä kyseisenä ajankohtana. Työyksikön koneissa on seu-
rantalaitteet.
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Päätöksen perustelut

Kyseessä voi olla kenen tahansa kadunkäyttäjän aiheuttama vaurio. 
Stara ei ole aiheuttanut vauriota, eikä ole siten korvausvelvollinen.

Jos talvikunnossapitotöissä aiheutuu hakemuksen mukaisia vaurioita, 
se huomataan ja työryhmä ilmoittaa asiasta välittömästi työnjohdolle ja 
auton omistajalle.    

Staran työkoneiden kuljettajien velvollisuus on ilmoittaa työssä sattuvis-
ta vahingoista työnjohdolle, jonka jälkeen asia siirretään vakuutusyhtiön 
käsiteltäväksi. Vahingosta ei aiheudu sanktioita kuljettajillemme.

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi
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§ 58
Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 
3.4.2019 § 7

HEL 2019-002877 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikai-
suvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan teke-
mästä päätöksestä 3.4.2019 § 7 koskien korvaushakemusta autovau-
riosta ja pitää yksikönjohtajan päätöksen voimassa.

Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa tai näyttöä, jonka perusteel-
la yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Pöytäkirjanote esitysteksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liittei-
neen kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia päätök-
sen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Alkuperäinen vahingonkorvausvaatimus
3 Kartta vahinkopaikasta
4 Kuvat
5 Vauriotarkastus
6 Kuitti

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-

dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korvauksenhakija on 18.4.2019 jättänyt Helsingin kaupungin kirjaa-
moon oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjoh-
tajan päätöksestä 3.4.2019 § 7, jolla yksikönjohtaja on hylännyt hakijan 
korvaushakemuksen.

Kuntalain 134 §:n 1 ja 2 momentin mukaan viranomaisen päätökseen 
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen laissa mainitulle 
toimielimelle.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittami-
sesta.

Korvauksen hakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös oikaisuvaati-
musohjeineen 4.4.2019. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen määrä-
ajan kuluessa Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Korvauksenhakijan perusteluista

Hakemuksen mukaan hakija oli ajanut ajoneuvollaan Lahdentietä Kos-
kelantielle, ja saapuessaan tietyömaan kohdalle hakija on kertomansa 
mukaan hidastanut ajonopeuden lähes kävelyvauhdiksi. Etäisyys edel-
lä ajavaan oli ollut noin autonmitan verran. Hakijan mukaan ajoradalla 
olevalla kaistan kavennuksen kohdalla vasen etupyörä oli uponnut ve-
sikuoppaan ja auton alta oli kuulunut paukahdus. Ajoneuvon moottorin 
öljypohja oli ottanut kosketuksen ajoradalla olevaan kaivon kanteen ja 
sen seurauksena öljypohjaan oli tullut halkeama. Hakija vaatii täten 
Staraa korvaamaan vahingosta aiheutuneet kustannukset vaatimuk-
sensa mukaan, korjauksesta 999,20 euroa ja korvaus seisontapäivien 
ajalta 300,00 euroa, yhteensä 1.299,20 euroa.

Korvauksenhakija vaatii oikaisuvaatimuksessaan Staraa korvaamaan 
ajoneuvonsa rikkoontumisesta aiheutuneet edellä mainitut kulut ja kor-
vaukset.

Oikeudellinen arviointi ja tapahtumista saatu selvitys
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Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuotta-
muksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, 
jollei siitä, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään, muuta johdu.

Yleinen vahingonkorvausoikeudellinen periaate on, että näyttövelvolli-
suus aiheutuneista vahingoista ja sen suuruudesta sekä korvausvas-
tuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä. 

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan kyseisessä kohdassa 
Staran kaupunkitekniikan rakentaminen on tehnyt kadun perusparan-
tamiseen liittyviä töitä. Työyksikön selvityksen mukaan alueella oli lii-
kenteen ohjaussuunnitelman mukaiset varoitus- ja nopeusrajoitusmer-
kit (30 km/h) paikallaan. Työmaalla olevien varoitus- ja nopeusrajoi-
tusmerkkien tarkoitus on, että kaikki työmaa-alueella liikkuvat noudat-
tavat varovaisuutta ja nopeusrajoituksia. Suurien liikennevirtojen vuok-
si, tuhansia ajoneuvoja vuorokaudessa, ajorata pidettiin työmaa-alueel-
la vähintäänkin hyvässä kunnossa koko työmaan ajan keston. Stara ei 
ole saanut muilta tienkäyttäjiltä vastaavanlaisia vahinkoilmoituksia sa-
massa paikassa ennen tai jälkeen hakijan korvaushakemuksen vireille 
tuloa.

Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta hakijaa kohdanneesta vahin-
gosta, sillä kyseinen tietyömaa oli merkitty autoilijoita varoittavilla lait-
teilla ja liikennemerkeillä koko rakentamisen ajan. Ajoneuvoa tiellä kul-
jettavalta edellytetään, että hän sovittaa ajoneuvonsa nopeuden muun 
muassa tien kunnon ja kelin mukaan sekä noudattaa olosuhteiden 
edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttä-
miseksi.

Esittelijä

Johtokunnan tulee hylätä hakijan oikaisuvaatimus perusteluna se, että 
Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta, koska hakijalle aiheutuneen 
vahingon ei katsota johtuneen Staran laiminlyönnistä. Asiassa ei ole 
esitetty sellaisia uusia tietoja tai näyttöä, joiden perusteella yksikönjoh-
tajan päätös tulisi kumota.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Alkuperäinen vahingonkorvausvaatimus
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3 Kartta vahinkopaikasta
4 Kuvat
5 Vauriotarkastus
6 Kuitti

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-

dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksi-
könjohtaja 03.04.2019 § 7

HEL 2019-002877 T 03 01 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Tämä päätös on ainoastaan Helsingin kaupungin rakentamispalvelulii-
kelaitos Staran kannanotto korvausasiaan, eikä kyse ole korvausasian 
kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta. Tämä päätös ei sisällä 
kannanottoa siihen, onko Helsingin kaupungin rakentamispalveluliike-
laitos Stara aiheuttanut hakemuksessa esitetyn vahingon, eikä hakija 
voi vedota tähän päätökseen asian mahdollisessa muussa käsittelyssä.

Pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee 
huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukaan hakija oli ajanut ajoneuvollaan Lahden tietä Kos-
kelantielle, saapuessaan tietyömaan kohdalle hakija kertomansa mu-
kaan hidasti nopeuden lähes kävelyvauhdiksi. Etäisyys edellä ajavaan 
oli ollut noin auton mitan verran. Hakijan mukaan ajoradalla olevalla 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2019 12 (30)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/4
13.06.2019

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

kaistan kavennuksen kohdalla vasen etupyörä oli uponnut vesikuop-
paan auton alta oli kuulunut paukahdus. Ajoneuvon öljypohja oli ottanut 
kosketuksen ajoradalla olevaan kaivon kanteen ja sen seurauksena öl-
jypohjaan oli tullut halkeama. Hakija vaatii täten Staraa korvaamaan 
vahingosta aiheutuneet kustannukset vaatimuksensa mukaan, korjaus-
kustannukset 992,20 euroa ja korvaus seisontapäivien ajalta 300,00 
euroa, yhteensä 1.299,20 euroa

Kyseisessä kohdassa Stara kaupunkitekniikan rakentaminen on tehnyt 
kadun perusparantamiseen liittyviä töitä. Työyksikön selvityksen mu-
kaan alueella oli liikenteen ohjaussuunnitelman mukaiset varoitus- ja 
nopeusrajoitusmerkit (30 km/h) paikallaan. Työmaalla olevien varoitus- 
ja nopeusrajoitusmerkkien tarkoitus on, että kaikki työmaa-alueella liik-
kuvat noudattavat varovaisuutta ja nopeusrajoituksia. Suurien liikenne-
virtojen vuoksi, tuhansia ajoneuvoja vuorokaudessa, ajorata pidettiin 
työmaa-alueella vähintäänkin hyvässä kunnossa koko työmaan ajan 
keston. Minkäänlaisia ilmoituksia tapahtuneesta vahingosta tai sen ai-
heuttajasta ei katupäivystäjille, kohteen vastaavalle työnjohtajalle tai 
työmaalle ole tullut, ennen vahingonkorvausvaadetta eikä välittömästi 
tapahtumahetken jälkeen. 

Edellä kerrotun perusteella Stara ei katso olevansa korvausvelvollinen 
asiassa.

Lisätiedot
Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi
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§ 59
Fallkullan Kiilan alueen katujen stabilointiurakka

HEL 2019-004930 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti 

 valita edullisimman tarjouksen antaneen Skanska Infra Oy:n ura-
koitsijaksi Fallkullan Kiilan alueen katujen stabilointityöhön.

 oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan allekir-
joittamaan hankintasopimuksen.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 1 553 059,95 euroa (AVL 8 c 
§).

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää li-
sä- ja muutostöiden hankkimisesta rakentamispalveluliikelaitoksen joh-
tokunnan 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 esitysteksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liittei-
neen kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia päätök-
sen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Tapio Tuovinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39222

tapio.tuovinen(a)hel.fi

Liitteet

1 avauspöytäkirja
2 Tarjouspyyntö
3 tarjous
4 05_urakkasopimusmalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Staran kaupunkitekniikat toteuttavat pääasiassa tilaavien laitosten te-
kemien tilausten perusteella vuosittain useita katu- ja viherrakentamis-
hankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään 
runsaasti monentyyppisiä aliurakoita ja -hankintoja.

Tämä erillinen stabilointiurakka on tyypillinen alihankintana tilattava 
urakka, joka täydentää Staran omaa rakentamista.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Käytetty han-
kintamenettely on ollut avoin menettely. Hankintailmoitus on tehty säh-
köisenä ja se on julkaistu 2.5.2019 Hilmassa.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 14.5.2019 klo 12:00 asti. 

Tarjoukset tuli toimittaa hankintayksikölle 21.5.2019 klo 12:00 mennes-
sä sähköisessä muodossa. Tarjoukset avattiin heti tarjousten jättämi-
selle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytä-
kirja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat kaksi yritystä:

 Skanska Infra Oy
 YIT Suomi Oy

Määräajan jälkeen tarjouksen lähetti yksi yritys:

 Rakentajat Piippo & Pakarinen Oy

Tätä tarjousta ei avattu ja se hylättiin.

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

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten valintaperusteena oli halvin hin-
ta.

Tarjousvertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. 

Nro Tarjouksen tekijä Vertailuhinta, € (alv 0 %)
1. Skanska Infra Oy 1 553 059,95
2. YIT Suomi Oy 1 595 570,52

Voittamassa olevalta Skanska Infra Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa 
annettujen tietojen paikkansapitävyys. Hankintayksikkö on tarjous-
pyynnössä ilmoittanut, että se tarkastaa tilaajavastuun Luotettava 
kumppani -palvelusta voittamassa olevan tarjoajan kaupparekisteriot-
teen, rekisteröitymisiä koskevat tiedot sekä tiedot verojen ja eläkeva-
kuutusmaksujen maksamisesta. Lisäksi tarjoajaa pyydettiin toimitta-
maan muut vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa todettiin tarjoajan täyt-
tävän soveltuvuusvaatimukset.

Urakan suoritemäärät on arvioitu suunnitelmapiirustusten mukaan. Yk-
sikköhintaperusteisen kokonaisurakan työmäärät saattavat muuttua 
työn aikana suunnitelmamuutoksista johtuen.

Työ voidaan aloittaa heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja sen 
tulee olla valmis ja ilmoitettu vastaanottotarkastusta varten viimeistään 
30.4.2020.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Osallistumishakemukset ja muut hankintaa 
koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien 
päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tu-
levat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Tapio Tuovinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39222

tapio.tuovinen(a)hel.fi

Liitteet

1 avauspöytäkirja
2 Tarjouspyyntö
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3 tarjous
4 05_urakkasopimusmalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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§ 60
Hyväntoivonpuiston tukimuuriurakka 4 ajalle 29.7.–29.11.2019

HEL 2019-005139 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti

 valita edullisimman tarjouksen jättäneen Silvertek Oy:n urakoitsijak-
si Hyväntoivonpuiston tukimuurien 2019 rakentamiseen ajalle 
29.7.–29.11.2019.

 oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan allekir-
joittamaan ja solmimaan urakkasopimuksen.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 842 860,00 euroa (AVL 8 c §). 
Urakan ennakoitu arvolisäveroton arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä-
hankintamahdollisuudet mukaan lukien on 969 289,00 euroa (AVL 8 c 
§).

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää li-
sä- ja muutostöiden hankkimisesta rakentamispalveluliikelaitoksen joh-
tokunnan 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 urakkasopimuksen.

Pöytäkirjanote esitysteksteineen, liitteineen ja muutoksenhakuohjei-
neen Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaiselle.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula(a)hel.fi
Eila Hägg, tuotantopäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Vertailutaulukko
3 Hintavertailu, HTP, urakka 4, tukimuurit 2019
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Staran kaupunkitekniikat toteuttavat pääasiassa kaupungin omien ti-
laavien laitosten tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu- 
ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja 
niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä aliurakoita ja –hankintoja

Tämä erillinen tukimuuriurakka on tyypillinen alihankintana tilattava 
urakka, mikä täydentää Staran omaa rakentamista.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Käytetty han-
kintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 
mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus on tehty sähköisenä ja se 
on julkaistu 21.5.2019 Hilmassa ja Tarjouspalvelussa. Tarjouspyyntö 
on tämän päätösesityksen oheismateriaalin

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 29.5.2019 klo 12.00 asti. Hankintaa koskien 
määräaikaan mennessä tehtiin yksi lisäkysymys, mikä sisälsi kaksi-
toista tarkentavaa osakysymystä. Lisäkysymyksen tarkentaviin osaky-
symyksiin annettiin tarjouspyynnön mukaisesti vastaukset ennen keski-
viikkoa 5.6.2019 klo.16.00.

Tarjoukset tuli toimittaa hankintayksikölle 7.6.2019 klo. 12.00 mennes-
sä sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta. Tarjoukset avattiin 
tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta 
on laadittu pöytäkirja, mikä on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat kolme yritystä:
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 Silvertek Oy
 VM Suomalainen Oy
 GRK Infra 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.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten valintaperusteena oli halvin hin-
ta.

Tarjouspyynnön mukaan vertailuhintana käytetään urakoitsijan yksik-
köhintoihin perustuvaa arvonlisäverotonta kokonaisurakkahintaa.

Saatujen hyväksyttyjen tarjousten vertailuhinnat (alv 0 %) urakalle ovat 
seuraavat:

Urakoitsija Vertailuhinta
Silvertek Oy 842 860,00 €
VM Suomalainen Oy 856 060,00 €
GRK Infra Oy 993 557,00 €

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut, että se tarkistaa voit-
tamassa olevan tarjoajan tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan 
selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. 
Voittamassa olevalta Silvertek Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa annettu-
jen tietojen paikkansapitävyys. Tarkastuksessa todettiin tarjoajan täyt-
tävän soveltuvuusvaatimukset.

Urakan suoritemäärät on arvioitu suunnitelmapiirustusten mukaan.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan työmäärät saattavat muuttua 
työn aikana mm. suunnitelmamuutoksien takia.

Työ voidaan aloittaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen urakkaoh-
jelmassa mukaisesti ja sen tulee olla valmis ja ilmoitettu vastaanotto-
tarkastusta varten viimeistään 29.11.2019.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Osallistumishakemukset ja muut hankintaa 
koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien 
päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tu-
levat kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.
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Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula(a)hel.fi
Eila Hägg, tuotantopäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Vertailutaulukko
3 Hintavertailu, HTP, urakka 4, tukimuurit 2019

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Hintalomake, Liite 1, HTP, urakka 4, tukimuurit 2019
3 Urakkasopimusmalli, liite 2, HTP, urakka 4, tukimuurit, 2019
4 Urakkaohjelma, liite 3, HTP, urakka 4, tukimuurit, 2019
5 Työturvallisuusasiakirja, liite 4, HTP, urakka 4, tukimuurit, 2019
6 Työselostus, liite 5, HTP, urakka 4, tukimuurit, 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2019 21 (30)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/7
13.06.2019

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

§ 61
Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi vs. toimi-
tusjohtaja Hannu Halkolan 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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§ 62
Ilmoitusasiat

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi ilmoitusa-
siat.

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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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 55, 56, 61 ja 62 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 57 ja 58 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

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.
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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.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

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.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 59 ja 60 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
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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.

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
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 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.

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.
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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

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2019 29 (30)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

13.06.2019

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

 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)

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 Matti Koskinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.06.2019.


