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Läsnä

Jäsenet

Nieminen, Jarmo puheenjohtaja
Alaja, Jaana
Heiskari, Mirja
Nurmi, Erkki
Saukkonen, Lea varajäsen

Muut

Halkola, Hannu vs. toimitusjohtaja
esittelijä

Aherva, Sami yksikönjohtaja
asiantuntija

Haapaniemi, Kari yksikönjohtaja
asiantuntija

Markkanen, Matleena hankintalakimies
asiantuntija

Seikkula, Päivi viestintäpäällikkö
tiedottaja

Eskelinen, Eero-Pekka hallintolakimies
pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Jarmo Nieminen 10-31 §:t

Esittelijät

Jarmo Nieminen puheenjohtaja
10 §, 30-31 §:t

Hannu Halkola vs. toimitusjohtaja
11-29 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Eero-Pekka Eskelinen hallintolakimies
10-31 §:t
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§ Asia

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

11 Asia/2 Monitoimikoneiden (TRE 6 t) hankinta

12 Asia/3 Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

13 Asia/4 Elastiset saumaustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

14 Asia/5 Erikoispuusepäntyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

15 Asia/6 Ikkunoiden tiivistys- ja korjaustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

16 Asia/7 Laatoitustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

17 Asia/8 Muuraus- ja rappaustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

18 Asia/9 Peltisepäntyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

19 Asia/10 Raivaus- ja siivoustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

20 Asia/11 Rakennustekniset työt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

21 Asia/12 Sisustus- ja saneeraustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

22 Asia/13 Talonrakennushankkeiden viher- ja maanrakennustyöt, puitejärjestely 
1.4.2020 - 31.3.2022

23 Asia/14 Vesi- ja kosteuseristystyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

24 Asia/15 Jätkäsaaren kivityöt vuonna 2020

25 Asia/16 Staran betonikivityöt 1.4. - 30.11.2020

26 Asia/17 Staran luonnonkivityöt 1.4. - 30.11.2020, alue 1, läntiset kaupungino-
sat

27 Asia/18 Staran luonnonkivityöt 1.4. - 30.11.2020, alue 2, pohjoiset kaupungi-
nosat

28 Asia/19 Staran luonnonkivityöt 1.4. - 30.11.2020, alue 3, itäiset kaupunginosat

29 Asia/20 Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 
5.2.2020 § 3

30 Asia/21 Toimitusjohtajan tilannekatsaus

31 Asia/22 Ilmoitusasiat
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§ 10
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 Erkki Nurmen.

Käsittely

Päätösehdotuksesta poiketen johtokunta valitsi toiseksi pöytäkirjantar-
kastajaksi Erkki Nurmen.

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 Mirja Heiska-
rin ja Tapio Klemetin.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 11
Monitoimikoneiden (TRE 6 t) hankinta

HEL 2019-012527 T 02 08 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran toi-
mitusjohtajan tilaamaan Wihuri Oy:n tarjouksen 21.1.2020 mukaisesti 
kahdeksan kappaletta Wille 665 monitoimikoneita varusteineen. 

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 1 048 224,00 euroa (alv 0 
%). 

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

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen Staran logistiikan hankinnalle, jonka tulee huolehtia päätöksen 
tiedoksiannosta asianosaisille. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

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

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

EU-kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta on julkaistu HILMA- ja 
TED- (Tenders Electronic Daily) verkkosivustoilla hankintailmoitukset 
17.12.2019. Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin tarjouspalvelu.fi-
toimittajaportaalissa. Hankinnan kohteena on työpainoltaan noin 6 ton-
nin monitoimikoneiden (TRE) hankinta. 

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 8.1.2020 klo 12.00 mennessä. Hankinnasta ei 
esitetty lisäkysymyksiä. 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat esityslistatekstin oheismateriaalina. 

Tarjousten määräaika oli keskiviikkona 22.1.2020 klo 12.00. Tarjoukset 
avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten 
avaamisesta on laadittu pöytäkirja. Tarjouksen jättivät määräaikaan 
mennessä Lännen Tractors Oy ja Wihuri 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). Molemmat tarjoajat täyttävät soveltuvuus-
vaatimukset. 

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa toimittajiksi valituilta on pyy-
dettävä rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä 
tarkoitettu ote rikosrekisteristä (edustus-, päätös- tai valvontavaltaa 
käyttävät henkilöt). Rikosrekisteriote toimii näyttönä siitä, ettei tarjoajaa 
koske jokin hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen rikosperustei-
nen poissulkemisperuste. 

Hankintaprosessin aikataulussa pysymisen vuoksi hankintayksikkö tar-
kastaa toimittajaksi valitun pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulke-
misperusteet vasta päätöksen teon jälkeen. Tilaus tehdään vasta kun 
hankintayksikkö on varmistanut, ettei toimittajaksi valittua rasita mikään 
pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste. 

Päätöksen tekemisen peruste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Ar-
viointiperusteet ovat hinta enintään 60 pistettä, tekniset ja toiminnalliset 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 4 (111)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/2
27.02.2020

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

ominaisuudet enintään 30 pistettä ja huoltovalmius enintään 10 pistet-
tä. Tarjousvertailun teoreettinen enimmäispistemäärä on 100 pistettä. 

Tarjouksen valintaperusteiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin 
on Wihuri Oy:n 21.1.2020 päivätty tarjous. 

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla 
vaan vasta, kun odotusaika (14 päivää) on kulunut ja hankintayksikkö 
on allekirjoittanut tilauksen. 

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
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

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

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 12
Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

HEL 2019-012982 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran ra-
kennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään 
asbesti- ja haitta-ainepurkutöiden puitesopimukset 1.4.2020 - 
31.3.2022 seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden viiden 
(5) urakoitsijan kanssa:

 AHA-Best Oy
 Asbrak Oy
 Dammega Oy
 Delete Demolition Oy 
 Piikki ja Pora Rautiainen Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta asbesti- ja haitta-ainepurkutöitä sopimuskauden aikana 
tarpeen mukaan. Staran hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mu-
kaan lukien on 4 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %.

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

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena asbesti- ja haitta-
ainepurkutöitä lisäksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä 
hankintamenettelyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Helsingin 
kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyysivät tarjousta asbesti- ja 
haitta-ainepurkutöistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäris-
tön toimialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Hankinta tehdään em. hankintayksiköiden muodostamana hankinta-
renkaana.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2022 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2022 saakka.

Hankintarenkaan tekemien toimeksiantojen yhteenlasketun kokonai-
sarvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana yhteensä 5 000 000 
euroa. Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan ar-
vonlisäverottomana 4 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu 
myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin kansallisen kynnysarvon ylittävää ra-
kennusurakkaa koskeva hankintailmoitus ”Asbesti- ja haitta-
ainepurkutyöt, puitejärjestely 2020-2021” TEM:n ylläpitämässä sähköi-
sessä ilmoituskanava HILMA:ssa 19.12.2019.
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Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan edellytetään täyttävän 
kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjous-
pyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaaja-
vastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liitty-
nyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palveluun ja tilaajavastuu-
lain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palve-
lusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluoki-
tuksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen 
tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava ar-
voltaan vähintään 15 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden on ol-
tava vähintään 60 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka 
sisältää rakennusten asbesti- ja/tai haitta-ainepurkutöitä.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 21.1.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti viisi (5) yri-
tystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi.
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Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yk-
sikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 2 
momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa koske-
vat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 
4-10 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan viisi (5) toimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. Asbrak Oy 

2. Dammega Oy 

3. AHA-Best Oy 

4. Delete Demolition Oy 

5. Piikki ja Pora Rautiainen Oy 

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen 
pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mu-
kaisesti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Oheismateriaali
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1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 13
Elastiset saumaustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

HEL 2019-012994 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran ra-
kennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään 
elastisten saumaustöiden puitesopimukset 1.4.2020 - 31.3.2022 seu-
raavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden kuuden (6) urakoitsi-
jan kanssa:

 City-Air Oy
 Consti Korjausrakentaminen Oy
 Mirlux Oy
 R&A Maalaus ja Saneeraus Oy
 Saumalaakso Oy
 Suomen Saneeraustalo 

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta elastisia saumaustöitä sopimuskauden aikana tarpeen 
mukaan. Staran hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan lukien 
on 4 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %.

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

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena elastisia saumaustöitä 
lisäksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenette-
lyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
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Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Helsingin 
kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyysivät tarjousta elastisista 
saumaustöistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäristön toi-
mialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Hankinta tehdään em. hankintayksiköiden muodostamana hankinta-
renkaana.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2022 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2022 saakka.

Hankintarenkaan tekemien toimeksiantojen yhteenlasketun kokonai-
sarvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana yhteensä 4 600 000 
euroa. Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan ar-
vonlisäverottomana 4 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu 
myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin kansallisen kynnysarvon ylittävää ra-
kennusurakkaa koskeva hankintailmoitus ”Elastiset saumaustyöt, puite-
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järjestely 2020-2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava 
HILMA:ssa 19.12.2019.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan edellytetään täyttävän 
kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjous-
pyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaaja-
vastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liitty-
nyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palveluun ja tilaajavastuu-
lain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palve-
lusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluoki-
tuksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen 
tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava ar-
voltaan vähintään 8 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden on olta-
va vähintään 60 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka 
sisältää elastisia saumaustöitä.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 21.1.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti kuusi (6) 
yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu
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Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yk-
sikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 2 
momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa koske-
vat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on
4-10 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan kuusi (6) toimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. City-Air Oy 

2. R&A Maalaus ja Saneeraus Oy 

3. Consti Korjausrakentaminen Oy 

4. Suomen Saneeraustalo Oy 

5. Saumalaakso Oy 

6. Mirlux Oy 

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen 
pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mu-
kaisesti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
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Liitteet

1 Vertailutaulukko

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 14
Erikoispuusepäntyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

HEL 2019-012998 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran ra-
kennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään 
erikoispuusepäntöiden puitesopimukset 1.4.2020 - 31.3.2022 seuraa-
vien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden neljän (4) urakoitsijan 
kanssa:

 City-Air Oy
 Puusepänliike Hannes Oy
 Puusepänliike Onni Salonen Ky
 SHK-Huolto Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta erikoispuusepäntöitä sopimuskauden aikana tarpeen 
mukaan. Staran hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan lukien 
on 1 500 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %.

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

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena erikoispuusepäntöitä li-
säksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenette-
lyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet
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1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyysi tarjousta 
erikoispuusepäntöistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäris-
tön toimialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2022 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2022 saakka.

Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan arvonlisäve-
rottomana 1 500 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mah-
dollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin kansallisen kynnysarvon ylittävää ra-
kennusurakkaa koskeva hankintailmoitus ”Erikoispuusepäntyöt, puite-
järjestely 2020-2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava 
HILMA:ssa 19.12.2019.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset
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Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan edellytetään täyttävän 
kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjous-
pyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaaja-
vastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liitty-
nyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palveluun ja tilaajavastuu-
lain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palve-
lusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluoki-
tuksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen 
tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava ar-
voltaan vähintään 10 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden on ol-
tava vähintään 60 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka 
sisältää mittatilauskalusteiden valmistusta ja/tai asennusta tai uusien 
puuovien tai –ikkunoiden valmistusta. Vähintään yhden referenssin töi-
den tulee olla tehty julkiseen rakennukseen tai kiinteistöön.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 21.1.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti neljä (4) 
yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta
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Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yk-
sikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 2 
momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa koske-
vat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 4-
10 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan neljä (4) toimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. SHK-Huolto Oy 

2. City-Air Oy 

3. Puusepänliike Onni Salonen Ky 

4. Puusepänliike Hannes Oy 

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen 
pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mu-
kaisesti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 15
Ikkunoiden tiivistys- ja korjaustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 
31.3.2022

HEL 2019-012995 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran ra-
kennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään 
ikkunoiden tiivistys- ja korjaustöiden puitesopimukset 1.4.2020 - 
31.3.2022 seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden kuuden 
(6) urakoitsijan kanssa:

 Maalaus ja Saneeraus Matti Virtanen Oy
 Oulun Ikkunahuolto Oy
 Owix Oy
 R&A Maalaus ja Saneeraus Oy
 Travid Oy 
 Uudenmaan Takuurakenne Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta ikkunoiden tiivistys- ja korjaustöitä sopimuskauden aika-
na tarpeen mukaan. Staran hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mu-
kaan lukien on 3 500 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %.

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

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena ikkunan tiivistys- ja kor-
jaustöitä lisäksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankin-
tamenettelyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
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Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Helsingin 
kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyysivät tarjousta ikkunoiden 
tiivistys- ja korjaustöistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympä-
ristön toimialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Hankinta tehdään em. hankintayksiköiden muodostamana hankinta-
renkaana.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2022 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2022 saakka.

Hankintarenkaan tekemien toimeksiantojen yhteenlasketun kokonai-
sarvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana yhteensä 5 500 000 
euroa. Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan ar-
vonlisäverottomana 3 500 000 euroa. Em. summassa on huomioitu 
myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin kansallisen kynnysarvon ylittävää ra-
kennusurakkaa koskeva hankintailmoitus ”Ikkunoiden tiivistys- ja kor-
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jaustyöt, puitejärjestely 2020-2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä 
ilmoituskanava HILMA:ssa 19.12.2019.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan edellytetään täyttävän 
kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjous-
pyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaaja-
vastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liitty-
nyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palveluun ja tilaajavastuu-
lain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palve-
lusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluoki-
tuksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen 
tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava ar-
voltaan vähintään 10 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden on ol-
tava vähintään 60 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka 
sisältää ikkunan tiivistys- ja/tai korjaustöitä.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 21.1.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti kahdeksan 
(8) yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu
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Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yk-
sikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 2 
momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa koske-
vat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 4-
10 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan kuusi (6) toimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. Owix Oy 

2. Maalaus ja Saneeraus Matti Virtanen Oy 

3. Uudenmaan Takuurakenne Oy 

4. Oulun Ikkunahuolto Oy 

5. R&A Maalaus ja Saneeraus Oy 

6. Travid Oy 

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen 
pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mu-
kaisesti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
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kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 16
Laatoitustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

HEL 2019-013003 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä Travid Oy:n 
tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, sekä oikeuttaa Staran raken-
nustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään laa-
toitustöiden puitesopimukset 1.4.2020 - 31.3.2022 seuraavien tarjous-
kilpailussa parhaiten sijoittuneiden neljän (4) urakoitsijan kanssa:

 City-Air Oy
 Maalaus ja Saneeraus Matti Virtanen Oy
 Mirlux Oy
 Uudenmaan Takuurakenne Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta laatoitustöitä sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. 
Staran hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan lukien on 2 000 
000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %.

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

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena laatoitustöitä lisäksi 
myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenettelyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet
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1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyysi tarjousta 
laatoitustöistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäristön toi-
mialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2022 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2022 saakka.

Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan arvonlisäve-
rottomana 2 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mah-
dollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin kansallisen kynnysarvon ylittävää ra-
kennusurakkaa koskeva hankintailmoitus ”Laatoitustyöt, puitejärjestely 
2020-2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HIL-
MA:ssa 19.12.2019.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset
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Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan edellytetään täyttävän 
kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjous-
pyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaaja-
vastuu-lain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liitty-
nyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palveluun ja tilaajavastuu-
lain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palve-
lusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluoki-
tuksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen 
tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava ar-
voltaan vähintään 15 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden oli ol-
tava vähintään 60 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka 
sisältää märkätilojen laatoitustöitä ja sertifioitua vedeneristystä. 

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 21.1.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti seitsemän 
(7) yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yk-
sikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.
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Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 2 
momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa koske-
vat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Travid Oy:n tarjous ei täytä tarjoajan referenssikohteille asetettuja vä-
himmäisvaatimuksia, koska tarjouksessa ilmoitetut 1. ja 2. referenssi-
kohteet eivät sisällä märkätilojen laatoitustöitä ja sertifioitua vedeneris-
tystä. Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten mukaan hyväksyttävänä 
referenssinä pidettiin työtä, joka sisältää märkätilojen laatoitustöitä ja 
sertifioitua vedeneristystä. Travid Oy tulee näin ollen sulkea pois tar-
jouskilpailusta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 4-
10 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan neljä (4) toimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. City-Air Oy 

2. Uudenmaan Takuurakenne Oy 

3. Maalaus ja Saneeraus Matti Virtanen Oy 

4. Mirlux Oy 

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen 
pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mu-
kaisesti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko
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Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 17
Muuraus- ja rappaustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

HEL 2019-013014 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran ra-
kennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään 
muuraus- ja rappaustöiden puitesopimukset 1.4.2020 - 31.3.2022 seu-
raavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden viiden (5) urakoitsijan 
kanssa:

 City-Air
 Espoon Express Palvelut Oy
 R&A Maalaus ja Saneeraus Oy
 Travid Oy
 Uudenmaan Takuurakenne Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta muuraus- ja rappaustöitä sopimuskauden aikana tar-
peen mukaan. Staran hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan 
lukien on 4 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %.

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

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena muuraus- ja rappaus-
töitä lisäksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintame-
nettelyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyysi tarjousta 
muuraus- ja rappaustöistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiym-
päristön toimialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2022 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2022 saakka.

Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan arvonlisäve-
rottomana 4 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mah-
dollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin kansallisen kynnysarvon ylittävää ra-
kennusurakkaa koskeva hankintailmoitus ”Muuraus- ja rappaustyöt, 
puitejärjestely 2020-2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoitus-
kanava HILMA:ssa 19.12.2019.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset
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Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan edellytetään täyttävän 
kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjous-
pyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaaja-
vastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liitty-
nyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palveluun ja tilaajavastuu-
lain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palve-
lusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluoki-
tuksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen 
tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava ar-
voltaan vähintään 20 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden oli ol-
tava vähintään 60 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka 
sisältää muuraus- ja/tai rappaustöitä. 

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jous-pyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 21.1.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti seitsemän 
(7) yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yk-
sikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.
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Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 2 
momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa koske-
vat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 4-
10 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan viisi (5) toimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. City-Air Oy 

2. Uudenmaan Takuurakenne Oy 

3. Travid Oy 

4. R&A Maalaus ja Saneeraus Oy 

5. Espoon Express Palvelut Oy 

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen 
pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mu-
kaisesti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
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johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 18
Peltisepäntyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

HEL 2019-013010 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran ra-
kennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään 
peltisepäntöiden puitesopimukset 1.4.2020 - 31.3.2022 seuraavien tar-
jouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden seitsemän (7) urakoitsijan kans-
sa:

 Arvokate Oy
 City-Air Oy
 Jussin Peltipaja Oy
 Pelti- ja Rautatyö Oy
 Solvikin Kattohuolto Oy
 Vantaan Peltisepät Oy
 Veljekset Naakka Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta peltisepäntöitä sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. 
Staran hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan lukien on 5 000 
000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %. 

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

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena peltisepäntöitä lisäksi 
myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenettelyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
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Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Helsingin 
kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyysivät tarjousta peltisepän-
töistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäristön toimialan yllä-
pitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Hankinta tehdään em. hankintayksiköiden muodostamana hankinta-
renkaana.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2022 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2022 saakka.

Hankintarenkaan tekemien toimeksiantojen yhteenlasketun kokonai-
sarvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana yhteensä 6 000 000 
euroa. Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan ar-
vonlisäverottomana 5 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu 
myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää rakennusu-
rakkaa koskeva hankintailmoitus ”Peltisepäntyöt, puitejärjestely 2020-
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2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HILMA:ssa 
18.12.2019.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan on täytettävä ESPD-
lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoa-
jan edellytetään täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset 
ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toi-
mitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai 
tämän tulee olla liittynyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palve-
luun ja tilaajavastuulain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saata-
villa kyseisestä palvelusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluoki-
tuksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen 
tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava ar-
voltaan vähintään 15 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden on ol-
tava vähintään 60 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka 
sisältää peltisepäntöitä.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 21.1.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti yhdeksän 
(9) yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu
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Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yk-
sikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 2 
momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa koske-
vat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 4-
10 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan seitsemän (7) toimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. City-Air Oy 

2. Arvokate Oy 

3. Vantaan Peltisepät Oy 

4. Pelti- ja Rautatyö Oy 

5. Veljekset Naakka Oy 

6. Solvikin Kattohuolto Oy 

7. Jussin Peltipaja Oy 

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen 
pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mu-
kaisesti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola
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Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 19
Raivaus- ja siivoustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

HEL 2019-013015 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran ra-
kennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään 
raivaus- ja siivoustöiden puitesopimukset 1.4.2020 - 31.3.2022 seuraa-
vien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden kuuden (6) urakoitsijan 
kanssa:

 Beretta Palvelut Oy
 City-Air Oy
 Siskon Poika Oy
 Siskon Siivous Oy
 TAF-Clean Oy
 Uudenmaan Takuurakenne Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta raivaus- ja siivoustöitä sopimuskauden aikana tarpeen 
mukaan. Staran hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan lukien 
on 10 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %.

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

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena raivaus- ja siivoustöitä 
lisäksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenette-
lyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
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kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Helsingin 
kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyysivät tarjousta raivaus- ja 
siivoustöistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäristön toimia-
lan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Hankinta tehdään em. hankintayksiköiden muodostamana hankinta-
renkaana.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2022 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2022 saakka.

Hankintarenkaan tekemien toimeksiantojen yhteenlasketun kokonai-
sarvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana yhteensä 17 000 000 
euroa. Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan ar-
vonlisäverottomana 10 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu 
myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää rakennusu-
rakkaa koskeva hankintailmoitus ”Raivaus- ja siivoustyöt, puitejärjestely 
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2020-2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HIL-
MA:ssa 19.12.2019.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan on täytettävä ESPD-
lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoa-
jan edellytetään täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset 
ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toi-
mitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai 
tämän tulee olla liittynyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palve-
luun ja tilaajavastuulain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saata-
villa kyseisestä palvelusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluoki-
tuksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen 
tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava ar-
voltaan vähintään 10 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden on ol-
tava vähintään 60 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka 
sisältää rakennustyömaan raivaus- ja siivoustöitä.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 21.1.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti yksitoista 
(11) yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu
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Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yk-
sikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 2 
momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa koske-
vat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 4-
10 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan kuusi (6) toimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. Siskon Poika Oy 

2. TAF-Clean Oy 

3. Uudenmaan Takuurakenne Oy 

4. Siskon Siivous Oy 

5. City-Air Oy 

6. Beretta Palvelut Oy 

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen 
pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mu-
kaisesti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
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§ 20
Rakennustekniset työt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

HEL 2019-012751 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä Rakennusliike 
Väätäinen Oy:n, H. Kanto Oy:n, CCHR Rakennus Oy:n, MiTa Sanee-
rauksen, Taleb Oy:n, Jalkarannan kauppakeskus Oy:n, Insinööritoimis-
to Peltomäki Oy:n ja Agit Rakennus Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön 
vastaisina sekä oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan ja 
teknisen tuen päällikön tekemään rakennusteknisten töiden kolmea (3) 
eri osa-aluetta koskevat puitesopimukset 1.4.2020 - 31.3.2022 seuraa-
vien tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
tehneiden yritysten kanssa:

Osa-alue 1: Ennakoidulta arvoltaan arvioituna vähintään 15 000 euron 
(alv. 0%) suuruiset toimeksiannot:

 Rakennus- ja Maalausliike Helkar Oy
 Saneeraus Sorsa Oy
 Mirlux Oy
 Tärkeät Tekijät Oy
 Rakennushuolto Jarmo Vilen Oy
 Parmatic Oy
 Uudenmaan Takuurakenne Oy
 City-Air Oy
 Oy Malgon Ltd
 Sanerkas Oy

Osa-alue 2: Ennakoidulta arvoltaan arvioituna alle 15 000 euron (alv. 0 
%) suuruiset toimeksiannot:

 Yrityspalvelu-Elegance Oy
 Vilenin Rakennushuolto Oy
 Precision Oy
 Kattoässät Oy
 SRK-Rakennus Oy
 Länsi-Suomen Saneerauspalvelu Oy
 Rakennus Suomi Oy
 Spuc-Rakenne Oy
 Vesivek Oy
 Cateco Oy
 Rakennuspalvelu Jarmo Mäntylä Oy
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 Trio Korjausrakentaja Oy

Osa-alue 3: Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten 
alueiden ylläpitämien asuntojen korjaus- ja muutostyöt:

 Rakennus-Ferdi Oy
 Vilkmar Rakennus Oy
 Maalaus ja Saneeraus Selma Oy
 Travid Oy
 Renower Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta rakennusteknisiä töitä sopimuskauden aikana tarpeen 
mukaan. Staran hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan lukien 
on 24 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %. 

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

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena rakennusteknisiä töitä 
lisäksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenette-
lyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja Helsingin kaupun-
gin rakentamispalveluliikelaitos Stara teettävät rakennusteknisiä töitä. 
Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitämiin 
julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin sekä kaupunkiympäristön toimia-
lan rakennusten ja yleisten alueiden ylläpitämiin asuntoihin.

Hankinta tehdään em. hankintayksiköiden muodostamana hankinta-
renkaana.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen seuraavasti:

1. Ennakoidulta arvoltaan arvioituna vähintään 15 000 euron (alv. 
0%) suuruiset toimeksiannot

2. Ennakoidulta arvoltaan arvioituna alle 15 000 euron (alv. %) 
suuruiset toimeksiannot

3. Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden 
ylläpitämien asuntojen korjaus- ja muutostyöt

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2022 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2022 saakka.

Hankintarenkaan tekemien toimeksiantojen yhteenlasketun kokonai-
sarvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana yhteensä 75 000 000 
euroa. Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan ar-
vonlisäverottomana 24 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu 
myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää rakennusu-
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rakkaa koskeva hankintailmoitus ”Rakennusteknisten töiden, puitejär-
jestely 2020-2022” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava 
HILMA:ssa 22.12.2019.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin kaupunkiympäristön toimialan käyt-
tämän sähköisen tarjouspalvelun internet-osoite, josta sähköisessä 
muodossa olevat tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekis-
teröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan on täytettävä ESPD-
lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoa-
jan edellytetään täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset 
ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toi-
mitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai 
tämän tulee olla liittynyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palve-
luun ja tilaajavastuulain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saata-
villa kyseisestä palvelusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Liikevaihtovaatimuksena osa-alueen 1 tarjoajilta edellytetään viimeisel-
tä täydeltä tilikaudelta vähintään 500 000 euron liikevaihtoa, osa-
alueen 2 tarjoajalta vähintään 50 000 euron liikevaihtoa ja osa-alueen 3 
tarjoajalta vähintään 100 000 euron liikevaihtoa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena osa-alueen 1 tarjoajan ta-
loudellisen tilanteen tuli olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto 
Oy:n ratingluokituksessa on vähintään luokka A (tyydyttävä) taikka ti-
linpäätöstietojen tai muun vastaavat tiedot sisältävän luotettavan selvi-
tyksen perusteella vähintään vastaavaa tasoa.

Työnjohtoa koskevana vaatimuksen osa-alueen 1 tarjoajan työnjoh-
dossa tulee olla vähintään yksi (1) henkilö, jolla on talonrakennusalalta 
vähintään rakennusmestarin koulutus (rakennusalaan liittyvä AMK-
tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto), sekä kokemusta rakennusalan 
työnjohtotehtävistä vähintään 3 vuotta. Lisäksi henkilöllä tulee olla edel-
lytykset toimia rakennusluvan edellyttämänä rakennustyön vastuullise-
na työnjohtajana ja hänellä tulee olla kokemusta em. tehtävästä pää-
kaupunkiseudulla sekä hyvä suomen kielen taito. Sopimustoimittajaksi 
esitettävän ulkomaisen tarjoajan on toimitettava todistus nimettyjen 
henkilöiden hyvästä suomen kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta 
(oltava vähintään taito-tasoa 5 tai C1). Selvityksenä tarjoajan tuli ladata 
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nimettyjen henkilöiden koulutusta ja työkokemusta koskevat tiedot tar-
jouspyynnön liitteeksi.

Osa-alue 2 tarjoajien tuli nimetä vähintään yksi (1) ammattitaitoinen 
henkilö ja osa-alueen 3 tarjoajien tuli nimetä vähintään kaksi (2) am-
mattitaitoista henkilöä, jotka vastaavat toimeksiantoja koskevista työ-
suorituksista. Nimetyillä henkilöillä tulee olla vähintään viiden (5) vuo-
den työkokemus rakennusteknisistä korjaustöistä, sekä hyvä suomen 
kielen taito. Sopimustoimittajaksi esitettävän ulkomaisen tarjoajan on 
toimitettava todistus nimettyjen henkilöiden hyvästä suomen kielen 
suullisesta ja kirjallisesta taidosta (oltava vähintään taitotasoa 5 tai C1). 
Selvityksenä tarjoajan tuli ladata nimettyjen henkilöiden koulutusta ja 
työkokemusta koskevat tiedot tarjouspyynnön liitteeksi.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
vuonna 2018 tai sen jälkeen valmistunutta rakennusteknisiin korjaus- ja 
muutostöihin kuuluvaa toimeksiantoa. Osa-alueen 1 toimeksiantojen on 
oltava arvoltaan vähintään 50 000 euroa/ toimeksianto ja tarjoajan 
oman työn osuuden on oltava vähintään 60 %. Osa-alueen 2 toimek-
siantojen on oltava arvoltaan vähintään 5 000 euroa/ toimeksianto ja 
tarjoajan oman työn osuuden oltava 100 %. Osa-alueen 3 referenssi-
kohteiden on oltava asuntoremontteja, arvoltaan vähintään 10 000 eu-
roa/ toimeksianto ja tarjoajan oman työn osuuden oltava vähintään 60 
%.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 21.1.2020 klo 9:00 mennessä tarjouksen jätti neljäkym-
mentäyksi (41) yritystä.

Tarjouksista kuusitoista (16) koski osa-aluetta 1, kahdeksantoista (18) 
osa-aluetta 2 ja yhdeksän (9) osa-aluetta 3.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen ja tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusehtojen täyttymisen ja tar-
jousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastuksen yhteydessä todet-
tiin, että:
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Rakennusliike Väätäinen Oy:n osa-aluetta 3 koskeva tarjous ei täytä 
tarjoajan referenssikohteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, koska 
tarjouksessa ilmoitetut 2. ja 3. referenssikohde (koulujen tilamuutoksia) 
eivät ole asuntoremonttikohteita. Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimus-
ten mukaan osa-alueen 3 tarjoajan tulee ilmoittaa yritystä koskevina re-
ferenssikohteina kolme (3) vuonna 2018 tai sen jälkeen valmistunutta 
asuntoremonttia. Rakennusliike Väätäinen Oy:n osa-aluetta 3 koskeva 
tarjous tulee näin ollen sulkea pois tarjouskilpailusta.

H. Kanto Oy:n osa-aluetta 1 koskeva tarjous ei täytä tarjoajan referens-
sikohteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, koska tarjouksessa ei ole 
ilmoitettu yhtään referenssikohdetta. Tarjouspyynnön vähimmäisvaati-
musten mukaan osa-alueen 1 tarjoajan tulee ilmoittaa yritystä koskevi-
na referenssikohteina kolme (3) vuonna 2018 tai sen jälkeen valmistu-
nutta rakennusteknisiin korjaus- ja muutostöihin kuuluvaa toimeksian-
toa. H. Kanto Oy:n osa-aluetta 1 koskeva tarjous tulee näin ollen sul-
kea pois tarjouskilpailusta.

CCHR Rakennus Oy:n ei täytä tarjouspyynnön ehtoja, koska tarjoaja oli 
antanut tarjouksen osa-alueisiin 1, 2 ja 3. Tarjouspyynnön ehtojen mu-
kaan tarjoajat voivat antaa tarjouksen vain yhteen osa-alueeseen ja 
mikäli tarjous annetaan useampaan kuin yhteen osa-alueeseen, johtaa 
se koko tarjouksen hylkäämiseen. CCHR Rakennus Oy:n osa-alueita 1, 
2 ja 3 koskeva tarjous tulee näin ollen sulkea pois tarjouskilpailusta tar-
jouspyynnön ehtojen vastaisena.

MiTa Saneerauksen (yksityinen elinkeinonharjoittaja) osa-aluetta 2 
koskeva tarjous ei täytä työsuorituksista vastaavalle henkilölle asetettu-
ja vähimmäisvaatimuksia, koska tarjousasiakirjoissa ei ole ilmoitettu yh-
tään työsuorituksista vastaavaa henkilöä. Tarjouspyynnön vähimmäis-
vaatimusten mukaan osa-alueen 2 tarjoajan tulee nimetä vähintään yk-
si (1) ammattitaitoinen henkilö, joka vastaa toimeksiantoja koskevista 
työsuorituksista. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan tuli ladata nimetyn 
henkilön koulutusta ja työkokemusta koskevat tiedot tarjouksen liitteek-
si. MiTa Saneerauksen osa-aluetta 2 koskeva tarjous tulee näin ollen 
sulkea pois tarjouskilpailusta.

Taleb Oy:n osa-aluetta 3 koskeva tarjous ei täytä tarjoajan referenssi-
kohteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, koska tarjouksessa ilmoitet-
tu 1. referenssikohde (toimistot remontti) ei ole asuntoremonttikohde. 
Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten mukaan osa alueen 3 tarjoajan 
tulee ilmoittaa yritystä koskevina referenssikohteina kolme (3) vuonna 
2018 tai sen jälkeen valmistunutta asuntoremonttia. Taleb Oy:n osa-
aluetta 3 koskeva tarjous tulee näin ollen sulkea pois tarjouskilpailusta.
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Jalkarannan kauppakeskus Oy:n osa-aluetta 2 koskeva tarjous ei täytä 
tarjoajan rekisteröitymiselle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, koska 
tarjoava yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tarjouspyynnön ehto-
jen mukaan tarjoajan on oltava rekisteröitynyt ennakkoperintälain mu-
kaiseen ennakkoperintärekisteriin, jos lainsäädäntö sitä edellyttää. 
Hankintayksikön näkemyksen mukaan rakennuspalveluja tuottavan yri-
tyksen tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Hankintayksikkö pyysi 
tarjoajalta selvitystä rekisteröimättömyyden perusteista, mutta selvitys-
pyyntöön ei vastattu annettuun määräaikaan mennessä. Jalkarannan 
kauppakeskus Oy:n osa-aluetta 2 koskeva tarjous tulee näin ollen sul-
kea pois tarjouskilpailusta.

Insinööritoimisto Peltomäki Oy:n osa-aluetta 3 koskeva tarjous ei täytä 
työsuorituksista vastaaville henkilöille asetettuja vähimmäisvaatimuk-
sia, koska tarjouksen liitteenä toimitetussa nimettyjen henkilöiden kou-
lutusta ja työkokemusta koskevassa selvityksessä on nimetty vain yksi 
henkilö. Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten mukaan osa-alueen 3 
tarjoajan tulee nimetä vähintään kaksi (2) ammattitaitoista henkilöä, jot-
ka vastaavat toimeksiantoja koskevista työsuorituksista. Tarjouspyyn-
nön mukaan tarjoajan tuli ladata nimettyjen henkilöiden koulutusta ja 
työkokemusta koskevat tiedot tarjouksen liitteeksi. Insinööritoimisto 
Peltomäki Oy:n osa-aluetta 3 koskeva tarjous tulee näin ollen sulkea 
pois tarjouskilpailusta.

Agit Rakennus Oy:n osa-aluetta 2 koskeva tarjous ei täytä tarjoajan re-
ferenssikohteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, koska tarjouksessa 
ei ole ilmoitettu yhtään referenssikohdetta. Tarjouspyynnön vähim-
mäisvaatimusten mukaan osa-alueen 2 tarjoajan tulee ilmoittaa yritystä 
koskevina referenssikohteina kolme (3) vuonna 2018 tai sen jälkeen 
valmistunutta rakennusteknisiin korjaus- ja muutostöihin kuuluvaa toi-
meksiantoa. Agit Rakennus Oy:n osa-aluetta 2 koskeva tarjous tulee 
näin ollen sulkea pois tarjouskilpailusta.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät yritykset pääsevät mukaan vertailuun ja laatutekijät on huo-
mioitu asetetuissa soveltuvuusvaatimuksissa.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Yksittäisen yksikköhinnan vertailuhinta muodostuu tarjotun yksikköhin-
nan ja sille määritellyn hankittavan määrän tulosta. Tarjouksen vertai-
luhinta muodostuu yksittäisten yksikköhintojen vertailuhintojen sum-
masta.
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Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 
osa-alueittain seuraava: Osa-alue 1: 6-10 toimittajaa, osa-alue 2: 10-15 
toimittajaa ja osa-alue 3: 5-8 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan osa-alueittain seuraava 
määrä toimittajia: osa-alue 1: kymmenen (10) toimittajaa, osa-alue 2: 
kaksitoista (12) toimittajaa ja osa-alue 3: viisi (5) toimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset osa-alueittain ovat jär-
jestyksessä seuraavilla yrityksillä:

Osa-alue 1: Ennakoidulta arvoltaan arvioituna vähintään 15 000 euron 
(alv. 0 %) suuruiset toimeksiannot:

1. Rakennus- ja Maalausliike Helkar Oy 

2. Saneeraus Sorsa Oy 

3. Mirlux Oy 

4. Tärkeät Tekijät Oy 

5. Rakennushuolto Jarmo Vilèn Oy 

6. Parmatic Oy 

7. Uudenmaan Takuurakenne Oy 

8. City-Air Oy 

9. Oy Malgon Ltd 

10. Sanerkas Oy 

Osa-alue 2: Ennakoidulta arvoltaan arvioituna alle 15 000 euron (alv.0 
%) suuruiset toimeksiannot:

1. Yrityspalvelu-Elegance Oy 

2. Vilènin Rakennushuolto Oy 

3. Precision Oy 

4. Kattoässät Oy 

4. SRK-Rakennus Oy 
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6. Länsi-Suomen Saneerauspalvelu Oy 

7. Rakennus Suomi Oy 

8. Spuc-Rakenne Oy 

9. Vesivek Oy 

10. Cateco Oy 

11. Rakennuspalvelu Jarmo Mäntylä Oy 

12. Trio Korjausrakentaja Oy 

Osa-alue 3: Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten 
alueiden ylläpitämien asuntojen korjaus- ja muutostyöt:

1. Rakennus-Ferdi Oy 

2. Vilkmar Rakennus Oy 

3. Maalaus ja Saneeraus Selma Oy 

4. Travid Oy 

5. Renower Oy 

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen 
pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mu-
kaisesti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 06.02.2020 
§ 15
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§ 21
Sisustus- ja saneeraustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

HEL 2019-013016 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä Länsi-Valu 
Oy:n ja Siirtopojat Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina sekä oi-
keuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen 
päällikön tekemään sisustus- ja saneeraustöiden puitesopimukset 
1.4.2020 - 31.3.2022 seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittu-
neiden kymmenen (10) urakoitsijan kanssa:

 E.S. Group Oy
 Espoon Express Palvelut Oy
 Maalaus ja Saneeraus Matti Virtanen Oy
 Mirlux Oy
 R&A Maalaus ja Saneeraus Oy
 Rakennus- ja Maalausliike Helkar Oy
 Rakennus Suomi Oy 
 Travid Oy
 Uudenmaan Takuu-rakenne Oy 
 Yrityspalvelu-Elegance Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta sisustus- ja saneeraustöitä sopimuskauden aikana tar-
peen mukaan. Hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan lukien 
on 20 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %.

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

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena sisustus- ja saneeraus-
töitä lisäksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintame-
nettelyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.
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Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyysi tarjousta 
töistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäristön toimialan yllä-
pitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2022 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2022 saakka.

Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan arvonlisäve-
rottomana 20 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mah-
dollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää rakennusu-
rakkaa koskeva hankintailmoitus ”Sisustus- ja saneeraustyöt, puitejär-
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jestely 2020-2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava 
HILMA:ssa 18.12.2019.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan on täytettävä ESPD-
lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoa-
jan edellytetään täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset 
ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toi-
mitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai 
tämän tulee olla liittynyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palve-
luun ja tilaajavastuulain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saata-
villa kyseisestä palvelusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluoki-
tuksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen 
tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava ar-
voltaan vähintään 20 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden on ol-
tava vähintään 65 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka 
sisältää pieniä purkutöitä, lattiatöitä, kalusteasennuksia, maalaustöitä, 
levytyksiä ym. sisärakennustöitä.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 21.1.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti kaksi-
kymmentäyhdeksän (29) yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu
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Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yk-
sikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 2 
momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa koske-
vat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Länsi-Valu Oy:n tarjous ei täytä tarjoajan referenssikohteille asetettuja 
vähimmäisvaatimuksia, koska tarjouksessa ilmoitettu 1. referenssikoh-
de ei ole sisärakennuskohde. Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten 
mukaan hyväksyttävän referenssikohteen on tullut sisältää pieniä pur-
kutöitä, lattiatöitä, kalusteasennuksia, maalaustöitä, levytyksiä ym. si-
särakennustöitä. Länsi-Valu Oy:n tulee näin ollen sulkea pois tarjous-
kilpailusta.

Siirtopojat Oy:n tarjous ei täytä tarjoajan referenssikohteille asetettuja 
vähimmäisvaatimuksia, koska tarjouksessa ilmoitettu 2. referenssikoh-
de ei ole sisärakennuskohde. Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten 
mukaan hyväksyttävän referenssikohteen on tullut sisältää pieniä pur-
kutöitä, lattiatöitä, kalusteasennuksia, maalaustöitä, levytyksiä ym. si-
särakennustöitä. Siirtopojat Oy:n tulee näin ollen sulkea pois tarjouskil-
pailusta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 4-
10 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan kymmenen (10) toimitta-
jaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. Yrityspalvelu Elegance Oy 

2. Rakennus- ja Maalausliike Helkar Oy 

3. Rakennus Suomi Oy 
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4. Travid Oy 

5. Maalaus- ja Saneeraus Matti Virtanen Oy 

6. Uudenmaan Takuurakenne Oy 

7. R&A Maalaus ja Saneeraus Oy 

8. Espoon Express Palvelut Oy 

9. E.S. Group Oy 

10. Mirlux Oy 

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen 
pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mu-
kaisesti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 22
Talonrakennushankkeiden viher- ja maanrakennustyöt, puitejärjes-
tely 1.4.2020 - 31.3.2022

HEL 2019-013022 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran ra-
kennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään 
talonrakennushankkeiden viher- ja maanrakennustöiden puitesopimuk-
set 1.4.2020 - 31.3.2022 seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoit-
tuneiden kymmenen (10) urakoitsijan kanssa:

 Hyvinkään Tieluiska Oy
 Kuljetus ja Maanrakennus Katupojat Oy
 Lassila & Tikanoja Oyj
 Pusulan Kaivuu ja Sora Oy
 Shovel Oy
 T. Siven Oy, 
 Terrawise Oy
 Uudenmaan Infrapalvelut Oy
 VM Suomalainen Oy j 
 VRJ Etelä-Suomi Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta talonrakennushankkeiden viher- ja maanrakennustöitä 
sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Staran hankinnan ennakoitu 
arvo optiokaudet mukaan lukien on 25 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %.

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

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena talonrakennushankkei-
den viher- ja maanrakennustöitä lisäksi myös yksittäisiä hankkeita kos-
kevilla erillisillä hankintamenettelyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.
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Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Helsingin 
kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyysivät tarjousta talonraken-
nushankkeiden viher- ja maanrakennustöistä. Työt kohdistuvat pää-
asiassa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin 
ja kiinteistöihin.

Hankinta tehdään em. hankintayksiköiden muodostamana hankinta-
renkaana.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2022 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2022 saakka.

Hankintarenkaan tekemien toimeksiantojen yhteenlasketun kokonai-
sarvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana yhteensä 33 000 000 
euroa. Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan ar-
vonlisäverottomana 25 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu 
myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.
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Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää rakennusu-
rakkaa koskeva hankintailmoitus ”Talonrakennushankkeiden viher- ja 
maanrakennustyöt, puitejärjestely 2020-2021” TEM:n ylläpitämässä 
sähköisessä ilmoituskanava HILMA:ssa 18.12.2019.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan on täytettävä ESPD-
lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoa-
jan edellytetään täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset 
ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toi-
mitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai 
tämän tulee olla liittynyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palve-
luun ja tilaajavastuulain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saata-
villa kyseisestä palvelusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluoki-
tuksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen 
tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava ar-
voltaan vähintään 20 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden on ol-
tava vähintään 60 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka 
sisältää talonrakennukseen liittyviä viher- ja/tai maanrakennustöitä.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset
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Määräaikaan 21.1.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti viisitoista 
(15) yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yk-
sikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 2 
momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa koske-
vat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 4-
10 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan kymmenen (10) toimitta-
jaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. Hyvinkään Tieluiska Oy 

2. Uudenmaan Infrapalvelut Oy 

3. VRJ Etelä-Suomi Oy 

4. VM Suomalainen Oy 

5. Terrawise Oy 

6. Pusulan Kaivuu ja Sora Oy 

7. T. Siven Oy 

8. Kuljetus ja Maanrakennus Katupojat Oy 
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9. Lassila & Tikanoja Oyj 

10. Shovel Oy 

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen 
pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mu-
kaisesti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 23
Vesi- ja kosteuseristystyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

HEL 2019-013017 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran ra-
kennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään 
vesi- ja kosteuseristystöiden puitesopimukset 1.4.2020 - 31.3.2022 
seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden kuuden (6) ura-
koitsijan kanssa:

 Helsingin Kattopalvelu Oy
 Icopal Katto Oy
 Katehuolto Oy
 Katto 2000 Oy
 KerabitPro Oy
 Ruuffi Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta vesi- ja kosteuseristystöitä sopimuskauden aikana tar-
peen mukaan. Staran hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan 
lukien on 4 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %.

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

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena vesi- ja kosteuseristys-
töitä lisäksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintame-
nettelyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
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kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyysi tarjousta 
vesi- ja kosteuseristystöistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiym-
päristön toimialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2022 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2022 saakka.

Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan arvonlisäve-
rottomana 4 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mah-
dollisesti käyttöön otettavat kaksi (2) optiovuotta.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin kansallisen kynnysarvon ylittävää ra-
kennusurakkaa koskeva hankintailmoitus ”Vesi- ja kosteuseristystyöt, 
puitejärjestely 2020-2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoitus-
kanava HILMA:ssa 19.12.2019.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.
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Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan edellytetään täyttävän 
kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjous-
pyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaaja-
vastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liitty-
nyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palveluun ja tilaajavastuu-
lain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palve-
lusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluoki-
tuksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen 
tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava ar-
voltaan vähintään 15 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden oli ol-
tava vähintään 60 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka 
sisältää perusmuurien veden- ja kosteudeneristystöitä ja/tai loivien kat-
tojen vedeneristystöitä. 

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 21.1.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti seitsemän 
(7) yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta
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Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yk-
sikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 2 
momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa koske-
vat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 4-
10 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan kuusi (6) toimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. Helsingin Kattopalvelu Oy 

2. Ruuffi Oy 

3. Katto 2000 Oy 

4. Icopal Katto Oy 

5. Katehuolto Oy 

6. KerabitPro Oy 

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen 
pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mu-
kaisesti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Oheismateriaali
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1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 24
Jätkäsaaren kivityöt vuonna 2020

HEL 2020-000477 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen Kivilinja Oy:n Jätkäsaaren kivitöiden 2020 urakoit-
sijaksi ajalle 27.6.2020 - 27.11.2020.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen 
yksikönjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 912 363,00 euroa (AVL 8 c §). 
Urakan ennakoitu arvolisäveroton arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä-
hankintamahdollisuudet mukaan lukien on 1 049 217,45 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 muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Eila Hägg, tuotantopäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: 310 39821

ilkka.koivula(a)hel.fi

Liitteet

1 tarjouspyynto_281158
2 Avauspöytäkirja, Jätkäsaaren kivityöt 2020
3 vertailutaulukko_281158, Cloudia
4 Hintavertailutaulukko, Jätkäsaaren kivityöt 2020
5 tarjous_1509457
6 Hintalomake, Liite 1, Jätkäsaaren kivityöt 2020 (kivilinja, ilman allekirjoi-

tusta)
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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
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Staran kaupunkitekniikat toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaaja-
hallintokuntien tilausten perusteella vuosittain useita katu- ja viherra-
kentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käy-
tetään runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja hankinto-
ja.

Tämä erillinen kivityöurakka on tyypillinen tällainen alihankintana tilat-
tava urakka, mikä täydentää Staran omaa rakentamista. Sopimuksessa 
teetettävät työt ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 
tilaamiin rakennuskohteisiin liittyviä kivitöitä ja ne rahoitetaan tilaajan 
kohteelle varaamista määrärahoista.

Hankintailmoitus on julkaistu 22.1.2020 Hilma-ilmoituskanavassa (tun-
nus 2020-036781) ja Tarjouspalvelussa (tunnus HEL 2020-000477).

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouspyyntö 
on tämän päätöksen liitteenä.

Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukainen avoin menettely, jossa 
kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjoukset tuli an-
taa sähköisesti Tarjouspalvelun kautta.
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Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 4.2.2020 klo 12.00 asti. Hankintaa koskien esi-
tettiin viisi lisäkysymystä, joihin annettiin vastaukset 4.2.2020 ennen klo 
15.00. Vastausten määräaika oli 7.2.2020 klo 12.00.

Tarjoukset pyydettiin 12.2.2020 klo 12.00 mennessä. Tarjoukset avat-
tiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaami-
sesta on laadittu pöytäkirja, mikä on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat neljä yritystä:

 YIT Teollisuus Oy
 Kiviasennus ja –saneeraus Koponen Oy
 Kivilinja Oy
 Terrawise 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
Kivilinja Oy 912 363,00
Kiviasennus ja –saneeraus Koponen Oy  1 084 425,20
YIT Teollisuus Oy  1 496 280,00
Terrawise Oy 1 608 108,40

Kivilinja Oy:n ja Kiviasennus ja –saneeraus Koponen Oy:n yksikköhin-
taluetteloissa oli tilaajan yksikköhintaluettelopohjasta johtuva kaavavir-
he. Virhe on korjattu vertailuhintoihin. Edellä mainittu virhe oli Kivilinja 
Oy:n yksikköhintaluettelossa 2 500,00 €, alv 0 % ja Kiviasennus ja –
saneeraus Koponen Oy:n yksikköhintaluettelossa 1 200,00 €, alv 0%. 
Edellä mainittu virhe ei vaikuta tarjousten edullisuusjärjestykseen.
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Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut, että se tarkastaa voit-
tamassa olevan tarjoajan tilaajavastuun (1233/2006) 5 §:n tilaajan sel-
vitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. Voit-
tamassa olevalta Kivilinja Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa annettujen 
tietojen paikkansapitävyys. Lisäksi tarjoaja toimitti muut tarjouspyyn-
nössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa todettiin tarjoajan täyttävän 
soveltuvuusvaatimukset.

Urakan suoritemäärät on arvioitu hankintayksikön toimesta suunnitel-
mapiirustusten mukaan. Koko urakan hinta muodostuu yksikköhintojen 
mukaan lasketusta urakkasummasta. Yksikköhintaperusteisen koko-
naisurakan työmäärät saattavat muuttua työn aikana mm. suunnitel-
mamuutoksien takia.

Työ voidaan aloittaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen urakkaoh-
jelman mukaisesti ja sen tulee olla valmis ja ilmoitettu vastaanottotar-
kastusta varten viimeistään 27.11.2020.

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. Hintatiedot ovat kuiten-
kin aina julkisia.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Eila Hägg, tuotantopäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: 310 39821

ilkka.koivula(a)hel.fi

Liitteet

1 tarjouspyynto_281158
2 Avauspöytäkirja, Jätkäsaaren kivityöt 2020
3 vertailutaulukko_281158, Cloudia
4 Hintavertailutaulukko, Jätkäsaaren kivityöt 2020
5 tarjous_1509457
6 Hintalomake, Liite 1, Jätkäsaaren kivityöt 2020 (kivilinja, ilman allekirjoi-

tusta)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
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§ 25
Staran betonikivityöt 1.4. - 30.11.2020

HEL 2020-000151 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen YIT Teollisuus Oy:n Staran betonikivitöiden sopi-
musurakoitsijaksi ajalle 1.4. - 30.11.2020.

Samalla johtokunta päätti sulkea tarjouskilpailusta YIT Suomi Oy:n tar-
jouksen jäljempänä mainituin perustein.

Niinikään johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan kivitöitä 
tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puitteissa enin-
tään 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
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

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
Asainosaiset 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 -
hankintoja. Betonikivityöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa 
on välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliu-
rakointia.

Hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on 
toteutettu jakamalla kivityöt osa-alueisiin. Kivityöurakat on kilpailutettu 
neljänä erillisenä hankintana siten, että kullakin kolmella kaupunkitek-
niikan osastolla on käytössään oma alueellinen luonnonkivitöiden so-
pimus ja yksi yhteinen koko kaupungin alueen kattava betonikivitöiden 
sopimus. Vastaavat urakka-alueet ovat olleet käytössä vuosittain.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran kau-
punkitekniikan rakentamisen osaston betonikivitöistä on julkaistu 
21.1.2020 Hilmassa tunnuksella 2020-036732 ja Tarjouspalvelussa 
tunnuksella HEL 2020-000151. Tarjouspyyntö on tämän päätösesityk-
sen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 28.1.2020 klo 12:00 asti. Määräaikaan men-
nessä esitettiin yksi kysymys. Kysymyksessä tiedusteltiin että sisältää-
kö euromääräisesti hinnoiteltavien erikoisbetonikivien hinta myös 
asennuksen. Kysymykseen vastattiin että tarjotun yksikköhinnan tulee 
sisältää sekä kivimateriaali että asennustyö.
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Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
6.2.2020 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 
kolme yritystä:

Kivilinja Oy
YIT Suomi Oy
YIT Teollisuus Oy

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö pyysi selvitystä YIT 
Suomi Oy:n ja YIT Teollisuus Oy:n kahdesta tarjouksesta joissa oli sa-
ma yhteyshenkilö. Hankintayksikön tietojen mukaan YIT Suomi Oy:n 
päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot ovat siirtyneet 1.7.2019 toimimaan 
YIT Teollisuus Oy nimen alla.

Saadun selvityksen mukaan YIT Suomi Oy:n nimissä jätetty tarjous oli 
tehty Tarjouspalvelussa virheellisesti aiemman organisaation aikaisella 
käyttäjätunnuksella. Virhe oli huomattu kun tarjoukseen automaattisesti 
koostuvia tietoja ei voitu muuttaa tarjouksen tekijää vastaaviksi. YIT 
Teollisuus Oy jätti oikeilla tiedoilla laaditun tarjouksen ilman että vääräl-
lä nimellä tehtyä tarjousta oli pystytty poistamaan henkilöstön lomati-
lanteen vuoksi.

Hankintayksikkö piti selvitystä hyväksyttävänä ja poisti YIT Suomi Oy:n 
nimissä tehdyn tarjouksen tarjousvertailusta merkitsemällä sen sovel-
tumattomaksi ennen tarjousvertailun tekemistä. YIT Teollisuus Oy:n 
selvitys on esityksen oheismateriaalina.

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. Edellä kuvatun mukaisesti kaksi jäljelle jäänyttä 
tarjousta täyttivät soveltuvuusvaatimukset ja pääsivät mukaan tarjous-
vertailuun.

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 Teollisuus Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa 
annettujen tietojen paikkansapitävyys. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin 
muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa todettiin 
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tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. YIT Teollisuus Oy:n tarjous 
on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnössä on pyydetty hinnoittelemaan hankintayksikön määrit-
telemän hankintaa kuvaavan pistemäärän yhden pisteen arvo sekä eu-
romääräisesti hinnoiteltavat erikoisbetonikivet. Tarjouspyynnön ehtojen 
mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tarjousten kesken käytetään 
halvinta pistearvon hintaa ja euromääräisesti hinnoiteltujen betonikivien 
summaa. Laadulliset näkökohdat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltu-
vuusvaatimuksissa. Tarjousvertailu on suoritettu tarjouspyynnön mu-
kaisesti. Saatujen tarjousten pistearvot ilmenevät liitteenä olevasta tar-
jousvertailun yhteenvedosta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu hankintayksikön tarjouspyynnössä ilmoittamien työvaihekohtaisten 
pistearvojen ja urakoitsijan tarjouksessaan antaman pistearvon perus-
teella, sekä euromääräisesti hinnoiteltujen erikoiskivien yksikköhinnois-
ta. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja arvioitu-
jen suoritemäärien mukaan lasketusta urakkasummasta yksikköhinta-
luettelossa sekä euromääräisesti hinnoiteltujen erikoiskivien hinnoista. 
Tarjouspalvelussa muodostunut vertailusumma on urakan arvioidun 
pistearvon ja tarjoajan antaman pistearvon tulo. Yksikköhintaluettelos-
sa muodostunut urakan vertailusumma poikkeaa siitä useista työvaihe-
kohtaisista pyöristyksistä johtuen. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta 
on 508 455,65 euroa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähan-
kintamahdollisuudet mukaan lukien 584 724,00 euroa (AVL 8 c §). So-
veltuvin osin tarkasteltuna urakan hintataso on laskenut noin prosentin 
edelliseen kauteen verrattuna.

Toteutuvien kivitöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa vaikea 
arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen kivityökohteet 
perustuvat Kaupunkiympäristön toimialan katujen rakentamisen ja yllä-
pidon tilauksiin. Työohjelmat elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai 
niiden toteutumisaikaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tar-
jouslaskennat ja tilaukset 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, hintataso ja keskihajonta huomioiden, voidaan ar-
vioida että sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enin-
tään 800 000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu ver-
tailuhinnasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuu-
den 15 prosentin varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutuma-
summien keskihajonta. Viiden edellisen vuoden toteutumatiedot ja kes-
kihajontalaskelma ovat tämän päätösesityksen oheismateriaalina.
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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
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

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 Laatuvaatimukset
5 Työturvallisuusasiakirja
6 Ympäristökriteerit
7 Alustavamääräluettelo
8 Alustavakohdeluettelo
9 Avauspöytäkirja
10 Vetäytymispyyntö
11 Yhteenveto
12 Tarjousvertailu
13 Tarjous
14 Yksikköhintaluettelo
15 Keskiarvototeutumat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Asainosaiset Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Stara
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§ 26
Staran luonnonkivityöt 1.4. - 30.11.2020, alue 1, läntiset kaupungi-
nosat

HEL 2020-000380 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen YIT Teollisuus Oy:n Staran alueen 1, läntisten 
kaupunginosien, luonnonkivitöiden sopimusurakoitsijaksi ajalle 1.4. - 
30.11.2020.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan kivitöitä 
tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puitteissa enin-
tään 1 400 000 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
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

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 -
hankintoja. Kivityöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on 
välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliura-
kointia.

Hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on 
toteutettu jakamalla kivityöt osa-alueisiin. Kivityöurakat on kilpailutettu 
neljänä erillisenä hankintana siten, että kullakin kolmella kaupunkitek-
niikan osastolla on käytössään oma alueellinen luonnonkivitöiden so-
pimus ja yksi yhteinen koko kaupungin alueen kattava betonikivitöiden 
sopimus. Vastaavat urakka-alueet ovat olleet käytössä vuosittain.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran kau-
punkitekniikan osastojen luonnonkivitöistä alueella 1 on julkaistu 
21.1.2020 Hilmassa tunnuksella 2020-036729 ja Tarjouspalvelussa 
tunnuksella HEL 2020-000380. Tarjouspyyntö on tämän päätösesityk-
sen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 28.1.2020 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei 
esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
6.2.2020 kello 12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämi-
selle varatun ajan päätyttyä. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkir-
ja, joka on tämän päätöksen liitteenä.
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Tarjouksen tähän urakkaan jättivät määräaikaan mennessä seuraavat 
kolme yritystä:

A. Heikkilä Granit Oy
Kivilinja Oy
YIT Teollisuus 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 Teollisuus Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa 
annettujen tietojen paikkansapitävyys. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin 
muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa todettiin 
tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. YIT Teollisuus Oy:n tarjous 
on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnössä on pyydetty hinnoittelemaan hankintayksikön määrit-
telemän hankintaa kuvaavan pistemäärän yhden pisteen arvo. Tar-
jouspyynnön ehtojen mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tarjous-
ten kesken käytetään halvinta pistearvon hintaa. Laadulliset näkökoh-
dat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjous-
vertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen tarjousten 
pistearvot ilmenevät liitteenä olevasta tarjousvertailun yhteenvedosta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu hankintayksikön tarjouspyynnössä ilmoittamien työvaihekohtaisten 
pistearvojen ja urakoitsijan tarjouksessaan antaman pistearvon perus-
teella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja ar-
vioitujen suoritemäärien mukaan lasketusta urakkasummasta yksikkö-
hintaluettelossa. Tarjouspalvelussa muodostunut vertailusumma on 
urakan arvioidun pistearvon ja tarjoajan antaman pistearvon tulo. Yk-
sikköhintaluettelossa muodostunut urakan vertailusumma poikkeaa sii-
tä useista työvaihekohtaisista pyöristyksistä johtuen. Urakkakilpailun 
voittajan vertailuhinta on 1 032 409,70 euroa (AVL 8 c §) ja tarjous-
pyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien 1 187 
171,62 euroa (AVL 8 c §). Soveltuvin osin tarkasteltuna urakan hintata-
so on noussut noin 4 % edelliseen kauteen verrattuna.
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Toteutuvien kivitöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa vaikea 
arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen kivityökohteet 
perustuvat Kaupunkiympäristön toimialan katujen rakentamisen ja yllä-
pidon tilauksiin. Työohjelmat elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai 
niiden toteutumisaikaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tar-
jouslaskennat ja tilaukset 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 1 400 000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodos-
tuu vertailuhinnasta, 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 
tekninen 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
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

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 Laatuvaatimukset
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5 Työturvallisuusasiakirja
6 Ympäristökriteerit
7 Alustavamääräluettelo
8 Alustavakohdeluettelo
9 Avauspöytäkirja
10 Yhteenveto
11 Tarjousvertailu
12 Tarjous
13 Yksikköhintaluettelo
14 Keskiarvototeutumat

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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§ 27
Staran luonnonkivityöt 1.4. - 30.11.2020, alue 2, pohjoiset kaupungi-
nosat

HEL 2020-000135 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen YIT Teollisuus Oy:n Staran alueen 2, pohjoisten 
kaupunginosien, luonnonkivitöiden sopimusurakoitsijaksi ajalle 1.4. - 
30.11.2020.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan kivitöitä 
tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puitteissa enin-
tään 1 400 000 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
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

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 -
hankintoja. Kivityöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on 
välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliura-
kointia.

Hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on 
toteutettu jakamalla kivityöt osa-alueisiin. Kivityöurakat on kilpailutettu 
neljänä erillisenä hankintana siten, että kullakin kolmella kaupunkitek-
niikan osastolla on käytössään oma alueellinen luonnonkivitöiden so-
pimus ja yksi yhteinen koko kaupungin alueen kattava betonikivitöiden 
sopimus. Vastaavat urakka-alueet ovat olleet käytössä vuosittain.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran kau-
punkitekniikan osastojen luonnonkivitöistä alueella 2 on julkaistu 
21.1.2020 Hilmassa tunnuksella 2020-036730 ja Tarjouspalvelussa 
tunnuksella HEL 2020-000135. Tarjouspyyntö on tämän päätösesityk-
sen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 28.1.2020 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei 
esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
6.2.2020 kello 12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämi-
selle varatun ajan päätyttyä. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkir-
ja, joka on tämän päätöksen liitteenä.
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Tarjouksen tähän urakkaan jättivät määräaikaan mennessä seuraavat 
kolme yritystä:

A. Heikkilä Granit Oy
Kivilinja Oy
YIT Teollisuus 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 Teollisuus Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa 
annettujen tietojen paikkansapitävyys. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin 
muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa todettiin 
tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. YIT Teollisuus Oy:n tarjous 
on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnössä on pyydetty hinnoittelemaan hankintayksikön määrit-
telemän hankintaa kuvaavan pistemäärän yhden pisteen arvo. Tar-
jouspyynnön ehtojen mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tarjous-
ten kesken käytetään halvinta pistearvon hintaa. Laadulliset näkökoh-
dat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjous-
vertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen tarjousten 
pistearvot ilmenevät liitteenä olevasta tarjousvertailun yhteenvedosta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu hankintayksikön tarjouspyynnössä ilmoittamien työvaihekohtaisten 
pistearvojen ja urakoitsijan tarjouksessaan antaman pistearvon perus-
teella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja ar-
vioitujen suoritemäärien mukaan lasketusta urakkasummasta yksikkö-
hintaluettelossa. Tarjouspalvelussa muodostunut vertailusumma on 
urakan arvioidun pistearvon ja tarjoajan antaman pistearvon tulo. Yk-
sikköhintaluettelossa muodostunut urakan vertailusumma poikkeaa sii-
tä useista työvaihekohtaisista pyöristyksistä johtuen. Urakkakilpailun 
voittajan vertailuhinta on 1 031 178,00 euroa (AVL 8 c §) ja tarjous-
pyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien 1 185 
854,70 euroa (AVL 8 c §). Soveltuvin osin tarkasteltuna urakan hintata-
so on laskenut noin 2 % edelliseen kauteen verrattuna.
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Toteutuvien kivitöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa vaikea 
arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen kivityökohteet 
perustuvat Kaupunkiympäristön toimialan katujen rakentamisen ja yllä-
pidon tilauksiin. Työohjelmat elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai 
niiden toteutumisaikaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tar-
jouslaskennat ja tilaukset 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, hintataso ja keskihajonta huomioiden, voidaan ar-
vioida että sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enin-
tään 1 400 000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu 
vertailuhinnasta, 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
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

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 Laatuvaatimukset
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5 Työturvallisuusasiakirja
6 Ympäristökriteerit
7 Alustavamääräluettelo
8 Alustavakohdeluettelo
9 Avauspöytäkirja
10 Yhteenveto
11 Tarjousvertailu
12 Tarjous
13 Yksikköhintaluettelo
14 Keskiarvototeutumat

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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§ 28
Staran luonnonkivityöt 1.4. - 30.11.2020, alue 3, itäiset kaupungino-
sat

HEL 2020-000137 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen YIT Teollisuus Oy:n Staran alueen 3, itäisten kau-
punginosien, luonnonkivitöiden sopimusurakoitsijaksi ajalle 1.4. - 
30.11.2020.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan kivitöitä 
tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puitteissa enin-
tään 1 700 000 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
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

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 2/2020 92 (111)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/19
27.02.2020

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

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 -
hankintoja. Kivityöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on 
välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliura-
kointia.

Hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on 
toteutettu jakamalla kivityöt osa-alueisiin. Kivityöurakat on kilpailutettu 
neljänä erillisenä hankintana siten, että kullakin kolmella kaupunkitek-
niikan osastolla on käytössään oma alueellinen luonnonkivitöiden so-
pimus ja yksi yhteinen koko kaupungin alueen kattava betonikivitöiden 
sopimus. Vastaavat urakka-alueet ovat olleet käytössä vuosittain.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran kau-
punkitekniikan osastojen luonnonkivitöistä alueella 3 on julkaistu 
21.1.2020 Hilmassa tunnuksella 2020-036731 ja Tarjouspalvelussa 
tunnuksella HEL 2020-000137. Tarjouspyyntö on tämän päätösesityk-
sen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 28.1.2020 klo 12:00 asti. Kysymyksiä esitettiin 
määräaikaan mennessä yhteensä neljä.

Ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin, sisältääkö euromääräisesti 
hinnoiteltavien erikoiskivien hinta myös asennuksen. Kysymykseen 
vastattiin että tarjotun yksikköhinnan tulee sisältää sekä kivimateriaali 
että asennustyö.
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Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin sitoutuuko tilaaja euromääräisesti 
hinnoiteltavien erikoiskivitöiden määrä- ja kivilajitietoihin. Kysymykseen 
vastattiin että tilaaja ei sitoudu alustavasti arvioituihin määrä- tai kivilaji-
tietoihin.

Kolmannessa ja neljännessä kysymyksessä kysyttiin miten vaihtoehtoi-
set kivilajit voi hyväksyttää tilaajalla. Kysymyksiin vastattiin Vehmaan 
punaisen kivilajin osalta että sille ei hyväksytä vaihtoehtoa. Korpilahden 
mustan ja Viitasaaren tumman vastaaville kivilajeille varattiin hyväksyn-
tää varten näytekivien toimitusaika. Kaupunkiympäristön toimialan ra-
kennuttajan ja suunnittelijan edustajat tarkastivat em. kivilajeille esitetyt 
vaihtoehtoiset kivet. Tilaisuudesta annettiin lisätieto, että Viitasaaren 
tummalle vaihtoehtoiseksi kivilajiksi käy vain G 3799. Korpilahden mus-
talle ei hyväksytty vaihtoehtoista kivilajia.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
6.2.2020 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 
kolme yritystä:

Kiviasennus ja -saneeraus Koponen Oy
Kivilinja Oy
YIT Teollisuus 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 Teollisuus Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa 
annettujen tietojen paikkansapitävyys. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin 
muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa todettiin 
tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. YIT Teollisuus Oy:n tarjous 
on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnössä on pyydetty hinnoittelemaan hankintayksikön määrit-
telemän hankintaa kuvaavan pistemäärän yhden pisteen arvo sekä eu-
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romääräisesti hinnoiteltavat erikoiskivet. Tarjouspyynnön ehtojen mu-
kaisesti valintaperusteena soveltuvien tarjousten kesken käytetään hal-
vinta pistearvon hintaa ja euromääräisesti hinnoiteltujen kivien sum-
maa. Laadulliset näkökohdat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltu-
vuusvaatimuksissa. Tarjousvertailu on suoritettu tarjouspyynnön mu-
kaisesti. Saatujen tarjousten pistearvot ilmenevät liitteenä olevasta tar-
jousvertailun yhteenvedosta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu hankintayksikön tarjouspyynnössä ilmoittamien työvaihekohtaisten 
pistearvojen ja urakoitsijan tarjouksessaan antaman pistearvon perus-
teella, sekä euromääräisesti hinnoiteltujen erikoiskivien yksikköhinnois-
ta. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja arvioitu-
jen suoritemäärien mukaan lasketusta urakkasummasta yksikköhinta-
luettelossa sekä euromääräisesti hinnoiteltujen erikoiskivien hinnoista. 
Tarjouspalvelussa muodostunut vertailusumma on urakan arvioidun 
pistearvon ja tarjoajan antaman pistearvon tulo. Yksikköhintaluettelos-
sa muodostunut urakan vertailusumma poikkeaa siitä useista työvaihe-
kohtaisista pyöristyksistä johtuen. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta 
on 1 233 436,17 euroa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisä-
hankintamahdollisuudet mukaan lukien 1 418 451,60 euroa (AVL 8 c 
§). Soveltuvin osin tarkasteltuna urakan hintataso on laskenut noin 8 % 
edelliseen kauteen verrattuna.

Toteutuvien kivitöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa vaikea 
arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen kivityökohteet 
perustuvat Kaupunkiympäristön toimialan katujen rakentamisen ja yllä-
pidon tilauksiin. Työohjelmat elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai 
niiden toteutumisaikaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tar-
jouslaskennat ja tilaukset 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 lasku ja keskihajonta huomioiden, voi-
daan arvioida että sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan 
enintään 1 700 000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodos-
tuu vertailuhinnasta, 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.
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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
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

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 Laatuvaatimukset
5 Työturvallisuusasiakirja
6 Ympäristökriteerit
7 Alustavamääräluettelo
8 Alustavakohdeluettelo
9 Lisätietokysymys
10 Lisätietoviesti
11 Avauspöytäkirja
12 Yhteenveto
13 Tarjousvertailu
14 Tarjous
15 Yksikköhintaluettelo
16 Keskiarvototeutumat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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Liite 2

Tiedoksi

Stara
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§ 29
Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 
5.2.2020 § 3

HEL 2019-012015 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikai-
suvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 5.2.2020 § 
3, jolla yksikönjohtaja hylkäsi vahingonkorvaushakemuksen henkilöva-
hingosta ja pitää yksikönjohtajan päätöksen voimassa.

Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa tai uutta näyttöä, joiden pe-
rusteella Staralle olisi näytetty syntyneen korvausvastuu ja näin ollen 
yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

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

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 7.2.2020
2 Oikaisuvaatimus 7.2.2020, täydennys

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Korvauksenhakija on 7.2.2020 jättänyt Helsingin kaupungin kirjaamoon 
oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan 
päätöksestä 5.2.2020 § 3, jolla yksikönjohtaja on hylännyt hakijan va-
hingonkorvausvaatimuksen henkilövahingosta. Hakijan alkuperäinen 
korvausvaatimus oli yhteensä 519 euroa.

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 alkuperäisestä 
vahingonkorvausvaatimuksesta oikaisuvaatimusohjeineen 6.2.2020. 
Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen määräajan kuluessa Helsingin 
kaupungin kirjaamoon.

Korvauksenhakijan perusteluista

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija oli kompastunut työmaan 
linjalankaan Saukontorilla kävellessään kodistaan raitiotiepysäkille. Ha-
kija kertoo vaatimuksessaan että työmaa-aluetta ei oltu aidattu. Hakija 
vaatii Staraa korvaamaan rikkoutuneita vaatteita yhteensä 519 euron 
arvosta.

Hakija kertoo oikaisuvaatimuksessaan että työmaa-alueella ei ole ollut 
opasteita, varoituksia eikä merkkejä työmaa-alueesta. Hakijan mukaan 
työmaa-alue on puutteellisesti rajattu muutamilla kivilavoilla ja yksi sivu 
alueesta on ollut avoin. Hakija kertoo että kiviasennustyö on ollut kes-
keytyksissä useita kuukausia. Oikaisuvaatimuksessaan hakija kertoo 
että vahingon aikaan klo 15.30 ei ole ollut valoisaa.

Oikeudellinen arviointi ja tapahtumista saatu selvitys

Kyseisessä kohdassa Staran kaupunkitekniikan rakentaminen on ra-
kennuttanut aliurakoitsijalla Saukontorin luonnonkivilaatoitusta. Koko 
alue Heimo Kasken kadulla ja Saukontorilla on ollut rajattu työmaa-
alueeksi, jonne materiaalit ja työmaakoneet on sijoitettu.

Työyksikön selvityksen mukaan Saukontorin laatoitettava alue on ollut 
rajattu kivilavoilla ja aidoilla. Hakija on ilmeisesti kulkenut työmaatoi-
mintaan tarkoitetun kulkuaukon kautta työmaa-alueelle ja kompastunut 
keskeneräisen työvaiheen välineistöön. Kaatuminen on tapahtunut työ-
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päivän aikana jolloin aliurakoitsijalla on ollut kivityöt käynnissä alueella. 
Tapahtumahetkellä valoisuus on ollut vuodenajan olosuhteiden mukai-
nen ja alueen katuvalaistus toiminnassa, ja työmaa-alueella olevat riskit 
ovat olleet havaittavissa.

Jalankulkijoiden käyttöön on ollut varattu kiinteistön vieressä sijaitseva 
tasanne, jonka kautta liikkuminen on järjestetty turvalliseksi. Vahinkoti-
lanteessa jalankulkija ei ole havainnoinut riittävästi ympäristöä, kuten 
työmaa-alueen ympäristössä olisi tarpeellista, eikä hän ole noudattanut 
työmaan ohjauslaitteita ja kulkureittejä. Hakijan omaa myötävaikutusta 
vahinkotapahtuman syntymiseen ei voida jättää huomiomatta.

Esittelijä

Esittelijän mukaan johtokunnan tulee hylätä hakijan oikaisuvaatimus 
perusteluna se, että asiassa ei ole esitetty sellaisia uusia tietoja tai uut-
ta näyttöä, joiden perusteella yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 7.2.2020
2 Oikaisuvaatimus 7.2.2020, täydennys

Oheismateriaali

1 Vahingonkorvausvaatimus 17.11.2019 liitteineen
2 RA1 Lausunto HEL 2019-012015 Saukontori_

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi
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Stara

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksi-
könjohtaja 05.02.2020 § 3



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 101 (111)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/21
27.02.2020

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

§ 30
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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 102 (111)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/22
27.02.2020

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

§ 31
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 10, 30 ja 31 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27 ja 28 §: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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 29 §.

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.
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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.

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.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

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.
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Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
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käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan 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.
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Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Jarmo Nieminen
puheenjohtaja

Eero-Pekka Eskelinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mirja Heiskari Erkki Nurmi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.02.2020.


