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§ 32
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.

Esittelijä
puheenjohtaja
Tapio Klemetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Tapio Klemetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 33
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan huhtikuun kokouksen 
peruuttaminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti asiasta käydyn keskustelun jälkeen peruuttaa joh-
tokunnan huhtikuussa pidettävän kokouksen 23.4.2020 ennakoidun 
asioiden vähyyden johdosta. Johtokunnan seuraava kokous on 
14.5.2020.

Esittelijä
puheenjohtaja
Tapio Klemetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 34
Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintakertomus vuodelta 2019

HEL 2020-002845 T 00 01 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Staran toi-
mintakertomuksen vuodelta 2019 ja antoi sen tiedoksi kaupunginhalli-
tukselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Päivi Seikkula, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 38610

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

janne.saavalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Staran toimintakertomus 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 kohdan mukaan Helsingin kaupungin-
hallitus seuraa, että kaupungin toimielimet, keskushallinto ja toimialat 
toimivat kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellis-
ten tavoitteiden mukaisesti sekä asettaa kaupungintoimielimille, kes-
kushallinnolle ja toimialoille tavoitteita ja seuraa niiden toteutumista.

Vuonna 2019 Stara saavutti sille asetetut taloudelliset tavoitteet ja 
asiakastyytyväisyys nousi edelleen. Sairauspoissaolot ja tapaturmataa-
juus laskivat.

Liikevaihto kasvoi ja oli 250,2 miljoonaa euroa, jonka lisäksi liiketoimin-
nan muita tuottoja kertyi 3,5 miljoonaa. Liikeylijäämää kertyi 7,7 miljoo-
naa euroa, ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 5,7 miljoonaa. Koko 
vuoden tuotot kasvoivat 17,6 miljoonaa euroa eli 7,4 prosenttia edelli-
seen vuoteen verrattuna. Staran tuottavuus kehittyi positiivisesti. Inves-
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tointeihin Stara käytti 1,9 miljoonaa euroa eli 0,8 prosenttia liikevaih-
dosta. Staran suurin asiakas oli kaupunkiympäristön toimiala, jolle 
myynti oli vuonna 2019 yhteensä 234 miljoonaa euroa. 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Staran nettosuositteluindeksi 
oli 43,7. Staran nettosuositteluindeksi on noussut viime vuodet tasai-
sesti. Tunnettuuskyselyllä mitattiin Staran tunnettuutta ja mielikuvia 
Starasta sekä niiden kehittymistä helsinkiläisten keskuudessa. Koko-
naisarvosanaksi Stara sai 8-.

Stara työllisti satoja kausityöntekijöitä, nuoria kesätyöntekijöitä ja opis-
kelijoita. Sosiaali- ja terveystoimialan avotyötoiminnan luonto- ja ympä-
ristöryhmissä työskenteli Staralta saaduissa tehtävissä 122 henkilöä. 
Nuorten työkorvauskokeilu osana kaupunkitasoista Työpankki-pilottia 
jatkui. Vuonna 2019 yhdeksän nuorta sovitti kaupungille aiheuttamiaan 
vahinkoja työkorvauksella Starassa. Starassa oli vuoden 2019 lopussa 
1 189 vakituista työntekijää. Henkilöstön kokonaisluku oli 1 354, josta 
naisia oli 302 eli 22,3 prosenttia.

Vuoden 2019 sairauspoissaoloprosentti ilman tapaturmia laski 4,2:een. 
Sairauspoissaoloissa on ollut laskeva trendi vuodesta 2015 lähtien. 
Myös tapaturmataajuus laski edelleen. Poissaoloon johtaneita työtapa-
turmia sattui vuonna 2019 kaikkiaan 55 kappaletta. Tapaturmataajuus 
oli 22,4, mikä on kaikkien aikojen alhaisin tapaturmataajuus Starassa.

Staralla on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Ympäristöta-
voitteiden saavuttamiseksi valmisteltiin uusi ympäristöohjelma kaudelle 
2020–2022.

Stara solmi allianssikumppanuuden ICT-ratkaisuja tarjoavan ja liiketoi-
mintaprosesseja kehittävän CGI:n kanssa. Tavoitteena on kehittää Sta-
ran tuotantoon digitaalisia ratkaisuja pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltai-
sesti sekä huomioida myös toimintaympäristön muutokset ja tarpeet.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Päivi Seikkula, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 38610

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

janne.saavalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Staran toimintakertomus 2019

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
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§ 35
Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätökseen 10.2.2020 
§ 2

HEL 2019-012756 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikai-
suvaatimuksen ja pysyttää voimassa kaupunkitekniikan yksikönjohtajan 
hylkäävän päätöksen 10.2.2020 § 2 esinevahingon korvaamisesta alla 
mainituin perustein.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 26.2.2020
2 Oikaisuvaatimus 26.2.2020, liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Päätöksen perustelut

Korvauksenhakija on jättänyt Helsingin kaupungin kirjaamoon oikaisu-
vaatimuksen kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan päätöksestä 
10.2.2020 § 2, jolla yksikönjohtaja hylkäsi Staran aiheuttamaksi epäil-
lyn omaisuusvaurion. Oikaisuvaatimushakemus on tämän päätösesi-
tyksen liitteenä.
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Kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

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

Korvauksenhakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös oikaisuvaati-
musohjeineen 10.2.2020. Oikaisuvaatimus on saapunut kirjaamoon 
yleisen määräajan kuluessa, mistä se on siirretty Staran käsiteltäväksi.

Selostus asiasta

Yksikönjohtaja päätti hylätä vahingonkorvaushakemuksen, jossa hakija 
esittää, että Staran harjakone on roiskinut materiaalia hakijan ajoneu-
von päälle 31.10.2019. Päätöksen perusteluna mainitaan, että ”Alueen 
työyksikön selvityksessä todetaan, että Stara ei ole kyseisenä päivänä 
harjannut alueella." Päätöksessä oletetaan, että hakija tarkoittaa ha-
kemuksessaan lokakuun 2019 viimeistä päivää, eli 31.10.2019.

Alueella on tuona päivänä ollut töissä vain imulakaisukone, josta ei ole 
mahdollista aiheutua hakemuksessa mainittua vahinkoa.

Oikaisuvaatimuksessa hakija pyytää johtokuntaa käsittelemään vahin-
gonkorvaushakemuksen uudelleen. 

Oikaisuvaatimusta perustellaan sillä, että vahinkotapahtumalla on sil-
minnäkijä (selostettu korvaushakemuksessa, joka on tämän päätösesi-
tyksen oheismateriaalina), joka on nähnyt kadun kunnossapitoajoneu-
von työskennelleen hakijan auton edessä. Silminnäkijän ei kuitenkaan 
kerrota nähneen, että kunnossapitokone harjaisi materiaalia hakijan au-
ton päälle. Lisäksi hakija perustelee oikaisuvaatimuksessaan, että hä-
nen käsityksensä mukaan on erittäin epätodennäköistä, että joku muu 
taho kuin kaupunki puhdistaa katuja marraskuussa.

Työyksikön selvityksen perusteella alueella on kyseisenä ajankohtana 
työskennellyt vain imulakaisukone, josta ei ole mahdollista aiheutua 
hakijan esittämiä vaurioita. Imulakaisukone imee kadun pinnasta roskia 
ja koneen reunassa on hitaasti maanpinnansuuntaisesti pyörivä metal-
liharja, joka ohjaa reunakiven viereiset roskat koneen alle. Koneen 
poistoilma suodatetaan ja poistetaan koneen takaosasta. Työyksikkö ei 
ole raportoinut ilmulakaisukoneen olleen vikaantunut niin, että sen toi-
minnassa olisi poikkeuksellisesti ollut hakijan kertomin tavoin materiaa-
lia ympäriinsä roiskiva ominaisuus.
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Yleisen vahingonkorvausoikeudellisen periaatteen mukaan vahinkoa 
kärsineen on osoitettava toiminnan ja vahingon välinen syy-yhteys. 
Esittelijä toteaa, että Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta, koska 
sen toiminnan ei ole näytetty aiheuttaneen hakijan ilmoittamaa esine-
vahinkoa. Näin ollen oikaisuvaatimus tulee hylätä puuttuvan syy-
yhteyden vuoksi perusteettomana, eikä yksikönjohtajan päätöstä ei tule 
muuttaa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 26.2.2020
2 Oikaisuvaatimus 26.2.2020, liitteet

Oheismateriaali

1 Vahingonkorvausvaatimus 2.12.2019
2 Vahingonkorvausvaatimus 2.12.2019 liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan ylläpito Yksikönjoh-
taja 10.02.2020 § 2

HEL 2019-012756 T 03 01 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä vahingonkorvaushakemuksen, jossa hakija 
epäilee, että Stara on kadunpuhdistustyössä harjakoneella vaurioittanut 
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hänen Orapihlajantien varteen pysäköidyn autonsa keulaa 31.11.2019 
kello 9:00 - 12:30 välisenä aikana.

Alueen työyksikön selvityksessä todetaan, että Stara ei ole kyseisenä 
päivänä harjannut alueella. Päätöksessä oletetaan, että hakija tarkoit-
taa hakemuksessa lokakuun 2019 viimeistä päivää, eli 31.10.2019. 
Alueella on tuona päivänä ollut töissä vain imulakaisukone, josta ei ole 
mahdollista aiheutua hakemuksen kaltaisia vaurioita.

Päätöksen perustelut

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

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

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

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 10 (81)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/4
19.03.2020

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

§ 36
Pienen kokoluokan päällystystyöt 2020, alue 1. läntiset kaupungi-
nosat

HEL 2019-012886 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen AC Päällysteet Oy:n Staran alueen 1, läntisten 
kaupunginosien, pienen kokoluokan päällystystöiden sopimusurakoitsi-
jaksi ajalle 1.5. - 30.11.2020.

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

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

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

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

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tämän sopimuksen pääasialliset käyttäjät, kaupunkitekniikan rakenta-
misen ja kaupunkitekniikan ylläpidon yksiköt, toteuttavat antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet to-
teutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi 
runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Pääl-
lystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämä-
töntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen keskitty-
nyttä aliurakointia.

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

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran pie-
nen kokoluokan päällystystöistä alueella 1 on lähetetty julkaistavaksi 
4.2.2020 Hilma:ssa tunnuksella HEL 2020-037991 ja Tarjouspalvelus-
sa tunnuksella HEL 2019-012886. Tarjouspyyntö on tämän päätösesi-
tyksen oheismateriaalina.
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Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 18.2.2020 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei 
esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
27.2.2020 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 
yhdeksän yritystä:

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

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

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

Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tar-
jousten kesken käytetään halvinta vertailuhintaa. Laadulliset näkökoh-
dat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjous-
vertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen tarjousten 
vertailuhinnat ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta tarjousyhteenve-
dosta.
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Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
tarjouspyynnössä hankintayksikön arvioimien suoritemäärien mukaan 
lasketusta vertailusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 
243 450,00 euroa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankin-
tamahdollisuudet mukaan lukien 279 967,50 euroa (AVL 8 c §).

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

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

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
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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§ 37
Pienen kokoluokan päällystystyöt 2020, alue 2. pohjoiset kaupungi-
nosat

HEL 2019-012889 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen AC Päällysteet Oy:n Staran alueen 2, pohjoisten 
kaupunginosien, pienen kokoluokan päällystystöidensopimusurakoitsi-
jaksi ajalle 1.5. - 30.11.2020.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran yksiköt tilaamaan päällys-
tystöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puit-
teissa enintään 600 000 euron (AVL8 c) arvosta jäljempänä esitetyin 
perustein.

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

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

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

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönpäällikkö, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 16 (81)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/5
19.03.2020

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

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, rakentamispalveluliikelai-
toksen johtokunta
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tämän sopimuksen pääasialliset käyttäjät, kaupunkitekniikan rakenta-
misen ja kaupunkitekniikan ylläpidon yksiköt, toteuttavat antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet to-
teutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi 
runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Pääl-
lystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämä-
töntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen keskitty-
nyttä aliurakointia.

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

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran pien-
ten kokoluokan päällystystöistä alueella 2 on lähetetty julkaistavaksi 
10.2.2020 Hilma:ssa tunnuksella HEL 2020-038571 ja Tarjouspalve-
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lussa tunnuksella HEL 2029-012890. Tarjouspyyntö on tämän päätö-
sesityksen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 25.2.2020 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei 
esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
5.3.2020 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 
seitsemän yritystä:

AB-Asfaltti Oy  
AC Päällysteet Oy  
Asfalttikallio Oy  
Asfalttiurakointi KK Oy  
GRK Infra Oy  
NCC Industry 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 AC-Päällysteet Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa 
annettujen tietojen paikkansapitävyys ennen päätösesityksen tekemis-
tä. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhin-
toihin ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa 
todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. AC-Päällysteet 
Oy:n tarjous on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

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

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
tarjouspyynnössä hankintayksikön arvioimien suoritemäärien mukaan 
lasketusta vertailusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 
377 200,00 euroa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankin-
tamahdollisuudet mukaan lukien 433 780,00 euroa (AVL 8 c §).

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

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteu-
tuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaa-
vien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutuma-
tietojen perusteella ja keskihajonta huomioiden, voidaan arvioida että 
sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enintään 600 000 
euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu tarjoushinnasta, 
lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 prosentin 
varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutumasummien keskiha-
jonta.

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
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönpäällikkö, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613
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ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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6 Työturvallisuus
7 kohdeluettelo
8 Avauspöytäkirja
9 Tarjous
10 ESPD
11 Vertailu
12 Yhteenveto
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalve-
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§ 38
Pienen kokoluokan päällystystyöt 2020, alue 3. itäiset kaupungino-
sat

HEL 2019-012888 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen Asfalttihuolto AH Oy:n Staran alueen 3, itäisten 
kaupunginosien, pienen kokoluokan päällystystöiden sopimusurakoitsi-
jaksi ajalle 1.5. - 30.11.2020.

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

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

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

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

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tämän sopimuksen pääasialliset käyttäjät, kaupunkitekniikan rakenta-
misen ja kaupunkitekniikan ylläpidon yksiköt, toteuttavat antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet to-
teutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi 
runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Pääl-
lystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämä-
töntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen keskitty-
nyttä aliurakointia.

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

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran pie-
nen kokoluokan päällystystöistä alueella 1 on lähetetty julkaistavaksi 
4.2.2020 Hilma:ssa tunnuksella HEL 2020-037994 ja Tarjouspalvelus-
sa tunnuksella HEL 2019-012888. Tarjouspyyntö on tämän päätösesi-
tyksen oheismateriaalina.
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Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 18.2.2020 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei 
esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
27.2.2020 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 
yhdeksän yritystä:

AB-Asfaltti Oy
AC päällysteet Oy
Asfalttihuolto AH Oy
Asfalttikallio Oy
Asfalttiurakointi KK Oy
GRK Infra Oy
Iskuasfaltti Oy
NCC Industry 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 Asfalttihuolto AH Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa 
annettujen tietojen paikkansapitävyys ennen päätösesityksen tekemis-
tä. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhin-
toihin ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa 
todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. Asfalttihuolto AH 
Oy:n tarjous on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tar-
jousten kesken käytetään halvinta vertailuhintaa. Laadulliset näkökoh-
dat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjous-
vertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen tarjousten 
vertailuhinnat ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta tarjousyhteenve-
dosta.
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Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
tarjouspyynnössä hankintayksikön arvioimien suoritemäärien mukaan 
lasketusta vertailusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 
172 615,00 euroa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankin-
tamahdollisuudet mukaan lukien 198 507,25 euroa (AVL 8 c §). 

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

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

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
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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§ 39
Suuren kokoluokan päällystystyöt 2020, alue 1. läntiset kaupungi-
nosat

HEL 2019-012890 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman-
tarjouksen jättäneen YIT Teollisuus Oy:n Staran alueen 1, läntisten 
kaupunginosien, suuren kokoluokan päällystystöidensopimusurakoitsi-
jaksi ajalle 1.5. - 30.11.2020.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran yksiköt tilaamaan päällys-
tystöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puit-
teissa enintään 1 500 000 euron (AVL8 c) arvosta jäljempänä esitetyin 
perustein.

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

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

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

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankin-
nat, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tämän sopimuksen pääasialliset käyttäjät, kaupunkitekniikan rakenta-
misen ja kaupunkitekniikan ylläpidon yksiköt, toteuttavat antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet to-
teutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi 
runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Pääl-
lystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämä-
töntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen keskitty-
nyttä aliurakointia.

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

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran suur-
ten kokoluokan päällystystöistä alueella 1 on lähetetty julkaistavaksi 
10.2.2020 Hilma:ssa tunnus HEL 2020-038569 ja Tarjouspalvelussa 
tunnuksella HEL 2029-012890. Tarjouspyyntö on tämän päätösesityk-
sen oheismateriaalina.
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Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 25.2.2020 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei 
esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
5.3.2020 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 
viisi yritystä:

AC Päällysteet Oy
Asfalttikallio Oy
GRK Infra Oy
NCC Industry 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 ennen päätösesityksen tekemis-
tä. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhin-
toihin ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa 
todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. YIT Teollisuus 
Oy:n tarjous on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

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

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
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tarjouspyynnössä hankintayksikön arvioimien suoritemäärien mukaan 
lasketusta vertailusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 
903 875,00 euroa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankin-
tamahdollisuudet mukaan lukien 1 039 456,25 euroa (AVL 8 c §). 

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

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteu-
tuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaa-
vien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutuma-
tietojen perusteella ja keskihajonta huomioiden, voidaan arvioida että 
sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enintään 1 500 
000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu tarjoushin-
nasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 
prosentin varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutumasummien 
keskihajonta.

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
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
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2 Yhteenveto

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankin-
nat, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
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§ 40
Suuren kokoluokan päällystystyöt 2020, alue 2. pohjoiset kaupungi-
nosat

HEL 2019-012887 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen YIT Teollisuus Oy:n Staran alueen 2, pohjoisten 
kaupunginosien, suuren kokoluokan päällystystöiden sopimusurakoitsi-
jaksi ajalle 1.5. - 30.11.2020.

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

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

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

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

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tämän sopimuksen pääasialliset käyttäjät, kaupunkitekniikan rakenta-
misen ja kaupunkitekniikan ylläpidon yksiköt, toteuttavat antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet to-
teutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi 
runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Pääl-
lystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämä-
töntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen keskitty-
nyttä aliurakointia.

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

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran pie-
nen kokoluokan päällystystöistä alueella 1 on lähetetty julkaistavaksi 
4.2.2020 Hilma:ssa tunnuksella HEL 2020-037992 ja Tarjouspalvelus-
sa tunnuksella HEL 2019-012887. Tarjouspyyntö on tämän päätösesi-
tyksen oheismateriaalina.
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Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 18.2.2020 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei 
esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
27.2.2020 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 
kuusi yritystä:

AC Päällysteet Oy
Asfalttihuolto AH Oy
Asfalttikallio Oy
GRK Infra Oy
NCC Industry 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 ennen päätösesityksen tekemis-
tä. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhin-
toihin ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa 
todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. YIT Teollisuus 
Oy:n tarjous on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

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

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
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perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
tarjouspyynnössä hankintayksikön arvioimien suoritemäärien mukaan 
lasketusta vertailusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 
1 085 334,50 euroa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähan-
kintamahdollisuudet mukaan lukien 1 248 134,68 euroa (AVL 8 c §).

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

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteu-
tuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaa-
vien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutuma-
tietojen perusteella ja keskihajonta huomioiden, voidaan arvioida että 
sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enintään 1 500 
000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu tarjoushin-
nasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 
prosentin varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutumasummien 
keskihajonta.

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
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet
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1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Urakkasopimusmalli
3 Urakkaohjelma
4 Arvonmuutosperusteet
5 Työselostus
6 Työturvallisuusasiakirja
7 Kohdeluettelo
8 Avauspöytäkirja
9 Tarjous
10 ESPD-lomake
11 Tarjousvertailu
12 Yhteenveto
13 Yksikköhintaluettelo

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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§ 41
Suuren kokoluokan päällystystyöt 2020, alue 3. itäiset kaupungino-
sat

HEL 2019-012892 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman-
tarjouksen jättäneen YIT Teollisuus Oy:n Staran alueen 3, itäisten kau-
punginosien, suuren kokoluokan päällystystöidensopimusurakoitsijaksi 
ajalle 1.5. - 30.11.2020.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran yksiköt tilaamaan päällys-
tystöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puit-
teissa enintään 1 500 000 euron (AVL8 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

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

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
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2 Yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tämän sopimuksen pääasialliset käyttäjät, kaupunkitekniikan rakenta-
misen ja kaupunkitekniikan ylläpidon yksiköt, toteuttavat antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet to-
teutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi 
runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Pääl-
lystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämä-
töntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen keskitty-
nyttä aliurakointia.

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

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran suu-
ren kokoluokan päällystystöistä alueella 3 on lähetetty julkaistavaksi 
10.2.2020 Hilmassa tunnuksella HEL 2020-038572 ja Tarjouspalvelus-
sa tunnuksella HEL 2029-012892. Tarjouspyyntö on tämän päätösesi-
tyksen oheismateriaalina.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 37 (81)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/9
19.03.2020

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

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 25.2.2020 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei 
esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
5.3.2020 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 
viisi yritystä:

AC Päällysteet Oy
Asfalttikallio Oy
GRK Infra Oy
NCC Industry 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 ennen päätösesityksen tekemis-
tä. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhin-
toihin ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa 
todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. YIT Teollisuus 
Oy:n tarjous on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

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

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
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tarjouspyynnössä hankintayksikön arvioimien suoritemäärien mukaan 
lasketusta vertailusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 
937 975,00 euroa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankin-
tamahdollisuudet mukaan lukien 1 120 071,25 euroa (AVL 8 c §). 

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

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteu-
tuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaa-
vien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutuma-
tietojen perusteella ja keskihajonta huomioiden, voidaan arvioida että 
sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enintään 1 500 
000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu tarjoushin-
nasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 
prosentin varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutumasummien 
keskihajonta.

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
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
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2 Yhteenveto

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta

Tiedoksi

Asianosaiset
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§ 42
SMA-päällystystyöt 1.5. - 30.11.2020

HEL 2019-012893 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen YIT Teollisuus Oy:n Staran SMA-päällystystöiden 
sopimusurakoitsijaksi ajalle 1.5. - 30.11.2020.

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

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

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

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

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
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johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tämän sopimuksen pääasialliset käyttäjät, kaupunkitekniikan rakenta-
misen ja kaupunkitekniikan ylläpidon yksiköt, toteuttavat antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet to-
teutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi 
runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Pääl-
lystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämä-
töntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen keskitty-
nyttä aliurakointia.

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

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran pie-
nen kokoluokan päällystystöistä alueella 1 on lähetetty julkaistavaksi 
4.2.2020 Hilma:ssa tunnuksella HEL 2020-037995 ja Tarjouspalvelus-
sa tunnuksella HEL 2019-012893. Tarjouspyyntö on tämän päätösesi-
tyksen oheismateriaalina.
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Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 18.2.2020 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien 
esitettiin kaksi lisäkysymystä. Ensimmäinen koski asfalttimassan val-
mistuksessa käytetyn kierrätysmateriaalin kiviainesvaatimusta ja toinen 
työmailta poistetun päällystysurakoitsijalle toimitetun kierrätysmateriaa-
lin hyvitysmaksua. Molempiin kysymyksiin vastattiin vastausajan puit-
teissa. Kysymykset ja vastaukset ovat tämän päätösesityksen oheis-
materiaalina

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
27.2.2020 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 
viisi yritystä:

AC Päällysteet Oy
Asfalttihuolto AH Oy
Asfalttikallio Oy
NCC Industry 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 ennen päätösesityksen tekemis-
tä. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhin-
toihin ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa 
todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. YIT Teollisuus 
Oy:n tarjous on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

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

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
tarjouspyynnössä hankintayksikön arvioimien suoritemäärien mukaan 
lasketusta vertailusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 
1 473 150,10 euroa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähan-
kintamahdollisuudet mukaan lukien 1 694 122,62 euroa (AVL 8 c §).

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

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteu-
tuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaa-
vien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutuma-
tietojen perusteella ja keskihajonta huomioiden, voidaan arvioida että 
sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enintään 1 800 
000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu tarjoushin-
nasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 
prosentin varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutumasummien 
keskihajonta.

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
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613
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ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Oheismateriaali

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

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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§ 43
Valuasfalttityöt 1.5. - 30.11.2020

HEL 2019-012894 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman 
tarjouksen jättäneen YIT Teollisuus Oy:n Staran valuasfalttipäällystys-
töiden sopimusurakoitsijaksi ajalle 1.5. - 30.11.2020.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran yksiköt tilaamaan päällys-
tystöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puit-
teissa enintään 300 000 euron (AVL 8 c) arvosta jäljempänä esitetyin 
perustein.

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

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

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

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
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johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tämän sopimuksen pääasialliset käyttäjät, kaupunkitekniikan rakenta-
misen ja kaupunkitekniikan ylläpidon yksiköt, toteuttavat antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet to-
teutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi 
runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Pääl-
lystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämä-
töntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen keskitty-
nyttä aliurakointia.

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

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran pie-
nen kokoluokan päällystystöistä alueella 1 on lähetetty julkaistavaksi 
4.2.2020 Hilma:ssa tunnuksella HEL 2020-038573 ja Tarjouspalvelus-
sa tunnuksella HEL 2019-012894. Tarjouspyyntö on tämän päätösesi-
tyksen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 25.2.2020 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei 
esitetty lisäkysymyksiä.
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Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 
5.3.2020 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 
kaksi yritystä:

Asfalttikallio 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 ennen päätösesityksen tekemis-
tä. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhin-
toihin ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa 
todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. YIT Teollisuus 
Oy:n tarjous on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

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

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen 
perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja 
tarjouspyynnössä hankintayksikön arvioimien suoritemäärien mukaan 
lasketusta vertailusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 
154 070,00 euroa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankin-
tamahdollisuudet mukaan lukien 177 180,50 euroa (AVL 8 c §).

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

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteu-
tuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaa-
vien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutuma-
tietojen perusteella ja keskihajonta huomioiden, voidaan arvioida että 
sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enintään 300 000 
euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu tarjoushinnasta, 
lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 prosentin 
varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutumasummien keskiha-
jonta.

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
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Urakkasopimusmalli
3 Urakkaohjelma
4 Arvonmuutosperusteet
5 Työselostus
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6 Työturvallisuusasiakirja
7 kohdeluettelo
8 avauspöytäkirja
9 Tarjous
10 ESPD
11 Vertailu
12 Yhteenveto
13 Yksikköhintaluettelo

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
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§ 44
Pienet LVIS-työt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

HEL 2019-013011 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti sulkea AUS-Sähkö 
Oy:n pois tarjouskilpailusta, koska AUS-Sähkö Oy:n tarjous ei täytä tar-
joajan referenssikohteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, sekä oi-
keuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen 
päällikön tekemään pienten LVIS-töiden kolmea (3) osa-aluetta koske-
vat puitesopimukset 1.4.2020 - 31.3.2022 seuraavien tarjouskilpailussa 
parhaiten sijoittuneiden tarjoajien kanssa:

Osa-alue 1: Pienet sähkötyöt:

 Econel Oy
 Mapex Sähkö Oy
 Oy Valiosähkö Ab
 R.J.Kinnunen Oy
 RST-Yhtiö Oy
 Saa-ja Sähkö Oy
 Suomen Turvalaitepalvelu Oy
 Sähkö Miksu
 Sähköasennus Lyly Ky
 Voltmen Oy

Osa-alue 2: Pienet putkityöt:

 Aro Systems Oy
 Classic Putki Oy
 Helsingin Putkimies Oy
 KJ Kodin-kunnostus Oy
 Pakilan Putki Oy
 PGP Putki Oy
 Putkitiikerit Oy
 Sähkö-Virel Oy
 V & S Putki Oy
 Vesijohto Nyberg Oy

Osa-alue 3: Pienet ilmanvaihtotyöt:

  Aro Systems Oy
 Cervi Talotekniikka Oy
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 Consti Talotekniikka Oy
 ESP Suomi Oy
 Ilmaprof Oy
 RKV-Tekniikka Oy
 Suomen LVIS-Huolto Oy
 Sähkö-Virel Oy
 Tuplailma Oy
 Vantaan Teknoilma Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan edellä mainituilta 
puitesopimusurakoitsijoilta pieniä LVIS-töitä sopimuskauden aikana 
tarpeen mukaan. Hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan lukien 
on 4 500 000 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 pieniä LVIS-töitä lisäksi 
myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenettelyillä.

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

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Osa-alue 1 Vertailutaulukko
2 Osa-alue 2 Vertailutaulukko
3 Osa-alue 3 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyysi tarjousta 
pienistä LVIS-töistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäristön 
toimialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

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

 Osa-alue 1: Pienet sähkötyöt
 Osa-alue 2: Pienet putkityöt
 Osa-alue 3: Pienet ilmanvaihtotyöt

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 4 500 000 euroa. Edellä mainitussa 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 ”Pienet LVIS-työt, puitejärjes-
tely 2020-2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava 
HILMA:ssa 15.1.2020.

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.

Liikevaihtovaatimuksena tarjoajilta edellytetään viimeiseltä täydeltä tili-
kaudelta vähintään 50 000 euron liikevaihtoa.

Työnjohtoa koskevana vaatimuksena osa-alueen 1 tarjoajan palveluk-
sessa (päätoimisessa palvelussuhteessa) tulee olla vähintään yksi (1) 
nimetty sähköalan töitä johtavalle asetetut kelpoisuusvaatimukset 
(Sähköturvallisuuslaki 16.12.2016/1135 ) täyttävä henkilö, jolla on li-
säksi oltava sähkötöistä vähintään S2/C-luokan pätevyystodistus, olta-
va nimetty tarjoavan yrityksen sähkötöiden johtajaksi (sama henkilö ei 
saa olla nimetty muiden toiminnanharjoittajien sähkö- tai hissitöiden 
johtajaksi samanaikaisesti) sekä oltava hyvä suomen kielen suullinen ja 
kirjallinen taito. Selvityksenä tarjoajan tuli ladata nimetyn sähkötöiden 
johtajan sähköpätevyystodistus tarjouspyynnön liitteeksi.

Osa-alueen 2 tarjoajien tuli nimetä vähintään yksi (1) vastuullinen hen-
kilö, jolla on LVI-alan perustutkinto ja vähintään viiden (5) vuoden työ-
kokemus LVI-alan töistä, suora työsuhde tarjoavaan yritykseen sekä 
hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Selvityksenä tarjoajan 
tuli ladata nimetyn henkilön koulutusta ja työkokemusta koskevat tiedot 
tarjouspyynnön liitteeksi.

Osa-alueen 3 tarjoajien tuli nimetä vähintään yksi (1) vastuullinen hen-
kilö, jolla on IV-alan perustutkinto ja vähintään viiden (5) vuoden työko-
kemus IV-alan töistä, suora työsuhde tarjoavaan yritykseen sekä hyvä 
suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Selvityksenä tarjoajan tuli 
ladata nimetyn henkilön koulutusta ja työkokemusta koskevat tiedot tar-
jouspyynnön liitteeksi.

Yritystä koskevina referenssikohteina osa-alueen 1 osalta tarjoajien tuli 
ilmoittaa kolme (3) referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. 
Työn oli oltava arvoltaan vähintään 5 000 euroa ja tarjoajan oman työn 
osuuden oli oltava 100 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, 
johon on sisältynyt esim. sähköjen asennustöitä, sähkölaitteiden asen-
nus- tai korjaustöitä, pistorasioiden tai katkaisijan asennuksia, sähkövi-
kojen selvitystä tms. sähkötöitä.
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Yritystä koskevina referenssikohteina osa-alueen 2 osalta tarjoajien tuli 
ilmoittaa kolme (3) referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. 
Työn oli oltava arvoltaan vähintään 5 000 euroa ja tarjoajan oman työn 
osuuden oli oltava 100 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, 
johon on sisältynyt vesi-, viemäri- tai lämpöjohtojärjestelmien rakenta-
mista, uusimista tai korjaamista, tai vesikalusteiden ja viemäreiden kor-
jaamiseen liittyvää urakkaa.

Yritystä koskevina referenssikohteina osa-alueen 3 osalta tarjoajien tuli 
ilmoittaa kolme (3) referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. 
Työn oli oltava arvoltaan vähintään 5 000 euroa ja tarjoajan oman työn 
osuuden oli oltava 100 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, 
johon on sisältynyt ilmanvaihtojärjestelmien rakentamiseen, uusimi-
seen, muutokseen tai korjaamiseen liittyvää urakkaa. 

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 13.2.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti neljäkym-
mentäyhdeksän (49) yritystä. Yritys sai jättää tarjouksen yhteen tai 
useampaan osa-alueeseen.

Tarjouksista kolmekymmentä (30) koski osa-aluetta 1, kaksikymmentä-
kolme (23) osa-aluetta 2 ja kahdeksantoista (18) osa-aluetta 3.

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 55 (81)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/12
19.03.2020

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

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

AUS-Sähkö Oy:n tarjous ei täytä tarjoajan referenssikohteille asetettuja 
vähimmäisvaatimuksia, koska tarjouksessa ei ollut ilmoitettu 2. ja 3. re-
ferenssikohteita. Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten mukaan tar-
joajan tuli ilmoittaa vähintään kolme (3) vastaavaa referenssiä viimei-
sen kolmen (3) vuoden ajalta. AUS-Sähkö Oy tulee näin ollen sulkea 
pois tarjouskilpailusta.

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

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan kunkin osa-alueen osalta 
kymmenen (10) toimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

Osa-alue 1: Pienet sähkötyöt:

 Econel Oy
 RST-Yhtiö Oy
 Mapex Sähkö Oy
 Saa-ja Sähkö Oy
 Suomen Turvalaitepalvelu Oy
 Oy Valiosähkö Ab
 Voltmen Oy
 Sähköasennus Lyly Ky
 R.J.Kinnunen Oy
 Sähkö Miksu

Osa-alue 2: Pienet putkityöt:

 Pakilan Putki Oy
 PGP Putki Oy
 KJ Kodinkunnostus Oy
 Classic Putki Oy
 Helsingin Putkimies Oy
 Sähkö-Virel Oy
 V & S Putki Oy
 Vesijohto Nyberg Oy
 Aro Systems Oy
 Putkitiikerit Oy
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Osa-alue 3: Pienet ilmanvaihtotyöt:

 RKV-Tekniikka Oy
 Vantaan Teknoilma 
 Tuplailma Oy
 Ilmaprof Oy
 Consti Talotekniikka Oy
 Cervi Talotekniikka Oy
 ESP Suomi Oy
 Aro Systems Oy
 Sähkö-Virel Oy
 Suomen LVIS-Huolto Oy

Toimitustilaukset

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

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Osa-alue 1 Vertailutaulukko
2 Osa-alue 2 Vertailutaulukko
3 Osa-alue 3 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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§ 45
Työvoiman vuokrauspalvelut (toimihenkilöt), puitejärjestely 1.4.2020 
- 31.3.2022

HEL 2019-013021 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti sulkea tarjouskilpai-
lusta StaffPoint Oy:n tarjouksen sekä oikeuttaa Staran rakennusteknii-
kan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään toimihenkilöi-
den työvoiman vuokrauspalveluiden puitesopimukset 1.4.2020 - 
31.3.2022 seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden kahden 
(2) tarjoajan kanssa:

 Academic Work HR Services Oy
 ManpowerGroup Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan edellä mainituilta 
puitesopimuspalveluntuottajilta toimihenkilöiden työvoiman vuokraus-
palveluita sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Hankinnan enna-
koitu 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.

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

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko
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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 
toimihenkilöiden työvoiman vuokrauspalveluista.

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

Hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan arvonlisäverotto-
mana 1 500 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdolli-
sesti 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 palvelua 
koskeva hankintailmoitus ”Työvoiman vuokrauspalvelut, toimihenkilöt, 
puitejärjestely 2020-2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoitus-
kanava HILMA:ssa 23.12.2019.

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-
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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 rating-
luokituksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstie-
tojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Tarjoajan teknisen ja ammatillisen pätevyyden osalta vaadittiin, että tar-
joajalla tulee olla riittävästi kokemusta tarjouspyynnön kohdassa 2.5 
lueteltujen ammattihenkilöiden työvoiman vuokrauspalvelujen tuottami-
sesta. Työvoiman vuokrauspalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa tar-
joaja on vuokrannut työntekijänsä asiakasyritykselle tai tarjoaja on etsi-
nyt toimeksiannon perusteella uuden työntekijän ja vuokraa tämän 
asiakasyritykselle. Tarjoaja on kyseisten työntekijöiden työnantaja ja 
palkanmaksuvelvollinen, mutta työntekopaikka on asiakasyrityksessä.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Hyväksyttävänä 
referenssinä pidettiin tarjouspyynnön kohdassa 2.5 mainittujen ammat-
tihenkilöiden henkilöstön vuokrausta koskevaa asiakassopimusta, jon-
ka arvo on enintään 12 kuukauden ajanjakson aikana ollut vähintään 
200 000 euroa.

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 30.1.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti kolme (3) 
yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
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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.

Palveluntuottajien valinta

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

Tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksena on esitetty teknistä suori-
tuskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskien seuraava vaatimus: ”Tar-
joajan edeltävän tilikauden liikevaihdosta vähintään 70% on tullut koos-
tua asiantuntijoiden/ toimihenkilöiden työvoimanvuokrauksesta. Asian-
tuntijoilla/ toimihenkilöillä tarkoitetaan tässä mm. rakennustyömaan 
vastuullisia työnjohtajia, työnjohtajia, projektipäälliköitä, hankintainsi-
nöörejä, tuotantoinsinöörejä, kustannuslaskijoita, ostajia, laskuttajia, 
reskontranhoitajia, hankinta-avustajia, hallinnollisia avustajia, assistent-
teja tai vastaavia.” Tarjoajien on tullut vastata vaatimukseen ”Kyllä” tai 
”Ei”. Tarjousten jättämisen jälkeen kaikkia tarjoajia on pyydetty täsmen-
tämään, miten he ovat laskeneet vaatimuksen. Täsmennyspyyntöön 
annettu vastaus on ollut vapaamuotoinen, mutta tarjoajien huomiota on 
pyydetty kiinnittämään sen riittävyyteen, jotta täsmennyksestä voidaan 
todentaa vaatimuksen täyttyminen. 

StaffPoint Oy:n antamassa vastauksessa he ilmoittavat toimistotoimia-
lan liikevaihdoksi n. 22 miljoonaa euroa/vuosi (2018 ja 2019). Lisäksi 
StaffPoint Oy on esittänyt seuraavan varauman laskentatapaansa: 
”Tulkintamme mukaan 70 % ehto täyttyy osaltamme, koska tarjous-
määritys ei sisällä painotusta asiantuntijoiden ja toimihenkilöiden välillä. 
Tulkintamme mukaan ammatti- ja avustavat työtehtävät muodostavat 
yli 70 % tarjoavan yksikkömme liikevaihdosta.”

Hankintayksikkö ei ole voinut täsmennyksestä todeta luotettavalla ta-
valla vaatimuksen täyttymistä, koska vastauksessa ilmoitetaan toimis-
totoimialaa koskeva liikevaihto. Lisäksi StaffPoint Oy:n esittämä va-
rauma laskentatapaansa koskien on tulkittava siten, että vähimmäis-
vaatimus toteutuu tarjoajan kohdalla vain ehdollisena. Hankintayksikkö 
ei voi hyväksyä ehdollisena annettua täsmennystietoa tarjoajan sovel-
tuvuusvaatimuksen täyttymisestä.
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StaffPoint Oy:n tarjousta ei ole huomioitu tarjouskilpailussa, koska han-
kintalain 83 §:n mukaan tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön 
asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 3-
6 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan kaksi (2) toimittajaa, kos-
ka hyväksyttäviä tarjouksia ei ollut sen enempää.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

 Academic Work HR Services Oy
 ManpowerGroup Oy

Toimitustilaukset

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

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 46
Työvoiman vuokrauspalvelut (tuotannon työntekijät), puitejärjestely 
1.4.2020 - 31.3.2022

HEL 2019-013020 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran ra-
kennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään 
tuotannon työntekijöiden työvoiman vuokrauspalveluiden puitesopi-
mukset 1.4.2020 - 31.3.2022 seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten si-
joittuneiden neljän (4) tarjoajan kanssa:

 SHT Tieto Oy
 SOL Henkilöstöpalvelut Oy
 StaffPoint Oy
 TP Avuksenne Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan edellä mainituilta 
puitesopimuspalveluntuottajilta tuotannon työntekijöiden työvoiman 
vuokrauspalveluita sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. 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.

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

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(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 
tuotannon työntekijöiden työvoiman vuokrauspalveluista.

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

Hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan arvonlisäverotto-
mana 1 500 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdolli-
sesti 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 palvelua 
koskeva hankintailmoitus ”Työvoiman vuokrauspalvelut, tuotannon 
työntekijät, puitejärjestely 2020-2021” TEM:n ylläpitämässä sähköises-
sä ilmoituskanava HILMA:ssa 23.12.2019.

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-
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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 rating-
luokituksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstie-
tojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Tarjoajan teknisen ja ammatillisen pätevyyden osalta vaadittiin, että tar-
joajalla tuli olla riittävästi kokemusta vastaavien työvoiman vuokraus-
palvelujen tuottamisesta. Työvoiman vuokrauspalvelulla tarkoitetaan 
palvelua, jossa tarjoaja on vuokrannut työntekijänsä asiakasyritykselle 
tai tarjoaja on etsinyt toimeksiannon perusteella uuden työntekijän ja 
vuokraa tämän asiakasyritykselle. Tarjoaja on kyseisten työntekijöiden 
työnantaja ja palkanmaksuvelvollinen, mutta työntekopaikka on asia-
kasyrityksessä.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Hyväksyttävänä 
referenssinä pidettiin ammattihenkilöiden henkilöstön vuokrausta kos-
kevaa asiakassopimusta, jonka arvo on enintään 12 kuukauden ajan-
jakson aikana ollut vähintään 100 000 euroa.

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 30.1.2020 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 
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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.

Palveluntuottajien 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 3-
6 toimittajaa.

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

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

 StaffPoint Oy
 SHT Tieto Oy 
 SOL Henkilöstöpalvelut Oy 
 TP Avuksenne Oy

Toimitustilaukset

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

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

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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§ 47
Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi toimitus-
johtaja Timo Martiskaisen tilannekatsauksen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Tapio Klemetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Tapio Klemetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 48
Ilmoitusasiat

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi ilmoitusa-
siat.

Esittelijä
puheenjohtaja
Tapio Klemetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Tapio Klemetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 32, 33, 34, 47 ja 48 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 35 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

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.

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);
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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-
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
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 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ja 46 §: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.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
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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.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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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

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
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 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)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika
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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.

4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 37 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä 
markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka teke-
mällä 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.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15–16.00.

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 muutoksenhakija ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla 
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos

 asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltai-
sissa asioissa tärkeää

 siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdes-
sä.

Muutoksenhakuaika

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista.

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk-
sen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.

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 muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupaha-
kemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeis-
tään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuvi-
ranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi-
vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittely-
lupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen.
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Muutoksenhakuviranomainen

Käsittelylupahakemus ja valitus tehdään markkinaoikeudelle. Markki-
naoikeuden asiointiosoitteet ovat seuraavat:

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

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja vali-
tuksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle 

on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja 
kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana 
on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
kotikunta.

Muutoksenhakuasiakirjassa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhe-
linnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoi-
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tuksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkupe-
räisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys muutoksenhakuajan alkamisen ajankohdasta

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

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Pui-
tejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi teh-
dä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin 
valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tie-
doksisaannista.

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. Mikäli mark-
kinaoikeus ei myönnä asiassa käsittelylupaa, markkinaoikeus perii 
asian käsittelystä maksua 500 euroa.

Pöytäkirja

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