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kous

Läsnä

Jäsenet

Klemetti, Tapio puheenjohtaja
etänä

Alaja, Jaana etänä
Heiskari, Mirja etänä
Laine, Anna varajäsen

etänä
Seppälä, Hannu varajäsen

etänä

Muut

Martiskainen, Timo toimitusjohtaja
esittelijä

Haapaniemi, Kari yksikönjohtaja
asiantuntija

Seikkula, Päivi viestintäpäällikkö
tiedottaja
etänä

Eskelinen, Eero-Pekka hallintolakimies
pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Tapio Klemetti 60-66 §:t

Esittelijät

Tapio Klemetti puheenjohtaja
60 §, 65-66 §:t

Timo Martiskainen toimitusjohtaja
61-64 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Eero-Pekka Eskelinen hallintolakimies
60-66 §:t
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§ Asia

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

61 Asia/2 Alakatto- ja väliseinätyöt, puitejärjestely 1.7.2020-31.3.2022

62 Asia/3 Suvilahden tiilinen kaasukello: lisä- ja muutostyövarauksen korotus, 
teline- ja sääsuojat

63 Asia/4 Staran puitejärjestely koskien yleisten alueiden ulkotilan toimintaväli-
neitä sopimuskaudelle 2020 - 2022 (optiokausi 2022 - 2024)

64 Asia/5 Ympäristöteknisten konsulttipalveluiden puitejärjestely: optiokauden 
käyttöönotto 1.8.2020 - 31.7.2022

65 Asia/6 Toimitusjohtajan tilannekatsaus

66 Asia/7 Ilmoitusasiat
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§ 60
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Seppä-
län ja Mirja Heiskarin sekä varatarkastajaksi Jaana Alajan.

Käsittely

Päätösehdotuksesta poiketen johtokunta valitsi pöytäkirjan varatarkas-
tajaksi Jaana Alajan.

Esittelijä
puheenjohtaja
Tapio Klemetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Sep-
pälän ja Mirja Heiskarin sekä varatarkastajaksi Tapio Klemetin.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 61
Alakatto- ja väliseinätyöt, puitejärjestely 1.7.2020-31.3.2022

HEL 2020-004533 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran ra-
kennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään 
alakatto- ja väliseinätöiden puitesopimukset 1.7.2020 - 31.3.2022 seu-
raavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden neljän (4) urakoitsijan 
kanssa:

 Inlook Sisustus Oy
 Junicon Oy
 Mirlux Oy
 Uudenmaan Takuurakenne Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta alakatto- ja väliseinätöitä sopimuskauden aikana tar-
peen mukaan. Staran 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 alakatto- ja väliseinä-
töiden lisäksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankinta-
menettelyillä.

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
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Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

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

Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan arvonlisäve-
rottomana 4 500 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mah-
dollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin kansallisen kynnysarvon ylittävää ra-
kennusurakkaa koskeva hankintailmoitus ”Alakatto- ja väliseinätyöt, 
puitejärjestely 2020-2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoitus-
kanava HILMA:ssa 21.4.2020.

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.

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.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava ar-
voltaan vähintään 10 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden oli ol-
tava vähintään 60 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka 
sisältää alakattojärjestelmien asennusta. Vastaavaksi referenssiksi kel-
pasi vain alakattojärjestelmien asennus. Alakattojärjestelmäksi ei hy-
väksytty puurankaista kipsilevykattoa. Myöskään väliseinätöitä ei hy-
väksytty referenssiksi.

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 14.5.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti neljä (4) 
yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu

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

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

Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

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

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

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

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. Inlook Sisustus Oy 

2. Mirlux Oy 

3. Uudenmaan Takuurakenne Oy 

4. Junicon 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 
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johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 62
Suvilahden tiilinen kaasukello: lisä- ja muutostyövarauksen koro-
tus, teline- ja sääsuojat

HEL 2015-013858 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa Suvilahden 
tiilisen kaasukellon teline- ja sääsuojista 24.5.2018 tehdyn päätöksen § 
79 (HEL 2015-013858) mukaista lisä- ja muutostyövarausta 165 705,75 
eurosta (ALV 8 c §) 885 705,75 euroon (ALV 8 c §). 

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutos-
töistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 1 
270 410,75 eurosta (ALV 8 c §) 1 990 410,75 euroon (ALV 8 c §).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996

kari.hyvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus

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
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Kohteen urakka-aika tulee pitkittymään rakennushankkeen aikana teh-
tyjen tutkimusten aiheuttamista lisätöistä ja urakan aikana tehdyistä 
suunnitelmamuutoksista johtuen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996

kari.hyvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 24.05.2018 § 79

HEL 2015-013858 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran ra-
kennustekniikan yksikönjohtajan tekemään sopimuksen tarjouskilpai-
lussa vertailuhinnaltaan parhaiten sijoittuneen urakoitsijan Telinekataja 
Oy:n kanssa. Voittaneen yrityksen vertailuhinta on 1 104 705 euroa (alv 
0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan raken-
nusprojektien projektipäällikön tilaamaan mahdollisia lisä- ja muutostöi-
tä 165 705,75 eurolla (lisätyövaraus 15 %). hankinnan ennakoitu arvo 
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lisä- ja muutostyövaraukset mukaan lukien on 1 270 410,75 euroa (alv 
0 %).

Hankintapäätös on tehty halvimman hinnan perusteella. Hankintasopi-
mus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta, kun valitusaika ja odotusai-
ka (14 päivää) on päättynyt ja vasta, kun osapuolet ovat allekirjoitta-
neet myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen.

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

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996

kari.hyvonen(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 03.03.2016 § 44

HEL 2015-013858 T 02 08 03 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan 
yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään rakennustelinetöi-
den puitesopimukset 1.4.2016 - 31.3.2018 seuraavien tarjouskilpailus-
sa parhaiten sijoittuneiden neljän (4) urakoitsijan kanssa:

 Cramo Finland Oy
 Kas-Telineet Oy
 Ramirent Finland Oy
 Telinekataja Oy

Teknisen palvelun lautakunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan 
em. puitesopimusurakoitsijoilta rakennustelinetöitä sopimuskauden ai-
kana tarpeen mukaan. Hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan 
lukien on 4 900 000 euroa (alv 0 %).

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

Hankintapäätös on tehty halvimman vertailuhinnan perusteella.
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Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin 
tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Staran työmaille tilataan sopimuskautena rakennustelinetöitä lisäksi 
myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenettelyillä.

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

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
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§ 63
Staran puitejärjestely koskien yleisten alueiden ulkotilan toimintavä-
lineitä sopimuskaudelle 2020 - 2022 (optiokausi 2022 - 2024)

HEL 2020-001715 T 02 08 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä hankinta-
renkaana toteutetussa toimintavälinehankinnassa kaupunkiympäristö-
lautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston valitsemat koko-
naistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ja oikeuttaa Staran kaupunki-
tekniikan rakentamisen yksikönjohtajan tekemään Staran puitesopi-
mukset koskien yleisten alueiden ulkotilan toimintavälineitä sopimus-
kaudelle 2020 - 2022 (optiokausi 2022 - 2024) seuraavien tarjoajien 
kanssa:

Oy J-Trading Ab
Kompan Suomi Oy
Lappset Group Oy

Hankinta on toteutettu hankintarenkaana jossa kaupunkiympäristön 
toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne on kilpailuttanut hankinnan 
sekä suorittanut kaikkien tarjousten arvioinnin ja soveltuvien tarjousten 
vertailun. Arvioinnin tuloksena kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaosto hylkäsi LeikkiSet Oy:n tarjouksen, 
koska se ei täyttänyt tarjouksen sisällölle asetettuja vähimmäisvaati-
muksia.

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla 
vaan vasta, kun odotusaika (14 päivää) on kulunut ja kun hankintayk-
sikkö ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoit-
taneet sopimuksen. Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki vi-
ranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat 
asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevan päätöksen 
tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun 
hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Sopimus päättyy 31.5.2022. Sopimusta voidaan jatkaa perussopimus-
kauden jälkeen yhdellä kahden vuoden pituisella optiokaudella. Tilaaja 
päättää, hyödyntääkö se hankintaan sisältyvän optiokauden. Tilaaja te-
kee päätöksen optiokauden käyttöönotosta ennen sopimuskauden 
päättymistä.
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Arvio hankinnan kokonaisarvosta sopimuskaudella optiokaudet mu-
kaan lukien on arvonlisäverottomana noin 1 500 000 euroa.

Tilaajalla ei ole tuotteisiin minimiostovelvoitetta sopimuskauden aikana.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko
2 Arviointimuistio

Muutoksenhaku

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

Hankinnan perustiedot

Puitejärjestelyn perusteella tullaan hankkimaan Staran yleisten aluei-
den ulkotilan toimintavälineitä.

Hankinta toteutetaan hankintarenkaana, jossa tilaajina ovat kaupun-
kiympäristön toimiala sekä Stara.

Hankintarenkaan osapuolet tekevät hankinnasta omat saman sisältöi-
set hankintapäätöksensä ja omat sopimukset.

Tarjouskilpailulla valitaan kolme yritystä, joiden kanssa tehdään saatu-
jen tarjousten perusteella puitesopimukset 31.5.2022 saakka. Sopi-
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muksia on mahdollista jatkaa yhdellä kahden vuoden pituisella optio-
kaudella.

Toimintavälineet tullaan puitesopimuskaudella minikilpailuttamaan han-
kekohtaisesti puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Hankintamenettely

Kilpailutus perustuu kaupunkiympäristön toimialan 13.2.2020 päivät-
tyyn tarjouspyyntöön HEL 2020-001715 sekä alkuperäisen tarjous-
pyynnön korjausilmoitukseen 3.3.2020. Kaupunkiympäristön toimiala 
järjesti yhdessä Staran kanssa hankintarenkaana tarjouskilpailun tar-
jouspyynnössä määritellyistä Suomen ilmasto-olosuhteisiin soveltuvista 
eri ikäryhmille suunnatuista yleisten alueiden ulkotilan toimintavälineis-
tä.

Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuk-
sista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. 

Hankinnasta on julkaistu EU-kynnysarvon ylittävää tavarahankintaa 
koskeva ilmoitus 13.2.2020 sähköisessä ilmoituskanavassa 
www.hankintailmoitukset.fi. Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjous-
palvelu.fi -toimittajaportaalin internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakir-
jat olivat kaikkien palveluun rekisteröityneiden noudettavissa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 3.4.2020 mennessä tarjouksen jätti 5 tarjoajaa:

Oy J-Trading Ab
Kompan Suomi Oy
LappSet Group Oy
LeikkiSet Oy
Puuha Group Oy

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja täyttää ESPD-lomakkeessa 
vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot.

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoituk-
selliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja 
ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset sekä niiden täyttymisen 
varmistamiseksi vaaditut selvitykset.
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Kaikki tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön 
mukaisesti ja täyttävät asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä, hankeohjelmassa ja Helsingin kaupunkikalusteoh-
jeen Helsinki-ilmeen määrittelyssä on esitetty ulkotilan toimintavälineille 
vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyynnössä oli pyydetty lataamaan tarjouksen liitteeksi jokaises-
ta suunnittelualueesta Hankeohjelman vaatimusten mukaiset havain-
nekuvat, ideasuunnitelmat sekä tuotekortit. Hankeohjelmassa kuvattiin, 
mitä tietoja tuotekorttien tulee sisältää: ”Tuotteen esittävä kuva / kuvat. 
Havainnekuvasta tulisi selvitä tuotteen toiminnallisuus sekä soveltu-
vuus tilaan. Yhdestä havainnekuvasta tulee selvitä tuotteen päämitat 
tai kuva voi olla mittapiirustus tuotteesta.”

Tarkastusvaiheessa todettiin, että LeikkiSet Oy:n tarjous on tarjous-
pyynnön vastainen, koska tarjouksesta puuttui vaadittu Aluekeskuksen 
tuotekortti. Lisäksi jokaisesta LeikkiSet Oy:n tuotekortista puuttuivat 
vaaditut tuotteen päämitat.

Näin ollen LeikkiSet Oy:n tarjous tulee hylätä tarjouspyynnön vastaise-
na.

Kaikkien muiden tarjoajien tarjoukset täyttävät tarjouksen sisällölle ase-
tetut vähimmäisvaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukai-
sia.

Tarjousten vertailu ja sopimustoimittajien valinta

Tarjouspyynnössä on määritelty tarjousten vertailuperusteet. Kokonais-
taloudellisen edullisuuden perusteena on laatu 100 % painoarvolla.

Tarjouksen laadullinen arviointi tehtiin tuotekorttien, ideasuunnitelmien 
ja havainnekuvien pohjalta.

Arvioinnissa on kaksi kokonaisuutta: Monipuolisuus ja leikkikokemus 
sekä visuaalinen ilme, sopivuus aluetyyppiin ja kaupunkikuvaan.

Tarjouksen arviointi suoritettiin yhdeksän (9) tulostettavan pdf-tiedoston 
perusteella:

1. Suunnitelma, A3-koko, skaalattava pdf-tiedosto (3 eri tiedostoa)
2. Havainnekuva suunnitelma alueesta, A3-koko, pdf-tiedosto (3 eri 

tiedostoa)
3. Tuotekortit, 18 sivua/tuotetta, A4-koko, pdf-tiedosto (3 eri tiedostoa).
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Arviointi

Hankeohjelmassa tarjousten laadun pisteytys on määritelty seuraavas-
ti:

Monipuolisuus ja leikkikokemus:

- 0 pistettä: Ideasuunnitelmissa ei ole tuotteita kaikista tuoteryhmistä 
tai ideasuunnitelmassa on tuotteita jostakin tuoteryhmästä enem-
män kuin yksi. Ideasuunnitelma ei ole toteutettavissa. Tarjous hylä-
tään.

- 5 pistettä: Ideasuunnitelmissa on kaikista tuoteryhmistä tuote. Tuot-
teet eivät ole monipuolisia ja niiden tarjoama leikkikokemus on vält-
tävä. Ideasuunnitelma on toteutettavissa.

- 20 pistettä: Ideasuunnitelmissa on kaikista tuoteryhmistä tuote. 
Tuotteet ja niiden tarjoama leikkikokemus on riittävän monipuolista. 
Ideasuunnitelma on toteutettavissa. Ideasuunnitelmassa on toimin-
tavälineitä eri ikäryhmille eli alle 3-vuotiasta aina yli 10-vuotiaisiin on 
tarjolla leikkikokemuksia.

- 40 pistettä: Ideasuunnitelmissa on kaikista tuoteryhmistä tuote. 
Tuotteet ja niiden tarjoama leikkikokemus on monipuolista ja tuote-
ryhmien kokonaisuus tuo lisäarvoa leikkikokemukseen. Ideasuunni-
telmassa on toimintavälineitä eri ikäryhmille eli alle 3-vuotiasta aina 
yli 10-vuotiaisiin on tarjolla leikkikokemuksia.

Visuaalinen ilme, sopivuus aluetyyppiin ja kaupunkikuvaan:

- 0 pistettä: Tuotteet eivät ole sopivia aluetyyppeihin tai kaupunkiku-
vaan, tai tuotteiden visuaalinen ilme ei täytä vaatimuksia. Ideasuun-
nitelma ei ole toteutettavissa. Tarjous hylätään.

- 5 pistettä: Tuotteet ovat sopivia aluetyyppeihin ja kaupunkikuvaan. 
Tuotteiden visuaalinen ilme täyttää vaatimukset. Ideasuunnitelma on 
toteutettavissa.

- 20 pistettä: Tuotteet ovat hyvin sopivia aluetyyppeihin ja kaupunki-
kuvaan. Tuotteiden visuaalinen ilme täyttää hyvin vaatimukset. Idea-
suunnitelma on toteutettavissa.

- 40 pistettä: Tuotteet ovat erittäin hyvin sopivia aluetyyppeihin ja 
kaupunkikuvaan. Tuotteiden visuaalinen ilme täyttää erittäin hyvin 
vaatimukset. Ideasuunnitelma on toteutettavissa.

Sopivuudessa kaupunkikuvaan ja aluetyyppiin tarkastellaan suunnitel-
man luonnetta aluetyyppiin, jonka edustaja kohde on. Kaupunkikuvalli-
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sissa arvioissa tarjottua kokonaisuutta peilataan laajemmin Helsingin 
kaupunkikuvaan, jossa ei esimerkiksi hyväksytä tuotesijoittelua tai mai-
nontaa.

Toimintavälineiden visuaalista ilmettä arvioidaan laatukriteerein. Laa-
tukriteereillä tavoitellaan yhtenäisempää ja tunnistettavaa kaupunkiku-
vaa myös toimintavälineiden osalta. Toimintavälineiden visuaalisen il-
meen laatukriteerit pohjautuvat Helsingin kaupunkikalusteohjeen Hel-
sinki-ilmeen määrittelyihin (Ei väri- ja materiaalimäärityksiä).

Arviointi tehdään tarjouskortin perusteella.

Visuaaliset laatukriteerit osa-alueittain ovat: 

- Hillitty: Turhaa koristeellisuutta ei esiinny. Muotokieli on funktionaa-
linen eli toimiva ja tarkoituksenmukainen. Koristeellisuudeksi ei tul-
kita leikkiin liittyviä osia.

- Linjakas: Rakenne on vähistä elementeistä koostuva, selkeälinjai-
nen. Rakenneratkaisut ovat yksinkertaisia ja eleettömiä sekä tarkoi-
tuksenmukaisia.

- Viimeistelty: Viimeistellyn ilmeen luo mm. materiaalien huoliteltu 
liittyminen toisiinsa.

- Vakuuttava: Tuote on rakenteeltaan ja materiaaleiltaan vakuuttava 
ulkotilan toimintaväline.

Sopivuudesta aluetyyppiin arvioinnissa käytetään soveltuvin osin kau-
punkikalusteohjeen kuvauksia aluetyypeistä.

Yhteensä tarjoaja voi saada 80 pistettä yhdestä päätuoteryhmästä eli 
yhteensä maksipistemäärä kolmesta päätuoteryhmästä on 240 pistettä.

Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoista valittu arviointiryhmä ar-
vioi tarjoukset. Arviointiryhmällä on kokemusta leikkialueiden suunnitte-
lusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, joihin ideasuunnitelmaa toteutetta-
vuutta verrataan.

Päätöksen liitteenä olevan laatuvertailun (liite 1) ja arviointimuistion (lii-
te 2) perusteella tarjoajien saamat laadun kokonaispisteet ulkotilan toi-
mintavälineille ovat:

Oy J-Trading Ab 180
Kompan Suomi Oy 120
Lappset Group Oy 160
Puuha Group Oy 90
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Sopimuskaudella noudatettava menettely hankinnoissa

Ulkotilan toimintavälineiden tilaajana voi olla kaupunkiympäristön toi-
miala tai Stara tai näiden käyttämä sopimusurakoitsija.

Puitesopimuksen ehtojen mukaisesti hankinnat minikilpailutetaan han-
kekohtaisesti puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Minikilpailutuksen vaiheet on määritelty puitesopimuksessa seuraavas-
ti:

1. Toteutettavan hankkeen hankeohjelmassa määritellään suunnitte-
lukohteen kaupunkikuvalliset vaatimukset ja kohteen toimintaväli-
neiden toiminnalliset vaatimukset.

2. Laadittavan toteutussuunnitelman yhteydessä määritellään toimin-
tavälineiden tuotekriteerit. Tarjouspyynnöstä voi ilmetä mm. ehdot-
tomat vaatimukset ja millä perusteella valinta tullaan tekemään. 
Tilaaja lähettää tarjouspyynnön puitesopimustoimittajille.

3. Puitesopimustoimittaja lähettää tarjouksensa tilaajan määrittelemän 
ajan puitteissa. Tarjouksessa tulee noudattaa puitesopimuksen 
ehtoja.

4. Tilaaja valitsee saapuneista tarjouksista parhaan noudattaen mini-
kilpailutuksen tarjouspyynnössä täsmennettyä kokonaistaloudelli-
sen edullisuuden perustetta, valinta- ja vertailukriteereitä sekä pai-
noarvoja. Kokonaistaloudellisesti edullisimpana pidetään joko hin-
naltaan halvinta tai vaihtoehtoisesti hintalaatusuhteeltaan parasta 
tarjousta, jolloin hinnan painoarvo on 30 - 60 % ja laadun painoarvo 
40 - 70 %. Minikilpailutuksessa laatu määritellään tapauskohtaises-
ti, eikä se ole riippuvainen puitejärjestelyn perustamisvaiheessa 
käytetystä laatupisteytyksestä. Laadullisen arvioinnin osatekijöinä 
voivat olla esimerkiksi tuotteen tekniset ominaisuudet, tekninen 
ratkaisu, soveltuvuus kohteeseen, soveltuvuus kaupunkikuvaan, 
toiminnallisuus tai/ja leikittävyys.

5. Tilaaja tiedottaa tarjouskilpailun lopputuloksesta kaikille tarjouksen 
jättäneille tarjoajille.

6. Tilaaja dokumentoi ja arkistoi materiaalin.
7. Tilaus tehdään valitulta sopimustoimittajalta puitejärjestelyssä mää-

riteltyjen sääntöjen ja ehtojen mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vertailutaulukko
2 Arviointimuistio

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Hankeohjelma
3 Sopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Stara

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.05.2020 
§ 58
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§ 64
Ympäristöteknisten konsulttipalveluiden puitejärjestely: optiokau-
den käyttöönotto 1.8.2020 - 31.7.2022

HEL 2017-012223 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran 
kaupunkitekniikan rakentamisen jatkamaan kahdella (2) optiovuodella 
pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen liittyvien konsulttipalveluiden 
puitesopimuksia johtokunnan päätöksen 14.6.2018 § 94 mukaisesti 
ajalla 1.8.2020 - 31.7.2022.

Hankinnan ennakoitu arvo on 4 000 000 euroa (alv 0%).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Vesa Isokauppila, palvelupäällikkö, puhelin: 310 71047

vesa.isokauppila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stara on kilpailuttanut ympäristöteknisten konsulttipalveluiden hankin-
taa koskevan puitesopimuksen. Rakentamispalveluliikelaitoksen johto-
kunta on tehnyt hankintaa koskevan päätöksen 14.6.2018 § 94, jonka 
mukaan puitesopimus on tehty seuraavien toimittajien kanssa:

Tehtävä 1: Pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen liittyvät konsultti-
työt:

 1. Vahanen Environment Oy
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 2. Ramboll Finland Oy
 3. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
 4. Golder Associates Oy

Tehtävä 2: Sedimenttien tutkimiseen, suunnitteluun ja vesilupahake-
musten valmisteluun liittyvät konsulttityöt:

 1. Vahanen Environment Oy
 2. Ramboll Finland Oy
 3. Sitowise Oy

Tehtävä 3: Erityisasiantuntijapalvelut 

Osa-alue A, In situ -kunnostus:

 1. Golder Associates Oy, erityisasiantuntija Tuomi
 2. Vahanen Environment Oy, erityisasiantuntija Valo
 3. Vahanen Environment Oy, erityisasiantuntija Takala

Osa-alue B, Pohjaveden mallinnus:

 1. Ramboll Finland Oy, erityisasiantuntija Karvonen
 2. Vahanen Environment Oy, erityisasiantuntija Takala
 3. Ramboll Finland Oy, erityisasiantuntija Warsta

Osa-alue C, Riippumaton laadunvalvonta:

 1. Vahanen Environment Oy, erityisasiantuntija Sjölund
 2. Tapio Strandberg Oy, erityisasiantuntija Strandberg
 3. Vahanen Environment Oy, erityisasiantuntija Sarkkila

Osa-alue D, Turvallisuuskoordinaattori:

 1. Vahanen Environment Oy, erityisasiantuntija Nurminen
 2. Pöyry Finland Oy, erityisasiantuntija Ståhl
 3. Sitowise Oy, erityisasiantuntija Hyvärinen
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Staran kaupunkitekniikan rakentaminen järjesti tarjouskilpailun ympä-
ristöteknisten konsulttipalveluiden puitejärjestelystä hankintarenkaana 
kaupunkiympäristötoimialan kanssa vuonna 2018. Rakentamispalvelu-
liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentami-
sen yksikönjohtajan tekemään puitesopimukset kahdeksi vuodeksi pi-
laantuneiden alueiden kunnostukseen liittyvistä konsulttitöistä (tehtävä 
1) neljän konsulttiyrityksen kanssa, Sedimenttien tutkimiseen, suunnit-
teluun ja vesilupahakemusten valmisteluun liittyvistä konsulttitöistä 
(tehtävä 2) kolmen konsulttiyrityksen kanssa sekä seuraavista henkilöil-
lä tarjotuista erityisasiantuntijapalveluista: In Situ -kunnostus 3 henkeä 
kahdesta eri konsulttiyrityksestä  (tehtävä 3A), Pohjaveden mallinnus 3 
henkeä kahdesta eri yrityksestä (tehtävä 3B), Riippumaton laadunval-
vonta 3 henkeä kahdesta eri yrityksestä (tehtävä 3C) ja Turvallisuus-
koordinaattori  3 henkeä kolmesta eri yrityksestä (tehtävä 3D).

Kuluvan kahden vuoden sopimuskauden aikana yhteistyö puitesopi-
muskonsulttien kanssa on sujunut hyvin ja uudella kilpailutuksella ei 
tämän hetkisessä tilanteessa saataisi kokonaistaloudellisesti edulli-
sempia sopimuksia. Sopimuskauden aikana on jatkettu isojen projek-
tien toteutussuunnittelua ja muiden merkittävien hankkeiden toteutusta.

Ympäristöteknisten konsulttipalveluiden hankintaa koskevassa hankin-
tailmoituksessa ja tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että hankintaan sisäl-
tyy mahdollisuus kahteen (2) optiovuoteen. Hankinnan ennakoidun ar-
von laskennassa huomioitiin hankintojen ennakoitu arvo myös optio-
kauden osalta.

Hankintalain 41 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi tehdä 
suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa teh-
tävä uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa ai-
kaisemmin avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen tehtyä rakennu-
surakkaa tai palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä han-
kintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta 
myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden raken-
nusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäi-
sen sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta voidaan tehdä enintään 
kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.

Konsulttipalveluiden hankinnassa täyttyvät hankintalain 41 §:n mukai-
set suorahankintaa koskevat edellytykset. Hankintayksiköllä on siten 
oikeus jatkaa optiokaudella hankintaa koskevaa sopimusta päätökses-
sä ilmoitettujen yritysten kanssa ajalla 1.8.2020 - 31.7.2022.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
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Lisätiedot
Vesa Isokauppila, palvelupäällikkö, puhelin: 310 71047

vesa.isokauppila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 14.06.2018 § 94

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.06.2018 
§ 92
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§ 65
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
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 66
Ilmoitusasiat

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi ilmoitus-
asiat.

Esittelijä
puheenjohtaja
Tapio Klemetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 60, 65 ja 66 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 61, 62, 63 ja 64 §:t.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

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

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

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

Tapio Klemetti
puheenjohtaja

Eero-Pekka Eskelinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Hannu Seppälä Mirja Heiskari

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.06.2020.


