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§ 92
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 sekä varatarkastajaksi Jaana Alajan.

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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§ 93
Staran talousarvion toteutumisennuste 3/2020

HEL 2020-005287 T 02 02 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Sta-
ran talousarvion toteutumisennusteen ja todeta, että erityisiin toimenpi-
teisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

1 Stara tuloslaskelma ennuste 3-2020
2 Stara tunnusluvut 3-2020
3 Stara ennustelomake 3-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 2.12.2019 antamien vuoden 2020 talousarvion 
noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan 
vuonna 2020 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammi-
kuussa 2021 alustava tilinpäätös. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 
13.2.2020 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan 
kaupunginkansliaan viimeistään 8.4.2020, 12.8.2020, 21.10.2020 ja 
alustava tilinpäätös 2020 tammikuun lopussa 2021. Keskushallinnon, 
toimialojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennus-
te myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähe-
tettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytä-
kirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennus-
teen johdosta ryhtyä. 

Staran talousarvion (kvsto 27.11.2019) mukaiset tuotot vuodelle 2020 
ovat 229,0 milj. euroa. Tällä hetkellä tuottojen ennustetaan koko vuo-
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den osalta toteutuvan 268,7 milj. euron suuruisina eli ylitys talousar-
vioon on 39,7 milj. euroa rakentamisen kasvaneesta volyymista joh-
tuen.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2020 ovat 222,3 milj. 
euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 254,3 milj. euroa, jolloin 
varsinaisten kulujen ennakoidaan toteutuvan 32,0 milj. euroa talousar-
viota suurempina, koska rakentamiseen liittyvien hankintojen määrä on 
noussut. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 14,3 milj. euroa. Pois-
tot ovat ennusteessa 3,4 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 10,9 
milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 3,4 milj. euroa, joka ennus-
teen mukaan ylitettäisiin 7,5 milj. eurolla. Staran korvaus peruspää-
omalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2020. Tilikauden ylijäämäksi ennuste-
taan 9,0 milj. euroa, kun se talousarviossa on 1,5 milj. euroa, eli ylitys 
7,5 milj. euroa. 

Ennusteen mukaiset tuotot ovat 5,9 % (15,0 milj. euroa) suuremmat 
kuin edellisenä vuonna. Kulut kasvavat myös, mutta tilikauden ylijää-
män ennakoidaan olevan noin 3,3 milj. euroa vuoden 2019 toteutunutta 
tulosta parempi.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärä-
rahaa. Talousarviossa suunniteltiin käytettävän työkoneiden ja autojen 
sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 3,6 milj. euroa ja tulosbud-
jetissa 4,3 milj. euroa. Investointeihin arvioidaan kuluvan 4,6 milj. euroa 
tänä vuonna, mutta koronaviruspandemia saattaa vaikuttaa myös toimi-
tusaikoihin ja sitä kautta investointien toteutumiseen.

Suuri osa Staran tulojen kasvusta talousarvioon verrattuna tulee ra-
kennustekniikasta ja sen liikevaihdon ennustetaan kasvavan 7,2 milj. 
euroa viime vuoden tasosta. Pienten korjausrakentamisen hankkeiden 
määrä on lisääntynyt ja painopiste on siirtynyt pieniin ja keskisuuriin 
hankkeisiin. Isompien hankkeiden aloituksia on siirretty. Hankkeiden 
painopisteen siirto pienempiin hankkeisiin on huomioitu osaston toi-
minnassa viime ja tämän vuoden aikana. Tuntipalkkaista resurssia on 
siirretty pienempiin hankkeisiin.  Puitesopimusten merkitys on korostu-
nut pienten hankkeiden laajuuden kasvaessa.  Koronatoimenpiteiden 
tuoma talouden kiristyminen on näkynyt tilaajalla hankkeiden aloituksen 
lykkääntymisellä. Joitain investointihankkeita on siirretty jopa 2-4 vuotta 
eteenpäin. Muutamissa työkohteissa asennusajat pitkittyneet, johtuen 
muiden osapuolten/urakoitsijoiden viiveestä koronan takia ja ongelmis-
ta materiaalitoimituksissa.  

Kaupunkitekniikan rakentaminen osastolla liikevaihto on noussut mer-
kittävästi infrarakentamisen kysynnän kasvun takia erityisesti Helsingin 
läntisillä ja itäisillä alueilla. Tästä syystä henkilöstörekrytointeja on tehty 
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hieman lisää mm. maanrakentamisen oppisopimuskoulutuksen muo-
dossa. Koronaviruspandemia ei ole haitannut osaston toimintaa.

Kaupunkitekniikan ylläpidolla on kolmivuotiset sopimukset pääasiak-
kaan kanssa ja lisäksi HKL:n kanssa on sovittu pitkään jatkuneen yllä-
pitosopimuksen jatkosta vuoteen 2021 asti. Toimintaympäristössä ei si-
ten ole tälle vuodelle merkittäviä muutoksia eikä myöskään henkilö-
määrissä. Pääasiakkaan erillismäärärahat ovat pienentyneet merkittä-
västi, osin koronan sopeuttamistoimina, vaikka korjausvelka kasvaa 
voimakkaasti yleisillä alueilla. Uusien asiakkuuksien kartoitusta on tehty 
ja osasto on saanut jo joitakin uusia asiakkaita.  Erittäin leuto kevättalvi 
vähensi työkuormaa ja ylitöitäkään ei kertynyt tavanomaiseen malliin. 
Tästä syystä kaupunkitekniikan ylläpidon menotkin ovat edellisvuotta 
pienemmät.

Ympäristönhoidon osaston toiminnan ja tuloksen ennakoidaan toteutu-
van suunnitellusti. 

Logistiikka on vuoden 2020 aikana luopunut ulkoisesta myynnistä. Tätä 
myynnin menetystä on kyetty paikkaamaan kasvatus- ja koulutustoi-
mialan kasvaneella logistiikkakeskuksen myynnillä ja materiaaliratkai-
sujen tuotevuokrauksella, kilpituotannolla, koronavarusteiden myynnillä 
sosiaali- ja terveystoimialalle logistiikkakeskuksesta ja materiaaliratkai-
sun koronaan liittyvillä pienkalustovuokrauksilla. Kalustoratkaisun tulot 
ovat jäämässä oletettua pienemmiksi, koska vuoden 2020 alkupuoli oli 
lumeton ja korjaamon palveluiden kysyntä jäi vähäiseksi. Kuljetuspalve-
lu on toteuttanut mittavan kaupunkiympäristön toimialan toimistomuut-
toprojektin. 

Logistiikkakeskuksen kasvanut liikevaihto on lisännyt myös materiaa-
lien ostoja. Kokonaisuudessaan logistiikkaosaston tuloksen ennakoi-
daan parantuvan merkittävästi vuodesta 2019.

Tilannetta seurataan etenkin koronaviruspandemian aiheuttamien ta-
loudellisten seurausten kannalta. Tehty ennuste ei aiheuta kuitenkaan 
tässä vaiheessa vielä tarvetta erityisiin toimenpiteisiin.

Staralla on kolme sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2020:

1. Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee
-Energiansäästötavoite on 5 % vuoden 2015 energiankulutuk-
sesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kauko-
lämmön kulutus.

2. Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hy-
vä (NSI 20–40)
Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositteluindeksin (NSI) arvo on 
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> 30
(vaihteluväli -100 – 100)

3. Tapaturmataajuus pienenee
Tapaturmataajuus laskee kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 
5 %.

 Muut toiminnalliset tavoitteet:

1. Staran hankintapäätöksistä 100 % sisältää ympäristökriteerejä.
2. Staran dieselkäyttöisistä hyötyajoneuvoista 70 % on siirtynyt 

käyttämään uusiutuvaa biodieselpolttoainetta.

Tavoitteiden ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetan-
nan mukaisesti paitsi biopolttoaineiden käytön osalta, jossa arvio to-
teumasta on noin puolet tavoitteesta. Staran luovuttua omista jakelua-
semista biodieselin saatavuus ei ole optimaalinen tukikohtiin nähden, 
mutta tiedotusta asiaan liittyen on lisätty Staran sisällä ja kehityksen 
ennakoidaan olevan myönteistä viime tilinpäätöksessä raportoituun to-
teumaan verrattuna.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

1 Stara tuloslaskelma ennuste 3-2020
2 Stara tunnusluvut 3-2020
3 Stara ennustelomake 3-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 27.08.2020 § 69

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 14.05.2020 § 55



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2020 6 (21)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/3
12.11.2020

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

§ 94
Maanrakennuskiviainesten hankinta ajaksi 1.1. - 31.12.2021

HEL 2020-007068 T 02 08 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä NCC Industry 
Oy:n tarjouksen ja oikeuttaa Staran toimitusjohtajan tekemään puiteso-
pimukset rakentamisessa käytettävien kiviainesten hankinnasta Staran 
työkohteisiin ajaksi 1.1. - 31.12.2021 seuraavasti: 

Kohta 1. Työkohteisiin toimitettavat kiviainekset: 

 Kalliorakennus-Yhtiöt Oy
 Peab Industri Oy
 Seepsula Oy
 TerraWise Oy

Kohta 2. Toimittajien varastoalueilta noudettavat kiviainekset:

 Kalliorakennus-Yhtiöt Oy
 Peab Industri Oy
 Seepsula Oy
 TerraWise Oy 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan edellä 
mainituilta toimittajilta kiviaineksia sopimuskauden aikana hankinnan 
ennakoidulla arvonlisäverottomalla kokonaisarvolla, joka on noin neljä 
(4) miljoonaa euroa (alv 0 %). 

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

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

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

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

ari.kinnunen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Toimitettavat kiviainekset
2 Noudettavat kiviainekset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus 
HILMA- ja TED- (Tenders Electronic Daily) verkkosivustolla 29.5.2020. 
Hankintailmoitus julkaistiin HILMA- ja TED-verkkosivustoilla, sekä tar-
jouspyyntöasiakirjat tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa 11.9.2020. 
Hankinnan kohteena on maanrakennuskiviainesten hankinta Staran 
työkohteisiin. 

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

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 23.9.2020 kello 12.00 mennessä. Hankintaa 
koskevia lisäkysymyksiä ei esitetty. 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat esityslistatekstin oheismateriaalina. 

Tarjousten määräaika oli perjantaina 2.10.2020 kello 12.00. Tarjoukset 
avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten 
avaa-misesta on laadittu pöytäkirja. 

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat tarjoajat:

 Kalliorakennus-Yhtiöt Oy
 NCC Industry Oy
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 Peab Industri Oy
 Seepsula Oy
 TerraWise Oy.

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

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

NCC Industry Oy:n tarjous ei sisällä lainkaan hintatietoja. NCC Industry 
Oy:n tarjous on hylättävä, koska ilman hintatietoja tarjousta ei ole mah-
dollista ottaa mukaan tarjousvertailuun. Muut määräaikaan mennessä 
saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön vaateiden mukaisia. 

Tarjouspyynnössä oli mainittu, että tarjous on tehtävä tarjouslomak-
keella. Osatarjoukset olivat sallittuja. Tarjous oli mahdollista tehdä joko 
toimitetuista tai noudettavista kiviaineslaaduista. 

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta. 

Kohta 1. Toimitettavat kiviainekset 

Tarjoajia pyydettiin hinnoittelemaan Staran työkohteisiin toimitettavat 
kiviaineslaadut Helsingin suurpiirialueille 1 - 8. 

Toimitettavista kiviaineksista tarjouksen jättivät Kalliorakennus-Yhtiöt 
Oy, Peab Industri Oy, Seepsula Oy ja TerraWise Oy. 

Tarjouspyynnössä oli mainittu, että sopimukset toimitettavista kiviai-
neksista tehdään niiden soveltuvien tarjoajien kanssa, jotka ovat tar-
jonneet vähintään yhdestä yleisimmästä lajikkeesta vähintään yhdelle 
suurpiirialueelle halvimman hinnan, kuitenkin niin, että kaikille lajikkeille 
saadaan sopimustoimittaja. Yleisimmin käytettyjä kiviaineslajeja ovat 
kalliomurskeet 0/16, 0/32, 0/56, 0/90, 0/150 ja kivituhka 0/6. 

Toimitettavien kiviainesten tarjousvertailussa yleisimmin käytettyjen ki-
viaineslajien halvin hinta on merkitty punaisella (liite 1). Tarjousvertai-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2020 9 (21)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/3
12.11.2020

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

lun perusteella toimitettavien kiviainesten toimittajiksi valitaan Kalliora-
kennus-Yhtiöt Oy, Peab Industri Oy, Seepsula Oy ja TerraWise Oy. 

Kohta 2. Noudettavat kiviainekset 

Tarjouksia pyydettiin myös kiviaineksista, joita noudetaan tarjoajan 
Helsingissä tai lähialueilla sijaitsevilta varastoalueilta. Tarjouslomak-
keessa tarjoajia pyydettiin ilmoittamaan tarjoamansa kiviaineslajikkeet, 
yksikköhinnat sekä myyntipisteiden sijainti. 

Sopimukset noudettavista kiviaineksista tehdään niiden tarjoajien 
kanssa, jotka täyttävät asetetut soveltuvuusvaatimukset ja jotka tarjoa-
vat kiviainesten noutoa Helsingissä tai lähialueella tarjouspyynnön mu-
kaisesti. 

Tarjouksen noudettavista kiviaineksista antoivat Kalliorakennus-Yhtiöt 
Oy, Peab Industri Oy, Seepsula Oy ja TerraWise Oy. 

Noudettavien kiviainesten yksikköhinnat ovat tarjousvertailussa (liite 2). 

Toimitettavia kiviaineslajikkeita tilataan sopimuskauden aikana tarjous-
vertailun mukaisesti alueittain halvimmilla hinnoilla tarjonneilta. Noudet-
tavia kiviaineksia tilattaessa otetaan huomioon lajikkeen saatavuus ja 
hinta, mukaan lukien noudoista tilaajalle aiheutuvat kuljetuskustannuk-
set, sekä kuljetusten ympäristövaikutukset. 

Työkohteet sijaitsevat eri puolilla kaupunkia ja noutomatkat ovat eripi-
tuisia. Varastoalueilla kiviaineksia on usein rajoitetusti eikä kaikkia tar-
jottuja laatuja ole kaikissa tilanteissa saatavana. 

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

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

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

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

Liitteet

1 Toimitettavat kiviainekset
2 Noudettavat kiviainekset

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntöasiakirjat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
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§ 95
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat kevätkau-
della 2021

HEL 2020-010419 T 00 00 02

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset ko-
kouksensa kevätkaudella 2021 torstaisin kello 16 alkaen seuraavasti:

 21.1.2021
 18.2.2021
 4.3.2021
 25.3.2021
 22.4.2021
 20.5.2021
 17.6.2021 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

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

eero-pekka.eskelinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu 
päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Puheen-
johtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi 
peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan ennen kokouskutsun lähettä-
mistä.

Johtokunnan kokouskutsu lähetetään sähköisesti vähintään neljä päi-
vää ennen kokousta, samalla julkaistaan esityslista yleisessä tietover-
kossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskut-
su on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimie-
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lin toisin päätä. Johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaati-
musohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

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

eero-pekka.eskelinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 96
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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§ 97
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

Esittelijä
puheenjohtaja
Tapio Klemetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 23.9.2021 § 220, Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2021

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-09-23_Kvsto_15_Pk/55D81A5F-2E0B-C2EE-86B8-74FC36000000/Kaupunginvaltuuston_kokousajat_vuonna_2021.pdf
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§ 98
Ilmoitusasiat

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi
ilmoitusasiat.

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 92, 93, 95, 96, 97 ja 98 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 94 §.

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

Mirja Heiskari Erkki Nurmi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 13.11.2020.


