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Kokousaika 17.06.2021 16:00 - 17:10

Kokouspaikka Vallisaari, Jäätelökahvila Pajan Garage / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Nieminen, Jarmo puheenjohtaja
Klemetti, Tapio varapuheenjohtaja
Alaja, Jaana
Heiskari, Mirja etänä
Nurmi, Erkki etänä

Muut

Martiskainen, Timo toimitusjohtaja
esittelijä

Halkola, Hannu yksikönjohtaja
asiantuntija

Aherva, Sami yksikönjohtaja
asiantuntija

Alatyppö, Ville yksikönjohtaja
asiantuntija
etänä

Dickman, Tanja hankintalakimies
asiantuntija
etänä, poistui 16:53, poissa: 51-52 §

Seikkula, Päivi viestintäpäällikkö
tiedottaja

Eskelinen, Eero-Pekka hallintolakimies
pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Jarmo Nieminen 43-52 §:t

Esittelijät

Jarmo Nieminen puheenjohtaja
43 §, 50-52 §:t

Timo Martiskainen toimitusjohtaja
44-49 §:t

Pöytäkirjanpitäjä
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Eero-Pekka Eskelinen hallintolakimies
43-52 §:t
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§ Asia

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

44 Asia/2 Staran ympäristönhoidon yksikönjohtajan määräaikaiseen virkaan ot-
taminen

45 Asia/3 Staran louhintatyöt ajalla 14.6.2021 - 31.5.2022

46 Asia/4 Hankintaoikaisuvaatimus toimitusjohtajan päätöksestä 30.4.2021 § 41

47 Asia/5 Hankintaoikaisuvaatimus toimitusjohtajan päätöksestä 5.5.2021 § 42

48 Asia/6 Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 9.4.2021 § 
22

49 Asia/7 Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 19.4.2021 § 
28

50 Asia/8 Toimitusjohtajan tilannekatsaus

51 Asia/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

52 Asia/10 Ilmoitusasiat



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 1 (44)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/1
17.06.2021

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

§ 43
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 Jaana Alajan ja 
Tapio Klemetin sekä varalle Mirja Heiskarin.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 44
Staran ympäristönhoidon yksikönjohtajan määräaikaiseen virkaan 
ottaminen

HEL 2021-007151 T 01 01 01 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti ottaa ympäristönhoi-
don yksikönjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen maa- ja metsäta-
loustieteen maisteri Antti Rautiaisen ajalle 1.7.2021 – 31.1.2022 niin, 
että virasta maksettava kokonaispalkka on 6205,52 €/kk. Virassa on 
3,5 kuukauden pituinen koeaika.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Tommi Majanen, Henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 39270

tommi.majanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista
2 Hakemukset
3 Hakijayhteenveto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, rakentamispalveluliike-
laitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Päätöksen perustelut

Ympäristönhoidon yksikönjohtajan virka

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti 20.5.2021 (§ 37) 
myöntää yksikönjohtajalle eron Staran ympäristönhoidon yksikönjohta-
jan virasta 1.2.2022 lukien. Samalla johtokunta päätti, että ympäristön-
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hoidon yksikönjohtajan virka täytetään Staran sisäisellä ilmoittautu-
mismenettelyllä määräajaksi 1.7.2021–31.1.2022 ja että avoin haku 
ympäristönhoidon yksikönjohtajan viran täyttämiseksi käynnistetään 
viimeistään 31.12.2021 mennessä. Lisäksi johtokunta päätti, että ym-
päristönhoidon yksikönjohtajan viran määräaikaisella hoitajalla tulee ol-
la johtamiskokemusta sekä kokemusta Staran toiminnoista sekä ympä-
ristönhoidon tehtäväkokonaisuudesta.

Kaupunginvaltuuston 5.5.2021 (§ 98) päättämän Helsingin kaupungin 
hallintosäännön 23 luvun 2 § 1 kohdan mukaan virkasuhteeseen voi-
daan ottaa ilman julkista hakumenettelyä tilanteessa, jossa on kyse vi-
ran määräaikaisesta täyttämisestä. Staran toimintasäännön (1.3.2020) 
15 kohdan mukaan toimitusjohtajan suorat alaiset nimittää rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunta.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen (20.5.2021, § 
37) mukaisesti virka täytetään Staran sisäisenä ilmoittautumismenette-
lynä. Määräaikainen viransijaisuus on ollut haettavana 24.5.–7.6.2021. 
Hakuilmoitus julkaistiin intran sisäisissä työpaikoissa ja siitä ilmoitettiin 
Staran intran uutisissa sekä Staran WhatsApp-pikauutisissa.

Staran toimintasäännön kohdan 7 mukaan ympäristönhoitoyksikkö vas-
taa vesialueiden puhtaanapidon, kasvintuotannon ja luonnonmukaisten 
viheralueiden palvelujen tuottamisesta liikelaitoksen asiakkaille. Ympä-
ristönhoitoa johtaa ympäristönhoidon yksikönjohtaja.

Kaupungin hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhalti-
joiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnol-
lisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja 
tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on 
myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus se-
kä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Ympäristönhoidon yksikönjohtajan hakuilmoituksessa edellytettiin, että 
hakijalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto sekä aikaisempaa esi-
henkilö- ja johtamiskokemusta. Lisäksi hakijalla tuli olla voimassa oleva 
virka- tai työsuhde Staraan. Tehtävässä menestyäkseen hakijalla tuli 
olla kokemusta ympäristönhoidon toiminnoista, aiempaa kokemusta ja 
näyttöjä vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä sekä organisaation strate-
gisesta ja operatiivisesta johtamisesta.

Virkoja täytettäessä tulee erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa 
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet jul-
kisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Staran yksikönjohtajien palkkaus on määritelty Helsingin kaupungin 
johdon palkkausjärjestelmän mukaisesti.
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Hakijat ja rekrytointiprosessi

Ympäristönhoidon yksikönjohtajan määräaikaiseen virkaan haki mää-
räajassa yhteensä neljä henkilöä. Toimitusjohtajan johdolla virkaan 
haastateltiin henkilökohtaisesti kaikki neljä hakijaa.

Haastattelut toteutettiin 8.–10.6.2021. Kaikki hakijat täyttivät viran kel-
poisuusvaatimukset. Hakijoita haastattelivat toimitusjohtaja Timo Mar-
tiskainen ja henkilöstöpäällikkö Tommi Majanen.

**********

Antti Rautiainen on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden maisterin 
tutkinnon Helsingin yliopistossa. Rautiainen suorittaa parhaillaan 
executive MBA –tutkintoa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulus-
sa. Lisäksi hänellä on Lean Six Green Belt –kurssi suoritettuna. Tällä 
hetkellä hän työskentelee ympäristönhoidon osastolla palvelupäällikkö-
nä. Aiemmin hän on työskennellyt ympäristönhoidossa metsäpalvelu-
päällikkönä, projektipäällikkönä ja projektisuunnittelijana. Rautiainen on 
työskennellyt Staralla vuodesta 2008.

**********

**********

Arviointi

Ympäristönhoidon yksikönjohtaja johtaa ympäristönhoidon osastoa. 
Yksikönjohtajalla on viisi suoraa alaista ja hän on Staran johtoryhmän 
jäsen. Yksikönjohtaja osallistuu osaston toimialaa koskeviin kaupunki-
tasoisiin työryhmiin sekä on mukana suunnittelemassa ja toteuttamas-
sa Staran tuottavuus- ja kehittämisohjelmaa.

Kaikilla neljällä haastatellulla oli tehtävässä vaadittu voimassa oleva 
palvelussuhde Staralla ja aikaisempaa esihenkilökokemusta. ********** 
maa- ja metsätaloustieteiden maisterintutkinto tuo valmiuksia ottaa 
kantaa ympäristönhoidon osaston substanssia koskeviin asioihin. 
********** kauppatieteiden maisterin tutkinto täyttää hakuilmoituksessa 
edellytetyn tutkintovaatimuksen.

**********

Antti Rautianen on työskennellyt ympäristönhoidon osastolla vuodesta 
2008 alkaen. Tänä aikana hän on työskennellyt sekä metsäpalvelu- et-
tä palvelupäällikkönä. Rautaisella on noin 3,5 vuoden kokemus päällik-
könä toimimisesta ympäristönhoidon osastolla. Tätä ennen hän on toi-
minut 9 vuotta osaston kehittämistehtävissä. Rautiainen on antanut ny-
kyisessä tehtävässään hyviä näyttöjä toiminnan kehittämisestä: työyk-
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sikön investointeja on saatu kasvatettua, toimintaa laajennettua ja kehi-
tettyä. Myös näytöt johtamisesta ovat hyviä esimerkiksi Kunta 10 –hen-
kilöstökyselyn tulosten ja taloudenhallinnan perusteella.

**********

**********

Hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvion perus-
teella katsotaan, että hakijoista Antti Rautiaisella on parhaat edellytyk-
set hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Rautiaisen valin-
taa puoltavat rekrytointiprosessin ja aikaisemman uran aikana osoitettu 
erittäin vahva ympäristöhoito-osaston tuntemus sekä vahva esihenkilö- 
ja johtamiskokemus. Rautiainen on työurallaan osoittanut menestykse-
kästä johtajuutta, erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä 
kykyä kantaa vastuuta ja toimia ratkaisuhakuisesti. Rautaisella on teh-
tävään vahva motivaatio ja näkemys Staran ja ympäristönhoito-osaston 
kehittämisestä.

Edellä kuvatun kokonaisarvioinnin perusteella toimitusjohtaja esittää, 
että Staran ympäristönhoidon yksikönjohtajan määräaikaiseen virkaan 
tulisi valita maa- ja metsätaloustieteen maisteri Antti Rautiainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Tommi Majanen, Henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 39270

tommi.majanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista
2 Hakemukset
3 Hakijayhteenveto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, rakentamispalveluliike-
laitoksen johtokunta
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§ 45
Staran louhintatyöt ajalla 14.6.2021 - 31.5.2022

HEL 2021-003608 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti

 valita edullisimman tarjouksen antaneen Terrawise Oy:n Staran 
louhintatöiden sopimusurakoitsijaksi ajalla 14.6.2021 - 31.5.2022.

 oikeuttaa Staran osastot tilaamaan louhintatöitä tästä hankintapää-
töksestä syntyvän urakkasopimuksen puitteissa enintään 1 300 
000,00 euron (AVL 8 c §) arvosta jäljempänä esitetyin perustein.

 oikeuttaa Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan 
allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

 tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus 
päättää tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan 
päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti sopimuskauden aikana.

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 esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi
Tanja Dickman, hankintalakimies: 310 38821

tanja.dickman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyynto
2 Avauspöytäkirja Staran louhintatyöt2021-2021
3 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianaosaiset Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaavien toimialojen 
ja laitosten tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesi-
huolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoi-
sesti ja niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliu-
rakoita ja hankintoja.

Louhintatyöt on tällainen tyypillinen kausittain kilpailutettava alihankin-
ta. Sopimus on Staran kaikkien osastojen käytettävissä, vaikka kau-
punkitekniikan rakentamisen osasto on urakan pääasiallinen käyttäjä ja 
tarjouspyynnön määrätiedot on arvioitu sen tarpeiden mukaisesti.

Louhintatyöt liittyvät osana kaupunkiympäristön toimialan ja muiden 
kaupungin laitosten tilaamiin kunnallisteknisiin uudisrakennus- ja kor-
jauskohteisiin, ja ne rahoitetaan kullekin kohteelle tilaajan varaamalla 
määrärahalla.

Tämä kilpailutus on suoritettu uudelleen toukokuussa 2021 johtokun-
nan palautettua alkuperäisen kilpailutuksen uudelleenvalmisteluun 
(HEL 2020-011900, Starajk 10.12.2020 § 103). Kilpailutuksen uudel-
leen valmisteluun käytettiin apuna alan konsulttitoimistoa, joka tutustui 
Staran aiempiin sopimuksiin ja niiden toteutumiin, haastatteli tilaajan 
edustajia, louhintaurakoitsijoita ja Staran työnjohtoa. Kehitystyön loppu-
tuloksena tarjouspyyntöä ja sopimusasiakirjoja uudistettiin merkittä-
vimmin työvaiheiden osalta.

Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukainen avoin menettely, jossa 
kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Staran louhintatöi-
den hankintailmoitus on julkaistu 10.5.2021 sähköisessä muodossa 
Tarjouspalvelussa (HEL 2021-003608) ja Hilmassa (HEL 2021-
073157). Tarjouspyyntö on tämän päätöksen oheismateriaalina.
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Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 20.5.2021 klo 12:00 mennessä. Hankintaa kos-
kien ei esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjoukset tuli toimittaa hankintayksikölle 28.5.2021 klo 12:00 mennes-
sä sähköisesti Tarjouspalvelun kautta. Tarjoukset avattiin tarjousten jät-
tämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laadittu 
pöytäkirja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen antoivat määräaikaan mennessä seuraavat kaksi (2) yritys-
tä:

 PMM-Louhinta Oy
 Terrawise Oy

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

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 Terrawise Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa annet-
tujen tietojen paikkansapitävyys. Lisäksi tarjoajaa pyydettiin toimitta-
maan muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa to-
dettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. 

Tarjouspyynnön mukaisesti valintaperusteena on halvin hinta. Laadulli-
set näkökohdat on huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksis-
sa. Tarjousvertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen 
tarjousten vertailuhinnat ilmenevät tämän päätöksen liitteenä olevasta 
tarjousyhteenvedosta.

Kaupunkitekniikan rakentamisen työohjelma sopimuskaudelta ei ole 
kaikilta osin tiedossa. Tarjouspyynnön työmäärät perustuvat arvioihin, 
toteutuvat määrät voivat olla tilaavien hallintokuntien työtarpeista riip-
puen merkittävästikin suurempia tai pienempiä. Määrämuutokset vai-
kuttavat toteutuvaan urakkasummaan. Tarkkoja suoritemääriä louhinta-
töistä ei ole etukäteen tiedossa, koska tarvittavan louhintatyön lopullista 
määrää on vaikea ennustaa suunnitelmapiirustuksista ja joissakin ta-
pauksissa louhintatyön tarve tulee esiin vasta työn suorituksen aikana. 
Tässä vaiheessa ei ole näköpiirissä sellaisia seikkoja, joiden perusteel-
la voitaisiin ennakoida ko. urakan tarpeiden poikkeavan merkittävästi 
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aikaisempien vuosien käytännöstä. Kaupunkitekniikan rakentamisen 
tekninen tuki valvoo sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodos-
tuu tarjouspyynnössä työvaiheittain arvioitujen suoritemäärien ja ura-
koitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen perus-
teella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yhteenlasketuista työ-
vaiheiden hinnoista. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 1 124 
800,00 euroa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankinta-
mahdollisuudet 175 200 euroa (alv 8 c §). Vertailuhinta vastaa pitkäai-
kaista keskiarvoa. 

Aiempien vuosien toteutumatietojen perusteella ja keskihajonta huo-
mioiden, voidaan arvioida, että sopimuksen lopullinen toteutunut arvo 
tulee olemaan enintään 1 300.000,00 euroa (AVL 8 c §). Arvio enim-
mäishinnasta muodostuu tarjoushinnasta, lisättynä lisä- ja muutostöi-
den lisähankintamahdollisuuden 15 prosentin varauksella, lisättynä vii-
den edellisen vuoden toteutumasummien painotetulla keskihajonnalla.

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. Vertailuhintatiedot ovat kuitenkin aina julki-
sia.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi
Tanja Dickman, hankintalakimies: 310 38821

tanja.dickman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyynto
2 Avauspöytäkirja Staran louhintatyöt2021-2021
3 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Asianaosaiset Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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§ 46
Hankintaoikaisuvaatimus toimitusjohtajan päätöksestä 30.4.2021 § 
41

HEL 2021-002986 T 02 08 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä Nordic 
Truckcenter Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen Staran toimitusjohtajan 
päätöksestä 30.4.2021 § 41 koskien kuorma-autojen hankintaa. 

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
Tanja Dickman, hankintalakimies, puhelin: 310 38821

tanja.dickman(a)hel.fi

Liitteet

1 Nordic Truckcenter Oy:n hankintaoikaisuvaatimus liitteineen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nordic Truckcenter Oy on jättänyt hankintaoikaisuvaatimuksen raken-
tamispalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan päätöksestä 30.4.2021 § 41. 
Hankintapäätös on annettu sähköisesti tiedoksi 11.5.2021, joten 
14.5.2021 saapunut hankintaoikaisuvaatimus on tehty määräajassa.
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Nordic Truckcenter Oy ei ole saattanut asiaa vireille markkinaoikeu-
dessa.

Nordic Truckcenter Oy on hankintaoikaisulla vaatinut muutosta Staran 
toimitusjohtajan tekemään päätökseen 30.4.2021 § 41 kuorma-autojen 
hankinnasta. Staran toimitusjohtajan päätöksen perusteella tarjous-
pyynnön kohdan 1B kuorma-auton toimittajaksi on valittu Scania Suomi 
Oy ja kohdan 1A osalta hankinta on keskeytetty. 

EU-kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta on julkaistu HILMA- ja 
TED (Tenders Electronic Daily) -verkkosivustoilla hankintailmoitukset, 
ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin tarjouspalvelu.fi -
toimittajaportaalissa 8.3.2021. Hankinnan kohteena oli kuorma-autojen 
hankinta. 

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

Nordic Truckcenter Oy:n hankintaoikaisuvaatimus liitteineen on esitys-
listatekstin liitteenä (liite 1) ja Nordic Truckcenter Oy:n tarjouslomak-
keet ovat oheismateriaalina (kohdat 1A ja 1B). 

Julkisissa hankinnoissa lähtökohtana on tarjousten lopullisuus mikä 
merkitsee sitä, että kun tarjoajat ovat jättäneet tarjouksensa, tarjousta 
ei voida enää lähtökohtaisesti muuttaa hankintaviranomaisen eikä tar-
joajan aloitteesta. Tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaate ja tästä 
periaatteesta seuraava avoimuusvelvoite ovat esteenä kaikenlaiselle 
hankintaviranomaisen ja jonkin tarjoajan väliselle neuvottelulle. Hankin-
talain esitöiden mukaan myöskään tarjousten täsmentäminen ja täy-
dentäminen ei ole sallittua silloin, kun kysymys on olennaisesta puut-
teesta, ristiriidasta taikka virheestä. 

Hankintaoikaisussa Nordic Truckcenter Oy esittää, että vastaamalla 
”Kyllä” Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin lomakkeessa hankinnan 
kohdetta koskeviin vaatimuksiin sitoutuminen, tarjoaja on samalla sitou-
tunut kaikkiin tarjouspyynnössä asetettuihin vaateisiin, mukaan lukien 
tarjouspyynnön toimitusaikavaateeseen. 

Jos tarjoaja olisi vastannut Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin lomak-
keessa hankinnan kohdetta koskeviin vaatimuksiin sitoutuminen ”Ei”, 
niin tarjousta ei olisi ollut mahdollista jättää, koska Tarjouspalvelu.fi -
toimittajaportaalin sähköinen lomake ei salli antaa tarjouspyynnössä 
vähimmäisvaatimuksiksi merkittyjen ehtojen kanssa ristiriidassa olevia 
vastauksia. 
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Tarjouspyynnössä mainitun mukaisesti tarjoukset yksittäisistä kuorma-
autoista oli jätettävä sähköiseen järjestelmään erikseen ladattavilla tar-
jouslomakkeilla, joilla tuli antaa yksilöidyt tiedot tarjottavista ajoneuvois-
ta ja niiden toimituksesta. Tällä ajoneuvokohtaisella tarjouslomakkeella 
Nordic Truckcenter Oy ilmoitti toimitusajaksi tilauksesta noin 12 kk. 

Päätöksen tiedoksiannon ja EU-kynnysarvon ylittävän hankinnan odo-
tusajan (14 vrk) jälkeen tilaukset olisivat olleet tehtävissä aikaisintaan 
toukokuun lopussa. Nordic Truckcenter Oy ilmoittaman toimitusajan pe-
rusteella Nordic Truckcenter Oy ei olisi pystynyt toimittamaan kuorma-
autoa toimitusaikavaateen mukaisesti 31.12.2021 mennessä. 

Nordic Truckcenter Oy:n tarjouksen edellä selostettua ristiriitaisuutta ei 
voida pitää sen luonteen johdosta epäolennaisena tai vähämerkityksi-
senä, sillä tarjouslomakkeella nimenomaisesti annettu tieto on ollut tar-
jouspyynnössä asetettujen vähimmäisvaatimusten vastainen. Asiassa 
on otettava huomioon myös se, että Nordic Truckcenter Oy:n tarjouk-
sen tarjouspyynnön vastaiset tiedot ovat sisältyneet itse tarjoukseen, 
eikä esimerkiksi tuote-esitteisiin tai muihin tarjouksen mukana toimitet-
tuihin liiteasiakirjoihin. Näin ollen hankintayksikön oli hylättävä Nordic 
Truckcenter Oy:n tarjous tarjouspyynnön ehtojen vastaisena. 

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian 
ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä an-
taa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saatta-
vat vaikuttaa asian ratkaisuun. Hankintayksikkö ei ole pyytänyt oikaisu-
vaatimuksesta lausuntoa tarjouskilpailun voittaneelta, koska kuulemi-
nen on ilmeisen tarpeetonta. 

Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden 
johdosta toimitusjohtajan päätöstä pitäisi muuttaa. Yllä mainituilla pe-
rusteilla johtokunta päättää hylätä Nordic Truckcenter Oy:n hankintaoi-
kaisun perusteettomana. 

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
Tanja Dickman, hankintalakimies, puhelin: 310 38821

tanja.dickman(a)hel.fi

Liitteet

1 Nordic Truckcenter Oy:n hankintaoikaisuvaatimus liitteineen
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Oheismateriaali

1 Nordic Truckcenter Oy:n tarjous 1A
2 Nordic Truckcenter Oy:n tarjous 1B
3 Tarjouspyyntöasiakirjat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Toimitusjohtaja 30.04.2021 § 41

HEL 2021-002986 T 02 08 01 00

Päätös

Tarjouspyynnön kohta 1A: 
Rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) toimitusjohtaja päätti hylätä 
Nordic Truckcenter Oy:n, Scania Suomi Oy:n, Volvo Finland Ab:n (Re-
nault) ja Volvo Finland Ab:n (Volvo) tarjoukset päätöksessä mainituista 
syistä ja keskeyttää hankinnan kohdan 1A osalta. 

Tarjouspyynnön kohta 1B: 
Rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) toimitusjohtaja päätti hylätä 
Nordic Truckcenter Oy:n, Scania Suomi Oy:n (Pajakulma Oy:n päällira-
kenteet), Volvo Finland Ab:n (Renault) ja Volvo Finland Ab:n (Volvo) 
tarjoukset päätöksessä mainituista syistä, sekä tilata Scania P450 
kuorma-auton varustettuna Cargotec Finland Oy:n asentamilla päällira-
kenteilla. 

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 236 290,00 euroa 
(alv 0 %). 

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

Pöytäkirjanote Staran logistiikan hankinnalle, jonka tulee huolehtia pää-
töksen tiedoksiannosta asianosaisille. 
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Päätöksen perustelut

EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on julkaistu HILMA ja TED 
(Tenders Electronic Daily) verkkosivustoilla hankintailmoitukset 
8.3.2021. Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin tarjouspalvelu.fi toimittaja-
portaalissa. Hankinnan kohteena ovat nosturilla varustetut 6x2 kuorma-
autot Staran käyttöön. 

Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain 1397/2016 
mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat teh-
dä tarjouksen. 

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 28.3.2021 mennessä. Lisäkysymyksiä ei esitet-
ty määräaikaan mennessä. 

Tarjousten määräaika oli 14.4.2021 klo 12. Tarjoukset avattiin tarjous-
ten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laa-
dittu pöytäkirja. 

Määräaikaan mennessä saatiin neljä (4) tarjousta: 
Nordic Truckcenter Oy 
Scania Suomi Oy 
Volvo Finland Ab (Renault) 
Volvo Finland Ab (Volvo) 

Tarjousten avaamisen jälkeen tarkastettiin tarjoajien soveltuvuus ja tar-
jousten tarjouspyynnön mukaisuus. Todettiin, että tarjoajat täyttävät tar-
joajille asetetut soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. 

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 lain 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen rikosperusteinen pois-
sulkemisperuste. 

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

Tarjouspyynnön mukaisuus (kohta 1A): 
Nordic Truckcenter Oy:n tarjouksessa ilmoitettu toimitusaika on noin 12 
kk tarjouspyynnön vaateen ollessa viimeistään 31.12.2021 mennessä. 
Scania Suomi Oy:n, Volvo Finland Ab:n (Renault) ja Volvo Finland Ab:n 
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(Volvo) tarjoamien Fassi F295A.2.27 nosturien hydraulinen ulottuma on 
18,85 m tarjouspyynnön vaateen ollessa vähintään 19 m. Edellä maini-
tut tarjoukset eivät ole tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia ja ne on 
siksi hylättävä, eikä niitä oteta mukaan tarjousvertailuun. 

Tarjouspyynnön mukaisuus (kohta 1B): 
Nordic Truckcenter Oy:n tarjouksessa ilmoitettu toimitusaika on noin 12 
kk tarjouspyynnön vaateen ollessa viimeistään 31.12.2021 mennessä. 
Scania Suomi Oy:n (Pajakulma Oy:n päällirakenteet), Volvo Finland 
Ab:n (Renault) ja Volvo Finland Ab:n (Volvo) tarjoamien Fassi 
F275A.2.27 nosturien hydraulinen ulottuma on 16,9 m tarjouspyynnön 
vaateen ollessa vähintään 17 m. Edellä mainitut tarjoukset eivät ole tar-
jouspyynnön vaatimusten mukaisia ja ne on siksi hylättävä, eikä niitä 
oteta mukaan tarjousvertailuun. 

Scania Suomi Oy:n tarjoama Scania P450 kuorma-auto varustettuna 
Cargotec Finland Oy:n asentamilla päällirakenteilla on ainoa tarjous-
pyynnön vaateiden mukainen kuorma-auto tarjouspyynnön kohtaan 1B. 

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. 

Lisätiedot
Ari Kinnunen, hankintainsinööri, puhelin: 310 38947

ari.kinnunen(a)hel.fi
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§ 47
Hankintaoikaisuvaatimus toimitusjohtajan päätöksestä 5.5.2021 § 42

HEL 2021-003376 T 02 08 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä Fristads Fin-
land Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen Staran toimitusjohtajan päätök-
sestä 5.5.2021 § 42 koskien työ- ja suojavaatteiden hankintaa. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi
Heikki Halonen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 38963

heikki.halonen(a)hel.fi
Tanja Dickman, hankintalakimies, puhelin: 310 38821

tanja.dickman(a)hel.fi

Liitteet

1 Fristads Finland Oy hankintaoikaisu
2 ATS-Ammattityökalut Oy selvitys
3 Touchpoint Oy selvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Fristads Finland Oy on jättänyt hankintaoikaisuvaatimuksen rakenta-
mispalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan päätöksestä 5.5.2021 § 42. 
Hankintapäätös on annettu sähköisesti tiedoksi 10.5.2021, joten 
18.5.2021 saapunut hankintaoikaisuvaatimus on tehty määräajassa. 

Fristads Finland Oy on hankintaoikaisulla vaatinut muutosta Staran 
toimitusjohtajan tekemään päätökseen 5.5.2021 § 42 työ- ja suojavaat-
teiden hankinnasta. Staran toimitusjohtajan päätöksessä työ- ja suoja-
vaatteiden toimittajiksi on valittu ATS-Ammattityökalut Oy ja Touchpoint 
Oy. 

Fristads Finland Oy ei ole saattanut asiaa vireille markkinaoikeudessa. 

Hankintaoikaisussa Fristads Finland Oy toteaa, että toimittajaksi valittu-
jen tuotteet eivät täytä tarjouspyynnön vaateita koskien Ökö-Tex sertifi-
kaattia ja ISO15797 standardia. Hankintaoikaisuvaatimus on esityslis-
tatekstin liitteenä (liite 1). 

EU-kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta on julkaistu HILMA- ja 
TED (Tenders Electronic Daily) -verkkosivustoilla hankintailmoitukset, 
ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin tarjouspalvelu.fi -
toimittajaportaalissa 23.3.2021. 

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

Tarjouspyynnössä oli kolme erillistä kohtaa. 
Kohta 1 Talvitakki ja -housut, näkyvä, vuorellinen
Kohta 2 Huomiotakki ja -housut, näkyvä, vuoreton
Kohta 3 Huomiotakki ja -housut, näkyvä, palosuojattu

Kaikissa kolmessa kohdassa vaateeksi oli asetettu Ökö-Tex sertifikaat-
ti, sekä kohtiin 2 ja 3 tarjottavien tuotteiden vaateena oli mainittu, että 
niiden on oltava testattuja teollisen pesustandardin ISO 15797 mukai-
sesti.

Osatarjoukset olivat sallittuja. Toimitusjohtajan päätöksen mukaisesti 
kuhunkin kohtaan on valittu toimittajaksi kokonaistaloudellisen edulli-
suuden perusteella hinnaltaan halvin tarjoaja.

Tarjoajat ovat tarjouksen jättämällä sitoutuneet tarjouspyyntöasiakirjo-
jen ehtoihin. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei tarjoa-
jalta voida edellyttää, että tällä jo tarjouksen tekemisen hetkellä olisi 
käytettävissään kaikki tarvittavat luvat ja muut hankinnan toteuttami-
sessa tarvittavat resurssit. Riittävää on, että hankintayksikkö on voinut 
luotettavalla todennäköisyydellä arvioida, että tarjoaja sopimuksen täyt-
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tämisen alkaessa täyttää hankinnan toteuttamiselle asetetut vaatimuk-
set.

Kaikki tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet, että tuotteet täyttävät 
Ökö-Tex sertifikaatti ja ISO15797 standardi vaateet. Molemmilla puite-
sopimukseen valituilla toimittajilla ovat hakuprosessit parhaillaan käyn-
nissä ja tuotteet ovat Ökö-Tex sertifikaatti ja ISO15797 standardi mu-
kaisia sopimuksen alkaessa 1.7.2021. 

ATS-Ammattityökalut Oy ja Touchpoint Oy selvitykset ovat esityslista-
tekstin liitteenä (liite 2 ja 3).

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian 
ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä an-
taa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saatta-
vat vaikuttaa asian ratkaisuun. Hankintayksikkö ei ole pyytänyt oikaisu-
vaatimuksesta lausuntoa kaikilta tarjouskilpailuun osallistuneilta, koska 
kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta. 

Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden 
johdosta toimitusjohtajan päätöstä pitäisi muuttaa. Yllä mainituilla pe-
rusteilla johtokunta päättää hylätä Fristads Finland Oy:n hankintaoikai-
sun perusteettomana. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi
Heikki Halonen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 38963

heikki.halonen(a)hel.fi
Tanja Dickman, hankintalakimies, puhelin: 310 38821

tanja.dickman(a)hel.fi

Liitteet

1 Fristads Finland Oy hankintaoikaisu
2 ATS-Ammattityökalut Oy selvitys
3 Touchpoint Oy selvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Toimitusjohtaja 05.05.2021 § 42

HEL 2021-003376 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tehdä puitesopimukset työ- ja suojavaatteiden 
hankinnasta ajaksi 1.7.2021 – 30.6.2024 seuraavasti:

Kohta 1 Talvitakki ja -housut, näkyvä, vuorellinen
Ats-Ammattityökalut Oy

Kohta 2 Huomiotakki ja -housut, näkyvä, vuoreton
Ats-Ammattityökalut Oy

Kohta 3 Huomiotakki ja -housut, näkyvä, palosuojattu
Touchpoint Oy

Lisäksi toimitusjohtaja päätti oikeuttaa Staran Logistiikan tilaamaan työ- 
ja suojavaatteita sopimuskauden aikana hankinnan ennakoidulla arvon-
lisäverottomalla kokonaisarvolla, joka on noin 450 000 euroa (alv 0 %).

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

Pöytäkirjanote liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen Staran logistiikan 
hankinnalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asiano-
saisille.

Päätöksen perustelut

EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on julkaistu HILMA ja TED 
(Tenders Electronic Daily) verkkosivustoilla hankintailmoitukset, ja tar-
jouspyyntöasiakirjat julkaistiin tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalissa 
23.3.2021. Hankinnan kohteena ovat työ- ja suojavaatteet. 

Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain 1397/2016 
mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat teh-
dä tarjouksen. 
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Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 18.4.2021 klo 23:59 mennessä. Hankintayksi-
kön vastaukset kysymyksiin julkaistiin tarjouspalvelu.fi toimittajaportaa-
lissa määräaikaan 21.4.2021 mennessä. Kysymykset ja vastaukset, 
sekä tarjouspyyntöasiakirjat ovat päätöksen liitteenä (oheismateriaali). 

Tarjousten määräaika oli 30.4.2021 klo 12. Tarjoukset avattiin tarjous-
ten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laa-
dittu pöytäkirja. 

Määräaikaan mennessä saatiin kahdeksan (8) tarjousta: 
Ats-Ammattityökalut Oy
Etra Oy
Fristads Finland Oy
Nordic Wear Intl Oy
Suomen Brodeeraus Oy
Temrex Oy
Tools Finland Oy
Touchpoint 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 ja ovat tarjouspyynnön mukaisia. 

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 lain 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen rikosperusteinen pois-
sulkemisperuste. 

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

Päätöksenteon peruste on kokonaistaloudellinen edullisuus halvimman 
hinnan perusteella. Tarjouspyynnössä mainitun mukaisesti osatarjouk-
set hyväksytään. Tarjoajilla oli mahdollisuus tehdä tarjous joko yhdestä, 
tai useammasta kohdasta, jotka ovat seuraavat: 
Kohta 1 Talvitakki ja -housut, näkyvä, vuorellinen
Kohta 2 Huomiotakki ja -housut, näkyvä, vuoreton
Kohta 3 Huomiotakki ja -housut, näkyvä, palosuojattu
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Työ- ja suojavaatteiden kohdittain lasketut kokonaishinnat muodostuvat 
arvoitujen hankintamäärien ja yksikköhintojen tulojen summasta. Hinta-
vertailu on päätöksen liitteenä (liite 1).

Ats-Ammattityökalut Oy:n tarjous on hinnaltaan halvin kohdissa 1 ja 2. 
Touchpoint Oy tarjous on hinnaltaan halvin kohdassa 3. 

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. 

Lisätiedot
Heikki Halonen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 38963

heikki.halonen(a)hel.fi
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§ 48
Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 9.4.2021 
§ 22

HEL 2021-003108 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikai-
suvaatimuksen kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 9.4.2021 § 22, 
jolla yksikönjohtaja hylkäsi hakemuksen henkilöauton peltivaurioiden 
korvaamisesta ja pysyttää yksikönjohtajan päätöksen voimassa entisin 
perustein.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 10.4.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Päätöksen perustelut

Korvauksenhakija on jättänyt 10.4.2021 kaupungin kirjaamoon oikaisu-
vaatimuksen Staran kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan pää-
töksestä 9.4.2021 § 22, jolla yksikönjohtaja on hylännyt korvaushake-
muksen henkilöauton peltivaurioiden korvaamisesta.
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Kuntalain 134 §:n 1 ja 2 momentin mukaan viranomaisen päätökseen 
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen laissa mainitulle 
toimielimelle.

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

Hakijalle on lähetetty edellä mainittu viranhaltijapäätös muutoksenha-
kuohjeineen 9.4.2021. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen määräajan 
kuluessa kaupungin kirjaamoon.

Hakijan oikaisuvaatimus

Hakija pyytää johtokuntaa oikaisemaan hylkäyspäätöksen siten, että 
Stara korvaa hänen autonsa peltivahingot korjauskustannuslaskelman 
mukaan yhteensä 1503,28 euroa tai 2000 euroa, mikäli kyseisen auton 
(vasen) helma on rikki. Hakijan ajoneuvo on vuoden 2007 mallinen 
Nissan Primera, jolla on ajettu yli 268 000 kilometriä. Liikenne- ja vies-
tintäviraston liikenneasioiden rekisterin mukaan auto on sittemmin hy-
lätty määräaikaiskatsastuksessa 17.5.2021 vasemman helmakotelon 
ruostevaurioiden takia.

Hakijan mielestä korvaushakemuksen hylkäämisen peruste, jonka mu-
kaan vahingon tapahtumapaikaksi ilmoitettua Köydenpunojankatua ei 
oltu aurattu hakemuksessa ilmoitettuna aikana 15. - 21.1.2021, on vir-
heellinen. Hakija toteaa, että kyseessä oli hänen arvionsa auton kol-
hiintumisen ajankohdasta, ja että hän on olettanut tapahtuman väärälle 
viikolle (viikko 7). Koska hakijan mukaan hänen autonsa ollut pitkään 
pysäköitynä samalla paikalla, se on voinut kolhiintua aiemmin ehkä vii-
kolla 6.

Hakija on toimittanut alkuperäisen hakemuksen liitteenä kartan selvi-
tykseksi auton katupysäköinnistä sekä valokuvia auton vasemman etu-
lokasuojan ja oven peltikolhuista.

Oikeudellinen arviointi ja tapahtumasta saatu selvitys

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

Yleisen vahingonkorvausoikeudellisen periaatteen mukaan vahinkoa 
kärsineen on osoitettava vahingonaiheuttajaksi epäillyn toiminnan ja 
väitetyn vahingon välinen syy-yhteys. Hakijan epäilemää vahingonai-
heuttajaa ja väitettyä auton peltivaurioiden syntyyn johtanutta tapahtu-
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makulkua ei voida pitää kiistattomina tosiseikkoina. Staran työnjohdon 
selvityksen mukaan Köydenpunojankadulla ei ole Staran toimesta au-
rattu tai poistettu polannetta myöskään oikaisuvaatimuksessa esitetty-
nä ajankohtana 8. - 14.2.2021 (viikko 6).

Hakijan epäilemän vahinkotapahtuman ajankohta on selvittämätön, ta-
paukselle ei ole silminnäkijää, eivätkä Staran työntekijät ole tehneet yl-
läpitoyksikön vakiokäytännön mukaista ilmoitusta aurausvahingosta. 
Kadulle pitkäaikaispysäköidyn iäkkään auton kolhiintumiseen johtanutta 
tapahtumakulkua arvioitaessa ei voida poissulkea mahdollista satun-
naista ilkivaltaa tai kenen tahansa kadunkäyttäjän tuottamuksellista 
toimintaa.

Stara katsoo, että sen kunnossapitosopimuksen mukaiset velvoitteet 
on hoidettu asianmukaisesti, eikä hakijan auton kolhiintumisen ole luo-
tettavasti ja uskottavasti näytetty johtuneen Staran toiminnasta.

Esittelijä katsoo, että hakija ei ole esittänyt oikaisuvaatimuksessa sel-
laisia asian ratkaisun kannalta merkityksellisiä seikkoja, joiden perus-
teella Staran korvausvastuuta tulisi arvioida toisin ja yksikönjohtajan 
päätös kumota.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 10.4.2021

Oheismateriaali

1 Vahingonkorvausvaatimus 6.3.2021
2 Vahingonkorvausvaatimus, liite, kuvat
3 Vahingonkorvausvaatimus 6.3.2021, liite, kartta
4 Vahingonkorvausvaatimus 6.3.2021, liite, korjauskustannuslaskemlma

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
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ta annettu päätös
Liite 1

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan ylläpito Yksikönjoh-
taja 09.04.2021 § 22
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§ 49
Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 19.4.2021 
§ 28

HEL 2021-002637 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikai-
suvaatimuksen kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 19.4.2021 § 
28, jolla yksikönjohtaja hylkäsi korvaushakemuksen autovauriosta ja 
pysyttää päätöksen voimassa.

Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa tai uutta näyttöä, joiden pe-
rusteella olisi näytetty Staran korvausvastuu kiistatta toteen ja siten vi-
ranhaltijan päätös tulisi kumota.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1 OIkaisuvaatimus 7.5.2021
2 Oikaisuvaatimus 7.5.2021, liite, piirros Engelinaukio
3 Työnjohdon kartta tapahtumapaikalta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Korvauksenhakija on jättänyt 10.5.2021 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan 
päätöksestä 19.4.2021 § 28, jolla yksikönjohtaja on hylännyt asianosai-
sen korvaushakemuksen autovaurion korvaamisesta.

Oikaisuvaatimus ja alkuperäinen korvaushakemus ovat tämän esityk-
sen liitteinä.

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

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

Korvauksenhakijalle on lähetetty edellä mainittu viranhaltijapäätös 
muutoksenhakuohjeineen 20.4.2021. Oikaisuvaatimus on saapunut 
yleisen määräajan kuluessa kaupungin kirjaamoon.

Hakijan oikaisuvaatimus

Hakija pyytää oikaisuvaatimuksessaan johtokuntaa oikaisemaan pää-
töksen myöntämällä, että sattunut vahinko on voinut jäädä työntekijöiltä 
huomaamatta. Vahingon aiheuttamisen oikeaksi myöntämisen perus-
teella hakija pyytää Staraa korvamaan kyseisen vahingon aiheuttaman 
vaurion korjauskustannuksista (741,77 €) hänelle kaskovakuutuksen 
omavastuuosuuden 180 euroa sekä vakuutusmaksun bonusmenetyk-
sen 20 euroa eli yhteensä 200 euroa.

Hakijan mielestä yksikönjohtajan hylkypäätöksen tueksi on käytetty ku-
via, jotka olivat alkuperäisen korvaushakemuksen liitteenä. Näitä kuvia 
ei ole otettu oletettuna vahinkopäivänä tiistaina 23.2.2021, vaan vahin-
kopäivää seuranneena päivänä. Hakija perustelee, ettei hakemuksen 
liitteenä olleista kuvista voida todeta sitä, että työkone, kauhakuormaa-
ja tai kuorma-auto ei ole ollut tapahtuma-ajankohtana korvauksenhaki-
jan auton läheisyydessä. Hakijan mukaan kuvista voidaan todeta mm. 
sääolosuhteen lämpeneminen, lumen nopea sulaminen, auton taka-
pyörän vieressä ollut kookas jäinen möhkäle, ja että ahtaan tapahtuma-
alueen kautta kulkee paljon autoja.

Hakija mielestä vahingon mahdollisuutta ei voida poissulkea sillä pe-
rusteella, että kuormaajan ja kuorma-autojen kuljettajat eivät ole ha-
vainneet kyseistä vahinkoa. Hakijan mukaan em. kuvasta ilmenevä 
raskas ja jäinen lumimöhkäle kolhi hakijan autoa putoamalla kuormas-
ta, joko lunta kuormattaessa tai kuorma-auton liikkuessa. Hakija kat-
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soo, että auton kolhu on ollut loivan muotonsa ja sijaintinsa vuoksi erit-
täin haasteellinen havaittava kuormattavan kuorma-auton taustapeileis-
tä. Näin ollen hänen mielestä on mahdollista, että kuljettajalta voi jäädä 
vahinko huomaamatta.

Edellä mainitun näkemyksen perusteella hakija pyytää johtokuntaa oi-
kaisemaan yksikönjohtajan päätöksen, ja että Stara korvaa hänelle au-
ton vauriosta aiheutuneen kulun alkuperäisen hakemuksen mukaisesti.

Oikeudellinen arviointi ja tapahtumasta saatu selvitys

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuotta-
muksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, 
jollei siitä, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään, muuta johdu. Saman 
lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen kor-
vaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään 
työssä aiheuttaa. 

Yleisen vahingonkorvausoikeudellisen periaatteen mukaan vahinkoa 
kärsineen on osoitettava vahingonaiheuttajaksi epäillyn toiminnan ja 
väitetyn vahingon välinen syy-yhteys.

Hakijan päättelemää auton vaurioiden syntyyn johtanutta tapahtuma-
kulkua ja epäiltyä vahingon aiheuttajaa ei voida pitää selvänä ja riidat-
tomana ajallisesta yhteydestä huolimatta. Staran työnjohdon selvityk-
sen mukaan Engelinaukio on aurattu 23.2.2021, eikä tuolloin kukaan 
työvuorossa ollut kuljettaja ole ilmoittanut tapahtuneista vaurioista. 
Mainitun vaurion syntymisestä nimenomaan Staran auraustyöstä ei kui-
tenkaan ole varmuutta eikä po. ajankohtana muista saman kadun var-
teen pysäköidyistä ole tullut vastaavanlaisia korvaushakemuksia.

Stara katsoo, että sen kunnossapitosopimuksen mukaiset velvoitteet 
on hoidettu asianmukaisesti, eikä hakijan autoa kohdanneen vahingon 
ole näytetty johtuneen Staran toiminnasta. Hakijaa kohdannutta vahin-
koa arvioitaessa ei voida poissulkea sitä, että ajoneuvon kolhu voi 
mahdollisesti olla jonkun saman alueen kiinteistön lumenkuljettajan tai 
muun toimijan aiheuttama.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta arvioida 
asiaa kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan päätöksestä 
19.4.2021 § 28 poikkeavasti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 30 (44)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/7
17.06.2021

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

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1 OIkaisuvaatimus 7.5.2021
2 Oikaisuvaatimus 7.5.2021, liite, piirros Engelinaukio
3 Työnjohdon kartta tapahtumapaikalta

Oheismateriaali

1 Vahingonkorvausvaatimus 25.2.2021
2 Vahingonkorvausvaatimus 25.2.2021, liitteet, valokuvat ym

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

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

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan ylläpito Yksikönjoh-
taja 19.04.2021 § 28
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§ 50
Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi toimitus-
johtaja Timo Martiskaisen tilannekatsauksen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 51
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 24.5.2021 § 391, Muutos kaupunginhallituksen kokousaikoihin 
2021

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2021/Keha_2021-05-24_Khs_21_Pk/F7C00EF0-C14E-C98E-9DC4-79F415500006/Muutos_kaupunginhallituksen_kokousaikoihin_2021.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2021/Keha_2021-05-24_Khs_21_Pk/F7C00EF0-C14E-C98E-9DC4-79F415500006/Muutos_kaupunginhallituksen_kokousaikoihin_2021.pdf


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 33 (44)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/10
17.06.2021

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

§ 52
Ilmoitusasiat

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi mahdol-
liset ilmoitusasiat.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 43, 50, 51 ja 52 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 44 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamis-
palveluliikelaitoksen 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

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 45 §.

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

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
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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.

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.
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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 on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-

tös ei kohdistu valittajaan.

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

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.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa 
maksu peritään riippumatta  asian lopputuloksesta.
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Pöytäkirja

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

4
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 46 ja 47 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 134 § 1 mom, 163 §.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 48 ja 49 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);
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2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Jarmo Nieminen
puheenjohtaja

Eero-Pekka Eskelinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tapio Klemetti Jaana Alaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.06.2021.


