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Kansallinen hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ   HEL 2022-009304

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi Stara (Helsingin kaupungin 

rakentamispalveluliikelaitos)
Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0201256-6

Postiosoite PL 1660
Postitoimipaikka HELSINGIN KAUPUNKI
Postinumero 00099
Maa Suomi
Yhteyshenkilö Eila Hägg

Sähköpostiosoite eila.hagg@hel.fi
NUTS-koodi Helsinki-Uusimaa FI1B1
Pääasiallinen osoite (URL) http://www.hel.fi/stara

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta 
osoitteesta

https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=409185&tpk=f1f53e60-6234-4025-98c9-3e52dbbc1983

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=409185&tpk=f1f53e60-6234-4025-98c9-3e52dbbc1983

Sähköisesti osoitteessa

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos

I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II Kohta: Hankinnan kohde

Hankinnan kohde

Honkasuon pilaristabilointi 2022
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II.1 Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi

Honkasuon pilaristabilointi 2022

Viitenumero

HEL 2022-009304

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Maanlujitustyöt (45111230-9)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakka

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos, pyytää tarjoustanne 
Kaarelan (33) kaupunginosassa sijaitsevan Honkasuon länsiosan pilaristabiloinnista  
yksikköhintaperusteisena kokonaishintaurakkana tämän tarjouspyynnön ja sen 
liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Hankinnassa on kyse rakennusurakasta, jonka ennakoitu arvo ylittää 
rakennusurakoiden kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa.

Tämä hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi 26.7.2022.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin

II.1.5) Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV)

Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka?

Ei

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Helsinki-Uusimaa FI1B1

Pääasiallinen suorituspaikka

Honkasuon pilaristabiloinnit Helsingissä Kaarelan (33) kaupunginosassa.
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II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Hankintayksikkönä on Stara.

Hankinta tulee Kaupunkitekniikan rakentamisen, RA 1, käyttöön.

Sopimus urakan toteuttamisesta tehdään liitteenä 1 toimitetun urakkasopimusmallin 
mukaisesti.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta 
tilaajalle määräostovelvoitetta. Määrät perustuvat Staran ja Kaupunkiympäristön 
toimialan yhteisarvioon kohteen laajuudesta. Toteutuvat työmäärät voivat olla joko 
pienempiä tai suurempia (poikkeus YSE 1998, 45 §).

Urakkaan kuuluvia töitä ovat seuraavat työt asiakirjojen mukaisesti valmiiksi tehtyinä:

- Koepilaristabiloinnit suunnitelmien mukaisesti 
- Varsinaiset pilaristabiloinnit suunnitelmien ja työselityksen mukaisesti 
- Pilareiden osalta laadunvalvonta kairaukset ja pilareiden kelpoisuuden 
osoittaminen ja dokumentointi 
- Pilaristabiloinnin vaatimat haraukset sovituilla alueilla ja kuljetus tilaajan 
varastoalueelle
- Työpenkan levitys tilaajan materiaalilla sovituilla alueilla
- Hankkii kustannuksellaan mittauksen lähtötiedot kaupunkimittauksesta 
- Ylläpitää ja noudattaa päätoteuttaja STARAN alueella toteuttamia 
liikennejärjestelyjä ja suojauksia

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

29.08.2022 - 30.11.2022

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Ei

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Kyllä
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Kuvaus mahdollisuuksista

Sopimukseen sisältyy Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) 
tarkoitettujen tämän urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden 
hankkiminen.

Kaikki Sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti toimivaltaisten yhteyshenkilöiden 
toi-mesta. Tilaajan puolelta toimivaltainen yhteyshenkilö on Kaupunkitekniikan 
rakentamisen yksikönjohtaja.

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä 
sähköinen luettelo

Ei

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset 
tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset
III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös 
ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee olla merkitty sijoittautumisvaltionsa kaupparekistereihin.

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten 
pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV Kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely
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YLEISTÄ

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (
1397/2016), jäljempänä ”hankintalaki”), tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja 
vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia (1233/2006, 
jäljempänä ”tilaajavastuulaki”) sekä Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta 
harmaan talouden torjunnasta (kansliapäällikkö 20.10.2018 / 205 §, jäljempänä 
”harmaantalouden ohje”). Ohjeeseen on linkki tarjouspyynnön lopussa.

Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille 
palkkiota.

Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomenkielisinä ja tarjous laaditaan suomen 
kielellä.

Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää 
hankintamenettely sopimusta tekemättä.

TARJOUSTEN KÄSITTELY

Tarjousten käsittelyn vaiheet:
1. Tarjousten avaaminen
2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen
3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen
4. Tarjousten vertailu
5. Tarjouksessa annettujen soveltuvuutta koskevien tietojen paikkansapitävyyden 
tarkistaminen
6. Hankintapäätöksen tekeminen
7. Hankintasopimuksen tekeminen (muutoksenhakuajan jälkeen).

Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. 
Avaustilaisuudessa ovat läsnä siihen oikeutetut hankintayksikön edustajat. 
Avaustilaisuus ei ole julkinen.

TOIMITETTAVAT SELVITYKSET

Voittamassa olevan tarjoajan tulee ennen päätösesityksen tekemistä toimittaa 
seuraavat selvitykset:
1. Mikäli tarjoaja ei kuulu VastuuGroupin (ent. Tilaajavastuu) Luotettava 
Kumppani -palveluun, tai tiedot eivät käy sieltä ilmi, tulee erikseen toimittaa:
- rekisteröitymisiä koskevat selvitykset,
- kaupparekisteriote,
- todistus verojen ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta,
- todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta,
- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta,
- selvitys sovellettavista työehtosopimuksista,
- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä,
- todistus vastuuvakuutuksen ottamisesta.
2. Rating Alfa -raportti.
3. Selvitys urakkaan varatuista resursseista; henkilöstöstä, kalustosta ja 
alihankkijoista.
4. Selvitykset yrityksen työturvallisuus-,  laadunvalvonta- ja 
ympäristöjärjestelmistä tai -suunnitelmista, sekä urakkakohtaiset työturvallisuus-, 
 laadunvalvonta- ja ympäristösuunnitelmat.
5. Muita mahdollisia poissulkemisperusteita koskevat selvitykset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
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VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka Helsinki
Postinumero 00520

Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

11.08.2022 12:00 (UTC +03:00) 

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

3

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä

11.08.2022 12:01

Tarjouspalvelun tiedot
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Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Halvin hinta

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Hankintamenettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 02.08.2022 12:00 mennessä

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset on tehtävä "Tarjouspalvelu.fi" -palvelun 
kautta. Kysymykset tulee esittää suomenkielellä. Esitettyihin kysymyksiin pyritään vastaamaan 
"Tarjouspalvelussa" sitä mukaa kun niitä esitetään, viimeistään torstaina 4.8.2020 klo 12:00 
mennessä.

Hankintayksikkö vastaa vain Tarjouspalvelun kautta tehtyihin kysymyksiin. Puhelintiedusteluita 
ei voida ottaa vastaan. Ainoastaan Tarjouspalvelun kautta toimitetut lisätiedot ja vastaukset 
ovat Staraa sitovia.

Tarjoajan on tutustuttava mahdollisiin lisäkysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin ennen 
tarjouksen jättämistä.

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Hankinnan tunniste

HEL 2022-009304

Soveltuvuusvaatimukset
Tarjoajien soveltuvuus arvioidaan tarjouksessa esitettyjen tietojen sekä hankintalain 
ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointia koskevien säännösten 
perusteella.

Hankintayksikkö vaatii tarjousvaiheessa, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana 
vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat 
vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tarkastetaan 
tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintapäätöksen tekemistä ja muidenkin 
tarjoajien osalta, jos tarjouskilpailun kulku sitä vaatii. Tilaajavastuulain mukaiset 
todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen 
viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Rikosrekisteriote saa olla korkeintaan 12 kk 
vanha, jos Tilaaja sen toimittamista edellyttää.
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Hankintayksikkö vaatii tarjoajaa korvaamaan toimittajan (aliurakoitsijan), jonka 
voimavaroja se käyttää hyväkseen, jos kyseistä toimittajaa koskee 80 §:ssä 
tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai jos toimittaja ei täytä 83 §:ssä 
tarkoitettuja vaatimuksia soveltuvuudesta. Hankintayksikkö voi vaatia tarjoajaa 
korvaamaan toimittajan, jota koskee 81 §:ssä säädetty harkinnanvarainen 
poissulkemisperuste. 

Ulkomaisen yrityksen on toimitettava pyydetyistä selvityksistä ja todistuksista 
suomenkieliset, vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella 
rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. 
Jos ulkomaiselle yritykselle on Suomessa annettu yritys- ja yhteisötunnus, 
sijoittautumismaasta saatavien selvitysten lisäksi sen on liitettävä mukaan pyydetyt 
selvitykset myös suomalaisten rekisterien osalta.

Valituilta urakoitsijoilta tullaan tarkistamaan kaikki soveltuvuuteen liittyvät asiakirjat 
ennen hankintapäätöksen tekemistä sekä sopimuskauden kestäessä.

Tarjoajan huomiota kiinnitetään siihen, että hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea 
tarjoaja hankintamenettelyn ulkopuolelle, jos tarjoaja ei täytä tarjoajan 
soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia. Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea 
tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle myös puuttuvien tai vanhentuneiden 
selvitysten perusteella.

Soveltuvuusvaatimukset Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

1. PAKOLLISET 
POISSULKEMISPERUSTEET
1.1 Hankintalain 80 § 
mukainen pakollinen 
poissulkemisperuste.
Tarjoaja vakuuttaa että sitä ei 
koske hankintalain 80 §:n 
mukainen pakollinen 
poissulkemisperuste.
Toteutuuko vaatimus?

Kyllä

Katso pakolliset poissulkemisperusteet hankintalain 80§ ja tarjouspyynnön kohta "Hylkäämisperusteet".

1.2 Euroopan Unionin 
pakotelista.
Tarjoaja vakuuttaa, ettei 
tarjoaja, sen omistajat, 
vastuuhenkilöt ja/tai lähipiiri, 
taikka tarjoajan käyttämät 
alihankkijat kuulu Euroopan 
Unionin asettamalle 
pakotelistalle.
Toteutuuko vaatimus?

Kyllä

Hankintapäätöstä tehtäessä pakotesääntelyn piiriin mahdollisesti kuuluva tarjoaja on joka tapauksessa 
suljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle. Sopimusaikana tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus 
päättymään välittömästi, jos urakoitsijaan tai tämän alihankkijaan kohdistuu Euroopan Unionin asettamia 
pakotteita, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.
2. VEROJEN JA 
SOSIAALITURVAMAKSUJEN 
 MAKSAMISEEN LIITTYVÄT 
PERUSTEET
Tarjoaja vakuuttaa, että sillä 
on järjestämätöntä verovelkaa 
tai muita Verohallinnolle 
maksettavia maksuja alle 500 
euroa, tai jos velan määrä 
ylittää 500 euroa, siitä on 
veronsaajan hyväksymä 
maksusuunnitelma jota on 
noudatettu.
Toteutuuko vaatimus?

Kyllä
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Tarjoaja toimittaa pyynnöstä 
todistuksen verojen ja muiden 
maksujen maksamisesta, tai 
verovelkatodistuksen taikka 
selvityksen siitä, että 
veronsaajan hyväksymä 
maksusuunnitelma on tehty ja 
sitä on noudatettu.

Kyllä

Selvitykseksi riittää VastuuGroupin (ent. Tilaajavastuu) Luotettava kumppani -raportti, josta ilmenee, ettei 
yrityksellä ole 500 euroa tai enemmän järjestämätöntä verovelkaa, josta ei ole veronsaajan hyväksymää 
maksusuunnitelmaa, vaikka yritystä ei ole merkitty julkiseen verovelkarekisteriin. 
3. HARKINNANVARAISET 
POISSULKEMISPERUSTEET
3.1 Koskeeko tarjoajaa 
hankintalain 81 §:n mukainen 
harkinnanvarainen 
poissulkemisperuste?

Valittava

Katso harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet hankintalain 81§ ja tarjouspyynnön kohta "Hylkäämisperusteet".

Jos kyllä

Mikäli vastasitte edelliseen 
kysymykseen "Kyllä", niin 
selvittäkää mikä 
harkinnanvarainen 
poissulkemisperuste Teitä 
koskee. 
Ladatkaa tähän erillinen selvitys Teitä koskevasta harkinnanvaraisesta poissulkemisperusteesta.

3.2 Rekisterit.
Tarjoaja toimittaa pyynnöstä 
todistukset:
- että tarjoaja kuuluu 
työnantajarekisteriin, 
ennakkoperintärekisteriin ja 
arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin tai selvityksen 
rekisteröimättömyyden 
perusteista,
- eläkevakuutusten 
ottamisesta ja 
eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvityksen 
että erääntyneitä 
vakuutusmaksuja koskeva 
maksunsaajan hyväksymä 
maksusuunnitelma on tehty,
- että tarjoajalla on 
voimassaoleva työtapaturma- 
ja ammattitautilaissa 
tarkoitettu vakuutus 
työsuhteessa oleville 
työntekijöilleen.

Kyllä

Selvitykseksi riittää VastuuGroupin (ent. Tilaajavastuu) Luotettava kumppani -raportti, josta ilmenee:
- että tarjoaja on rekisteröitynyt ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä,
- Tarjoaja on suorittanut sijoittautumismaan mukaiset eläkevakuutusmaksunsa ja muut lakisääteiset maksunsa 
tai erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty,
- Tarjoajalla on voimassaoleva työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu vakuutus työsuhteessa oleville 
työntekijöilleen.
4. KAUPPAREKISTERI

Onko tarjoaja merkitty 
kaupparekisteriin?

Valittava

Tarjoaja toimittaa pyynnöstä 
kaupparekisteriotteen tai 
selvityksen 
rekisteröimättömyyden 
perusteista.

Kyllä

Selvitykseksi riittää VastuuGroupin (ent. Tilaajavastuu) -luottava kumppani selvitys, jos kaupparekisteriote löytyy 
ko. palvelusta; muutoin kopio kaupparekisteriotteesta tai selvitys rekisteröimättömyydestä.
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5. VASTUUVAKUUTUS

Onko Tarjoajalla 
voimassaoleva toiminnan 
vastuuvakuutus, joka kattaa 
hankinnan kohteena olevien 
töiden toimialaan liittyvät työt 
ja on arvoltaan vähintään 
500.000 euroa?

Kyllä

Tarjoaja toimittaa pyynnöstä 
vakuutuksen ottamista 
koskevan todistuksen.

Kyllä

Selvitykseksi riittää VastuuGroupin (ent. Tilaajavastuu) -luottava kumppani selvitys, jos tieto 
vastuuvakuutuksesta löytyy ko. palvelusta; muutoin todistus voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta.
6. TARJOAJAN 
VAKAVARAISUUS
Onko tarjoajalla riittävä 
vakavaraisuus hankinnan 
kokoon ja laatuun nähden? 
Tarjoajan taloudellisen 
tilanteen on oltava sellainen, 
että se Suomen Asiakastieto 
Oy:n ratingluokituksessa on 
vähintään A+ (tyydyttävä +) 
taikka tilinpäätöstietojen tai 
muun vastaavan selvityksen 
perusteella vastaavaa tasoa.

Valittava Valikkorivit:
Vähintään A+
A, annamme pyydettäessä 
lisäselvityksen
B tai C, emme täytä 
soveltuvuusvaatimuksia

Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja 
luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. 
Tarjoajien, joiden luokitus ratingluokituksessa on B tai C, taikka joiden taloudellisen tilanteen arvioidaan 
vastaavan em. luokituksia, suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle.
Tarjoajat, joiden luokitus ratingluokituksessa on A, taikka joiden taloudellisen tilanteen arvioidaan vastaavan em. 
tasoa, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos tarjoaja ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, 
joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi.
Tarjoaja toimittaa 
pyydettäessä Suomen 
Asiakastieto Oy:n Rating alfa -
raportin tai jos tietoja ei ole 
Suomen Asiakastieto Oy:n 
rekisterissä, tilinpäätöstiedot 
kolmelta (3) viime vuodelta tai 
muu vastaava selvitys.

Kyllä

7 SOPIMUKSEN TEKEMISEN 
PERUSTEET
7.1 Selvitys työhön 
sovellettavasta 
työehtosopimuksesta tai 
keskeisistä työehdoista.
Tarjoaja huolehtii lakien 
mukaisten työehtosopimusten 
noudattamisesta. Tarjoajan on 
annettava lain 1233/2006 
(Laki tilaajan 
selvitysvelvollisuudesta ja 
vastuusta ulkopuolista 
työvoimaa käytettäessä, 
jäljempänä tilaajavastuulaki) 
mukainen selvitys työhön 
sovellettavasta 
työehtosopimuksesta tai 
keskeisistä työehdoista.
Toteutuvatko vaatimukset?

Kyllä

Tarjoaja toimittaa 
pyydettäessä luotettavan 
selvityksen työhön 
sovellettavasta 
työehtosopimuksesta tai 
keskeisistä työehdoista.

Kyllä

Selvitykseksi riittää VastuuGroupin (ent. Tilaajavastuu) -luottava kumppani selvitys, jos selvitys sovellettavista 
työehtosopimuksista löytyy ko. palvelusta; muutoin selvitys sovellettavista työehtosopimuksista.
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7.2 Työterveyshuolto.

Tarjoaja on järjestänyt 
työterveyshuollon.
Toteutuuko vaatimus?

Kyllä

Tarjoaja toimittaa 
pyydettäessä selvityksen 
voimassaolevasta 
työterveyshuoltosopimuksesta.

Kyllä

Selvitykseksi riittää VastuuGroupin (ent. Tilaajavastuu) -luottava kumppani selvitys, jos selvitys 
työterveyshuollosta löytyy ko. palvelusta; muutoin selvitys työterveyshuollon sopimuksesta.
7.3 Työturvallisuus.

Tarjoajalla on käytössään 
yrityksen sertifioitu 
turvallisuusjärjestelmä tai 
turvallisuussuunnitelma, josta 
selviää yrityksen toimintatavat, 
joilla se tunnistaa ja varmistaa 
työn turvallisen suorittamisen.
Toteutuuko vaatimus?

Kyllä

Tarjoaja toimittaa 
pyydettäessä selvityksen 
yrityksen 
turvallisuusjärjestelmästä tai 
yrityksen 
turvallisuussuunnitelman.

Kyllä

Voittamassa olevan tarjoajan tulee toimittaa selvitys yrityksen kolmannen osapuolen sertifioimasta 
turvallisuusjärjestelmästä, tai yrityksen turvallisuussuunnitelma ennen hankintapäätöksen tekoa.
Tarjoaja toimittaa 
pyydettäessä urakkakohtaisen 
työturvallisuussuunnitelman.

Kyllä

Sopimuskumppaniksi valitun tulee toimittaa urakkakohtainen työturvallisuussuunnitelma ennen töiden 
aloittamista urakassa.
7.4. Laadunvarmistus.

Tarjoajalla on käytössään 
yrityksen sertifioitu 
laadunvarmistusjärjestelmä tai 
laatusuunnitelma, josta 
selviää yrityksen toimintatavat 
joilla se tunnistaa ja varmistaa 
töiden laadukkaan 
suorittamisen.
Toteutuuko vaatimus?

Kyllä

Tarjoaja toimittaa 
pyydettäessä selvityksen 
yrityksen laatujärjestelmästä 
tai yrityksen 
laatusuunnitelman.

Kyllä

Voittamassa olevan tarjoajan tulee toimittaa selvitys yrityksen kolmannen osapuolen sertifioimasta 
laadunvalvontajärjestelmästä, tai yrityksen laatusuunnitelma ennen hankintapäätöksen tekoa.
Tarjoaja toimittaa 
pyydettäessä urakkakohtaisen 
laatusuunnitelman.

Kyllä

Sopimuskumppaniksi valitun tulee toimittaa urakkakohtainen laatusuunnitelma ennen töiden aloittamista 
urakassa.
7.5 Ympäristökriteerit.

Tarjoajalla on käytössään 
yrityksen sertifioitu 
ympäristöjärjestelmä tai 
ympäristösuunnitelma, josta 
selviää yrityksen toimintatavat, 
joilla se tunnistaa, vähentää ja 
seuraa 
ympäristövaikutuksiaan.
Toteutuuko vaatimus?

Kyllä
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Tarjoaja toimittaa 
pyydettäessä selvityksen 
yrityksen 
ympäristöjärjestelmästä tai 
yrityksen 
ympäristösuunnitelman.

Kyllä

Voittamassa olevan tarjoajan tulee esittää selvitys yrityksen kolmannen osapuolen sertifioimasta 
ympäristöjärjestelmästä, tai yrityksen ympäristösuunnitelma ennen hankintapäätöksen tekoa.
Tarjoaja toimittaa 
pyydettäessä urakkakohtaisen 
ympäristösuunnitelman.

Kyllä

Sopimuskumppaniksi valitun tulee toimittaa urakkakohtainen ympäristösuunnitelma ennen töiden aloittamista 
urakassa.
8. AMMATILLINEN 
PÄTEVYYS
Tarjoajan ko. urakkaan 
varatulla vastuullisella 
työnjohdolla ja henkilöstöllä on 
riittävästi ammattitaitoa ja 
kokemusta hankinnan 
kohteena olevien töiden 
toteuttamiseksi.
Toteutuuko vaatimus?

Kyllä

Voittamassa olevan tarjoajan tulee antaa selvitys ko. urakkaan nimetyn työnjohdon ja henkilöstön pätevyydestä 
ennen hankintapäätöksen tekoa.
9. REFERENSSIT

Tarjoajalla tulee olla riittävästi 
kokemusta hankinnan 
kohteena olevien 
tiivistystöiden toteuttamisesta. 
Kokemuksen osoittamiseksi 
tarjoajalla tulee olla vähintään 
kolme (3) vastaavaa 
sopimusta referenssinä 
viimeisen viiden (5) vuoden 
ajalta.

Kyllä

Vastaavana referenssinä pidetään vastaavanlaista pilaristabilointiurakkaa, tai aliurakkaa, joka on tehty 
vastaavanlaisessa kaupunkimaisessa ympäristössä. Urakan tai aliurakan arvon on tullut olla vähintään 300 000 
euroa.
9.1 REFERENSSIKOHDE 1. 
Urakan tai sopimuksen nimi

Syötettävä

Tarjoajan rooli urakassa Valittava Valikkorivit:
Pääurakoitsija
Aliurakoitsija

Urakan sisältö / tarjoajan 
tehtävät

Syötettävä

Urakan arvo € 300000
Syötettävä

Urakan tilaajan yhteystieto Syötettävä

Urakan aloitus, kuukausi / 
vuosi 

Syötettävä

Urakan valmistuminen, 
kuukausi / vuosi 

Syötettävä

9.2 REFERENSSIKOHDE 2. 
Urakan tai sopimuksen nimi

Syötettävä

Tarjoajan rooli urakassa Valittava Valikkorivit:
Pääurakoitsija
Aliurakoitsija

Urakan sisältö / tarjoajan 
tehtävät

Syötettävä

Urakan arvo € 300000
Syötettävä

Urakan tilaajan yhteystieto Syötettävä
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Hankinnan kohteen kriteerit

Urakan aloitus, kuukausi / 
vuosi 

Syötettävä

Urakan valmistuminen, 
kuukausi / vuosi 

Syötettävä

9.3 REFERENSSIKOHDE 3. 
Urakan tai sopimuksen nimi
Tarjoajan rooli urakassa Valittava Valikkorivit:

Pääurakoitsija
Aliurakoitsija

Urakan sisältö / tarjoajan 
tehtävät

Syötettävä

Urakan arvo € 300000
Syötettävä

Urakan tilaajan yhteystieto Syötettävä

Urakan aloitus, kuukausi / 
vuosi

Syötettävä

Urakan valmistuminen, 
kuukausi / vuosi 

Syötettävä

10. ALIURAKOITSIJOITA 
KOSKEVAT EHDOT
10.1 Aiotteko käyttää tässä 
hankinnassa alihankkijoita?

Valittava Valikkorivit:
Kyllä
Ei
Ei vielä tiedossa

Huomioikaa, että aliurakoitsijaa koskee samat soveltuvuusvaatimukset kuin tarjoajaa.

10.2 Tässä tarjouksessa, tai 
tullessaan valituksi 
urakoitsijaksi, sopimuskauden 
aikana käyttämiensä 
alihankkijoiden osalta 
tarjoajan on sitouduttava 
seuraaviin ehtoihin:
a. Tarjoaja vastaa 
käyttämiensä alihankkijoiden 
työstä kuin omastaan.
b. Tarjoaja sitoutuu 
selvittämään alihankkijoidensa 
osalta ennen alihankintatyötä 
koskevan sopimuksen 
solmimista, että 
tilaajavastuulain mukaiset 
velvoitteet on täytetty ja 
alihankkija täyttää sille tässä 
tarjouspyynnössä asetetut 
soveltuvuusvaatimukset.
c. Tarjoaja hyväksyy sen, että 
sen on aina ilmoitettava 
hankintayksikölle alihankkijan 
nimi ja se, että 
tilaajavastuulain mukainen 
selvitysvelvollisuus on 
suoritettu ennen kyseisen 
alihankkijan käytön 
aloittamista.
d. Tarjoaja hyväksyy sen, että 
tilaaja pidättää itsellään 
oikeuden hyväksyä tai hylätä 
ehdotettu alihankkija 
perustellusta syystä.
Jos käytämme alihankkijoita 
sopimuksen aikana niin 
sitoudumme alihankkijoiden 
osalta edellä mainittuihin 
vaatimuksiin a-d.

Kyllä
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Honkasuon pilaristabilointi 2022. Ohje hintalomakkeen täyttämiseksi: 1. Tarjoushinnat annetaan ilman 
arvonlisäveroa (alv 0 %), 2. Tarjoushintojen tulee sisältää kaikki hankintaan liittyvät kulut mukaan lukien 
kuljetukset ja lastien purkamiset tarjouspyynnön mukaisesti, 3. Hintavaraumia ei hyväksytä.
Pilaristabilointi (Ø 600 mm) sideaine 40 kg/m

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Hankittava määrä:  49 000 mtr € / mtr

Koepilarit (Ø 600 mm) sideaine määrä 42 kg/m

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Hankittava määrä:   600 mtr € / mtr

Koepilarit (Ø 600mm) sideaine määrä 28 kg/m

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Hankittava määrä:   300 mtr € / mtr

Työpedin h=0,5m levitys tilaajan materiaalista

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Hankittava määrä:  1 500 m2 € / m2

Kaivinkone

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Hankittava määrä:   60 h € / h

Kuorma-auto

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Hankittava määrä:   60 h € / h

Yleiset kriteerit/tiedot

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

1. HANKINNAN KOHDETTA 
KOSKEVIIN VAATIMUKSIIN 
SITOUTUMINEN.
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1.1  Tarjoaja on tutustunut 
tarjouspyynnössä ja sen 
liitteissä määriteltyihin 
vaatimuksiin sekä alustaviin 
määrä- ja kohdetietoihin, ja 
sitoutuu suorittamaan työt 
tarjouspyynnön ja sen 
liiteasiakirjojen, 
rakennusurakan yleisten 
sopimusehtojen (YSE), 
rakennustyön yleisten 
laatuvaatimusten (RYL) sekä 
hyvän rakennustavan 
mukaisesti.
Vakuutatteko, että vaatimukset 
toteutuvat?

Kyllä

1.2 Tarjoaja on ottanut 
tarjouksessaan huomioon, 
että Tilaajan työmailla ei ole 
YSE 1998 38 §:n mukaista 
rakennustyön vakuutusta, 
vaan Urakoitsija vastaa itse 
oman suorituksensa 
vakuuttamisesta sekä 
rakennusvälineidensä, 
rakennustuotteidensa ja 
käyttötarvikkeidensa 
vakuuttamisesta.
Vakuutatteko, että vaatimus 
toteutuu?

Kyllä

2. RESURSSIEN 
SOVELTUVUUS JA 
RIITTÄVYYS
2. 1. JOHDON 
TYÖKOKEMUS.
Tarjoaja sitoutuu siihen, että 
vastuullisella työnjohdolla on 
vähintään kahden vuoden 
työkokemus valmistumisen 
jälkeen, tai yli kymmenen 
vuoden työkokemus 
työnjohtanana. Vastaavan ja 
erityisalojen työnjohtajien 
pätevyys täytyy olla Suomen 
rakennusalan lainsäädännön 
mukainen ja täyttää 
rakennusvalvontaviranomaise
n vaatimukset pätevyydestä.
Vakuutatteko, että vaatimukset 
toteutuvat?

Kyllä

Voittamassa olevan tarjoajan tulee ennen  hankintapäätöksentekoa toimittaa selvitys vastuullisen työnjohdon 
koulutuksesta ja kokemuksesta.
2.2. TYÖNTEKIJÖIDEN 
AMMATTITAITO JA 
RIITTÄVYYS.
Tarjoaja on ottanut huomioon 
tarjouspyynnön 
liiteasiakirjoissa esitetyt 
urakan aikataulu- ja 
laatuvaatimukset. Tarjoaja 
sitoutuu siihen, että sen 
urakkaan tarjoamilla 
työntekijöillä, tai sen 
käyttämillä alihankkijoilla, on 
Suomen lain, asetusten ja 
määräysten edellyttämät 
pätevyydet ja ammattitaito 
töiden suorittamiseen tässä 
urakassa. Tarjoaja sitoutuu 
siihen, että työmaalla on 
kaikissa kohteissa riittävä 
määrä päteviä työntekijöitä.
Vakuutatteko, että vaatimukset 
toteutuvat?

Kyllä
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Voittamassa olevan tarjoajan tulee ennen hankintapäätöksentekoa toimittaa henkilöluettelo urakkaan varatusta 
henkilöstöstä ja mahdollisista aliurakoitsijoista.
2.3. KALUSTORESURSSIT.
Tarjoaja on ottanut huomioon 
tarjouspyynnön 
liiteasiakirjoissa esitetyt 
urakan aikataulu- ja 
laatuvaatimukset sekä 
kaluston päästökriteerit. 
Tarjoaja sitoutuu töiden oikea-
aikaisen toteuttamisen ja 
laadun varmistamiseksi siihen, 
että sillä on käytössään 
riittävästi urakan 
toteuttamiseen soveltuvia ja 
päästökriteerit täyttäviä 
kalustoresursseja.
Vakuutatteko että vaatimukset 
toteutuvat?

Kyllä

Voittamassa olevan tarjoajan tulee ennen päätöksentekoa toimittaa selvitys urakkaan käytettävissä olevasta 
yksilöidystä kalustosta päästötietoineen.
3. SOPIMUKSEEN 
SITOUTUMINEN
3.1. SOPIMUSLUONNOKSEN 
HYVÄKSYMINEN.
Tarjoaja on tutustunut 
tarjouspyynnön liitteenä 
olevaan 
urakkasopimusluonnokseen ja 
hyväksyy sen sellaisenaan. 
Huom! Tarjoukseen ei ole 
sallittua liittää tarjoajan omia 
sopimusehtoja.
Vakuutatteko hyväksyvänne?

Kyllä

3.2. SOPIMUSEHDOT.
Tarjoaja on tutustunut 
rakennusurakan yleisiin 
sopimusehtoihin (YSE 1998) 
ja hyväksyy ne hankinnan 
sopimusehdoiksi, jollei 
tarjouspyynnössä tai sen 
liitteissä ole toisin mainittu tai 
asiakirjojen 
soveltamisjärjestyksestä 
muuta johdu.
Vakuutatteko hyväksyvänne?

Kyllä

4. PALVELUN KIELI

Työmailla ja kokouksissa 
käytettävä kieli on suomi. 
Tarjoaja sitoutuu siihen, että 
kokouksiin osallistuvat, ja 
työmailla työskentelevien 
työntekijöiden työryhmän 
vetäjät kykenevät 
kommunikoimaan täysin 
ymmärrettävästi suomen 
kielellä ja ovat paikalla työtä 
annettaessa ja suoritettaessa.
Vakuutatteko, että vaatimukset 
toteutuvat?

Kyllä

5. LIIKESALAISUUDEN 
PERUSTEET
Tarjoaja voi esittää 
tarjouksessa antamiaan tietoja 
liikesalaisuudeksi. Mikäli olette 
näin tehneet, pyydämme Teitä 
lataamaan tähän perustelut 
(pdf-tiedostona) joiden 
mukaan katsotte antamienne 
tietojen täyttävän 
liikesalaisuuslain perusteet.
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Hankintayksikön esittely

Hankintayksikkönä on Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos.

Olemme kaupungin oma tuottaja; rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan 
moniosaaja. Vuodesta 2010 olemme toimineet nimellä Stara ja vuoden 2017 puolivälistä 
olemme pitäneet Stadista huolta kunnallisena  liikelaitoksena.

Staran juuret ovat syvällä Stadin historiassa ja vuonna 1878 perustetussa 
rakennuskonttorissa, jonka tehtävänä oli hoitaa kaupungin kiinteää omaisuutta rakennus- 
korjaustöineen.

Helsinki on 140 vuodessa kasvanut ja kehittynyt, muuttunut ja mullistunut. Sinä aikana 
Stara ja sen edeltäjät ovat oppineet tuntemaan Stadin, ja sen rakennettavat alueet.

Tänään Stara huolehtii Stadista noin 1 400 ammattilaisen voimin. Suurin asiakkaamme on 
Kaupunkiympäristön toimiala.

Muut tiedot

Hankinnan taustaa

Hankinnassa on kyse rakennusurakasta.

Tässä hankinnassa kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on halvin hinta. Laadulliset 
näkökohdat on huomioitu tarjoajalle asetetuissa soveltuvuusvaatimuksissa sekä hankinnan 
vähimmäisvaatimuksissa ja hankintasopimuksen ehdoissa.

Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa 
https://tarjouspalvelu.fi/stara.

Tarjouksen saapuminen määräaikaan mennessä on tarjoajan omalla vastuulla. Määräajan 
jälkeen tarjousta ei voi enää jättää.

Julkisuuslain 24 §:ssä säädetään salassa pidettävistä viranomaisasiakirjoista. Jos tarjoajan näkemyksen 
mukaan tarjous sisältää liikesalaisuuksia, tulee niitä esittää liikesalaisuudeksi tarjousta tehdessä. Perustelut 
Liikesalaisuuslain täyttymisestä tulee ladata tässä kohdassa.
6. TUTUSTUMINEN 
MAHDOLLISIIN 
LISÄTIETOIHIN
Tarjoaja on tarkistanut 
mahdollisesti annetut 
lisätiedot sekä tehdyt 
kysymykset ja niihin annetut 
vastaukset ”Tarjouspalvelu.fi” -
palvelussa.
Vakuutatteko tehneenne niin?

Kyllä
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Hylkäämisperusteet

Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 80 §:n 
mukainen poissulkemisperuste. Hankintalain 80 §:ssä mainittuihin vakaviin rikoksiin 
syyllistyneet tarjoajat tai näiden edustajat on suljettava tarjouskilpailusta. Tällaisia rikoksia 
ovat muun muassa osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan, lahjuksen 
antaminen, rahanpesu ja veropetos. 

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 81 §:n mukainen 
poissulkemisperuste. Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet ovat lievempiä rikkomuksia 
tai muita kuin rikosperusteisia syitä sulkea tarjoaja pois tarjousmenettelystä. Tällaisia 
perusteita ovat muun muassa tarjoajan konkurssi tai velkajärjestely, tarjoajan syyllistyminen 
ammattitoiminnassaan sen luotettavuuden kyseenalaistavaan vakavaan virheeseen tai 
tarjoajan syyllistyminen verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamatta jättämiseen. 
Tarjoajalla tulee olla järjestämätöntä verovelkaa alle 500 euroa tai jos verovelan määrä 
ylittää 500 euroa, siitä on oltava veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma, jota on 
noudatettu. 

Hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailusta myös tarjoajan, joka on syyllistynyt 
olennaisesti väärien tietojen antamiseen tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamiseen. 

Ammattitoiminnan vakava virhe voi olla esimerkiksi:
- Kilpailulainsäädännön, liiketoimintakiellon tai teollis- tai tekijänoikeuksien rikkominen,
- Tilaajavastuulain 5 §:ssä tarkoitetun selvitysvelvollisuuden toistuva laiminlyönti tai muu 
toistuva lain 9 §:ssä tarkoitettu toiminta,
- Yrityksen tai yhteisön laiminlyönti rekisteröityä esimerkiksi ennakkoperintärekisteriin, 
työnantajarekisteriin tai arvonlisäverovelvolliseksi taikka vakuutusmaksuverovelvolliseksi 
silloin, kun yrityksen tai yhteisön tulee lain mukaan rekisteröityä näihin rekistereihin.
- Yrityksen perustamisilmoituksen laiminlyönti sekä eläke-, työttömyys- ja tapaturma- ja 
ammattitautilain mukaisien vakuutusmaksujen laiminlyöntejä sekä tullin perimiin maksuihin 
liittyvien rekisteröitymis-, vakuuttamis-, ilmoittamis- tai maksamisvelvollisuuksien 
laiminlyönnit.

Ehdokas tai tarjoaja voi esittää näyttöä luotettavuudestaan siitä huolimatta, että sitä 
rasittaa 80 tai 81 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Jos hankintayksikkö katsoo näytön 
ja luotettavuuden riittäväksi, se ei saa sulkea kyseistä ehdokasta tai tarjoajaa pois 
tarjouskilpailusta.

Soveltuvien tarjoajien jättämien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan.  

Hankintayksikkö vaatii tarjoajalta selvityksen tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos 
tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Pyyntö ja selvitys voivat koskea erityisesti 
valmistusmenetelmää, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetelmän taloudellisia ja 
teknisiä ratkaisuja, hankinnan poikkeuksellisen edullisia ehtoja, rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen omintakeisuutta, 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen 
velvoitteiden noudattamista, alihankintoja sekä tarjoajan saamaa valtiontukea. 
Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai 
kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu 
toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. 
Hankintayksikön on hylättävä tarjous, jos tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta tai 
kustannukset johtuvat 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden 
laiminlyömisestä. 

Soveltuvien tarjoajien tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan mukaan tarjousten 
vertailuun.
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Sopimusmenettely

Hankintayksikkö tulee käyttämään Hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaista oikeuttaan 
antaa päätös tiedoksi sähköisesti. Tarjoaja tulee saamaan tiedon hankintapäätöksestä 
siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka on antanut Tarjouspalvelu.fi:hin rekisteröitymisen 
yhteydessä (sama sähköpostiosoite, joka on käyttäjätunnuksena).

Sopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun valitusaika on 
kulunut ja kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat 
allekirjoittaneet sopimuksen.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta sääntelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
(621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat 
pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä.

Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. 
tarjouksen valintaan vaikuttaneet seikat, hinnat ja muu sisältö.

Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva 
päätös on tehty.

Kaikki tarjousasiakirjat, lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja, ovat julkisia sopimuksen 
allekirjoittamisen jälkeen. Hinta-asiat ovat kuitenkin aina julkisia.

Julkisuuslain 24 §:ssä säädetään salassa pidettävistä viranomaisasiakirjoista. Jos tarjoajan 
näkemyksen mukaan tarjous sisältää liikesalaisuuksia, tulee ne merkitä Tarjouspalvelussa 
tarjousta tehdessä.

Perustelut Liikesalaisuuslain täyttymisestä tulee ladata kohdassa "Hankinnan kohteen 
kriteerit / 7. Liikesalaisuuden perusteet". Linkki Julkisuuslakiin on tarjouspyynnön lopussa.

Päätöksenteon perusteet

Tarjoajien soveltuvuus arvioidaan tarjouslomakkeessa esitettyjen tietojen sekä hankintalain 
ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointia koskevien säännösten perusteella.

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, joka määritellään 
halvimman hinnan perusteella. Hankinnan sisällölliset laatuvaatimukset on määritelty 
tarjouspyyntöasiakirjoissa. Vertailuhintana käytetään määräluettelon suoritemäärien ja 
annettujen yksikköhintojen mukaan muodostuvaa urakkahintaa.
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Liitteet ja linkit

Muut asiat

YMPÄRISTÖASIAT

Helsingin kaupunki on "Kasvun paikka" –kaupunkistrategiassaan sitoutunut 
kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin ja -toimiin. Strategiassa Helsinki on 
aikaistanut hiilineutraaliustavoitettaan vuoteen 2030. Hiilineutraaliustavoitteen käytännön 
toteutusta ohjaa Hiilineutraali Helsinki –toimenpideohjelma, jonka osana laaditaan riittävät 
ja uskottavat toimenpiteet muun muassa liikenteen ja rakentamisen päästöjen 
vähentämiseksi. Merkittävä osuus kaupungin hiilijalanjäljestä muodostuu infra- ja 
talorakentamisesta, joihin kohdistuu useita päästövähennystoimenpiteitä.

Helsingin kaupunki on liittynyt vapaaehtoiseen green deal -sopimukseen, jonka tavoitteena 
on siirtyä asteittain fossiilivapaisiin infra- ja talorakennustyömaihin. Stara on osaltaan 
mukana toteuttamassa tavoitetta. Tämä huomioidaan tulevien vuosien 
hankintasopimuksissa kiristyvinä ympäristövaatimuksina.

Strategian mukaisesti Helsingin kaupungin Staran töissä tavoitellaan ilmasto- ja 
ympäristövaikutusten pienentämistä. Tavoitteen toteutumiseksi valitulta urakoitsijalta 
edellytetään kunnianhimoista asennetta pyrkiä kohti vähähiilisempiä ja 
ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

Tilaaja suosittelee, että:
- Työkoneissa käytettävä moottoripolttoöljy on rikitöntä (≤ 0,005 p.-%), ja käytettävä 
hydrauliöljy biohajoavaa.
- Urakoitsijalla on toimintasuunnitelma (esim. Traficomin vastuullisuusmallin mukainen) 
raskaan kuljetuskaluston energiatehokkuuden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten 
pienentämiseksi sekä rutiinit näiden seurannalle ja raportoinnille.
- Tarjoajat tutustuvat tulevien vuosien ympäristövaatimuksiin Helsingin kaupungin liittymän 
green deal -sopimuksen kautta.

Tietoja ympäristönsuojelusta ja ympäristönsuojelumääräyksistä saa Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksesta sähköisesti osoitteessa http://www.ely-keskus.fi sekä ELY-keskusten 
ympäristöasioiden asiakaspalvelusta ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön 
toimialalta sähköisesti osoitteessa
http://www.hel.fi/ympäristonsuojelumaaraykset sekä kaupunkiympäristön 
asiakaspalvelusta.
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Liitetiedostot

01 Urakkasopimusmalli, Honkasuo pilaristabilointi 2022.pdf
02 Urakkaohjelma, Honkasuo pilaristabilointi 2022.pdf
03 Työselostus, Honkasuo pilaristabilointi 2022.pdf
04 Työturvallisuusasiakirja Honkasuon pilaristabilointi 2022.pdf
31776_esirakentaminen_asiakirjaluettelo.pdf
Honkasuonpuiston raitti 31776_506.pdf
Johto -ja kaapelikartta 31776_511v.pdf
Niittyperhosenpuiston raitti 31776_507.pdf
Pilarointikartta 31776_502.pdf
Pohjanvahvistus kartta 31776_501.pdf
Pohjanvahvistus leikkaukset 1 ja 2 31776_508.pdf
Pohjanvahvistusleikkaukset 3 31776_509.pdf
Pohjanvahvistusleikkaukset 4 ja 5 31776_510.pdf
Pohjatutkimuskartta 31776_500.pdf

Linkit

https://www.hel.fi/static/kanslia/Julkaisut/2018/HKI_harmaan_talouden_torjuntaohje_2018.
pdf
https://support.vastuugroup.fi/hc/fi/articles/360000372189-Ty%C3%B6maalle-rekister
%C3%B6ityminen
https://support.vastuugroup.fi/hc/fi/articles/360000819549-Ty%C3%B6ntekij
%C3%A4tietojen-lis%C3%A4%C3%A4minen-ja-muokkaaminen-Ilmoita-palvelussa
https://www.hel.fi/static/hkr/luvat/pks_kaivutyoohje.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180595

Allekirjoittajat
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