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74 §
Suorahankinta, lumensulatuslaite, Rakentamispalveluliikelaitos Sta-
ra

HEL 2022-012754 T 02 08 01 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää hankkia lumen-
sulatuslaitteen Clewat Oy:ltä suorahankintana jäljempänä esitetyin pe-
rustein.

Hankinnan ennakoitu arvo on 368.500 € (alv 0 %) sisältäen 33.500 eu-
roa laitteen valmistamisen kannalta välttämättömiin lisätöihin. 

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun tilaaja ja 
hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet 
sopimuksen. Hankintayksikkö tekee hankinnasta hankintalain 131 §:n 
mukaisesti hankintalain 58 §:ssä tarkoitetun suorahankintailmoituksen, 
jolloin hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua 
ilmoituksen julkaisemisesta hankintalain 101 §:ssä tarkoitetussa inter-
net-osoitteessa. 

Toimittajan tulee esittää ennen sopimuksen tekemistä hankintayksikölle 
tilaajavastuulain 5 §:n mukaiset selvitykset.

Päätöksen perustelut

Lumensulatuslaitteen hankinta sisältää laitteeseen tarvittavat osat, lait-
teen kokoamisen sekä suunnittelu-, asennus ja testaustyötä. Lisäksi 
hankintaan kuuluu laitteen valmistamisen edellyttämästä projektityös-
kentelystä aiheutuvat kustannukset. Valmistettava lumensulatuslaite 
hyödyntää sulatusprosessissa meriveden lämpöä mahdollistaen lumi-
massojen sulattamisen energiatehokkaasti. Laite poistaa sulatuspro-
sessin osana lumimassan seassa olevat roskat estäen niiden päätymi-
sen mereen.

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankintamenet-
telynä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 40 §:n mukainen suorahan-
kintamenettely. 

Hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi 
valita suorahankinnan, kun teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen 
liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Lisäedel-
lytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole 
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eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta 
kaventamisesta. 

Lisäksi hankintalain 40.2 §:n 5. kohdan mukaan hankintayksikkö voi 
käyttää suorahankintaa, jos hankittava tavara valmistetaan vain tutki-
musta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä ky-
seessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen taloudellisen kannat-
tavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattami-
seksi. Hankintalain esitöiden HE 108/2016 mukaan kysymykseen voisi-
vat siten tulla esimerkiksi kehitysprojektit, joissa tavaraa valmistetaan 
yksittäiskappaleita kokeilua tai tuotekehitystä varten vain tilaajalle eikä 
kaupallista menekkiä silmällä pitäen sarjatuotantona. 

Rakentamispalveluliikelaitos Stara ja kaupunkiympäristön toimiala ovat 
yhteistyössä kehittäneet lumenkäsittelyä kaupunkialueella. Hankinnan 
kohteena oleva lumensulatuslaite on Helsingin kaupungin ja Clewat 
Oy:n yhteisen tuotekehityksen tulos. Lumensulatuslaitteen edellisiä 
pienempitehoisia kehitysversiota on testattu Helsingissä kahtena edel-
lisenä talvena, jolloin laitteen toimintaperiaate on osoittautunut toimi-
vaksi ja kustannustehokkaaksi. Nyt valmistettava lumensulatuslaitelaite 
ei ole kaupallisesti saatavilla oleva tuote, vaan Helsingin kaupungille 
kehitystyön ohessa valmistettava yksittäiskappale. 

Hankittava lumensulatuslaite on monivaiheisen yhteistyön ja tuotekehi-
tyksen tulos, joka osaltaan tarjoaa ympäristöystävällisen ja kustannus-
tehokkaan ratkaisun lumen siirtoajoon ja merikaatoihin liittyviin haastei-
siin. Kenelläkään muullakaan toimijalla ei ole tarjota vastaavaan tar-
peeseen soveltuvaa laitetta.

Hankinnan kohteena oleva lumensulatuslaite mahdollistaa lumikuor-
mien sulattamisen energiatehokkaasti kantakaupungin alueella sekä 
alentaa lumenajosta tavanomaisille vastaanottopaikoille aiheutuvia kus-
tannuksia ja kasvihuonepäästöjä. Lumensulatuslaite vähentää lumen-
sulatukseen liittyvää ympäristökuormitusta poistamalla lumikuormien 
sekaan päätyneet roskat. Lumensulatuslaitteen ominaisuuksia on kehi-
tetty aiempien testikokemusten pohjalta ja sen sulatuskapasiteettia on 
kasvatettu suurempien sulatusmäärien mahdollistamiseksi. 

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 31.8.2017 
§ 14 oikeuttanut toimitusjohtajan päättämään rakentamispalveluliikelai-
toksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, kun in-
vestoinnin tai pitkävaikutteisen menon suunnitelman mukainen arvonli-
säveroton kokonaiskustannusarvio on enintään 1.000.000 euroa. Näin 
ollen toimitusjohtajalla on toimivalta päättää investoinnista.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat 
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asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten 
tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun 
hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Lisätiedot
Jussi Hannola, kalustopäällikkö, puhelin: 310 42084

jussi.hannola(a)hel.fi
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 74 §.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

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

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 43300

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

Valituksen muoto ja sisältö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7 (9)
Rakentamispalveluliikelaitos

03.11.2022

Toimitusjohtaja

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

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.

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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
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Puhelinnumero: 09 310 13700

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.

Pöytäkirja

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

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.11.2022.


