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9 §
Jääkiekkokaukaloiden (3 kpl) hankinta liikuntapalvelukokonaisuu-
den liikuntapaikkapalveluiden käyttöön

HEL 2017-002563 T 02 08 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hyväksyä Vepe Oy Peltosen tarjouksen kolmen 
uuden jääkiekkokaukalon toimittamisesta liikuntapalvelukokonaisuuden 
liikuntapaikkapalveluiden käyttöön. Yksi kolmesta kaukalosta tulee ym-
pärivuotiseen käyttöön. Hankinnan perusteena on halvin tarjous, jonka 
Vepe Oy Peltonen antoi. Kahden muun tarjouksen jättäjän; Icepro Oy:n 
ja Raita Sport Oy:n tarjoukset ei anna liikuntapalvelukokonaisuuden 
puolelta aihetta toimienpiteisiin, sillä molempien tarjoamien kaukaloiden 
hankintahinnat olivat korkeammat. 

Hankittavien kolmen jääkiekkokaukalon yhteishinta on 69 880 euroa 
(alv. 0 %). 

Hankinnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan vuoden 2017 talous-
arviossa liikuntapaikkakokonaisuudelle osoitetuista irtaimen omaisuu-
den määrärahoista. 

Jääkiekkokaukaloiden hankinnasta tehdään sopimus / tilaus tämän 
päätöksen saatua lainvoiman. 

Päätöksen perustelut

Liikuntalautakunta (19.1.2017, § 7) vahvisti vuoden 2017 irtaimen 
omaisuuden perusmäärärahojen käyttösuunnitelman ja oikeutti ulkolii-
kuntapalvelut käyttämään yhteensä 335 000 euroa (alv.0 %) irtaimen 
hankintoihin, joihin oli sisällytetty kolmen jääkiekkokaukalon hankinta. 
Helsingin kaupungin 1.6.2017 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen 
myötä liikuntavirasto muuttui liikuntapalvelukokonaisuudeksi, joka on 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yksi palvelukokonaisuus. Ulkoliikunta-
palveluiden liikuntapuistot ja kentät siirtyivät liikuntapaikkapalveluiden 
hallintaan. Jääkiekkokaukalot sijoitetaan liikuntapaikkapalveluiden hal-
linnoimille liikuntapaikoille Siltamäen liikuntapuistoon, Lauttasaaren lii-
kuntapuistoon ja Pitäjänmäenkentälle. 

Jääkiekkokaukaloiden hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä ja 
hankintailmoitus julkaistiin 10.3.2017 HILMA-järjestelmässä (ilmoitus-
numero 2017-006342). Korjausilmoitus julkaistiin 24.3.2017 (ilmoitus-
numero 2017-007849). Määräaika tarjousten jättämiselle oli 31.3.2017 
kello 12.00 mennessä. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta kolmesta 
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jääkiekkokaukalosta. Määräaikaan mennessä saapui tarjoukset kolmel-
ta toimittajalta: Icepro Oy, Raita Sport Oy ja Vepe Oy Peltonen. 

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajien soveltuvuutta 
koskevat vaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat 
selvitykset. Tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyyn-
nön mukaisesti ja tarjoajat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset. 

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoukselle, sen sisällöl-
le sekä tarjottavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnös-
sä ilmoitettiin ne tekniset ominaisuudet, jotka tarjottavien jääkiekkokau-
kaloiden tulee käyttötarkoitukset huomioiden täyttää, minkä lisäksi pyy-
dettiin erikseen hinnoiteltuna saatavilla olevat mahdolliset lisävarusteet. 
Kahden muovikaukalon materiaalipyyntö oli 10 mm polypropeeni, mutta 
kaikki kolme toimittajaa tarjosivat  materiaalina HD-polyeteenia, joka on 
nykyisin käytössä oleva laadukkaampi materiaali.  Tarjouksista on laa-
dittu vertailu. 

Valintaperusteena on halvin hinta. Laaditun vertailun perusteella edulli-
simman, hinnaltaan halvimman tarjouksen on tehnyt Vepe Oy Peltonen 
31.3.2017 päivätyllä tarjouksellaan. 

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

Lisätiedot
Harri Uusimäki, kenttäpäällikkö, puhelin: 310 87502

harri.uusimaki(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja 31.3.2017
2 Tarjouspyyntö_HEL 2017-002563
3 Liite 1_soveltuvuuslomake
4 Liite 2_hankinnankohteen kuvaus
5 Liite 3_Tarjouslomake
6 Liite 4_ Sopimusluonnos
7 Liite 5_ Jyse 2014 Tavarat
8 Hankintailmoitus_2017-007849
9 Tarjousten vertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
ta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta
Liite 9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
ta
Liikuntapalvelukokonaisuus Liite 9
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 9 §.

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 vastaa-
nottajan 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
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

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 vastaa-
nottajan 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 seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

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 tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
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vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9 (9)
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Liikuntapalvelukokonaisuus

05.07.2017

Liikuntajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4800 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 8771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
liikuntavirasto@hel.fi http://www.hel.fi/liikunta +358 9 310 87770 FI02012566

Tarja Loikkanen-Jormakka
liikuntajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.07.2017.


