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37 §
Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien vesi- ja vie-
märitöiden puitejärjestely, option käyttöönotto 1.6.2020-31.5.2021

HEL 2019-002749 T 02 08 03 00

Päätös

Liikuntajohtaja päätti, että kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon 
liittyvien vesi- ja viemäritöiden puitesopimusta jatketaan ajalle 1.6.2020 
– 31.5.2021 seuraavien neljän (4) urakoitsijan kanssa:

1. LVI-Kara Oy

2. Consortia Finland Oy

3.      Helsingin Putkimies Oy

4. Suomen LVIS-huolto Oy

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvät vesi- ja viemäritöi-
den hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa ja puitesopimukses-
sa on sovittu, että hankintaan sisältyy mahdollisuus kolmeen (1+1+1) 
optiovuoteen. Hankinnan ennakoidun arvon laskennassa huomioitiin 
myös optiokaudet.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on kilpailuttanut 8.3.2019 päivätyllä 
hankintailmoituksella kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liitty-
vät vesi- ja viemäritöiden hankintaa koskevat sopimukset 31.5.2020 
päättyvälle kaudelle. Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunnan päätöksen ( 
21.5.2019, § 93 ) perusteella puitesopimukset tehtiin LVI-Kara Oy:n, 
Consortia Finland Oy:n, Helsingin putkimies Oy:n ja Suomen LVIS-
huolto Oy:n kanssa.

Hankintalain 41 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi tehdä 
suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa teh-
tävä uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa ai-
kaisemmin tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. Edellytyksenä 
on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on 
mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpal-
velun tai uuden rakennusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon 
laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta 
voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopi-
muksen tekemisestä.
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Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien vesi- ja viemäri-
töiden hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa ja puitesopimuk-
sessa on sovittu, että hankintaan sisältyy mahdollisuus kolmeen 
(1+1+1) optiovuoteen. Hankinnan ennakoidun arvon laskennassa 
huomioitiin myös optiokaudet. Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunta val-
tuutti puitesopimushankintaa koskevassa hankintapäätöksessä liikunta-
johtajan tekemään päätöksen optioiden käyttämisestä vuoden kerral-
laan.
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