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25 §
Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin SR-urakkaa koskevan 
kilpailun voittajan valitseminen

HEL 2020-011758 T 02 08 03 00

Päätös

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö päätti

A

arviointityöryhmän esityksestä sulkea saatujen alustavien tarjousten 
perusteella tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisin vertailuperustein pois 
Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin SR-urakkaa koskevan 
kilpailun toisesta vaiheesta seuraavan nimimerkin tarjoajan:

nimimerkki King’s Oak W

B

arviointityöryhmän esityksestä valita saatujen alustavien tarjousten pe-
rusteella Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin SR-urakkaa 
koskevan kilpailun toiseen vaiheeseen seuraavien viiden (5) nimimer-
kin tarjoajat:

nimimerkki Camelot  
nimimerkki Ekollon 
nimimerkki Hyrrä 
nimimerkki Kuninkaantammen Kylätalo 
nimimerkki Prinssin paletti

C

arviointityöryhmän esityksestä sulkea saatujen lopullisten laatutarjous-
ten perusteella tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisin vertailuperustein 
pois Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin SR-urakkaa koske-
van kilpailun hintatarjousten arvioinnista seuraavien nimimerkkien laa-
tutarjoukset:

nimimerkki Hyrrä 
nimimerkki Kuninkaantammen Kylätalo

D

hyväksyä arviointityöryhmän esityksen Kuninkaantammen peruskoulun 
ja päiväkodin SR-urakkakilpailun voittajaksi kilpailuohjelman mukaisin 
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vertailuperustein parhaat vertailupisteet saaneen, nimimerkillä Camelot 
kilpailuun osallistuneen Arkta Rakennuskultti Oy:n tarjouksen.

E

hyväksyä alustavien tarjousten arvioinnin perusteella jatkoon valituille 
ja arviointiin hyväksytyn lopullisen laatutarjouksen jättäneille Fira Oy:lle, 
Flexator Oy:lle sekä Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon Oy:lle mak-
settavan 35 000 euron palkkion. 

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuus 
järjesti Kaarelan kaupunginosaan toteutettavan Kuninkaantammen pe-
ruskoulun ja päiväkodin suunnittelusta ja toteutuksesta tarjouskilpailun 
niin, että voittanut tarjoaja suunnittelisi ja toteuttaisi uudisrakennuksen 
tarjouskilpailussa esittämiensä asiakirjojen ja tarjouspyyntöaineiston 
pohjalta. 

Kilpailutuksesta käytettiin nimitystä Kuninkaantammen peruskoulu ja 
päiväkoti, SR-urakka ja se toteutettiin kilpailullisena neuvottelumenette-
lynä.  

Kilpailutuksen valmisteluvaiheessa tammikuussa 2020 järjestettiin 
hankkeesta kiinnostuneille tahoille kahdenkeskiset markkinavuoropu-
helut, joissa hanke esiteltiin ja keskusteltiin kilpailutuksen vaihtoehdois-
ta. Markkinavuoropuheluissa esiin tulleita asioita otettiin sittemmin 
huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Osallistumispyyntö

Hankinnasta julkaistiin EU- hankintailmoitus 10.3.2020 sähköisessä il-
moituskanava Hilmassa. Hankintailmoituksessa kerrottiin, että osallis-
tumishakemukset jättäneiden ja soveltuvuusvaatimukset täyttävien eh-
dokkaiden joukosta valittaisiin riittävä määrä (6-10) tarjoajia, jotka kut-
suttaisiin tarjouskilpailuun.

Osallistumishakemukset tuli jättää 20.3.2020 klo 13.00 mennessä. 
Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jätti seitsemän (7) 
tarjoajaehdokasta: Fira Oy, Työyhteenliittymä WSP-Fixcel (Fixcel+WSP 
Suomi Oy), Flexator Oy, Arkta Rakennuskultti Oy, Rakennus- ja insi-
nööritoimisto Tricon Oy, Työyhteenliittymä Evälahdet (Rakennusliike 
Evälahti Uusimaa Oy+Rakennusliike Evälahti Oy) sekä YIT Suomi Oy. 
Hakemuksista selvitettiin, täyttävätkö hakemuksen jättäneet ehdokkaat 
niille asetetut soveltuvuusvaatimukset.
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Kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat täyttivät soveltu-
vuutta koskevat vaatimukset ja hankintayksikkö päätti ottaa Kuninkaan-
tammen peruskoulun ja päiväkodin SR-urakkaa koskevaan tarjouskil-
pailuun kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat.

Alustava tarjouspyyntö

Alustava tarjouspyyntö koski pyyntöä laatia kilpailuehdotus. Kilpailueh-
dotusten perusteella suoritettaisiin karsinta, jossa tarjouspyyntöasiakir-
joissa esitettyjen kriteerien perusteella voitaisiin valita 2-5 tarjoajaa jat-
koon.

Alustava tarjouspyyntö julkaistiin 27.3.2020. Alustavat tarjoukset tuli jät-
tää 25.5.2020 kello 13 mennessä. Määräaikaan mennessä alustavan 
tarjouksen jätti kuusi (6) tarjoajaa: Fira Oy, Työyhteenliittymä WSP-
Fixcel (Fixcel+WSP Suomi Oy), Flexator Oy, Arkta Rakennuskultti Oy, 
Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon Oy sekä Työyhteenliittymä Evä-
lahdet (Rakennusliike Evälahti Uusimaa Oy+Rakennusliike Evälahti 
Oy).

Alustavan tarjouspyynnön liitteenä olleen arviointitaulukon perusteella 
kilpailuohjelmassa ilmoitettu arviointityöryhmä arvioi tarjoajien kilpai-
luehdotukset. Arviointiperusteina olivat ehdotusten toiminnalliset omi-
naisuudet sekä kaupunkikuva ja arkkitehtuuri ja ne arvioitiin pistein 0-5. 
Kummastakin arviointikohdasta tuli saada vähintään puolet enimmäis-
pisteistä, jotta ehdotus voitiin hyväksyä.

Arviointityöryhmän laatiman pisteytyksen mukaan ehdotus King’s Oak 
W sai sekä toiminnallisista ominaisuuksista että kaupunkikuvasta ja 
arkkitehtuurista 1,25 pistettä, mikä on alle 50% osion enimmäispisteistä 
(5).

Arviointityöryhmä esitti saatujen alustavien tarjousten perusteella suljet-
tavaksi pois Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin SR-urakkaa 
koskevan tarjouskilpailun toisesta vaiheesta seuraavan nimimerkin tar-
joajan:

nimimerkki King’s Oak W

Arviointityöryhmän laatiman arvion mukaan viisi (5) toimitetuista kilpai-
luehdotuksista oli laadultaan sellaisia, että niiden kanssa voitiin jatkaa 
seuraavaan vaiheeseen eli tarjoajilta pyydettäisiin tarkennettu tarjous ja 
tarjoushinta.

Arviointityöryhmä esitti saatujen alustavien tarjousten perusteella valit-
taviksi Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin SR-urakkaa kos-
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kevan tarjouskilpailun toiseen vaiheeseen seuraavien viiden (5) nimi-
merkin tarjoajat:

nimimerkki Camelot 
nimimerkki Ekollon 
nimimerkki Hyrrä 
nimimerkki Kuninkaantammen Kylätalo 
nimimerkki Prinssin paletti

Markkinavuoropuheluissa mahdolliset tarjoajat olivat puoltaneet käytän-
töä, jonka mukaan tarjoajien anonyymiydestä luovutaan alustavan tar-
jousvaiheen jälkeen neuvottelumenettelyn mahdollistamiseksi. Käytän-
tö on kirjattu kilpailuohjelmaan.

Arviointityöryhmä päätti omalta osaltaan jatkaa ehdotusten käsittelyä 
käyttäen tarjoajien nimimerkkejä.  

Toiseen vaiheeseen valituille tarjoajille arviointityöryhmä laati kehity-
sehdotukset. Tarjoajien kanssa järjestettiin kahdenkeskiset neuvottelut, 
joissa tarjoajien suunnitelmaehdotukset ja niille laaditut kehitysehdo-
tukset käytiin yhdessä läpi. Neuvotteluihin osallistui tilaajan puolesta 
kaksi arviointityöryhmän edustajaa, jotka olivat sitoutuneet säilyttämään 
tarjoajien anonymiteetin muuhun arviointityöryhmään nähden koko ar-
vioinnin ajaksi. Neuvottelut käytiin 8-10.6.2020.

Lopullinen tarjouspyyntö

Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 18.6.2020. Laatutarjoukset tuli jättää 
12.10.2020 kello 13.00 mennessä ja hintatarjoukset 26.10.2020 kello 
13.00 mennessä. Määräaikaan mennessä lopullisen laatutarjouksen 
jätti neljä (4) siihen oikeutettua tarjoajaa.

Lopullisten tarjousten arviointiperusteina oli tarjouspyynnön mukaisesti 
laatu ja hinta, joista kummankin osuus oli yhtä suuri (50%).

Ennen hintatarjousten avaamista arviointityöryhmä laati ehdotuksista 
laatuarvioinnin. Arvioinnissa käytettiin tarjouspyynnön liitteenä ollutta 
arviointitaulukkoa, jossa kriteerit oli jaettu toiminnallisiin ominaisuuksiin 
(17%), kaupunkikuvaan ja arkkitehtuuriin (17%) sekä teknisiin ominai-
suuksiin ja elinkaarikestävyyteen (15%) ja ne arvioitiin pistein 0-5. Sekä 
toiminnallisista ominaisuuksista että kaupunkikuvasta ja arkkitehtuuris-
ta tuli saada vähintään puolet enimmäispisteistä, jotta ehdotus voitiin 
hyväksyä hintatarjouksen arviointiin.

Lopulliset tarjoukset saivat arviointityöryhmän laatuarvioinnin perusteel-
la toiminnallisista ominaisuuksistaan keskiarvoina 1,75- 3,75 pistettä, 
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kaupunkikuvasta ja arkkitehtuurista 1,50- 4,13 pistettä sekä teknisistä 
ominaisuuksista ja elinkaarikestävyydestä 2,60- 4,13 pistettä.

Arviointityöryhmän laatiman pisteytyksen mukaan kaksi (2) toimitetuista 
kilpailuehdotuksista ei laadultaan ollut sellaisia, että ne olisi voitu hy-
väksyä hintatarjousten arviointiin. Ehdotus Kuninkaantammen Kylätalo 
sai toiminnallisista ominaisuuksista 2,25 pistettä, mikä on alle 50% 
osion enimmäispisteistä. Ehdotus Hyrrä sai toiminnallisista ominai-
suuksista 1,75 pistettä ja kaupunkikuvasta ja arkkitehtuurista 1,50 pis-
tettä, jotka kumpikin ovat alle 50% osion enimmäispisteistä.

Arviointityöryhmä esitti saatujen alustavien tarjousten perusteella suljet-
tavaksi pois Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin SR-urakkaa 
koskevien hintatarjousten arvioinnista seuraavien nimimerkkien tarjoa-
jat:

nimimerkki Hyrrä  
nimimerkki Kuninkaantammen Kylätalo

Hintatarjousten arvioinnissa periaatteena oli, että alin hintatarjous sai 
viisi (5) pistettä ja muut tarjoajat alimman ja tarjoajan oman tarjouksen 
suhteessa kertaa viisi (5) pistettä.

Hintatarjousten perusteella tarjoajat saivat seuraavat pistemäärät: ni-
mimerkki Camelot 5 pistettä ja nimimerkki Ekollon 4,20 pistettä.

Kilpailun ratkaisu

Kun ehdotusten laatu- ja hintapisteet laskettiin yhteen, arviointiryhmä 
totesi, että korkeimmat pisteet sai nimimerkki Camelot. Arviointityöryh-
mä esitti tämän ehdotuksen tarjoajaa Arkta Rakennuskultti Oy:tä kilpai-
lun voittajaksi.

Nimimerkin Ekollon sekä nimimerkin Hyrrä tarjoajien antamat laatutar-
joukset arviointityöryhmä totesi hyväksyttäviksi arviointiin. Koska niiden 
tarjoajat toimittivat myös hintatarjouksen, arviointityöryhmä esitti niille 
kilpailuohjelmaan kirjattua 35 000 euron palkkiota. Nimimerkin Ekollon 
tarjoaja oli Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon Oy ja nimimerkin Hyr-
rä tarjoaja oli Fira Oy. Nimimerkin Kuninkaantammen Kylätalo tarjoaja 
ei toimittanut hintatarjousta.

Palkkion maksamisen perustetta koskevassa tarjouspyyntöasiakirjojen 
kirjauksessa oli epätarkkuutta. Tarjouspyyntöasiakirjoihin oli kirjattu, et-
tä kilpailun lopulliseen vaiheeseen valituille ja hyväksytyt lopullisen vai-
heen ehdotukset toimittajille maksetaan palkkio. Tästä syystä palkkio 
maksetaan myös nimimerkin Kuninkaantammen Kylätalo tarjoajalle. 
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Linjauksena on, että palkkio voidaan maksaa, jos tarjoajan lopullinen 
laatutarjous on hyväksytty arviointiin. Hintatarjouksen jättämistä ei edel-
lytetty. Nimimerkin Kuninkaantammen Kylätalo tarjoaja oli Flexator Oy.

Päätöksen SR-urakan toteuttajan valinnasta tekee tekninen johtaja sen 
jälkeen, kun Ryja on esittänyt hankesuunnitelmaa eteenpäin ja oikeut-
tanut Rya:n jatkamaan hankkeen valmistelua. 

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointipöytäkirja, kokonaisarviointi 201028
2 Arviointipöytäkirja, sanallinen laatuarviointi 201028
3 Arviointitaulukot
4 Suunnitelmat, alustavat tarjoukset
5 Suunnitelmat, lopulliset tarjoukset
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 25 §.

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
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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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

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 
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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.

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, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
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 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.

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
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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

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Sari Hilden
rakennetun omaisuuden hallin-
tapäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 05.11.2020.


