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9 §
Leikkipuisto Hillerin peruskorjaus 2022, hankinta

HEL 2022-004047 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö hyväksyi Recset Oy:n tarjouksen kokonaistaloudelli-
sesti edullisimpana ja päätti, että Recset Oy:n kanssa tehdään leikki-
puisto Hillerin peruskorjaus 2022 koskeva hankintasopimus. Hankinnan 
arvo on 817 000 euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. Hankin-
tasopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun 
osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen 
sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Hankinnan kohteena on leikkipuisto Hillerin peruskorjausurakka. Urak-
ka sisältää mm. nykyisen betonimuurin ja kahluualtaan sekä nykyisten 
pintojen ja rakenteiden purkutöitä, käytävien, portaiden, aitojen ja pinto-
jen rakennus- ja kunnostustöitä sekä viherrakennustöitä. Kohteeseen 
asennetaan uusia kalusteita ja varusteita sekä uusitaan puiston valais-
tusta suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi kartoitetaan ja parannetaan 
puiston sadevesijärjestelmää.

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 
21.03.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2022-004047. Hankinta on 
toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Kyseessä on kan-
sallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka. 

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 21.03.2022 säh-
köisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Han-
kintailmoituksessa ilmoitettiin tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin ko. 
tarjouspyyntöä koskeva Internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat 
olivat sähköisesti saatavissa.

Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi kokonaistaloudellisesti edulli-
simman tarjouksen tehnyt tarjoaja.

Saadut tarjoukset
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Määräaikaan 19.04.2022 klo 13:00 mennessä tarjouksen jättivät seu-
raavat tarjoajat:

Recset Oy
Tieluiska Oy
VRJ Etelä-Suomi Oy

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Kustannukset

Suunnittelijan laatima kustannusarvio urakasta on 543 786 euroa 
(alv 0 %), jonka nyt saatu halvin tarjous ylittää noin 50 %. Kustannusyli-
tys on käyty läpi hankkeiden rahoituksesta vastaavan toiminnanohjau-
syksikön kanssa ja hanke on päätetty käynnistää kustannusarvioylityk-
sestä huolimatta.

Työ rahoitetaan talousarviokohdasta 8 04 01 01 uudet puistot ja puisto-
jen peruskorjaukset.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoituk-
selliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja 
ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset sekä niiden täyttymisen 
varmistamiseksi vaaditut selvitykset.

Kaikki tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön 
mukaisesti ja täyttävät tarjouksessaan ilmoittamiensa tietojen mukaan 
asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäis-
vaatimukset.

Kaikki tarjoukset täyttävät tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaa-
timukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjouspyynnössä on määritelty tarjousten valintaperusteet. Kokonais-
taloudellista edullisuutta vertaillaan halvimman hinnan perusteella.

Tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tar-
jouksen teki Recset Oy.
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Sopimuskumppaniksi hyväksytyn osalta on tarkastettu Helsingin kau-
pungin harmaan talouden torjuntaohjeen mukaiset selvitykset.

Hankintasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. 

Työn tulee valmistua 30.11.2022 mennessä. 

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 
(Kylk 11.5.2021 § 248) mukaan alueellisen rakennuttamisen yksikön 
päälliköllä on hankintavaltuudet enintään 1 000 000 euron suuruisiin 
hankintoihin. Alueellisen rakennuttamisen yksikön päällikkö on näin ol-
len toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Lisätiedot
Sari Niinivirta-Mamonoff, projektipäällikkö, puhelin: 310 28541

sari.niinivirta-mamonoff(a)hel.fi
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