
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Yleiset alueet -palvelu 04.07.2022
Alueellinen rakennuttaminen -yksikkö
Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58224 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

17 §
Hankinnan keskeyttäminen, Saukonkanavan rakentaminen, 2. vaihe, 
kokonaisurakka

HEL 2022-007070 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti keskeyttää Saukonkanavan rakentaminen, 2. 
vaiheen hankinnan tarjouspyynnön virheellisyyden vuoksi.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki julkaisi EU-hankintailmoituksen tarjouspalvelu Hil-
massa 27.5.2022. Tarjousten saavuttua 29.6.2022 ilmeni, että tarjous-
pyynnössä oli virhe. Tarjouspyyntöaineistoon sisältyneestä sidottujen 
määrien yksikköhintaluettelosta puuttui rivejä. Tämän vuoksi kaikille 
urakkaohjelmassa mainituille ja urakassa käytettäville sidotuille yksi-
köille ei saatu hintaa.

Hankinta voidaan hankintalain 125 §:n mukaan keskeyttää vain to-
dellisesta ja perustelusta syystä. Hankinnan keskeyttämiselle on han-
kintalaissa tarkoitettu perusteltu syy.

Tarjouspyynnön virheellinen sidottujen määrien yksikköhintaluettelo 
korjataan ja Saukonkanavan rakentamisen 2. vaiheen hankinta käyn-
nistetään uudelleen mahdollisimman pian.

Tarjousasiakirjat pidetään salassa asiakirjojen julkisuudesta anne-tun 
lain 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella aina siihen saakka, kun-
nes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisunsa uudessa hankintamenette-
lyssä tai päättänyt luopua hankinnasta.

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 kaikilla kaupunkiympäristön toimialan 
viranhaltijoilla, joilla on hankintavaltuus, on oikeus keskeyttää hankinta 
hankinnan arvosta riippumatta. Näin ollen alueellinen rakennuttaminen 
yksikön päällikkö on oikeutettu päättämään hankinnan keskeytyksestä. 
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