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24 §
Kadunrakentamisen puitejärjestelyyn 2022-2023, keskisuuret urakat 
(2), perustuvan tilauksen Paciuksenkatu, Siltasairaalan liittymä siir-
täminen liiketoiminnan siirron johdosta GRK Infra Oyj:ltä GRK 
Suomi Oy:lle

HEL 2021-014635 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö hyväksyi Kadunrakentamisen puitejärjestelyyn 2022-
2023, keskisuuret urakat (2), perustuvan tilauksen (7740006562) 
Paciuksenkatu, Siltasairaalan liittymä siirron GRK Infra Oyj:ltä (Y-
tunnus 0533768) GRK Suomi Oy:lle (Y-tunnus 2810844) niiden liike-
toiminnan siirron johdosta.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala kilpailutti puitejärjestelyn 21.9.2021 päivä-
tyllä tarjouspyynnöllä. Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on teh-
nyt hankintapäätöksen 13.1.2022 § 7.

Kaupunkiympäristön toimiala on solminut 24.2.2022 päivätyn Kadunra-
kentamisen puitejärjestely 2022-2023, keskisuuret urakat (2), sopimuk-
sen GRK Infra Oy:n kanssa. 

Kaupunkiympäristön toimiala kilpailutti Kadunrakentamisen keskisuuret 
työt 2022-2023 puitejärjestelyn sisäisen kevennetyn kilpailutuksen 
23.3.2022 päivätyllä tarjouspyynnöllä. Yksikön päällikkö on tehnyt han-
kintapäätöksen 14.4.2022 § 6 (HEL 2022-003716).

GRK Suomi Oy (2810844-3) on ilmoittanut tiedotteella 13.9.2022, että 
GRK Infra Oyj:n infrarakentamisen liiketoiminta siirretään yhtiöön GRK 
Suomi Oy 1.10.2022. GRK Suomi Oy:n ilmoituksen mukaan liiketoi-
minnan siirrolla ei ole vaikutuksia asiakassuhteisiin, sopimuksiin, henki-
löstöön tai omistukseen.

Urakoitsijan ilmoituksen mukaan 1.10.2022 alkaen GRK Suomi Oy vas-
taa tästä urakkasopimuksesta. 

Saatujen selvitysten perusteella GRK Suomi Oy täyttää tarjouspyyn-
nössä urakoitsijaksi valitulle yritykselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Toimialajohtaja on päättänyt 30.9.2022 Kadunrakentamisen puitejärjes-
tely 2022-2023, keskisuuret urakat (2) -koskevan sopimuksen (HEL 
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2021-014635) siirron GRK Infra Oyj:ltä (Y-tunnus 0533768) GRK Suo-
mi Oy:lle (Y-tunnus 2810844).

Kaupunkiympäristön toimiala on solminut 3.10.2022 päivätyn Muutos 
sopimukseen Kadunrakentamisen puitejärjestely 2022-2023, keskisuu-
ret urakat, sopimuksen GRK Suomi Oy:n kanssa.

Hankintalain 136 §:n 2 momentin mukaan hankintasopimukseen ja pui-
tejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, 
jos alkuperäisen sopimuskumppanin asema siirtyy yhtiön rakennejär-
jestelyjen, yritysostojen, sulautumisten ja määräysvallan muutosten 
seurauksena kokonaan tai osittain toiselle toimittajalle, joka täyttää alun 
perin vahvistetut laadulliset soveltuvuusvaatimukset edellyttäen, ettei 
tästä aiheudu muita olennaisia muutoksia sopimukseen eikä tällä pyritä 
kiertämään hankintalain soveltamista.

Viranhaltijan 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 
(11.5.2021 § 248) mukaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista annetun lain (1397/2016) 136 §:n mukaisissa sopimusmuu-
toksissa hankintavaltuus määräytyy sopimusmuutosten yhteenlasketun 
arvon perusteella, eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mu-
kaisesti. Yksikön päällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään so-
pimusmuutoksesta.

Lisätiedot
Juuso Luoto, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39954

juuso.luoto(a)hel.fi
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