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22 §
Purunpoistolaitteistojen huolto- ja korjauspalvelujen puitejärjestely 
2019- 2021, 2. option käyttöönotto

HEL 2022-000430 T 02 08 02 00

Päätös

Tekninen johtaja käyttää päätöksensä 3.5.2019 § 75 (HEL 2019-
002354) mukaista option käyttöönotto-oikeutta ja jatkaa 6.6.2019 päi-
vättyä purunpoistolaitteistojen huolto- ja korjauspalvelujen puitesopi-
musta kaupunkiympäristön toimialan käyttöön entisin ehdoin yhdellä (1) 
vuodella ajalle 1.6.2022–31.5.2023 Suomen Turvalaitepalvelu Oy:n 
kanssa.  

Alkuperäinen sopimus oli voimassa 31.5.2021 saakka. Sopimuksessa 
on optiomahdollisuus, jolla sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden 
jälkeen kahdella (2) vuodella, yhdellä (1) vuodella kerrallaan. Sopimus-
ta on jatkettu teknisen johtajan päätöksellä 18.1.2021 § 13 (HEL 2021-
000369) yhdellä optiovuodella 31.5.2022 saakka. Sopimuksen enim-
mäiskesto on enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1.

2. optiovuoden sopimus on ehdoiltaan alkuperäisen sopimuksen mu-
kainen. 

Hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet (1+1 vuotta) mukaan lukien on 
2 000 000 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on solminut 6.6.2019 päivätyn määräai-
kaisen purunpoistolaitteistojen huolto- ja korjauspalveluja koskevan 
puitesopimuksen 31.5.2021 saakka Suomen Turvalaitepalvelu Oy:n 
kanssa.  

Hankinnan ennakoitu arvo on optiokaudet (1+1 vuotta) mukaan lukien 
on 2 000 000 euroa (alv 0 %). 

Alkuperäinen sopimus on voimassa 31.5.2021 saakka. Sopimuksessa 
on kahden (2) vuoden optiomahdollisuus, yhdeksi (1) vuodeksi kerral-
laan. Sopimusta on jatkettu teknisen johtajan päätöksellä 18.1.2021 § 
13 (HEL 2021-000369) yhdellä optiovuodella 31.5.2022 saakka. Sopi-
muksen enimmäiskesto on enintään neljä (4) vuotta, 2+1+1. Tilaajan 
on sopimuksen mukaan ilmoitettava optio-oikeuden käyttämisestä vii-
meistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Puiteso-
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pimus on toiminut hyvin, joten on kokonaistaloudellisesti edullisinta jat-
kaa sopimusta ottamalla 2. optiovuosi käyttöön. 

Sopimuksen mukaan sopimustoimittajien ei ole mahdollista tarkistaa 
hintojaan 2. optiokauden käyttöönoton yhteydessä, joten sopimusta jat-
ketaan samoilla teknisen johtajan päätöksen 3.5.2019 § 75 (HEL 2019-
002354) ja 6.6.2019 päivätyn sopimuksen mukaisilla sopimusehdoilla 
ja hinnoilla.

Toimivalta

Viranhaltijan toimivalta Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan 
toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet 
ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ot-
tamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäris-
tölautakunnan päätöksen 11.5.2021 § 248 mukaan teknisellä johtajalla 
on hankintavaltuudet päättää optioista (hankintalain 41 §:n 2 mom.) il-
man eurorajaa. Tekninen johtaja on näin ollen toimivaltainen päättä-
mään hankinnasta.

Lisätiedot
Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi
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.


