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30 §
Rakennus-, LVIJAK- ja sähköteknisten töiden kustannuslaskenta- ja 
-suunnittelijapalvelujen puitejärjestely 2020–2022, option käyttöö-
notto

HEL 2019-012085 T 02 08 02 00

Päätös

Tekninen johtaja käyttää kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaoston päätöksen 28.5.2020 § 78 (HEL 2019-
012085) mukaista option käyttöönotto-oikeutta ja jatkaa 23.6.2020 päi-
vättyä rakennus-, LVIJAK- ja sähköteknisten töiden kustannuslaskenta- 
ja -suunnittelupalvelujen puitesopimusta kaupunkiympäristön toimialan 
käyttöön entisin ehdoin kahdella (2) vuodella ajalle 1.6.2022–31.5.2024 
seuraavien yritysten kanssa:  

Osa-alue A: Kori 1: Rakennusteknisten töiden kustannuslaskentapalve-
lut: Helsingin kaupungin eteläisen ja keskisen suurpiirin rakennukset tai 
sr-rakennukset tai laajuudeltaan yli 3 000 brm2 rakennukset (rakennus 
kuuluu koriin 1 kun yksikin edellä mainituista ehdoista täyttyy).

1. NL-Rakennuslaskenta Oy

2. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

3. Granlund Oy

4. FMC Laskentapalvelut Oy

Osa-alue A: Kori 2: Rakennusteknisten töiden kustannuslaskentapalve-
lut: Koriin 1 kuulumattomat (≤ 3 000 brm2) rakennukset

1. FCG Finnish Consulting Group Oy 

2. NL-Rakennuslaskenta Oy

3. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

4. Granlund Oy

Osa-alue B: LVIJAK-teknisten töiden kustannuslaskentapalvelut

1. Granlund Oy

Osa-alue C: Sähköteknisten töiden kustannuslaskentapalvelut

1. Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy
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2. Granlund Oy

Alkuperäinen sopimus on voimassa 31.5.2022 saakka. Sopimuksessa 
on kahden (2) vuoden mittainen optiomahdollisuus. Sopimuksen 
enimmäiskesto on enintään neljä (4) vuotta; 2+2.

Optiokauden sopimus on ehdoiltaan alkuperäisen sopimuksen mukai-
nen. 

Kaupunkiympäristön toimialan hankinnan yhteenlasketun kokonaisar-
von arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 4 400 000 euroa. Em. 
summassa on huomioitu myös käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Päätöksen perustelut

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on solminut 23.6.2020 päivätyt määräai-
kaiset rakennus-, LVIJAK- ja sähköteknisten töiden kustannus-
laskenta- ja -suunnittelupalvelujen puitesopimukset 31.5.2022 saakka 
seuraavien yritysten kanssa:  

Osa-alue A: Kori 1: Rakennusteknisten töiden kustannuslaskentapalve-
lut: Helsingin kaupungin eteläisen ja keskisen suurpiirin rakennukset tai 
sr-rakennukset tai laajuudeltaan yli 3 000 brm2 rakennukset (rakennus 
kuuluu koriin 1 kun yksikin edellä mainituista ehdoista täyttyy).

1. NL-Rakennuslaskenta Oy

2. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

3. Granlund Consulting Oy

4. FMC Laskentapalvelut Oy

Osa-alue A: Kori 2: Rakennusteknisten töiden kustannuslaskentapalve-
lut: Koriin 1 kuulumattomat (≤ 3 000 brm2) rakennukset

1. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

2. NL-Rakennuslaskenta Oy

3. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

4. Granlund Consulting Oy

Osa-alue B: LVIJAK-teknisten töiden kustannuslaskentapalvelut

1. Granlund Consulting Oy
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Osa-alue C: Sähköteknisten töiden kustannuslaskentapalvelut

1. Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

2. Granlund Consulting Oy

Granlund Consulting Oy:n sopimus on sulautumisen johdosta siirretty 
Granlund Oy:lle teknisen johtajan päätöksellä 1.2.2021 § 46.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n sopimus on sulautumisen johdosta 
siirretty FCG Finnish Consulting Group Oy:lle teknisen johtajan päätök-
sellä 1.2.2021 § 47.

Sopimuksessa on kahden (2) vuoden mittainen optiomahdollisuus. So-
pimuksen enimmäiskesto on enintään neljä (4) vuotta; 2+2. Tilaajan on 
sopimuksen mukaan ilmoitettava optio-oikeuden käyttämisestä viimeis-
tään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Puitesopimus 
on toiminut hyvin, joten on kokonaistaloudellisesti edullisinta jatkaa so-
pimusta ottamalla optiokausi käyttöön.

Sopimuksen mukaan sopimustoimittajan on tullut toimittaa tilaajalle 
mahdollinen sopimushinnan tarkistusehdotus viimeistään viisi (5) kuu-
kautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Yritykset eivät ilmoittaneet, että ne tarkistaisivat hintojaan, joten sopi-
musta jatketaan muuten samoilla kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöksen 28.5.2020 § 78 ja 
23.6.2020 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

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Sopimustoimittajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kau-

punkiympäristölautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 30 §.

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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.
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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 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-

tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 

muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. 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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
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Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

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

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa 
maksu peritään riippumatta  asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kari Pudas
tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 11.02.2022.


