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Päätös, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman elikeino-
vaikutusten arviointi, Kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2018-007016 T 02 08 02 00

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti tilata VTT:n 2.8.2018 tarjouksen mukaisesti Hii-
lineutraali Helsinki 2035- toimenpideohjelman elinkeinovaikutusten ar-
vioinnin hankinnan hintaan 45 000 euroa + alv (55 800,00 sis. alv 24 
%). Kustannukset maksetaan 2835105001 Hiilineutraali Helsinki. 

Päätöksen perustelut

Ympäristöpalvelut on lähettänyt 18.6..2018 tarjouspyynnön kuudelle 
toimittajalle (WSP Finland, Ramboll, VTT, Owal Group, FCG ja Gaia 
Consulting Ltd) Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman elin-
keinovaikutusten arvioinnista.

Työssä esitetään perusteltu arvio HNH-toimenpideohjelman elinkeino-
vaikutusten kohdentumisesta ja suunnasta.Työssä tunnistetaan ne toi-
menpiteet, joiden voidaan ennakoida tuottavan erilaisia elinkeinovaiku-
tuksia, ja arvioidaan saatavissa olevan tiedon perusteella vaikutusten 
sisältöä ja mittakaavaa johdonmukaisen kysymyksenasettelun tai viite-
kehyksen avulla. Työssä esitetään ehdotus indikaattoreista, joilla HNH 
-toimenpideohjelman elinkeinovaikutuksia voidaan tarkoituksenmukai-
sella tavalla seurata - esimerkiksi ns. smart&clean -työpaikkojen kehi-
tys. Ohjelman seurantaan soveltuvia indikaattoreita ja niiden nykytasoa 
käsitellään toteuttajan ja tilaajan yhteistyönä. Työssä tehdään yritys-
haastatteluita, joilla syvennetään tiettyjen, elinkeinovaikutuksiltaan eri-
tyisen merkittävien, teemojen käsittelyä sekä tehdään yhteenveto saa-
duista lausunnoista. 

Selvityksen tulisi tarjouspyynnön liitteenä olevan hankinnan kohteen 
kuvauksen aikataulun mukaisesti valmistua syyskuun loppuun mennes-
sä. Tarjoukset saatiin VTT:ltä, Gaialta ja Owal Groupilta. Kaikki saapu-
neet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Gaia tarjoaa 18.7. päivätyssä tarjouksessa selvityksen hintaan 38 
000,00 euroa + alv (47 120,00 euroa sis. alv 24 %).
VTT tarjoaa 31.8.2017 päivätyssä tarjouksessa selvityksen hintaan 45 
000,00 euroa + alv (55 800,00 euroa sis. alv 24 %).
Owal Group tarjoaa 4.9.2017 saapuneessa tarjouksessa selvityksen 
hintaan 33 300,00 euroa + alv (41 292,00 euroa sis. alv 24 %).
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VTT:n tarjous sai tarjouspyynnössä kuvatussa kilpailutuksessa käyte-
tyillä vertailuperusteilla korkeimmat vertailupisteet. Hankinta alittaa 
hankintalain mukaisen hankintojen kilpailuttamisrajan, mutta tilaus on 
kilpailutettu hankintalakia soveltaen.
Selvityksen tulisi tarjouspyynnön liitteenä olevan hankinnan kohteen 
kuvauksen aikataulun mukaisesti valmistua syyskuun loppuun mennes-
sä. Tarjoukset saatiin VTT:ltä, Gaialta ja Owal Groupilta. Kaikki saapu-
neet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Gaia tarjoaa 18.7. päivätyssä tarjouksessa selvityksen hintaan 38 
000,00 euroa + alv (47 120,00 euroa sis. alv 24 %).
VTT tarjoaa 31.8.2017 päivätyssä tarjouksessa selvityksen hintaan 45 
000,00 euroa + alv (55 800,00 euroa sis. alv 24 %).
Owal Group tarjoaa 4.9.2017 saapuneessa tarjouksessa selvityksen 
hintaan 33 300,00 euroa + alv (41 292,00 euroa sis. alv 24 %).

VTT:n tarjous sai tarjouspyynnössä kuvatussa kilpailutuksessa käyte-
tyillä vertailuperusteilla korkeimmat vertailupisteet. Hankinta alittaa 
hankintalain mukaisen hankintojen kilpailuttamisrajan, mutta tilaus on 
kilpailutettu hankintalakia soveltaen.

Lisätiedot
Mira Jarkko, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64317

mira.jarkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_päätös
2 HNH 2035_Tarjous_ Owal Group
3 Tarjous Gaia Consulting - Helsingin kaupunki - Hiilineutraali Helsinki 

2035 elinkeinovaikutukset
4 HNH tarjous_VTT

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunkiympä-
ristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Gaia Consulting Oy Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, pienhankinnat, kaupunkiym-
päristölautakunta

Owal Group Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, pienhankinnat, kaupunkiym-
päristölautakunta

VTT Muutoksenhaku hankintapäätök-
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seen, pienhankinnat, kaupunkiym-
päristölautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 16 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen 
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää 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:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700
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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.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.
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Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon vii-
meistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja koti-
kunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus-
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tajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 
nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toi-
mittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai 
asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää 
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan 
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija 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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8 (8)
Kaupunkiympäristön toimiala
Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

25.09.2018

Asiakkuusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58230 Sörnäistenkatu 1 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

Pekka Henttonen
asiakkuusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 26.09.2018.


