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6 §
Tuusulanväylän Kt 45 vaihtopysäkit Yhdyskunnantien kohdalla, ura-
koitsijan valinta, Kreate Oy, 830 900 euroa (alv. 0 %)

HEL 2018-001522 T 02 08 03 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti allekirjoittaa sopimuksen Tuusulanväylän vaihto-
pysäkkien rakennusurakasta Yhdyskunnantien kohdalla tarjoushinnal-
taan halvimman tarjouksen tehneen Kreate Oy:n kanssa, arvoltaan 
830 900 euroa (alv. 0 %). 

Toimialajohtaja oikeuttaa liikenne- ja katusuunnittelupäällikön teke-
mään kaupungin maksuosuutta vastaavan tilauksen urakoitsijalle.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin väliseen to-
teuttamissopimukseen Kt 45 Tuusulanväylän parantamisesta rakenta-
malla Yhdyskunnantien vaihtopysäkit (Yleisten töiden lautakunta 
16.5.2017 § 204, HEL 2017-004474). Kaupunki on sopinut Liikennevi-
raston kanssa, että Liikennevirasto kilpailuttaa ja rakennuttaa yhteis-
hankkeessa myös kaupungin omistukseen tulevat jalankulkuväylät, tu-
kimuurit, meluntorjunnan sekä kunnallistekniikan. Rakennusurakka on 
kilpailutettu hankintarenkaana. 

Kaupunki on sitoutunut tiesuunnitelman käsittelyn yhteydessä 
1,03 milj. euron kustannusosuuteen. Tämä on sisältänyt myös Yhdys-
kunnantien ja Vanhan Tuusulantien bussipysäkkien muutostyöt, jotka 
on toteutettu 2015. Kaupungin talousarviossa on jo aikaisemmin varau-
duttu hankkeessa 600 000 euron kustannuksiin. Liikenneviraston ja 
kaupungin maksuosuuksien kokonaissumma urakkasopimuksessa on 
3 877 300 euroa (alv. 0 %), josta kaupungin maksuosuus on 
830 900 euroa.

Yleistä rakennuskohteesta

Tuusulanväylän varteen rakennetaan uudet bussipysäkit, joilta on ja-
lankulkuyhteys Yhdyskunnantien ja Vanhan Tuusulantien bussipysä-
keille ja mm. Torpparinmäen asuinalueelle ja Tuomarinkylän kartanon 
ulkoilualueelle. Yhdyskunnantielle ja Vanhalle Tuusulantielle rakennet-
tiin aikaisemmin katuverkon pysäkit runkolinjaa 560 varten, joka aloitti 
liikennöinnin 10.8.2015 Vuosaaren ja Myyrmäen välillä.

Toteutuksen lähtökohtana on Tuusulanväylän parantaminen rakenta-
malla Yhdyskunnantien vaihtopysäkit, tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman 
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käsittelyn yhteydessä 9.6.2014 kaupunki on sitoutunut osallistumaan 
kustannuksiin kustannusarvion ja kustannusjakoesityksen mukaisesti. 
Kaupunginhallitus on kiirehtinyt pysäkkien rakentamista antaessaan 
vuosittain lausunnot Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liiken-
teen suunnitelmasta. 

Molemmat osapuolet rahoittavat omistukseensa tulevat rakenteet. Ra-
kennustyöhön liittyvät palveluhankinnat (rakennuttaminen, valvonta, 
turvallisuuskoordinaattori, työnaikainen suunnittelu, viestintä) rahoite-
taan omistusten suhteessa. Valtion maksuosuus näistä kustannuksista 
on 80,6 % ja kaupungin maksuosuus 19,4 %.

Työt on tarkoitus aloittaa 3/2018 ja ne valmistuvat urakkasopimusluon-
noksen mukaisesti 6/2019.

Tarjouspyyntömenettely

Urakan hankinnasta jätettiin 4.1.2018 avoimeen hankintamenettelyyn 
perustuva hankintailmoitus sähköisessä tietokannassa www.hankintail-
moitukset.fi.

Hankintaa ei voi jakaa osiin, koska työalueen laajuus on suppea ja ko-
konaisarvo melko alhainen. Tällöin urakan jakaminen lisäisi riskiä tar-
jousten määrän vähenemiseen ja riskien hinnoittelu korottaisi tarjous-
hintoja. Hankinnan arvo on sopiva pienille ja keskisuurille yrityksille.

Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudelli-
sesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti 
edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamat tarjoajan soveltu-
vuutta koskevat vaatimukset täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin.

Tarjouskilpailussa saatiin kahdeksan tarjousta.

Urakkatarjoukset

Liikennevirasto on saanut seuraavat pyytämänsä tarjouspyynnön mu-
kaiset urakkatarjoukset (tarjoushinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomi-
na):

Sij. Tarjoaja euroa (alv. 0 %)
1. Kreate Oy 3 877 300,00
2. EKT Infra Oy 4 421 500,00
3. TerraWise Oy 4 481 963,50
4. Graniittirakennus Kallio Oy 4 587 000,00
5. Pohjola Rakennus Group PRG Oy 4 590 000,00
6. TYL Tuusis 5 147 105,00
7. NCC Suomi Oy 5 612 000,00
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8. Destia Oy 5 769 180,00

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 03 Yhteishankkeet Lii-
kenneviraston kanssa/Kh:n käytettäväksi. Kaupunginhallitus on 
12.2.2018 hyväksynyt kohteelle vuonna 2017 käyttämättä jääneen 
määrärahan 600 000 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2018. Tämän ylit-
tävän osuuden toimiala tulee esittämään vuoden 2019 talousarvioon.

Lisätiedot
Jukka-Pekka Tarkkala, projektinjohtaja, puhelin: 310 37302

jukka.tarkkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintailmoitus 20180104
2 Tarjouspyyntö 20180103
3 Tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunkiympäristölautakunta



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (9)
Kaupunkiympäristön toimiala

14.02.2018

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 6 §.

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 vastaa-
nottajan 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:

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

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 vastaa-
nottajan 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 seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 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
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

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 tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
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vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Mikko Aho
kaupunkiympäristön toimiala-
johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.02.2018.


