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43 §
Rakenne- ja kallioteknisen yleissuunnittelun puitejärjestely 2019-
2021 (2021-2023)

HEL 2019-005996 T 02 08 02 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti tehdä kaupunkiympäristön toimialan käyttöön tu-
levat rakenne- ja kallioteknisen yleissuunnittelun puitesopimukset seu-
raavien kolmen (3) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
tehneen yrityksen kanssa:

1. Pöyry Finland Oy
2. Sitowise Oy
3. Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Puitesopimukset tulevat voimaan aikaisintaan 1.11.2019, ja kun sopi-
mus on allekirjoitettu. Sopijapuolia sitova sopimus syntyy vasta, kun 
molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimukset 
allekirjoitetaan aikaisintaan, kun hankintalain mukainen odotusaika on 
kulunut ja hankintapäätös on lainvoimainen. Puitesopimukset päättyvät 
31.10.2021 tai mahdollisen optiokauden jälkeen 31.10.2023. 

Sopimusta voidaan jatkaa perussopimuskauden jälkeen yhdellä kah-
den vuoden pituisella optiokaudella. Optiokauden käyttöönotosta päät-
tää kaupunkiympäristön toimiala puitesopimuksen ehtojen mukaisesti. 

Hankintojen arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella 
on noin 1 500 000 euroa. Edellä mainitussa summassa on huomioitu 
myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta. 

Sopimuskaudella toimeksiannot tilataan ensisijaisesti puitejärjestelyä 
koskevan hankintapäätöksen mukaisesti kokonaistaloudellisen edulli-
suuden mukaisessa järjestyksessä ensimmäisenä olevalta sopimus-
konsultilta siten, kun tarjouspyynnön liitteenä olleessa sopimusluon-
noksen ehdoissa on tarkemmin kuvattu.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tarjous-
pyyntöihin HEL 2019-005996. Hankinta on toteutettu hankintalain mu-
kaisella avoimella menettelyllä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä 
palveluhankinta.
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Hankinnasta on julkaisu EU-hankintailmoitukset 28.6 ja korjausilmoitus 
22.8.2019 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoi-
tukset.fi. Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjouspalvelu.fi –toimittaja-
portaalin ko. tarjousta koskeva Internet-osoite, josta tarjouspyyntöasia-
kirjat olivat sähköisesti saatavissa.

Tarjoajilla on ollut mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liitty-
vistä asioista lisäkysymyksiä 14.8.2019 mennessä. Hankintaa koske-
viin kysymyksiin vastattiin 21.8.2019 tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Lisä-
tietokysymyksille varattiin vielä lisäaikaa 28.8.2019, mutta uusia kysy-
myksiä ei enää esitetty.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 23.9.2019 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoa-
jat: 

 A-Insinöörit Civil Oy
 Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
 Pöyry Finland Oy
 Sitowise Oy
 Sweco Rakennetekniikka Oy
 WSP Finland Oy

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoituk-
selliseen ja taloudelliseen tilanteeseen sekä tekniseen suorituskykyyn 
ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset sekä niiden täyttymi-
sen varmistamiseksi vaaditut selvitykset.

Kaikki tarjoukset täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Vähimmäisvaatimukset

Ammatillisena pätevyytenä vaadittiin nimettäväksi kaksi (2) vastuuhen-
kilöä, joista toisen oli oltava kalliotekniikan ja toisen rakennetekniikan 
osaaja. Molemmilla vastuuhenkilöillä tuli olla 10 vuoden kokemus puite-
järjestelyyn kuuluvien töiden johtamisesta ja suunnittelusta, sekä eri-
koisalansa vaativa tai poikkeuksellisen vaativa vaativuusluokan päte-
vyys (MRL 120 e § ja YM ohje YM2/601/2015). 

Lisäksi vaadittiin nimettävän kymmenen (10) muuta suunnitteluhenkilöä 
eri osaamisalueilta hankinnan sisällön mukaisesti. Muista suunnittelu-
henkilöistä tuli nimetä vähintään yksi henkilö kuhunkin seuraavaan 
osaamisalueeseen: rakennetekniikka, kalliotekniikka, talotekniikka, ark-
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kitehtisuunnittelu, palo- ja pelastustekninen suunnittelu, liikennesuun-
nittelu sekä kustannuslaskenta.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppaneiden valinta

Valintaperusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellinen edullisuus, hinnan 
painoarvon ollessa 30 % ja laadun 70 %. 

Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitiin tarjouspyynnön liitteessä 3 
Tarjousten arviointi ja vertailu ilmoitetun mukaisesti.

Laatutekijöiden arviointikriteerit ovat vastuuhenkilöiden ja muun suun-
nitteluhenkilöstön henkilöreferenssit palveluryhmän alaisista töistä 
(painoarvo 40 %), kokemus ja koulutus (painoarvo 30 %) vähimmäis-
vaatimukset ylittävin osin. Referenssejä on arvioitu henkilötietolomak-
keella ilmoitettujen referenssitöiden perusteella.

Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä.

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 
(Kylk 15.5.2018 § 243) mukaan toimialajohtajalla on hankintavaltuudet 
enintään 3 000 000 euron suuruisiin hankintoihin. Toimialajohtaja on 
näin ollen toimivaltainen hyväksymään Pöyry Finland Oy:n, Sitowise 
Oy:n ja Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd:n tarjoukset.

Lisätiedot
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Eija Kivilaakso, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi
Tuija Linden, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 37405

tuija.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjousvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupun-

kiympäristölautakunta
Liite 1

Tiedoksi

MAKA/Myle/Juvonen, Kivilaakso
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 43 §.

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:

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 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 seuraava:

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

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

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 
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valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

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 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9 (10)
Kaupunkiympäristön toimiala

16.10.2019

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 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

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, 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 16.10.2019.


