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Töhryjen ja luvattomien ilmoitusten poisto sekä pintojen suojaus, 
hankinnan väliaikainen järjestäminen, DH-Pesut Oy ja HP-Pesu Oy, 
enintään 300 000 euroa (alv 0 %)
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R-03963-6415987–6100, R-03964-6415991–6100, R-03967-6415997–6100, R-03968-6415999–6100, R-03969-
6416001–6100, R-03970-6416003–6100, R-03974-6416011–6100, R-03973-6416009–6100, R-03972-6416007–
6100, R-03971-6416005–6100, R-03975-6416013–6100

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa HKR-Rakennuttajan teke-
mään DH-Pesut Oy:n ja HP-Pesu Oy:n kanssa sopimukset töhryjen ja 
luvattomien ilmoitusten poiston sekä pintojen suojauksen hankinnasta 
väliaikaisella järjestelyllä.

DH-Pesut Oy:ltä ja HP-Pesu Oy:ltä tilattavan palvelun arvo on kummal-
takin yritykseltä enintään 150 000 euroa arvonlisäverottomana eli yh-
teensä enintään 300 000 euroa arvonlisäverottomana.

Kysymys on hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä (hankintalaki 93 
§) ja sopimus tehdään ehdoin, että se purkautuu välittömin vaikutuksin 
kun uudesta kilpailutuksesta tehty päätös on lainvoimainen, ellei se ole 
sitä ennen muusta syystä päättynyt.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta teki töhryjen ja luvattomien ilmoitusten
poistoa sekä pintojen suojausta koskevat hankintapäätöksen 
11.11.2014 § 430 ja hankintaoikaisua koskevan päätöksen 16.12.2014 
§ 499. Markkinaoikeus kumosi yleisten töiden lautakunnan tekemät 
päätökset 14.8.2015 (554/15).

Yleisten töiden lautakunta päätti 13.10.2015 § 438 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemään töhryjen ja luvattomien ilmoitusten poistoon sekä 
pintojen suojaukseen liittyvät sopimukset alkuperäisestä sopimuskau-
desta 1.1.2015- 31.12.2016 jäljellä olevaksi ajaksi DH-Pesut Oy:n (han-
kinnan osa 1) ja HP-Pesu Oy:n kanssa (hankinnan osa 2).

Päätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen ja hankinta keskeytettiin 
yleisten töiden lautakunnan päätöksellä 8.12.2015 § 516.

Kysymys on hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä (hankintalaki 93 
§) ja sopimus tehdään ehdoin, että se purkautuu välittömin vaikutuksin 
kun uudesta kilpailutuksesta tehty päätös on lainvoimainen, ellei se ole 
sitä ennen muusta syystä päättynyt.
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Töhryjen ja luvattomien ilmoitusten poiston sekä pintojen suojauksen 
hankinnan väliaikaisen järjestämisen sopimuskausi alkaa 14.12.2015 ja 
kestää siihen asti kunnes uudesta kilpailutuksesta tehty päätös on lain-
voimainen, kuitenkin kauintaan 15.6.2016 asti.

Hankintalain 93 §:n mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkina-
oikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti tilaa-
malla sen hankintamenettelyyn osallistuneelta tai aiemmalta toimittajal-
ta, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden 
käsittelyn ja uuden tarjouskilpailun toteuttamisen ajaksi.

Töhryjen poistaminen rakennuksista on ehdottoman välttämätöntä jat-
kuvana toimintana. Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 3 §:n 
mukaan töhryt rakennuksen julkisivuista on poistettava niin pian kuin se 
on teknisesti mahdollista. Kysymys on ympäristön ja julkisivujen siistey-
destä huolehtimisesta, joka on maankäyttö- ja rakennuslain sekä sen 
nojalla annettujen alemman asteisten oikeussääntöjen mukaan hankin-
tayksikölle kuuluva velvollisuus (markkinaoikeuden ratkaisun peruste-
lut, Dnro 228/08/JH, 3.3.2009).

Aikaisempien väliaikaista hankintaa koskevien päätösten (tulosryhmän 
johtaja 16.12.2014 § 20, 11.2.2015 § 3 ja 11.2.2015 § 4 sekä kaupungi-
ninsinööri 7.10.2015 § 7) arvo yhteensä on 600 000 euroa (alv 0 %) ja 
tämän päätöksen kanssa yhteensä 900 000 euroa (alv 0 %).

Aikaisempien päätösten perusteella tehtyjen toteutuneiden tilauksien 
arvo on tällä hetkellä yhteensä noin 400 000 euroa (alv 0 %).

HKR-Rakennuttaja aloittaa uuden tarjouskilpailun valmistelun. Tarjous-
kilpailu järjestetään EU:n kynnysarvot ylittävänä hankintana.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Jukka Forsman

Lisätiedot
Jukka Forsman, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi

Liitteet

1 DH-Pesut Oyn tarjous 25.11.2015.jpeg
2 HP-Pesu Oyn tarjous 25.11.2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet
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