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Jäsenet

Laitinen, Timo puheenjohtaja
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etänä
Sundell, Nina jäsen

etänä
Taskila, Vellu Jäsen

etänä
saapui 16:24, poissa: 22-25 §:t

Mikkolainen, Kalle varajäsen
saapui 16:05, poissa: 22 §

Muut

Martiskainen, Timo toimitusjohtaja
esittelijä

Aherva, Sami yksikönjohtaja
asiantuntija

Haapaniemi, Kari yksikönjohtaja
asiantuntija

Dickman, Tanja hankintalakimies
asiantuntija

Seikkula, Päivi viestintäpäällikkö
tiedottaja
etänä

Eskelinen, Eero-Pekka hallintolakimies
pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Timo Laitinen 22-32 §:t

Esittelijät

Timo Laitinen puheenjohtaja
22 §, 30-32 §:t

Timo Martiskainen toimitusjohtaja
23-29 §:t



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2023
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

01.03.2023

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

Pöytäkirjanpitäjä

Eero-Pekka Eskelinen hallintolakimies
22-32 §:t



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2023
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

01.03.2023

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

§ Asia

22 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

23 Asia/2 Monitoimikoneiden hankinta (TRE 6 t)

24 Asia/3 Lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen, LPK Longinojan maanra-
kennustyöt

25 Asia/4 Pienet LVIS-työt, puitejärjestely 1.4.2023 – 31.3.2025

26 Asia/5 Puusepänteollisuuden levyt sekä liikennemerkkivaneri, puitejärjestely 
1.4.2023- 31.3.2025

27 Asia/6 Rakennustelinetyöt, puitejärjestely 1.4.2023 – 31.3.2025

28 Asia/7 Sisustus- ja saneeraustyöt, puitejärjestely 1.4.2023 – 31.3.2025

29 Asia/8 Staran aitatyöurakat, puitejärjestely 1.4.2023 - 31.3.2024 sekä optio-
kausi 1.4.2024 - 31.3.2025

30 Asia/9 Toimitusjohtajan tilannekatsaus

31 Asia/10 Staran riskienhallinnan seuraaminen

32 Asia/11 Ilmoitusasiat
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§ 22
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Nina Sundellin 
ja Markus Kühnin.

Esittelijä
puheenjohtaja
Timo Laitinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Timo Laitinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 23
Monitoimikoneiden hankinta (TRE 6 t)

HEL 2022-014976 T 02 08 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä Wihuri Oy:n 
tarjouksen jäljempänä mainituin perustein, ja oikeuttaa Staran toimitus-
johtajan tilaamaan yhdeksän (9) Lundberg 6255 monitoimikonetta va-
rusteineen Lännen Tractors Oy:n tarjouksen 25.1.2023 mukaisesti. 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan tilaamaan li-
sätilauksena enintään kolme (3) Lundberg 6255 monitoimikonetta, jotka 
Staran logistiikkaosasto vuokraa Helsingin kaupungin omistamille yh-
tiöille ja toimialoille. 

Yhdeksän (9) monitoimikonetta hankitaan Staran logistiikkaosastolle 
vuokrattavaksi kaupunkitekniikan ylläpidon käyttöön. Monitoimikoneet 
tilataan, kun päätös on lainvoimainen. Kaupunkitekniikan ylläpidon 
käyttöön hankittavien monitoimikoneiden arvonlisäveroton kokonaisar-
vo on 1 505 520,00 euroa (alv 0 %). 

Kolme (3) monitoimikonetta hankitaan Staran logistiikkaosastolle vuok-
rattavaksi Helsingin kaupungin yhtiöille ja muille toimialoille. Tilaukset 
niiden osalta tehdään ilmenevien tarpeiden mukaan. 

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo kahdestatoista (12) moni-
toimikoneesta on enintään 2 007 360,00 euroa (alv 0 %). 

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin 
tehtävän tilauksen allekirjoittamisella. 

Tilaus tehdään vasta kun toimittajaksi valittu on toimittanut rikosrekiste-
rilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa tai 6 b §:ssä tarkoitetut otteet, ja 
hankintayksikkö on varmistanut, ettei toimittajaksi valittua rasita mikään 
pakollinen poissulkemisperuste. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi
Ari Kinnunen, hankintainsinööri, puhelin: 310 38947

ari.kinnunen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

EU-kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta on julkaistu HILMA- ja 
TED- (Tenders Electronic Daily) verkkosivustoilla hankintailmoitukset 
21.12.2022. Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin tarjouspalvelu.fi -
toimittajaportaalissa. Hankinnan kohteena on työpainoltaan noin 6 ton-
nin monitoimikoneiden (TRE) hankinta. 

Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimitta-
jat voivat tehdä tarjouksen. Tarjoukset oli annettava sähköisesti Tar-
jouspalvelussa. 

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 15.1.2023 klo 23.59 mennessä. Hankinnasta ei 
esitetty lisäkysymyksiä. 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat esityslistatekstin oheismateriaalina. 

Tarjousten määräaika oli 25.1.2023 klo 12.00. Tarjoukset avattiin tar-
jousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on 
laadittu pöytäkirja. Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä Lännen 
Tractors Oy ja Wihuri Oy. 

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat 
antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayk-
sikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. 
Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksessa annettujen 
tietojen perusteella (ESPD). Molemmat tarjoajat täyttävät soveltuvuus-
vaatimukset. 

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa toimittajiksi valitulta on pyy-
dettävä rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä 
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tarkoitettu ote rikosrekisteristä (edustus-, päätös- tai valvontavaltaa 
käyttävät henkilöt). Rikosrekisteriote toimii näyttönä siitä, ettei tarjoajaa 
koske jokin hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen rikosperustei-
nen poissulkemisperuste. 

Hankintaprosessin aikataulussa pysymisen vuoksi hankintayksikkö tar-
kastaa toimittajaksi valitulta edellä mainitut rikosrekisterilain mukaiset 
otteet vasta päätöksen teon jälkeen. Tarjoajien soveltuvuus on tarkas-
tettu muilta osin kuin hankintalain 80 §:n mukaisten pakollisten poissul-
kemisperusteiden osalta. Tarjoajien on todettu täyttävän asetetut sovel-
tuvuusvaatimukset muilta osin. 

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava 
hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syr-
jimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset 
huomioon ottaen. Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouk-
sessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan 
olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen 
vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä 
tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailus-
ta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja kantaa vastuun sii-
tä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien 
vaatimusten mukainen. 

Tarjouspyynnössä ilmoitettu toimitusaikavaade on viimeistään 
31.8.2023 mennessä. Wihuri Oy:n tarjouksessaan ilmoittama toimitu-
saika on 31.11.2023 mennessä. Wihuri Oy:n tarjous ei siksi ole tar-
jouspyynnön vaatimusten mukainen, ja se on hylättävä, eikä sitä oteta 
mukaan tarjousvertailuun. 

Ainoa tarjouspyynnön vaatimusten mukainen tarjous on Lännen Trac-
tors Oy:n 25.1.2023 päivätty tarjous. 

Tarjouskilpailussa on otettu huomioon Staran logistiikkaosastolle han-
kittavien, ja kaupunkitekniikan ylläpidolle vuokrattavien monitoimikonei-
den määrä (9 kpl), sekä Helsingin kaupungin omistamille yhtiöille ja 
toimialoille vuokrattavat monitoimikoneet (enintään 3 kpl). Tarjous-
pyynnössä on edellä mainitusta johtuen ilmoitettu hankinnan koko-
naismääräksi 9 - 12 kpl, ja siten tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti 
hankintayksiköllä on oikeus hankkia 9 - 12 kpl monitoimikoneita. 

Staran logistiikkaosaston Helsingin kaupungin omistamille yhtiöille ja 
toimialoille vuokrattavista monitoimikoneista ei ole tehty sopimusosa-
puolia sitovia vuokrasopimuksia. Hankintaprosessin aikataulussa py-
symiseksi on tarpeen saada aikaiseksi kokonaismäärä (12 kpl) huo-
mioon ottava hankinta- ja rahankäyttöpäätös. 
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Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla 
vaan vasta, kun odotusaika (14 päivää) on kulunut ja hankintayksikkö 
on allekirjoittanut tilauksen. 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi 
asianosaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. 
Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva so-
pimus on tehty.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi
Ari Kinnunen, hankintainsinööri, puhelin: 310 38947

ari.kinnunen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntöasiakirjat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
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§ 24
Lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen, LPK Longinojan maan-
rakennustyöt

HEL 2023-002708 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa LPK Longi-
nojan maanrakennustöiden rakennusurakasta 31.3.2022 § 31 tehdyn 
päätöksen mukaista lisä- ja muutostyövarausta yhteensä 75 000 euroa. 
Lisä- ja muutostyövaraus nousee päätöksen myötä 265 000,00 eurosta 
340 000,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 805 000,00 eurosta 880 000,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Niko Halonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70836

niko.halonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 23.2.2022 (4 §) LPK Lon-
ginojan maanrakennustöiden rakennusurakasta. Hankintamenettelynä 
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oli julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin 
menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat saivat tehdä tarjouksen. 
Urakoitsijaksi valittiin VRJ Etelä-Suomi Oy ja hankinnan ennakoitu arvo 
oli 621 000,00 euroa (AVL 8 c §). Hankintamenettelynä oli julkisista 
hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely, jos-
sa kaikki halukkaat toimittajat saivat tehdä tarjouksen. Hankintakoko-
naisuus on näin ollen kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka. 

Maanrakennusurakkaan sisältyvää hulevesien imeytyskenttää koskevia 
suunnitelmia on päivitetty töiden edetessä ja suunnitelmapäivitykset ai-
heuttavat imeytyskenttään liittyviä muutostöitä. Lisäksi töiden laajuus 
on kasvanut nosturin pohjalaatan paalutuksen ja pohjanvahvistusten 
myötä. Kulkuteille on tehty lisävahvistuksia nosturia ja elementtirekkoja 
varten. Maanrakennusurakan lisätyötarpeeseen on vaikuttanut myös 
viemärilinjojen paalujen katkaisut sekä kaukolämpöliittymään liittyvät 
työt katualueella, mitä ei ole ollut mukana alkuperäisessä urakassa.

Hankintasopimuksen tulee sopimuskaudella vastata kilpailutuksen eh-
toja. Hankintalain 136 §:ssä on säädetty tarkemmin, millä edellytyksillä 
hankintasopimusta voidaan sen voimassaoloaikana muuttaa. Hankinta-
lain 136 §:n mukaan sopimusta voidaan muuttaa, jos alkuperäisen so-
pimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka yli-
määräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen so-
pimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista 
taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa. 
Edelleen hankintalain mukaan muutoksen arvo ei saa olla enemmän 
kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos edellä tarkoi-
tettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista 
muutosta itsenäisenä. Vaikka 136 § ei sanamuotonsa perusteella so-
vellu kansallisiin, hankintalain esityöt sekä merkitys rajat ylittävässä 
kaupassa huomioiden ei voida pitää perusteltuna, että liikkumavara 
kansallisissa olisi rajoitetumpi kuin EU-hankinnoissa. Näin ollen muun 
muassa Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikkö on ottanut 
kannan, jonka mukaan 136 §:n 2 momentin listaa sallituista sopimus-
muutoksista voidaan soveltaa myös kansallisissa hankinnoissa.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 20.6.2017 
§ 7 siirtänyt hankintoihin liittyvää toimivaltaa rakentamispalveluliikelai-
toksen rakennusurakoiden lisä- ja muutostöissä toimitusjohtajalle ja yk-
sikönjohtajille. Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 31.3.2022 
(31 §) LPK Longinojan maanrakennustöiden lisä- ja muutostyövarauk-
sen korotuksesta. Tuolloin lisä- ja muutostyövarausta korotettiin 81 
000,00 eurosta 265 000,00 euroon, minkä jälkeen urakan ennakoitu 
kokonaisarvo oli korotuksen jälkeen 805 000,00 euroa. 
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Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin Ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperäisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt VRJ Etelä-Suomi Oy:ltä, joka on sitou-
tunut toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukai-
sesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut VRJ Etelä-Suomi Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Niko Halonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70836

niko.halonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 tj 23.2.2022 § 4, Maanrakennustyöt, lastenpäiväkoti Longinoja
2 tj 31.3.2022 § 31, Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, maanrakennus-

työt, LPK Longinoja

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
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§ 25
Pienet LVIS-työt, puitejärjestely 1.4.2023 – 31.3.2025

HEL 2022-014292 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä Econel Oy:n 
tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena ja oikeuttaa Staran rakennustek-
niikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään pienten 
LVIS-töiden puitesopimukset 1.4.2023 - 31.3.2025 osa-alueitten seu-
raavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden urakoitsijoiden kans-
sa:

Osa-alue 1: pienet sähkötyöt

 Suomen Turvalaitepalvelu Oy
 Sähköpalvelu Malmberg Oy
 Kiinteistösähkö ja Turva Oy
 Sähköpartio Oy 
 Saa-ja Sähkö Oy
 Mapex Sähkö Oy
 Nurmijärven Sähköasennus Oy
 Valosel Oy

Osa-alue 2: pienet putkityöt

 PGP Putki Oy
 Pakilan Putki Oy
 Classic Putki Oy
 KRS-Yhtiöt Oy
 Vintek LVIS-Palvelut Oy
 Tatec Huolto Oy
 Pipe Brothers Oy

Osa-alue 3: pienet ilmanvaihtotyöt

 RKV-Tekniikka Oy
 LVI-Trio Oy
 Vintek LVIS-Palvelut Oy
 Tatec Huolto Oy
 Tuplailma Oy
 ESP Suomi Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta pieniä LVIS-töitä sopimuskauden aikana tarpeen mu-
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kaan. Staran hankinnan enimmäisarvo optiokausi mukaan lukien on 7 
500 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisen optiokauden (2 vuotta) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin 
tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena pieniä LVIS-töitä lisäksi 
myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenettelyillä.

Hankintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valitut tarjoajat ovat 
toimittaneet hankintayksikön vaatimat hyväksyttävät rikosrekisteriotteet.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_pienet LVIS-työt_osa-alue 1
2 Vertailutaulukko_pienet LVIS-työt_osa-alue 2
3 Vertailutaulukko_pienet LVIS-työt_osa-alue 3
4 Tarjouspyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 2
Liite 3
Liite 1

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyysi tarjousta 
pienistä LVIS-töistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäristön 
toimialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2025 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2025 saakka.

Staran hankinnan yhteenlaskettu enimmäisarvo on 7 500 000 euroa. 
Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettava op-
tiokausi (2 vuotta).

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää rakennusu-
rakkaa koskeva hankintailmoitus ”Pienet LVIS-työt, puitejärjestely 
2023–2024” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HIL-
MA:ssa 23.12.2022.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena on, että tarjoajan on täytettävä ESPD-
lomakkeessa (yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja) vaaditut tar-
joavaa yritystä koskevat tiedot.

Tarjouspyynnön vaatimuksena on, että tarjoajan edellytetään täyttävän 
kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjous-
pyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaaja-
vastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liitty-
nyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palveluun ja tilaajavastuu-
lain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palve-
lusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassa olevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.
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Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n rating-
luokituksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstie-
tojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Työnjohtoa koskevana vaatimuksena osa-alueen 1 tarjoajan palveluk-
sessa (päätoimisessa palvelussuhteessa) tulee olla vähintään yksi (1) 
nimetty sähköalan töitä johtavalle asetetut kelpoisuusvaatimukset (säh-
köturvallisuuslaki 16.12.2016/1135) täyttävä henkilö, jolla on lisäksi ol-
tava sähkötöistä vähintään S2/C-luokan pätevyystodistus, oltava nimet-
ty tarjoavan yrityksen sähkötöiden johtajaksi sekä oltava hyvä suomen 
kielen suullinen ja kirjallinen taito. Selvityksenä tarjoajan tuli ladata ni-
metyn sähkötöiden johtajan sähköpätevyystodistus tarjouspyynnön liit-
teeksi.

Osa-alueen 2 tarjoajien tuli nimetä vähintään yksi (1) vastuullinen hen-
kilö, jolla on LVI-alan perustutkinto ja vähintään viiden (5) vuoden työ-
kokemus LVI-alan töistä, suora työsuhde tarjoavaan yritykseen sekä 
hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Selvityksenä tarjoajan 
tuli ladata nimetyn henkilön koulutusta ja työkokemusta koskevat tiedot 
tarjouspyynnön liitteeksi.

Osa-alueen 3 tarjoajien tuli nimetä vähintään yksi (1) vastuullinen hen-
kilö, jolla on IV-alan perustutkinto ja vähintään viiden (5) vuoden työko-
kemus IV-alan töistä, suora työsuhde tarjoavaan yritykseen sekä hyvä 
suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Selvityksenä tarjoajan tuli 
ladata nimetyn henkilön koulutusta ja työkokemusta koskevat tiedot tar-
jouspyynnön liitteeksi.

Yritystä koskevina referenssikohteina osa-alueen 1 osalta tarjoajien tuli 
ilmoittaa kolme (3) referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. 
Työn oli oltava arvoltaan vähintään 5 000 euroa ja tarjoajan oman työn 
osuuden oli oltava 100 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, 
johon on sisältynyt esim. sähköjen asennustöitä, sähkölaitteiden asen-
nus- tai korjaustöitä, pistorasioiden tai katkaisijan asennuksia, sähkövi-
kojen selvitystä tms. sähkötöitä.

Yritystä koskevina referenssikohteina osa-alueen 2 osalta tarjoajien tuli 
ilmoittaa kolme (3) referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. 
Työn oli oltava arvoltaan vähintään 5 000 euroa ja tarjoajan oman työn 
osuuden oli oltava 100 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, 
johon on sisältynyt vesi-, viemäri- tai lämpöjohtojärjestelmien rakenta-
mista, uusimista tai korjaamista, tai vesikalusteiden ja viemäreiden kor-
jaamiseen liittyvää urakkaa.

Yritystä koskevina referenssikohteina osa-alueen 3 osalta tarjoajien tuli 
ilmoittaa kolme (3) referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. 
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Työn oli oltava arvoltaan vähintään 5 000 euroa ja tarjoajan oman työn 
osuuden oli oltava 100 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, 
johon on sisältynyt ilmanvaihtojärjestelmien rakentamiseen, uusimi-
seen, muutokseen tai korjaamiseen liittyvää urakkaa.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 31.1.2023 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti neljäkym-
mentä (40) yritystä. Yritys sai jättää tarjouksen yhteen tai useampaan 
osa-alueeseen.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yk-
sikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Tarjousten vertailuhintataulukot ovat liitteinä 1-3.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 2 
momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa koske-
vat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Econel Oy:n tarjous ei täytä tarjoajan referenssikohteille asetettuja vä-
himmäisvaatimuksia, koska tarjouksessa ilmoitettu osa-alueen 1 refe-
renssikohde 1 ei ole viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Tarjouspyyn-
nön vähimmäisvaatimusten mukaan ilmoitettavan referenssikohteen tu-
lee olla viimeisen kolmen vuoden ajalta. Econel Oy tulee näin ollen sul-
kea pois tarjouskilpailusta osa-alueen 1 osalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 4-
10 toimittajaa kunkin osa-alueen osalta.
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Esitetään, että osa-alueelle 1 valitaan kahdeksan (8) sopimustoimitta-
jaa, osa-alueelle 2 valitaan seitsemän (7) sopimustoimittajaa ja osa-
alueelle 3 valitaan kuusi (6) sopimustoimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat osa-alueittain jär-
jestyksessä seuraavilla yrityksillä:

Osa-alue 1: pienet sähkötyöt

1. Suomen Turvalaitepalvelu Oy
2. Sähköpalvelu Malmberg Oy
3. Kiinteistösähkö ja Turva Oy
4. Sähköpartio Oy 
5. Saa-ja Sähkö Oy
6. Mapex Sähkö Oy
7. Nurmijärven Sähköasennus Oy
8. Valosel Oy

Osa-alue 2: pienet putkityöt

1. PGP Putki Oy
2. Pakilan Putki Oy
3. Classic Putki Oy
4. KRS-Yhtiöt Oy
5. Vintek LVIS-Palvelut Oy
6. Tatec Huolto Oy
7. Pipe Brothers Oy

Osa-alue 3: pienet ilmanvaihtotyöt

 RKV-Tekniikka Oy
 LVI-Trio Oy
 Vintek LVIS-Palvelut Oy
 Tatec Huolto Oy
 Tuplailma Oy
 ESP Suomi Oy

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen 
pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mu-
kaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
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Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_pienet LVIS-työt_osa-alue 1
2 Vertailutaulukko_pienet LVIS-työt_osa-alue 2
3 Vertailutaulukko_pienet LVIS-työt_osa-alue 3
4 Tarjouspyyntö

Oheismateriaali

1 Vertailutaulukko_pienet LVIS-työt_osa-alue 1_laaja
2 Vertailutaulukko_pienet LVIS-työt_osa-alue 2_laaja
3 Vertailutaulukko_pienet LVIS-työt_osa-alue 3_laaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 2
Liite 3
Liite 1



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2023 16 (45)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/5
01.03.2023

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

§ 26
Puusepänteollisuuden levyt sekä liikennemerkkivaneri, puitejärjes-
tely 1.4.2023- 31.3.2025

HEL 2022-014915 T 02 08 01 00

Päätös

Staran johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikön-
johtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään puusepänteollisuuden le-
vyjen sekä liikennemerkkivanerin puitesopimuksen 1.4.2023 - 
31.3.2025 seuraavien tarjouskilpailuun tarjouksen jättäneiden toimitta-
jien kanssa:

 Stark Suomi Oy
 Levypinta Finland Oy
 Oy Novo Wood Ltd

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopi-
mustoimittajilta puusepänteollisuuden levyjä sekä liikennemerkkivane-
reita sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Staran hankinnan enna-
koitu arvo optiokaudet mukaan lukien on 4 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisen optiokauden (2 vuotta) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, joka määritellään suurimman vertailupistekertymän perusteella. 
Vertailupistekertymä saadaan laskemalla yhteen hinta sekä laatupis-
teet.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin 
tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Hankintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valitut tarjoajat ovat 
toimittaneet hankintayksikön vaatimat hyväksyttävät rikosrekisteriotteet.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet
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1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyysi tarjousta 
puusepänteollisuuden levyistä sekä liikennemerkkivanerista. Hankinta 
tulee Staran osastojen käyttöön. Hankinnassa on kyse tavarahankin-
nasta. Stara ostaa puusepänteollisuuden levyjä sekä liikennemerkkiva-
nereita tuotannon tarpeiden mukaan erillisillä tilauksilla sopimuskauden 
aikana. Stara voi tilata sopimuskautena lisäksi myös yksittäisiä tilauksia 
koskevilla erillisillä hankintamenettelyillä.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2025 saakka. Tarjouksen hinnat 
ovat kiinteät kuusi (6) kuukautta sopimuksen allekirjoituksesta lukien, 
jonka jälkeen toimittaja voi esittää muutosta hintoihin yleistä kustan-
nuskehitystä vastaavasti. Mahdollinen hinnanmuutosehdotus on tehtä-
vä tilaajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaisen hinnan-
muutoksen voimaantuloa. Toimittajan on esitettävä tilaajalle asianmu-
kainen kirjallinen selvitys hinnanmuutoksen perusteista ja kustannusten 
kehityksestä. 

Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan arvonlisäve-
rottomana 4 000 000 euroa (alv 0 %). Em. summassa on huomioitu 
myös mahdollisesti käyttöönotettava optiokausi (2 vuotta).

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-hankintailmoitus ”TARJOUS-
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PYYNTÖ HEL 2022-014915 Puusepänteollisuuden levyt sekä liiken-
nemerkkivaneri” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava 
HILMA:ssa 21.12.2022.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena on, että tarjoajan on täytettävä ESPD-
lomakkeessa (yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja) vaaditut tar-
joavaa yritystä koskevat tiedot.

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan edellytetään täyttävän 
kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjous-
pyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaaja-
vastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liitty-
nyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palveluun ja tilaajavastuu-
lain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palve-
lusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n rating-
luokituksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstie-
tojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 30.1.2023 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti kolme (3) 
yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, joka 
määritellään suurimman vertailupistekertymän perusteella. Vertailupis-
tekertymä saadaan laskemalla yhteen hinta sekä laatupisteet. Hankin-
nan sisällölliset laatuvaatimukset on määritelty tarjouspyyntöasiakirjois-
sa.

Tarjouksen vertailupistekertymän laskenta
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Vertailupistekertymä laskettiin tarjouspyynnössä Hankinnan kohteen 
kriteerit kohdassa pisteytettyinä kohderyhmittäin, kohderyhmiä on viisi 
(5) ryhmää. 

Tarjousten vertailupistekertymätaulukko on liitteenä 1.

Toimittajien valinta

Tarjouksen avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 
mukaisesti tarkisti tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden ja tarjoajaa 
koskevat soveltuvuusvaatimukset seuraavien tarjouksen jättäneiden 
yritysten osalta.

 Stark Suomi Oy
 Levypinta Finland Oy
 Oy Novo Wood Ltd

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että tilaaja valitsee puusepänteollisuuden 
levyille sekä liikennnemerkkivanerille yksi-kolme (1-3) toimittajaa kulle-
kin osa-alueelle, joiden kanssa se tekee puitesopimuksen. Kyseessä 
on puitejärjestely, johon valitaan vähintään yksi (1) puitesopimustoimit-
taja ja enintään kolme (3) puitesopimustoimittajaa, ellei hyväksyttyjä 
tarjouksia ole vähemmän. Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai 
useampaan osa-alueeseen. Stara ostaa puusepänteollisuuden levyjä 
sekä liikennemerkkivanereita tuotannon tarpeiden mukaan erillisillä ti-
lauksilla sopimuskauden aikana. Puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 
1–3 toimittajaa. Tarjouskilpailussa saatiin kolme (3) hyväksyttyä tar-
jousta kullekin viidelle (5) osa-alueelle.

Stark Suomi Oy:n ja Levypinta Finland Oy:n tarjoukset vertailupisteker-
tymältään kohderyhmissä yksi (1) ja kaksi (2) sekä kolme (3) olivat sa-
mat. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi 
Stark Suomi Oy:n ja Levypinta Finland Oy:n keskinäinen sijoitus rat-
kaistiin arpomalla mainituissa kohderyhmissä.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan kolme (3) toimittaja kulle-
kin kohderyhmälle. Alla mainitut kohderyhmät sekä yritykset etusijajär-
jestyksessä.

1.Laminaatti pinnoitetut lastulevyt.

1. Levypinta Finland Oy
2. Stark Suomi Oy
3. Oy Novo Wood Ltd

2.Laminaatti pinnoitetut MDF-levyt.
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1. Levypinta Finland Oy
2. Stark Suomi Oy
3. Oy Novo Wood Ltd

3. Laminaatti pinnoitetut vanerit BB/WG.

1. Levypinta Finland Oy
2. Stark Suomi Oy
3. Oy Novo Wood Ltd

4. Levytavara.

1. Stark Suomi Oy
2. Oy Novo Wood Ltd
3. Levypinta Finland Oy

5. Liikennemerkkivaneri.

1. Levypinta Finland Oy
2. Stark Suomi Oy
3. Oy Novo Wood Ltd

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana tilaukset tehdään sopimukseen perustuen pää-
sääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mukai-
sesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Oheismateriaali

1 Vertailutaulukko_laaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 27
Rakennustelinetyöt, puitejärjestely 1.4.2023 – 31.3.2025

HEL 2022-014281 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran ra-
kennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään 
rakennustelinetöiden puitesopimukset 1.4.2023 - 31.3.2025 seuraavien 
tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden seitsemän (7) urakoitsijan 
kanssa:

 Kas-Telineet Oy
 Ramirent Finland Oy
 Telinekataja Oy
 AA Telinerent Oy
 Cramo Finland Oy
 Renta Telineet Oy
 Skupoli Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta rakennustelinetöitä sopimuskauden aikana tarpeen mu-
kaan. Staran hankinnan enimmäisarvo optiokausi mukaan lukien on 5 
000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisen optiokauden (2 vuotta) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin 
tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena rakennustelinetöitä li-
säksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenette-
lyillä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vertailutaulukko
2 Tarjouspyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyysi tarjousta 
rakennustelinetöistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäristön 
toimialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2025 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2025 saakka.

Staran hankinnan yhteenlaskettu enimmäisarvo on 5 000 000 euroa. 
Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettava op-
tiokausi (2 vuotta). 

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin kansallisen kynnysarvon ylittävää ra-
kennusurakkaa koskeva hankintailmoitus ”Rakennustelinetyöt, puitejär-
jestely 2023–2024” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava 
HILMA:ssa 17.1.2023.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.
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Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan edellytetään täyttävän 
kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjous-
pyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaaja-
vastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liitty-
nyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palveluun ja tilaajavastuu-
lain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palve-
lusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassa olevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n rating-
luokituksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstie-
tojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava ar-
voltaan vähintään 15 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden oli ol-
tava vähintään 60 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka 
sisältää julkisivutelineiden toimitusta asennettuna tarkastuksineen.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 10.2.2023 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti seitsemän 
(7) yritystä. 

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta
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Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yk-
sikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n
2 momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa kos-
kevat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 4-
10 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan seitsemän (7) toimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. Kas-Telineet Oy 

2. Ramirent Finland Oy 

3. Telinekataja Oy 

4. AA Telinerent Oy 

5. Cramo Finland Oy 

6. Renta Telineet Oy 

7. Skupoli Oy 

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen 
pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mu-
kaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet
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1 Vertailutaulukko
2 Tarjouspyyntö

Oheismateriaali

1 Vertailutaulukko_rakennustelinetyöt_laaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 28
Sisustus- ja saneeraustyöt, puitejärjestely 1.4.2023 – 31.3.2025

HEL 2022-014280 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä Rakennus- ja 
Maalausliike Helkar Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena ja oi-
keuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen 
päällikön tekemään sisustus- ja saneeraustöiden puitesopimukset 
1.4.2023 - 31.3.2025 seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittu-
neiden kymmenen (10) urakoitsijan kanssa:

 Mirlux Oy
 Travid Oy
 Espoon Express Palvelut Oy
 Maalaus ja Saneeraus Matti Virtanen Oy
 Siirtopojat Oy
 Saneeraus Sorsa Oy
 Sanerkas Oy
 Rakennusinsinööritoimisto Nortia Oy
 E.S Group Oy
 Uudenmaan Takuurakenne Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimu-
surakoitsijoilta sisustus- ja saneeraustöitä sopimuskauden aikana tar-
peen mukaan. Staran hankinnan enimmäisarvo optiokausi mukaan lu-
kien on 30 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisen optiokauden (2 vuotta) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, jossa hinnan osuus on 100 %.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin 
tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena sisustus- ja saneeraus-
töitä lisäksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintame-
nettelyillä.

Hankintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valitut tarjoajat ovat 
toimittaneet hankintayksikön vaatimat hyväksyttävät rikosrekisteriotteet.
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko
2 Tajouspyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyysi tarjousta 
sisustus- ja saneeraustöistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupun-
kiympäristön toimialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2025 saakka. Tarjoukset annetaan 
kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2025 saakka.

Staran hankinnan yhteenlaskettu enimmäisarvo on 30 000 000 euroa. 
Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettava op-
tiokausi (2 vuotta).

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää rakennusu-
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rakkaa koskeva hankintailmoitus ”Sisustus- ja saneeraustyöt, puitejär-
jestely 2023–2024” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava 
HILMA:ssa 23.12.2022.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena on, että tarjoajan on täytettävä ESPD-
lomakkeessa (yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja) vaaditut tar-
joavaa yritystä koskevat tiedot.

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan edellytetään täyttävän 
kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjous-
pyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaaja-
vastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liitty-
nyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palveluun ja tilaajavastuu-
lain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palve-
lusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassa olevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n rating-
luokituksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstie-
tojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) 
referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava ar-
voltaan vähintään 20 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden oli ol-
tava vähintään 65 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka 
sisältää pieniä purkutöitä, lattiatöitä, kalusteasennuksia, maalaustöitä, 
levytyksiä ym. sisärakennustöitä.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti-
maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työ-
turvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tar-
jouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 31.1.2021 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti kolme-
kymmentäkolme (33) yritystä. 
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Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva 
kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset 
täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yk-
sikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 2 
momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa koske-
vat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Rakennus- ja Maalausliike Helkar Oy:n tarjous ei täytä tarjoajan refe-
renssikohteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, koska tarjouksessa 
ilmoitetun referenssikohteen 2 ei ole mainittu sisältävän sisärakennus-
töitä. Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten mukaan referenssin tulee 
sisältää pieniä purkutöitä, lattiatöitä, kalusteasennuksia, maalaustöitä, 
levytyksiä ym. sisärakennustöitä. Rakennus- ja Maalausliike Helkar Oy 
tulee näin ollen sulkea pois tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 
4–10 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan kymmenen (10) toimitta-
jaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seu-
raavilla yrityksillä:

1. Mirlux Oy
2. Travid Oy
3. Espoon Express Palvelut Oy
4. Maalaus ja Saneeraus Matti Virtanen Oy
5. Siirtopojat Oy
6. Saneeraus Sorsa Oy
7. Sanerkas Oy
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8. Rakennusinsinööritoimisto Nortia Oy
9. E.S Group Oy

10. Uudenmaan Takuurakenne Oy

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen 
pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mu-
kaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko
2 Tajouspyyntö

Oheismateriaali

1 Vertailutaulukko_sisustus- ja saneeraustyöt_laaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 29
Staran aitatyöurakat, puitejärjestely 1.4.2023 - 31.3.2024 sekä optio-
kausi 1.4.2024 - 31.3.2025

HEL 2022-015469 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita Staran aitatöi-
den urakoitsijoiksi ajalle 1.4.2023 -31.3.2024 sekä mahdolliselle optio-
kaudelle 1.4.2024 - 31.3.2025 edullisimmat soveltuvat tarjoukset anta-
neet Ratecon Oy:n, Saaga Rakennus Oy:n ja Puomitek Oy:n.

Samalla johtokunta päätti sulkea pois tarjouskilpailusta Hamiland Oy:n 
ja Teknoinfra Oy:n jäljempänä esitetyin perustein, sillä edellä mainitut 
tarjoajat eivät täyttäneet tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja vähim-
mäisvaatimuksia.

Puitejärjestelyn enimmäisarvo on 1 200 000 euron (AVL 8 c §). 

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan aitatöitä tämän 
puitejärjestelyn perusteella tarpeen mukaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yk-
sikönjohtajan allekirjoittamaan puitesopimukset ja päättämään mahdol-
lisen optiokauden käyttöönotosta.

Hankintaan sisältyy optiokausi ajalle 1.4.2024 - 31.3.2025, jonka käyt-
töönotosta päätetään erikseen. Kaupunkitekniikan rakentamisen yksi-
könjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöiden hankkimisesta 
johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toi-
mittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asdianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja ali-
hankintoja. Aitatöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa 
on välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliu-
rakointia. Urakkasopimus on Staran kaikkien osastojen käytössä vaikka 
kaupunkitekniikan rakentamisen ja kunnossapidon osastot ovat urakan 
pääasiallisia käyttäjiä ja tarjouspyynnön määrätiedot on arvioitu näiden 
osastojen tarpeiden mukaisesti.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintame-
nettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukai-
nen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tar-
jouksen. Hankintailmoitus on julkaistu 18.1.2023 tunnuksella HEL 
2022-015469 julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa ja Tar-
jouspalvelussa. Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön si-
sältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 31.1.2023 klo 12:00 asti. Han-
kintaa koskien ei esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjoukset tuli jättää sähköisesti Tarjouspalvelun kautta 9.2.2023 klo 
12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin määräajan päätyttyä, avauspöytä-
kirja on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat viisi yritystä:

Hamiland Oy
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Puomitek Oy
Ratecon Oy
Saaga Rakennus Oy
Teknoinfra Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat 
antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayk-
sikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. 
Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen 
tietojen perusteella.

Alustavassa tarkastuksessa todettiin, että Hamiland Oy:n ja Teknoinfra 
Oy:n eivät tarjouksissaan esittämiensä tietojen perusteella täyttäneet 
soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö pyysi lisäselvitykset Hami-
land Oy:ltä sen tilaajavastuuasioiden täyttämisestä ja vakavaraisuudes-
ta, sekä Teknoinfra Oy:ltä sen vakavaraisuudesta. Saadut lisäselvityk-
set tarkastettiin.

Tarkastuksessa Hamiland Oy:n osalta todettiin että ulkomaisen yrityk-
sen, jolla on suomalainen Y-tunnus, olisi tullut toimittaa tilaajavastuu-
lain mukaiset selvitykset sekä yrityksen kotivaltion että Suomen osalta. 
Hamiland Oy ei toimittanut vaadittuja selvityksiä Suomessa työskente-
lyyn sovellettavan työehtosopimuksen eikä eläkevakuutuksen osalta. 
Lisäksi tarjouspyynnössä edellytettiin että tarjoajalla on riittävä vakava-
raisuus hankinnan kokoon ja laatuun nähden. Tarjoajan taloudellisen ti-
lanteen oli oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n rating-
luokituksessa on vähintään A+ (tyydyttävä +) taikka tilinpäätöstietojen 
tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tarjoaja, 
jonka luokitus rating-luokituksessa on A, taikka jonka taloudellisen tilan-
teen arvioidaan vastaavan em. tasoa, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, 
jos tarjoaja ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, 
joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. 
Hamiland Oy ei toimittanut vakavaraisuuden toteamiseksi pyydettyä ra-
ting alfa -todistusta eikä muutakaan vastaavaa selvitystä jonka perus-
teella hankintayksikkö olisi voinut arvioida tarjouspyynnössä asetetun 
vakavaraisuusvaatimuksen täyttymistä.

Teknoinfra Oy toimitti pyydetyt selvitykset, mutta asiakirjoista ei käy ilmi 
että yrityksen taloudellinen tilanne olisi parantunut tarjouspyynnön vä-
himmäisvaatimuksen mukaiselle tasolle. Hankintayksikkö arvioi saa-
mansa selvityksen perusteella, ettei tarjoajan taloudellisesta tilantees-
taan esittämä selvitys ole riittävä osoittamaan, että tarjoaja täyttäisi tar-
jouspyynnössä tarjoajan taloudelliselle tilanteelle asetetut vaatimukset.
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Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi han-
kintayksikön tuli sulkea Hamiland Oy ja Teknoinfra Oy pois tarjouskil-
pailusta.

Muut tarjoajat täyttivät soveltuvuusvaatimukset ja pääsivät mukaan tar-
jousvertailuun. Tarjoajilta tarkastettiin tarjouksessa annettujen tietojen 
paikkansapitävyys. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten valintaperus-
teena oli halvin hinta. Tarjousvertailu on suoritettu soveltuvien tarjoajien 
osalta tarjouspyynnön mukaisesti.

Kolmen toimittajan yksikköhintaperusteisessa puitesopimuksessa yk-
sikköhintaluettelot ja vertailusummat muodostuvat urakoitsijoiden tar-
jouksissaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen perusteella. Han-
kinnan enimmäissumma muodostuu voittajan vertailusummasta mah-
dollinen optiokausi huomioiden. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta 
on 465 209,00 euroa yhden vuoden arvioitujen hankintamäärien perus-
teella (AVL 8 c §). Toteutuvien aitatöiden laajuutta on hankinnan tässä 
vaiheessa vaikea arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osasto-
jen aitatyökohteet perustuvat kaupunkiympäristön toimialan puistojen 
rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Työohjelmat elävät, eikä 
kaikkia rakentamiskohteita tai niiden toteutumisaikaa ole vielä selvillä. 
Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja tilaukset ovat koko vuoden 
jatkuvaa toimintaa. Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioi-
hin, lopullisesti toteutuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia 
tai pienempiä tilaavien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien 
vuosien toteutumatietojen perusteella voidaan arvioida, että sopimuk-
sen lopullinen toteutunut arvo, mahdollinen optiokausi mukaan lukien, 
tulee olemaan enintään 1 200 000 euroa (AVL 8 c §). Arvio enimmäis-
hinnasta muodostuu tarjoushinnan, aiempien vuosien keskimääräisten 
toteutumien sekä mahdollisten lisä- ja muutostöiden ja optiokauden pe-
rusteella.

Puitesopimuksessa tilaukset puitesopimustoimittajilta tehdään ensisi-
jaisesti puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella. 
Hankintayksikkö voi harkintansa mukaan järjestää puitesopimustoimit-
tajien kesken minikilpailutuksia sopimuskauden aikana.

Kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki valvoo sopimuksen to-
teutumista ja raportoi siitä. Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee la-
ki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koske-
vat tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien 
päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tu-
levat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Hintatiedot ovat kuiten-
kin aina julkisia.

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Timo Martiskainen

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Yhteenveto

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Sopimusluonnos
3 Urakkaohjelma
4 Työselostus
5 Työturvallisuusasiakirja
6 Tarjousvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asdianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Stara
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§ 30
Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi toimitus-
johtaja Timo Martiskaisen tilannekatsauksen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Timo Laitinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Timo Laitinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 31
Staran riskienhallinnan seuraaminen

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi toimitus-
johtaja Timo Martiskaisen katsauksen Staran riskienhallinnasta.

Esittelijä
puheenjohtaja
Timo Laitinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Timo Laitinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 32
Ilmoitusasiat

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi
ilmoitusasiat.

Esittelijä
puheenjohtaja
Timo Laitinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Timo Laitinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 22, 30, 31 ja 32 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 23, 24, 25, 26, 27, 28 ja 29 §:t.

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.
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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 kaupun-
gin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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
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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.

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
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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

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 
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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
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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Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Timo Laitinen
puheenjohtaja

Eero-Pekka Eskelinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Nina Sundell Markus Kühn

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 02.03.2023.


