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Autonomisen liikkumisen operointi - hankkeeseen liittyvä tarjouspyyntö 
Autonomisten ajoneuvojen operointi  

1 TAUSTA JA TARKOITUS 

Business Tampere toimii pääkoordinaattorina Autonomisen liikkumisen operointi- hankkeessa ja 
osatoteuttajana hankkeessa toimii Teknologian Tutkimuskeskus VTT. 

Tampereen kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Liikenteen osuus CO2 päästöistä 
oli vuonna 2018 yli 25%, joten liikkumisen ja liikennejärjestelmän kehittämisellä on merkittävä osa 
Tampereen CO2 tavoitteen saavuttamisessa. Liikenteen sähköistyminen ja väestörakenteen muutos 
tulevat vaatimaan koko joukkoliikennejärjestelmän uudelleen tarkastelua ja kehittämistä. 
Uudenlaiset liikkumisen ratkaisut tulevat tukemaan jatkossa joukkoliikenteen selkärankaa eli 
raitiotietä sekä myös runkoliikenteen busseja. Yksi erittäin tärkeä osa kokonaisjoukkoliikennettä 
tulee olemaan automaattinen liikenne ja autonomiset ajoneuvot, jotka tulevat toimimaan 
merkittävänä syöttöliikenteen palveluna. Automaattisten ja autonomisten ajoneuvojen “parvet” 
tulevat tarvitsemaan toteutuakseen etävalvontaa ja –ohjausta hoitavaa ohjauskeskusta, joka tässä 
hankkeessa toteutetaan. 

Hankkeen päätavoitteena on automaattisten ajoneuvojen tuominen osaksi joukkoliikenteen 
kokonaisuutta ja joukkoliikennejärjestelmää. Hankkeessa pilotoidaan automaattisen 
ajoneuvokaluston ohjauskeskuksen ja ohjausjärjestelmän toteuttaminen ja liikkumispalvelujen 
pystyttäminen ja operointi ja syöttö- ja asiointiliikenteen operointi ja testaus Hervannassa 2022–
2023. 

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan vähintään kolmea automaattisilla toiminnoilla varustettua 
ajoneuvoa sekä niiden operointia Hervannan alueella. 

2 HANKINTAMENETTELY 

Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. 
 
Hankinnan arvo on 300 000 euroa (alv 0%), ja kyseessä on käänteinen kilpailutus. Palveluntuottaja 
valitaan kapasiteetti, kesto ja laatukriteerien perusteella. Hankinta ajoittuu vuosille 2022–2023.  

Tilaaja valitsee yhden kohdassa 4 asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävän tarjoajan (jatkossa 
Palveluntuottaja) tuottamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua perustuen kohdan 6 Valinta- ja 
vertailuperusteet mukaisesti. 

Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin 
vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa. 
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Hankintalain 135 § mukaisesti hankintaoikaisua sovelletaan myös sellaisen hankintayksikön 
päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseen, johon ei muutoin 
sovelleta hankintalakia. Tässä tarjouspyynnössä sovelletaan hankintaoikaisua oheisesti; 
hankintapäätöksestä on oikeus jättää valitus, valitusaika on 2 viikkoa.  

Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa ja Smart Tampereen www -sivuilla 
https://projektit.smarttampere.fi/.  

Hankintapäätös tullaan viestimään kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille sähköpostitse tarjoajan 
ilmoittamaan osoitteeseen. 

3 HANKINNAN KOHDE  

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan vähintään kolmea (3) automaattisilla toiminnoilla varustettua 
ajoneuvoa, joita käytetään tietyllä tieverkolla yleisillä teillä muun liikenteen seassa ja toimimassa 
ensimmäisen/viimeisen kilometrin matkoilla. Ajoneuvojen tulee olla ajoneuvo- ja 
liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista lain (740/2021) mukaisia. 
Ensisijaisesti pilottiin haetaan sähkökäyttöisiä ajoneuvoja. 

Hankinnan kohteena on avaimet käteen -ratkaisu vähintään 6 kuukauden ajaksi sisältäen, 
käyttöönoton, lisenssit, ylläpidon ja liikennöinnin matkustajien ollessa kyydissä sekä muut 
tarvittavat toimenpiteet. Kuuden kuukauden kokeilu on aloitettava 8–9/2022 jatkuen vuoden 2023 
alkupuolelle. Tarkemmasta ajankohdasta sovitaan erikseen. 

Ajoneuvot tulevat toimimaan kahdella eri reitillä: 

• Reitti 1: Hervantajärven ratikkapysäkiltä Makkarajärventietä Lintuhytin asuinalueelle. Reitin 
pituus on n. 1.2 km/suunta. Tätä reittiä ajetaan edestakaisin. Vähintään yksi ajoneuvo 
tarvitaan tälle reitille.  Pysäkit ovat reitin molemmissa päissä. 

 

https://projektit.smarttampere.fi/
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• Reitti 2: Insinöörinkatu - Teekkarinkatu - Ahvenisjärventie – Opiskelijankatu. Reitin pituus on 
n. 3.5 km. Tätä reittiä ajetaan myötäpäivään. Vähintään 2 ajoneuvoa tarvitaan tälle reitille.  
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4 TARJOUKSEN SISÄLTÖ 

Tarjouksen tulee sisältää seuraavat asiat: 

• Ajoneuvojen operointiaika kokonaisissa viikoissa ilmoitettuna. Ajanjakso, jolloin ajoneuvot 
ajavat sovittua reittiä sovitussa aikataulussa (tavoite vähintään 6 kuukautta alkaen 8–
9/2022). Ajoneuvojen operointiaika ei pidä sisällään ajoneuvojen ja turvakuljettajien 
koulutusta. 

• Kullekin reitille sitova aikataulu, sijoittuen arkisin klo 7:00-17:00 väliselle ajalle (arkipyhinä ei 
operointia). Lataus ja muut tauot tulee olla sovitettuna aikatauluun.  Aikataulua toivotaan 
siten, että sekä aamulla ja iltapäivällä on ajettavia vuoroja. 

• Täytetty tarjouspyynnön liitteenä oleva vaatimuslista. Se täytetään kullekin tarjottavalle 
ajoneuvolle erikseen. 

• Alustava suunnitelma operoinnin toteutuksesta, jonka pitää sisältää mm. seuraavia asioita 
o reittien valmistelu ja turvallisuussuunnitelman teko  
o henkilöresursoinnista kuvaus 
o ajoneuvojen huolto, lataus ja säilytys 
o varautuminen ajoneuvojen vikaantumiseen  
o pysäkkikohtaiset aikataulut, vähintään lähtöpysäkin lähtöaika kullekin reitille 

• Kuvaus tarjottavien ajoneuvojen etävalvontakyvykkyydestä (engl. teleoperation), pitäen 
sisällään tarvittavat laiteasennukset ja ohjelmistot. Hankkeen aikana kokeillaan ajoneuvojen 
operointia, hallintaa ja valvontaa etävalvontakeskuksesta, kuitenkin niin, että 
turvakuljettajat vastaavat liikennöinnistä ajoneuvossa.  

• Palvelun kuukausihinta pilotin jälkeen reitille 1. 

Palvelu ostetaan niin kutsutulla avaimet käteen -periaatteella, jossa tarjoaja vastaa kaikkeen 
palvelun tuottamiseen liittyvistä toiminnoista, joita ovat mm. turvallisuussuunnitelma, lataus- ja 
varastoinfra, viranomaisluvat, vakuutukset, turvakuskien koulutukset ja palkkaus. Koko palvelun 
toteutuksen pitää siis kuulua tarjoukseen. 

Palveluntuottaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen 
maksamisesta. Tarjoajan tulee järjestää työ- ja ammattitautilain (459/2015) 3 §:n mukainen 
vakuutus työntekijöilleen. 

Mikäli kilpailutettavaan palveluun sisältyy henkilötietojen käsittelyä, palveluntuottajan on 
noudatettava hyvää henkilötietojen käsittelytapaa sekä täytettävä EU:n tietosuoja-asetuksen 
vaatimukset.  

Palveluntuottaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan 
toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen 
Suomessa tai siinä maassa, jossa Palveluntuottajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois 
tarjouskilpailusta. 

Edellä mainitun lisäksi poissulkemisperusteiden osalta Tilaaja noudattaa hankintalain (1397/2016) 
pykäliä 80 § ja 81 §. Tarjouksen jättäessään Palveluntuottaja vakuuttaa, että sitä ei rasita mikään 
kyseessä olevan lain pykälissä mainituista poissulkemisperusteista. 
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Tarjouskilpailun voittanutta pyydetään toimittamaan seuraavat todistukset: 

- Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta. 
- Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja 

eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. 
- Kaupparekisteriote tai muu ammatti-/elinkeinorekisteriote. 
- Tieto työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai selvitys keskeisistä työehdoista. 
- Tieto kuinka työntekijöiden lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty 

(työterveyshuoltoyrityksen nimi). 

Vaaditut todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä 
jättöpäivästä laskettuna. Vaaditut todistukset voi antaa myös Luotettava kumppani -raportilla. 
Tilaaja suosittelee Tilaajavastuu.fi -palveluun kuulumista. 

Yllä mainitut vaatimukset ja selvitykset koskevat myös valitun Palveluntuottajan tarjouksessaan 
ilmoittamia alihankkijoita.  

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, jolta voi 
kysyä lisätietoa tarjouksesta sekä sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään kilpailutuksen 
ja tarjousvertailun jälkeen. 

Tilaaja voi käyttää kelpoisuuden selvittämiseen kaupallisia palveluita, kuten esimerkiksi 
Asiakastieto Oy:n palvelut. 

5 SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSEHDOT 

5.1 Hankintasopimuksen allekirjoittaminen 

Valitun Palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuskausi alkaa 
hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Sopimus on voimassa 31.5.2023 asti. 

Tilaaja edellyttää sopimuskauden aikana järjestettäväksi Tilaajan pyynnöstä sekä väliraportointi- 
että loppuraportointitilaisuuden. Lopullinen tarkennettu toimintasuunnitelma sovitaan valitun 
Palveluntuottajan kanssa sopimuksen teon yhteydessä.  

Jos Tilaaja ja valittu Palveluntuottaja eivät saavuta riittävää yhteisymmärrystä sopimuksen 
muodostamiseksi, Tilaaja voi jatkaa sopimusneuvotteluja kilpailutuksessa seuraavaksi parhaan 
tarjouksen tehneen Palveluntuottajan kanssa tai suorittaa uuden kilpailutuksen. 

5.2 Sopimusehdot 

Jos Palveluntuottajan rahoitukseen liittyy erityisiä hankkeen toimintaan vaikuttavia ehtoja, nämä 
tarkentuvat toimeksiantosopimuksessa. Tarjouksen tekemällä Palveluntuottaja hyväksyy, että 
rahoitukseen voi liittyä erityisiä ehtoja, jotka tarkentuvat toimeksiantosopimusta laadittaessa. 

 

http://tilaajavastuu.fi/
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5.3 Laskutus- ja maksuehdot 

Tilattava työ maksetaan laskua vastaan sopimuksen ja toteuman mukaan. Siten että vuonna 2022 
tehty työ laskutetaan 31.12.2022 mennessä ja loput toteuman mukaan vuoden 2023 aikana. 
Tarkemman laskutusaikataulut sovitaan sopimuksen yhteydessä. 

Laskutus-, toimitus- tai muita lisiä, tai matkakuluja tai päivärahoja ei hyväksytä. Laskutuksen pitää 
tapahtua verkkolaskutuksena. Palveluntuottaja laskuttaa Tilaajaa verkkolaskulla, josta selviää tehdyt 
toimenpiteet ja tekijät. Verkkolasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän 
laskun päiväyksestä. Tarkemmat ehdot määritellään toimeksiantosopimuksessa. 

6 VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET 

Tarjousten vertailukriteerit on kerrottu alla.  

6.1 Hinta 

Hankinnan arvo on 300 000 euroa (alv 0%) ja kyseessä on käänteinen kilpailutus. 

Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset, mukaan lukien matka-, 
majoitus-, päiväraha- ja muut vastaavat kustannukset. Lisälaskutusta ei hyväksytä. 

6.2 Laatu 

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkastetaan ja arvioidaan. Arvioinnin suorittaa Tilaajan 
määrittelemä arviointiryhmä. Annetuista tarjouksista valitaan Palveluntuottaja seuraavien 
arviointiperusteiden mukaisesti.  Korkein mahdollinen pisteiden määrä on 35. 

Laatua vertaillaan ja pisteytetään seuraavien tekijöiden perusteella: 

• Tarjouksen sisällöllinen laajuus (0-10 pistettä), esim. 
o Pilotin kesto viikoissa 
o Päivittäisten ajettujen matkojen määrä kullakin reitillä 

• Työn toteuttamisen suunnitelmallisuus (0-10 pistettä) 
o Alustava suunnitelma operoinnin toteutuksesta  

• Tarjottavien ajoneuvojen ominaisuudet ja muut vaatimukset (0-10 pistettä) 
o Liite 1 Vaatimukset -taulukko täytettynä ja kommentoituna 

• Palveluntuottajan/tarjottavan henkilön/tiimin osaaminen ja kokemus (0-5 pistettä), 
esim. 

o Aihealueen tuntemus, referenssit vastaavanlaisista toimeksiannoista ja muu 
aiheeseen soveltuva osaaminen 

o Työn toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden kokemus ja soveltuva osaaminen 
 

6.3 Pisteet yhteensä 
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Maksimipistemäärä on 35. Eniten yhteispisteitä saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun.  

7 LUOTTAMUKSELLISUUS 

Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti 
julkisia. Asianosaisella on oikeus saada tieto hankintapäätöksen tekemisen jälkeen kaikista hankinta-
asiakirjoista lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja. Tällaisia ovat muun muassa toisen 
Palveluntuottajan liike- tai ammattisalaisuutta koskevat tiedot lukuun ottamatta hintaa ja sen 
muodostumista koskevaa tietoa.  

Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on tarpeellista, siitä on erikseen mainittava ja 
salattavat tiedot merkittävä selkeästi. Mahdollisuuksien mukaan salattavat tiedot voi sisällyttää 
tarjoukseen omana dokumenttinaan.  

8 TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 

8.1 Toimitettavat asiakirjat 

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja sisällettävä kaikki pyydetyt tiedot. 
Tarjous ja tarjouspyynnön liitteenä olevat asiakirjat annetaan suomen kielellä.   

Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjoajan nimi, y-tunnus ja yhteyshenkilö, jolta voi kysyä lisätietoa 
tarjouksesta sekä yhteyshenkilö, jolle hankintapäätös voidaan lähettää tiedoksi. Tarjoajan tulee 
nimetä henkilö/henkilöt palvelun toteuttamiseen ja heidän tehtävänsä työn toteutuksessa. 
Nimettyjä henkilöitä voidaan vaihtaa sopimusluonnoksessa mainitulla tavalla. 

Tarjous tulee lähettää sähköpostin liitteenä seuraavissa kohdissa mainitun mukaisesti. 

8.2 Tarjousten määräaika ja toimitusosoite 

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 11.4.2022 kello 12.00 mennessä. 
 
Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna osoitteeseen jari.ikonen@businesstampere.com.  
Sähköpostin otsikkokentässä on oltava merkintä ”Tarjous: Autonomisen liikkumisen operointi”. 

8.3 Tarjouksen voimassaolo 

Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. 

9   LISÄTIEDOT 

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää 16.3.2022 klo 12.00 mennessä 
sähköpostitse jari.ikonen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkona tulee olla 
”Lisätietopyyntö: Autonomisen ajamisen operointi”.  

mailto:jari.ikonen@businesstampere.com
mailto:jari.ikonen@businesstampere.com
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Jari Ikonen 
Asiakkuusvastaava, liikkuminen 
Projektipäällikkö Autonomisen liikkumisen operointi 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy 
 

 


