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6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeeseen liittyvä tarjouspyyntö 
 
Hankeideat EU Horizon- ja Business Finland-
hankevalmisteluihin 
 

1 TAUSTA JA TARKOITUS 

Business Tampere toimii osatoteuttajana 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa – 
nimisessä EAKR - hankkeessa, jonka pääkoordinaattorina on Espoon kaupunki ja muina 
osatoteuttajina Oulun kaupunki, Turun kaupunki sekä Turun Ammattikorkeakoulu. Tampereen 
osalta hanketta rahoitetaan myös Smart Tampere – ohjelmasta, jossa tavoitteena on luoda 
seudulle innovatiivisia, digitaalisia ja kestäviä älykkään kaupungin ratkaisuja yhdessä yritysten, 
tutkimuslaitosten, kuntien ja kaupunkilaisten kanssa.  
Osatoteuttajat ovat tunnistaneet alueensa sisältä yhden tai useamman liikkumishubin, joissa 
vähähiilisen liikkumisen toimenpiteitä suunnitellaan, testataan ja toteutetaan yhdessä yritysten 
kanssa. Tampereella hankkeen kohteeksi on valittu Kaupin alue, joka on merkittävä liikkumisen ja 
hyvinvoinnin keskittymä. Kaupissa sijaitsevat Tampereen yliopistollinen keskussairaala, Tampereen 
Ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopiston lääketieteellinen yksikkö, useita terveys- ja 
bioteknologia-alan yrityksiä, sekä Kaupin urheilupuiston toiminnot.  
 
Tavoitteena on kehittää monipuolinen, digitalisaatiota hyödyntävä liikkumisen palvelujen tarjonta 
Kaupin alueelle. Tällöin Kaupin alueelle tulevat valitsevat oman autoilun sijasta nykyistä useammin 
vähähiilisiä liikkumistapoja, kuten joukkoliikenteen palvelut, kimppakyyti tai pyöräily, ja nämä 
näyttäytyvät tulijalle houkuttavilta ja vaivattomilta vaihtoehdoilta. Hankkeen aikana on tähän 
mennessä mm. tehty Kaupin alueen pyöräpysäköintisuunnitelma, kehitetty kimppakyytisovellusta 
ja mobiilireittiopasta sekä toteutettu ns. nopeita kokeiluja, joissa yritykset ovat päässeet 
muutaman kuukauden mittaisissa spurteissa testaamaan uusia tuotteita ja palveluja todellisessa 
ympäristössä oikeita käyttäjiä hyödyntäen. Yritykset saavat kokeiluista tietoa uusien tuotteiden, 
palvelujen ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämisen tueksi. Onnistuneista ratkaisuista 
muodostuu yrityksille referenssejä. Kokeiluista saatavien kokemuksien perusteella voidaan 
kehitystoimintaa ja investointeja voidaan suunnata toimiviin ja käyttäjiä kiinnostaviin ratkaisuihin. 
Yrityshankevalmistelulla pyritään löytämään hankkeen piloteista tai nopeista kokeiluista teemoja, 
joiden ympärille rakennetaan hakemus Business Finlandin Smart Mobility - ohjelmaan tai EU 
Horizon - ohjelmaan.  
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2 TARJOUS- JA HANKINTAMENETTELY 

Tällä tarjouspyynnöllä Business Tampere ja Smart Tampere hakevat ideoita EU Horizon- ja 
Business Finland- rinnakkaishankevalmisteluihin. 

Business Tampere ja Smart Tampere -ekosysteemiohjelma hakevat yhtä tai useampaa kumppania 
määrittelemään Business Finland- tai EU-rahoitteisia projekteja liittyen seuraaviin vähähiilisen 
liikkumisen teemoihin: 
 
- Älykäs liikkuminen 
- Autonominen syöttöliikenne 
- Tulevaisuuden palvelut, esim. C-ITS -ratkaisut (Cooperative Intelligent Transport Systems) ja 
reaaliaikaisen datan päälle rakennettavat viranomaisen työkalut sekä liikkujan palvelut. 
- SUMP-aiheet (Sustainable Urban Traffic Plan) 

Toivomme, että myös keinoälyä ja analytiikkaa hyödynnetään osana mahdollisia hankkeita. 

Hankevalmistelua pyritään suuntaamaan mahdollisuuksien mukaan erityisesti Kaupin alueelle, 
mutta samalla tavoitteena on löytää ajankohtaisia koko kaupungin ja yritysten tarpeisiin liittyviä 
hankeideoita ja koota näiden ympärille eri toimijoista koostuva ryhmä, joka valmistelee hankkeen.  
 
Hankeideat tulee esittää 6 sivulla (1 sivu/kohta), joissa on kuvattu lyhyesti: 
1. Hankekokonaisuuden lyhyt kuvaus 
 - mm. mihin hakuun / hakuihin tähdätään, mitkä ovat kyseisen haun kriteerit 
2. Arvioitu kokonaisvolyymi yritysten rinnakkaishankkeelle ja/tai tutkimushankkeelle 
3. Minkä ongelman hanke ratkaisee 
 - mm. miten ehdotus vastaa kohdassa 1 kuvattuihin haun kriteereihin 
4. Potentiaalisten markkinoiden kuvaus (kotimaiset ja ulkomaiset) 
5. Alustava kuvaus konsortiosta, hankkeen vetäjä ja mahdollinen kokemus aihealueesta 
6. Hankevalmistelun alustava budjetti, summa jota haetaan 
 
Jos ehdotukseen liittyy tarjoajan näkökulmasta luottamuksellista tietoa, nämä tiedot tulee merkitä 
selkeästi luottamuksellisiksi.  

Ehdotukset arvioidaan Smart Tampere -ekosysteemiohjelman ja Tampereen kaupungin 
avainhenkilöiden toimesta. Olemme valmistautuneet ostamaan hankevalmistelua valittuihin 
ideoihin (1-4 kpl) yhteensä maksimissaan 20 000 euron arvosta. Hinnan tulee sisältää kaikki 
palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset, mukaan lukien matka-, majoitus-, päiväraha- ja 
muut vastaavat kustannukset. Lisälaskutusta ei hyväksytä. 
 
Saatujen ehdotusten perusteella valitaan yksi tai useampi kumppani, jonka kanssa tutkimushanke 
ja/tai yritysten rinnakkaishankekokonaisuus pyritään rakentamaan. Hankkeen on oltava jätettävissä 
Business Finlandin hakuihin ja/tai loppuvuoden aikana aukeaviin EU-hakuihin, joista osa päättyy 
syksyllä 2021.  
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3 SOVELTUVUUSVAATIMUKSET 

Tähän hankintaan sovelletaan Lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 
työvoimaa käytettäessä 1233/2006. 

Palveluntuottajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin 
sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti ja kuulua ennakkoperintärekisteriin. 

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) 
80 § ja 81 §. Tarjouksen jättäessään Palveluntuottaja vakuuttaa, että sitä ei rasita mikään kyseessä 
olevan lain pykälissä mainituista poissulkemisperusteista. 

Valittua palveluntuottajaa / palveluntuottajia 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 ehdotuksesta sekä sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään. 
 
 

 

http://tilaajavastuu.fi/
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4 SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSEHDOT 

Palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen 
allekirjoituksen jälkeen. Sopimuskauden pituus määritellään hankintasopimuksessa. 

Lopullinen tarkennettu toimintasuunnitelma sovitaan valitun Palveluntuottajan kanssa 
sopimuksen teon yhteydessä.  

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. 

Tilattava työ maksetaan laskua ja työn tuloksena toimitettua dokumentointia vastaan. 

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. 
 

5 VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET 

Tarjousten vertailukriteerit on kerrottu alla.  

5.1 Hinta 

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

Vertailussa edullisin tarjoushinta saa 5 hintapistettä, toiseksi edullisin 4 pistettä, jne. Jos tarjouksia 
on enemmän kuin 5 kpl, Tilaaja varaa oikeuden muodostaa hintakategoriat ja pisteyttää tarjoukset 
tämän perusteella. 
 
Hinnan painoarvo kokonaispisteytyksessä on 25 %. 

5.2 Laatu 

Laatua vertaillaan ja pisteytetään seuraavien tekijöiden perusteella: 

- tarjouksen sisällöllinen laajuus, uskottavuus ja toteutuksen suunnitelmallisuus (1-5 
pistettä, painoarvo kokonaispisteytyksessä on 50%). 

- tarjoajan kokemus aihealueesta ja vastaavanlaisista toimeksiannoista (1-5 pistettä, 
painoarvo kokonaispisteytyksessä on 25%). 
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5.3 Pisteet yhteensä 

Lopulliset hinta- ja laatupisteet painotettuina lasketaan yhteen. Tarjoukset asetetaan 
paremmuusjärjestykseen yhteispisteiden perusteella. Saatujen ehdotusten perusteella valitaan 
yksi tai useampi kumppani (ottaen huomioon hankevalmistelun varattu kokonaisbudjetti, enintään 
20.000 EUR yhteensä), jonka kanssa tutkimushanke ja/tai yritysten rinnakkaishankekokonaisuus 
pyritään rakentamaan.  

Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä yhtään hanke-ehdotusta ja suorittamatta hankintaa. 
 

6 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.  

Ehdotukset pyydetään laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien 
sisällyttäminen ehdotukseen on välttämätöntä, siitä on erikseen mainittava. Ehdotukseen on 
selkeästi merkittävä salattavat liitteet ja tiedot. 
 

7 TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 

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

Ehdotuksesta tulee käydä ilmi tarjoajan nimi, y-tunnus ja yhteyshenkilö, jolta voi kysyä lisätietoa 
sekä yhteyshenkilö, jolle hankintapäätös voidaan lähettää tiedoksi. Lisäksi dokumentilta on 
käytävä ilmi palvelun tarjottu arvonlisäveroton hinta sisältäen kaikki työstä aiheutuvat 
kustannukset.  

Tarjous tulee lähettää sähköpostin liitteenä, viimeistään ma 3.5.2021 kello 12.00 mennessä. 
 
Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna osoitteeseen jari.ikonen@businesstampere.com. Viestissä 
tulee olla otsikossa ”Ehdotus: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa, hankeidea”. 
 
Tarjouksen tulee olla voimassa yhden kuukauden tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. 
 

 

 

mailto:jari.ikonen@businesstampere.com
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7   LISÄTIEDOT 

Mahdollisia kysymyksiä voi esittää 26.4.2021 asti. Kysymykset jätetään ja niihin vastataan tämän 
julkaisun yhteydessä olevalle keskustelupalstalle. Muulla tavoin esitetyt kysymykset ja vastaukset 
julkaistaan osoitteessa projektit.smarttampere.fi - sivustolla. 

Yhteyshenkilö: 
Jari Ikonen 
jari.ikonen@businesstampere.com  
p. 0500 456 636 
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