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6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeeseen liittyvä tarjouspyyntö 
 

Liikkumisen palvelut liityntäpysäköinti-
alueiden ja Kaupin kampuksen välillä 
 

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, jossa sijaitsevat mm. 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, älykäs ja vähähiilinen 
liikkumisen palvelujen tarjonta Kaupin alueelle liikkuville. Tämä voi koostua esimerkiksi 
houkuttelevista joukkoliikenneyhteyksistä, kyydinjakopalveluista, kimppakyydeistä, 
sähköpotkulaudoista, kaupunkipyöristä, liityntäpysäköintiratkaisuista sekä muista uusista 
liikkumisratkaisuista sekä erilaisista arjen sujuvuutta ja matkaketjujen yhdistämistä edistävistä 
palveluista. 
 
Liityntäpysäköinti ja yhteydet liityntäpysäköinneistä määränpäähän Kaupin alueelle ovat yksi keino 
mahdollistaa sujuva ovelta ovelle – matkaketju. Tällä tarjouspyynnöllä haetaan ehdotuksia 
liiyntäpysäköintiin liittyvistä last mile - ratkaisuista sekä mahdollisista lisäpalveluista. 
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2 TARJOUS- JA HANKINTAMENETTELY 

Tällä tarjouspyynnöllä Business Tampere hakee matkaketjuja täydentäviä, liityntäpysäköintiin 
kytkeytyviä last mile – palveluja rajatulle kohderyhmälle (Kaupin alueelle liikkuvat henkilöt, mm. 
PSHP:n työntekijät). Arvio kokeiluun osallistuvan kohderyhmän koosta on 50-100 henkilöä. 
Kokeilun kesto on 2-3 kuukautta syksyn 2021 aikana. Liityntäpysäköintipaikkoina voivat toimia 
Tampereen kaupungin viralliset liityntäpysäköintialueet (https://www.tampere.fi/liikenne-ja-
kadut/pysakointi/liityntapysakointi.html) tai muut vastaavat soveltuvat alueet (esim. Hakametsän 
jäähallin pysäköintialue), riippuen myös tarjotun palvelun alueellisesta kattavuudesta.  

Tarjoukset pyydetään esittämään ppt- tai pdf-muodossa. Tarjouksen toivotaan sisältävän ainakin 
seuraavia tietoja:  
 
- kuinka palvelu vastaa kuvattuun tarpeeseen 
  * palvelun kuvaus ja mahdollinen skaalautuminen 
- palvelun hyödyt 
  * asiakkaille, loppukäyttäjille 
  * välilliset hyödyt kaupungille 
- palveluntuottajan resurssit 
  * toiminta-alue ja käytössä oleva kalusto 
  * osaaminen ja kokemus 
- alustava toimintasuunnitelma 
  * palvelun sisältö ja laajuus 
  * ehdotus käyttäjäkokemusten ja palautteen keräämisestä sekä raportoinnista 
  * mahdolliset lisäpalvelut (esim. opastus, huolto, kahvi/eväspalvelut) 
  * aikataulu- ja kustannusarvio 
- yrityksen tiedot 
  * nimi, osoite, Y-tunnus 
  * yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot 
 
Jos ehdotukseen liittyy tarjoajan näkökulmasta luottamuksellista tietoa, nämä tiedot tulee merkitä 
selkeästi luottamuksellisiksi. Palveluntuottajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa tiedossa olevien tai 
käytettävien alihankkijoiden osuus palveluntuottamisessa. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan 
toiminnasta kuten omastaan. 

Tarjoukset arvioidaan asiantuntijaraadissa, ottaen huomioon mm seuraavat kriteerit: 
- tarjouspyynnön tarpeisiin vastaaminen ja palvelun uutuusarvo 
- palveluun toteutuskelpoisuus, mm. soveltuva kohde ja vastuuhenkilö 
- palvelun kehityspotentiaali ja mahdollisuus skaalautumiseen 
- palvelun soveltuvuus Vähähiilinen liikkuminen - hankkeen tavoitteisiin ja niiden edistäminen 

Ehdotukset joko hyväksytään, otetaan jatkokeskusteluun tai hylätään. Olemme valmistautuneet 
ostamaan palveluja x kpl yhteensä maksimissaan 20 000 euron arvosta. Hinnan tulee sisältää 
kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset. 

 

https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/pysakointi/liityntapysakointi.html
https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/pysakointi/liityntapysakointi.html
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Valituksi tulleiden ehdotusten osalta edetään seuraavasti: 

1. Kokeilu käynnistetään kick-off –tapaamisella tai mahdollisella jatkokeskustelulla, jossa 
tarkennetaan yhdessä projektin tavoitteita, suunnitelmaa, sisältöä ja aikataulua. Tämän 
perusteella palveluntuottaja laatii tarkennetun projektisuunnitelman. 

2. Tehdään osapuolten välinen sopimus. Projektisuunnitelma tulee sopimuksen liitteeksi. 
3. Pidetään seurantakokouksia kokeilun aikana. 
4. Kokeilun aikana ja päätteeksi kerätään palautetta loppukäyttäjiltä. Alustava ehdotus 

palautteen keräämisen mallista ja laajuudesta pitää sisällyttää jo tarjoukseen, ja tätä 
tarkennetaan tarvittaessa ennen kokeilun aloittamista. 

5. Loppuraportti. Palveluntuottaja laatii yhteenvedon siitä, mitä tehtiin ja millaisia tuloksia 
saatiin aikaan, sekä miten palvelua voisi kehittää jatkossa. 

Palveluntuottaja vastaa kohtien 1-5 toteutuksesta. Kokeilun aikataulun ja toteutuksen osalta 
otetaan huomioon koronaviruksen vaikutukset, sekä VÄHILI-hankkeen kokonaisaikataulun 
aiheuttamat vaatimukset. Tavoitteena on saada valitut palvelut käyntiin syyskuun aikana 2021. 
 

3 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.  

Tilattava palvelu maksetaan laskua ja palvelun 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. 
 

4 TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN 

Tarjous (PowerPoint tai PDF) tulee toimittaa viimeistään 17.8.2021 klo 16.00 mennessä 
sähköpostilla osoitteeseen jukka.reunavuori@businesstampere.com. Sähköpostin otsikossa tulee 
olla teksti ”TARJOUS: LIITYNTÄPYSÄKÖINTIKOKEILU / LAST MILE -PALVELUT”. 

Tarjouksen tulee olla voimassa yhden kuukauden tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. 
 
Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa sekä Smart Tampereen www-sivuilla 
https://projektit.smarttampere.fi/ 4.8.2021. Hankintapäätös viestitään kaikille ehdotuksen 
jättäneille sähköpostitse tarjoajan ilmoittamaan osoitteeseen. 
 

mailto:jukka.reunavuori@businesstampere.com
https://projektit.smarttampere.fi/
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5   LISÄTIEDOT 

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää: 
 
jukka.reunavuori@businesstampere.com  
p. 040 637 8702 
tai 
jari.ikonen@businesstampere.com  
p. 0500 456 636 

 
Jukka Reunavuori 
Projektipäällikkö, 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy 
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