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6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa (VÄHILI) - hankkeeseen liittyvä 
tarjouspyyntö 
 
Viisaan liikkumisen palvelupiste - pilotti  
 

1 TAUSTA JA TARKOITUS 

Business Tampere toimii osatoteuttajana 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - 
hankkeessa, jonka pääkoordinaattorina on Espoon kaupunki ja muina osatoteuttajina Oulun 
kaupunki, Turun kaupunki sekä Turun Ammattikorkeakoulu. 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. Alueella käy päivittäin 
asiakkaana, töissä, opiskelijana tai liikuntaharrastuksissa jopa yli 20 000 ihmistä. Monien uusien ja 
käynnissä olevien rakennushankkeiden myötä kävijämäärät tulevat entisestään kasvamaan, mikä 
lisää alueen liikennejärjestelmän haasteita. Tavoitteena on, että Kaupin alueelle tulevat valitsevat 
oman henkilöautoilun sijaista vähähiilisiä vaihtoehtoja. Viisaan liikkumisen palvelupiste on yksi 
keino vähähiilisten liikkumismuotojen houkuttelevuuden ja vaivattomuuden lisäämiseksi. 
 
Hankesuunnitelmassa tätä on kuvattu seuraavasti: Viisaan liikkumisen palvelupiste toimii tukena 
sujuville matkaketjuille, jotka tarvitsevat uusia palveluja perinteisen infrastruktuurin rinnalle. 
Palvelupiste on liikennekeskittymässä oleva tukipiste, joka voi tarjota liikkujan käyttöön esimerkiksi 
pyöräilyä ja sähköpotkulautoja tukevia toimintoja, kuten runkolukittavia telineitä, katoksen, 
latauspisteitä, säilytystilaa sekä huoltopalvelua ja – varusteita. Tavoitteena on selvittää, millaisilla 
palveluilla matkaketjuun saadaan lisäarvoa. 

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan palveluntarjoajaa kehittämään ja pilotoimaan viisaan liikkumisen 
palvelupistettä, ja tukemaan siten 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennhubeissa – hankkeen 
tavoitteita. 
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2 HANKINTAMENETTELY 

Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. 
pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.  
 
Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 20.000 euroa (+alv). 

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. 

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 sekä Smart Tampereen www-sivuilla 
https://projektit.smarttampere.fi/. Tarjouspyyntö on lähetetty sähköpostitse potentiaalisille 
tarjoajille. Hankintapäätös tullaan viestimään kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille sähköpostitse 
tarjoajan ilmoittamaan osoitteeseen. 
 

3 HANKINNAN KOHDE  

Hankinnan kohteena on 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeen mukainen, 
Kaupin alueen vähähiilistä liikkumista tukevan palvelun kehittäminen ja 2-4 kuukautta kestävä 
pilotointi. Tavoitteena on kokeilla yhtä tai useampaa viisaan liikkumisen palvelupistettä, joka 
tarjoaa käyttäjilleen erilaisia kevyen liikkumisen tukipalveluja. Palvelupisteen sijainti on tarjoajan 
ehdotettavissa. Luonteva sijaintimahdollisuus on esimerkiksi Kalevan/Hakametsän alue, joka on 
keskeinen solmukohta Kauppiin suuntautuvien matkaketjujen kannalta. Kaupin alue itsessään on 
myös yksi mahdollinen sijainti laajuutensa ja liikkumistapojen monipuolisuutensa ansiosta. 
Palvelupiste – pilotti voidaan mahdollisuuksien mukaan yhdistää myös hankkeessa samaan aikaan 
toteutettavaan liityntäpysäköintikokeiluun. 
 
Tarjouksen toivotaan sisältävän ainakin seuraavat asiat: 

• Tarjottava ratkaisu ja soveltuvuus tarpeeseen 
• Alustava pilotin sisältö, laajuus ja aikataulu 
• Kustannuserittely, esimerkiksi käyttöönotto / käytönaikaiset kustannukset / tarvittava 

kalusto / mahdolliset henkilöstökustannukset 

https://projektit.smarttampere.fi/
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• Kuvaus palvelupisteen tarjoamista palveluista ja niiden saatavuudesta, aukiolo ja 
mahdolliset rajoitukset 

• Ehdotus käyttäjäkokemusten ja palautteen keräämisestä sekä raportoinnista 
• Arvio palvelun skaalautuvuudesta 
• Tarjoajan osaaminen, kokemus ja resurssit 
• Referenssit vastaavista palveluista / sovelluksista 

Tilaaja määrittelee yhdessä valitun Palveluntuottajan kanssa hintaan sisältyvät tarkemmat 
toimenpiteet ja niiden aikataulun, saadun tarjouksen pohjalta. Toimeksianto on tavoitteena 
toteuttaa siten, että pilotointijakso voidaan toteuttaa syksyn 2021 kuluessa. Tästä sovitaan 
viimeistään toimeksiantosopimuksen yhteydessä. 
 
Tulokset dokumentoidaan ja niistä laaditaan raportti. Työn aikana syntyneet materiaalit 
toimitetaan Tilaajalle, ja niiden tuloksista koostetaan yhteenveto. Sisällöntuotannon ja 
raportoinnin yksityiskohtainen sisältö tarkennetaan sopimusneuvottelujen yhteydessä Tilaajan 
ja Palveluntuottajan kesken. Kaikki sisältö tuotetaan suomen kielellä. 
 
Palveluntuottajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa tiedossa olevien tai käytettävien 
alihankkijoiden osuus palveluntuottamisessa. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan toiminnasta 
kuten omastaan. 
 
Jos toimeksiannon toteuttamiseen liittyy yritysten näkökulmasta luottamuksellista tietoa, 
nämä tiedot merkitään erikseen yritysluottamuksellisiksi. Yritysluottamuksellista tietoa 
käsitellään tilaajan toimesta luottamuksellisena. 
 

4 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. 
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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. 

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 31.12.2021 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. 

 

http://tilaajavastuu.fi/
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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. 

5.3 Laskutus- ja maksuehdot 

Tilattava työ maksetaan laskua vastaan sopimuksen mukaan. 

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 

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkastetaan ja arvioidaan. Arvioinnin suorittaa tilaajan 
määrittelemä arviointiryhmä. Annetuista tarjouksista valitaan Palveluntuottaja seuraavien 
arviointiperusteiden mukaisesti. 

6.1 Hinta 

Hinnan tulee sisältää kaikki pilottiin sisältyvät ja/tai palvelun suorittamisesta johtuvat 
kustannukset, mukaan lukien matka-, majoitus-, päiväraha- ja muut vastaavat kustannukset 
Lisälaskutusta ei hyväksytä. 
 
Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 20.000 euroa (+alv). 
 
Hinta arvostellaan pistein 1-5. 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 %. 

6.2 Laatu 

Laatua vertaillaan ja pisteytetään seuraavien tekijöiden perusteella: 
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- tarjottavan ratkaisun soveltuvuus tarpeeseen (1-5 pistettä), esim. 
* kuinka hyvin vastaa esitettyyn tarpeen, käytettävyys 
* hyöty suhteessa kustannuksiin, uutuusarvo ja innovatiivisuus 
* skaalautuvuus ja jatkokehitysmahdollisuudet, kaupallinen potentiaali 

- pilotin sisällöllinen laajuus ja laatu, pilotin toteuttamisen suunnitelmallisuus (1-5 pistettä), 
esim. 
 * toteutussuunnitelma ja pilotoinnin sisällön kuvaus 
 * resurssointi ja toteuttamiskelpoisuus 
 * vaikuttavuuden seuranta ja käyttäjäpalautteen kerääminen 

- palveluntuottajan osaaminen ja kokemus aihealueesta (1-5 pistettä), esim. 
* referenssit vastaavanlaisista toimeksiannoista ja muu aiheeseen soveltuva osaaminen 

Laadun painoarvo kokonaispisteytyksessä on 75 %. 

6.3 Pisteet yhteensä 

Maksimipistemäärä on 20. 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. 

Tarjous tulee lähettää sähköpostin liitteenä seuraavissa kohdissa mainitun mukaisesti. 
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8.2 Tarjousten määräaika ja toimitusosoite 

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 26.8.2021 kello 16.00 mennessä. 
 
Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna osoitteeseen jukka.reunavuori@businesstampere.com.   
Sähköpostin otsikkokentässä on oltava merkintä ”Tarjous: 6Aika Vähähiilinen liikkuminen / Viisaan 
liikkumisen palvelupiste”. 

8.3 Tarjouksen voimassaolo 

Tarjouksen tulee olla voimassa yhden kuukauden tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. 
 

9   LISÄTIEDOT 

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää 23.8.2021 klo 16.00 asti. 
sähköpostitse jukka.reunavuori@businesstampere.com / jari.ikonen@businesstampere.com. 
Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Viisaan liikkumisen palvelupiste”.  

 
Jukka Reunavuori 
Projektipäällikkö, 6Aika; Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy 
 
Jari Ikonen 
Asiakkuusvastaava, liikkuminen / 6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy 
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