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Rajatorppa



Hämeenkylä



Tilaajan tavoitteet: 
Koulun toiminta ja kasvatusympäristö sekä käyttö alueella muihin 
tarkoituksiin

4

Tavoite Mitä tarkoittaa

Turvalliset ja terveelliset 
tilat

▪ Turvallinen ja terveellinen sekä rakennusfysikaalisesti toimivat kiinteistöt

▪ Terve mikrobiympäristö, hyvä kosteuden hallinta ja toimivat lämpötilaolosuhteet

▪ Rakenne- ja talotekniset valinnat tehdään ensisijaisesti terveellisyyden perusteella 

Uuden
oppimisympäristön 
mukaiset toimivat tilat –
aktiivinen oppilas 
keskiössä

▪ Uutta opetusohjelmaa erinomaisesti palveleva oppimis- ja kasvuympäristö ml. piha-alueet, 
lähiympäristö ja lähiliikunta-alueet

▪ Tilat ovat tehokkaasti käytössä opetus- ja kasvatustyössä ja lisäävät myös henkilökunnan 
vuorovaikutusta 

▪ Rajatorpassa tilat 390 oppilaalle ja 40 esikoululaiselle, Hämeenkylässä tilat 750 oppilaalle 

Tilojen tehokas käyttö ja
käytön muunneltavuus 

▪ Oppimistilanteisiin muuntautuvat tilat

▪ Tilojen rakenteellinen muunneltavuus (lisää elinkaarta ja ekologisuutta)

▪ Koulut toimivat ”asukastupana” lähialueen lapsille ja vanhemmille

▪ Houkuttelevat tilat koulupäivän jälkeiseen käyttöön koululaisille, yhdistyksille, järjestöille ja seuroille

▪ Variston tilojen huomioiminen

Tyytyväiset vanhemmat 
ja oppilaat

▪ Uuden oppimisympäristön avoin esille tuonti

▪ Show room – avoin suunnitteluvaihe – oppilaiden ja vanhempien osallistaminen / 
vaikutusmahdollisuudet

▪ Vanhempien sitouttaminen uuteen oppimisympäristöön

Alueella 
odotetaan 

TÄYDELLISTÄ 
KOULUA

Epäonnistumist
a ei hyväksytä



Tilaajan tavoitteet: 
Koulun suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto, taloudelliset 
tavoitteet ja elinkaarikustannukset
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Tavoite Mitä tarkoittaa

Kustannukset ja 
aikataulu

▪ Hankkeiden kokonaiskustannukset sisältäen uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnittelun,
rakentamisen ja kalusteiden )ml. Irtaimiston) hankinnan on korkeintaan  xx M€ 

▪ Rajatorpan koulu otetaan käyttöön 1.1.2020

▪ Hämeenkylän koulu otetaan käyttöön 1.8.2020

Laadukas ja 
innovatiivinen
suunnittelu ja toteutus

▪ Tilat suunnitellaan elämän- ja päivänkaari ajatuksella

▪ Varmat suunnitteluratkaisut, riskittömät ja toimivat rakenteet sekä talotekniset järjestelmät

▪ Samojen ratkaisujen (moduulit) hyödyntäminen 

▪ Yhteensopivat, toimivat tekniset järjestelmät

▪ Elinkaarikustannusten huomiointi suunnittelu- ja toteutusratkaisuissa

Käyttöönotto ja 
elinkaarikustannukset

▪ Nollavirheluovutus ja laadukas käyttöönotto (virheetön, aikataulussa ja tekniikka toimii)

▪ Teknisten järjestelmien helppokäyttöisyys: talon käyttäjät ja huoltohenkikökunta osaavat hyödyntää 
sen ominaisuuksia 

▪ Edulliset käyttö, huolto ja ylläpitokustannukset

▪ Helppo huollettavuus (käyttökustannusten optimointi investointikustannuksen määrittämässä 
raamissa)

▪ Lähes 0-energiarakennus (ostoenergian määrä)

Alueella 
odotetaan 

TÄYDELLISTÄ 
KOULUA

Epäonnistumist
a ei hyväksytä



4. Markkinavuoropuhelu 

Osallistujien palautteen yhteenveto

• Yhteistoimintaurakka / allianssitoteutus kiinnostaa
• Vain yhtenä ryhmittymänä kilpaillaan 

(päätoteuttaja + pääsuunnittelija ryhmä)
• Kaksi hanketta parempi kuin yksi. Aikataulu haaste 

vain Rajatorpan osalta

• Kahdenkeskisissä: enemmän ja tarkempaa 
palauteta / yrityskohtaisia



5. Hankinnan eteneminen: hankinnan valmistelut aloitettu – IPT2 
tuonee siihen näkökulmia ”muiltakin”

Vantaan koulut

Alustava hankinta-aikataulu
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

- Hankintailmoitus

   - Hankkeen sisältö, tavoitteet ja osaaminen

   - Hankintaprosessi

   - Soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet

- Tarjouspyyntö

   - Vertailuperusteet

   - Kirjalliset vaatimukset ja arviointiperusteet

- Allianssisopimukset (KAS ja TAS)

- Kaupallisen mallin periaatteet

- Osallistumisilmoitusten jättö

- Tarjoajien valinta ja neuvottelukutsujen toimitus

- Hankintaprosessin ja sopimusten esittely

- Alustavien tarjousten jättö

- Sopimusneuvottelut

- 1. kehitystyöpajat

- 2. kehitystyöpajat

- Tarkennettu tarjouspyyntö

- Tarjousten jättö

- Tarjousten arviointi ja hankintapäätös

- Odotusaika (21 pv)

- Palautekeskustelut

ALLIANSSIN KEHITYSVAIHE

syys loka marras joulu tammi

2018

kesä heinä elo



Allianssissa tarvittava osaaminen

Tilaaja Palveluntuottaja Hankittava 
osaaminen –
paras 
hankkeelle

Allianssin johtaminen X

Suunnittelun johtaminen ja ohjaus; 
suunnittelu

X

Rakentamisen johto ja rakentaminen X

Allianssin hankinnat X

Laatu ja turvallisuus X

LVISA R suunnittelu; LVIS urakointi, 
tuoteosakaupat

X

Asiantuntijakonsultit (mm. kosteudenhallinta, 
energia, BIM)

X

Kalustus, irtaimisto, laitteet X

Valvonta X



8. Tarjoajien vähimmäisvaatimukset

▪Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

•Tilaajavastuulain vaatimukset, ESPD

•Luottokelpoisuus; Rating A

•Liikevaihtovaatimukset; > 15 M€ (pääurakoitsija)

▪Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys

•Pätevyydet ja sertifikaatit; väh. Hankekohtainen laatu, RALA-
pätevyys

•Yritys- ja/tai avainhenkilöreferenssit (RU +ARK): PJU, Allianssi, 
muu yhteistoimintaurakka; 

•Avainhenkilöiden koulutus, kokemus ja osaaminen; Riittävä 
määrä pätevyysvaatimukset  täyttäviä henkilöitä (2-5)



8. Tarjoajien valintaperusteet

- 3/Yritys: osoitus laaduntuottokyvystä
Yrityksen kokemus yhteistoimintaurakoista, väh. 2 > 
pisteet  0-3
Vähintään hankekohtainen laadunhallinta > malli 0-1 p.

- 7/Henkilöreferenssit:
- Kokemus yhteistoimintamalleista(PJU/Allianssi/PPP), 

ammattikokemus
5/Projektipäällikkö; työkokemus roolissa, BIM-hanke
referenssinä, TVD-kokemus, näyttö toteutuneista hankkeista
3/Slu-ohjauksesta vastaava; kokemus  roolissa + hankkeet 
(tot/rakenteilla)
3/Suunnittelija (Erittäin vaativa); näyttö koulu-palvelu-
kokoontumis-monitilatsto /tot./rakenteilla
3/Rakentamisesta vastaava; kokemus roolista + tot.hankkeet


