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RYHMÄTYÖT



1. Tammelan stadion -hanke



Hankkeen osakokonaisuudet

Salhojankatu
50 %

asunto-
rakennus-
oikeudesta

Sijoittajat & 
vuokrataloyhtiöt

Kalevan 
puistotie

50 % 
asunto-

rakennus-
oikeudesta

Lemminkäinen

Stadion

Tampereen kaupunki

Alatila
(Pysäköintihalli yms.)

Lemminkäinen



Toteutusmallin lähtökohtia

• Julkinen hankinta

• Alustavasti kaupungin, Lemminkäisen ja 
Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n muodostama allianssi 

• Hankkeen toteutuksen tulee olla kaupungille 
mahdollisimman kustannusneutraali
– arkkitehtikilpailun ehdotuksessa esitetyn kerrosalan 

määrän tulee arvoltaan mahdollisimman hyvin vastata 
stadionin rakentamiskustannuksia

• Hankkeen osat
– Tammelan Stadion Salhojankatu

– Alatila Kalevan puistotie

Tutustumiskäynti 18.5.2017 A.Lakka, Tilakeskus, Kiinteistökehitys



2. Tilaajan tavoitteet hankkeelle

TAVOITE MITÄ TARKOITTAA

Stadionin 
toiminnallisuus

Toimiva stadion kotimaisiin sarjoihin ja UEFA-otteluihin

Kaupunkikuva ja 
arkkitehtuuri

Valmiiseen kaupunkirakenteeseen soveltuva kokonaisuus

Elinkaarikustannukset Edulliset käyttökustannukset

Monipuolinen 
maankäyttö

Stadion, asuntoja, vuokra-asuntoja, liiketiloja

Toiminnot tulee olla 
eroteltavissa

Kiinteistöteknisillä sopimuksilla eri rakennusten/kiinteistöjen
vastuut ja velvollisuudet mietitty

Monipuolinen käyttö Mahdollistaa esim. koulujen päiväkäyttö

Kustannusneutraalis. Rahoitetaan rakennusoikeuden myynnillä



3. Tilaajan hankintavaiheen resurssit

Tilaajan hankintavaiheen hankintaryhmä
Tilaaja muodostaa hankintaa ohjaamaan ja valmistelemaan hankintaryhmän.
▪ Tilakeskuksen projektijohto / Lakka, Hirvonen
▪ Hankintakonsultti / Vision Saarinen, Piirainen

Tilaajan arviointiryhmä
Tarjousten arvioinnista ja pisteyttämisestä vastaa Tilaajan edustajien muodostama arviointiryhmä. 

▪ N.N.
▪ N.N.

Tilaaja käyttää hankintavaiheessa apunaan seuraavia konsultteja
▪ Tarvitaan/ei tarvita
Tilaajan konsultit avustavat tilaajaa mm. seuraavissa asioissa?
• allianssiosaaminen
• tiimiosaaminen



3. Tilaajan resurssit Allianssiin
Tilaajan edustajat Allianssin johtoryhmään
Tilaaja tulee nimeämään alustavat ehdokkaat (2-x henkilöä) allianssin johtoryhmään ennen tarjousneuvottelujen alkamista.
▪ Tampereen kaupunki / kiinteistöjohtaja
▪ JKMM, LMK, myöhemmin valittava stadionin toteuttaja
▪ Tampereen Tilapalvelut Oy:n edustaja 
Allianssin projektipäällikkö

Tilaaja esittää, että Allianssin projektipäällikkö valitaan ”Hankkeen parhaaksi” -periaatteella hankkeen kehitysvaiheen alussa. 
Hankintavaiheen ajan projektipäällikön tehtäviä hoitaa tilaajalta 
▪ Lakka, varamiehenä Hirvonen
Tilaajan ehdokkaat Allianssin projektiryhmään

Tilaaja tulee nimeämään alustavat ehdokkaat allianssin projektiryhmään ennen tarjousneuvottelujen alkamista.
▪ Stadion-projektin projektipäällikkö
▪ N.N.
Projektiryhmän jäseninä tulee olla vähintään myöhemmin määritettävä määrä Tilaajan edustajia. Jos joku em. Tilaajan 

ehdokkaista valitaan Allianssin projektipäälliköksi, voi Tilaaja nimetä hänen tilalleen uuden ehdokkaan projektiryhmään.

Tilaajan asiantuntijat/osaaminen. 
Allianssilla on lisäksi mahdollisuus hyödyntää Tilaajan organisaatiosta löytyvää teknistä asiantuntemusta ja kokemusta.
▪ Liikuntapaikkaosaaminen / Liikunta- ja nuorisopalvelut
▪ Kehitysvaiheeseen  Tiken projektipäällikkö ja LVIA- & S-asiantuntijat
▪ Toteutusvaiheeseen Tiken rakennustyön ja LVIA- & S-valvojat



3. Tilaajan hankkimat resurssit (1/2)

Tilaajan muut hankkimat resurssit (esim. rakennuttajakonsultti)
▪ Tarvitaan/ei tarvita – mihin tehtävään?

Puolueeton tarkkailija
Puolueettoman tarkkailijan käyttämisestä auditoivassa roolissa tehdään päätös tarjouskilpailun alussa. 
Puolueettoman tarkkailijan tehtävänä on valvoa ja varmistaa, että hankinta toteutetaan hankintailmoituksen ja 
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti puolueettomasti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Lisäksi puolueeton 
tarkkailija valvoo ja varmistaa, että tarjoajien valinta on hankintalain ja hankintailmoituksen mukainen. 
Puolueeton tarkkailija ei osallistu tarjousten arviointiin.
▪ Nimetään/ei nimetä     ehkä ei

Talousasiantuntija
Tilaaja hankkii erikseen talousasiantuntijan tarjouskilpailun aikana. Talousasiantuntijan tehtäväkuvaus on 
esitetty liitteessä 6.1. 
▪ Nimetään - milloin viimeistään? kehitysvaiheen alussa ”projektin tilintarkastaja” 



3. Tilaajan hankkimat resurssit (2/2)

Kustannusasiantuntija
Kustannusasiantuntijan käyttämisestä tehdään päätös tarjouskilpailun aikana. Kustannusasiantuntijan 
tehtävänä on valvoa ja turvata tilaajan kaupallisia etuja. Kustannusasiantuntijan tulee toimia puolueettomasti 
ja ammattitaitoisesti varmistaen, että kustannustavoitteet ovat linjassa sovittujen periaatteiden kanssa.
▪ Nimetään/ei nimetä kustannusasiantuntija (ja ehkä kokenut projektipäällikkö)

Allianssiasiantuntija
Tilaajan avustajana hankintaprosessin läpiviennissä ja allianssiasiantuntijana toimii
▪ Tarvitaan/ei tarvita esim. Vison

Tiimityöskentelyn asiantuntija
Tiimityöskentelyn asiantuntijan käyttämisestä kehitystyöpajojen arvioinnin tukena päätetään tarjouskilpailun
aikana. 
▪ Hankitaan/ei hankita (tyyliin Hkin Oiva Akatemia, löytyisikö Tampereen HR-yksiköstä?)



4. Allianssissa tarvittava osaaminen

Tilaaja Palveluntuottaja Hankittava 
osaaminen –
paras 
hankkeelle

Allianssin johtaminen X

Suunnittelun johtaminen ja ohjaus Stadionin osalta X

Suunnittelu Pääsuunn. X

Rakentamisen johtaminen X

Rakentaminen X

Allianssin hankinnat X

Lupa-asiat, valmistelu ja hankinta Stadionin osalta X

Laadunhallinta ja turvallisuusasiat X Turv.koord.

Viestintä X yhteistyössä

Taulukon yksityiskohtaisempi täyttäminen Excelissä (rasti ruutuun)



Tämän tarjouskilpailun tavoitteena on neuvottelumenettelyä käyttäen valita  allianssikumppaniksi 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja, jolla on paras asiantuntemus ja osaaminen 
toteuttaa Tammelan stadion allianssiurakka yhdessä tilaajan ja muiden samalla tontilla olevien toimijoiden 
kanssa. Valinta tehdään tarjouspyynnössä ilmoitetuilla arviointiperusteilla. 

Tilaajan tavoitteena on, että allianssin muodostuminen ja osapuolten välisen luottamuksen kasvattaminen 
alkaa jo tämän tarjouskilpailun aikana. Tarjoajan tehtävänä on tarjouksellaan ja valintavaiheessa 
vakuuttaa tilaaja 
• Asiantuntemuksestaan toteuttaa tämä hanke ja kyvystä tuottaa arvoa rahalle esittämällään 

organisaatiolla ja toteutusmalleilla 
• Kiinnittämällä hankkeeseen sellaiset avainhenkilöt, joilla on vahvat näytöt onnistumisesta vastaavista 

tehtävistä ja hankkeista
• Kustannustehokkuudellaan ja kyvykkyydellään määrittää hankkeelle oikean kireystason 

tavoitekustannus
• Kustannusosaamisellaan ja asiantuntemuksellaan kehittää hankkeen kustannusarvioita
• Korkeasta suorituskyvystä ympäristö- ja turvallisuusasioissa
• Kyvykkyydestä ja tahdosta sekä sitoutumisesta johtaa projektia yhdessä tilaajien kanssa 

yhteistoimintamallin/allianssimallin periaatteiden mukaisesti

5. Hankinnan tavoite



5. Hankinnan eteneminen
Tammelan stadion

13.10.2017

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ALLIANSSIN MUODOSTAMINEN

Hankintaprosessin suunnittelu

- Tilaajan valmennus ipt-malliin

- Tavoitteet, osaaminen ja hankintaprosessi

- Markkinavuoropuhelun suunnittelu

- Hilma-ilmoituksne tarjouspyynnön konsultointi

Hankinta- ja sopimusasiakirjojen laatiminen

- Ennakkoilmoitus Hilmaan

- Markkinavuoropuhelu X

- Hilma-ilmoitus

        - Hankkeen sisältö, tavoitteet ja osaaminen

        - Hankintaprosessi

        - Soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet

- Tarjouspyyntö

       - Vertailuperusteet

       - Kirjalliset vaatimukset ja arviointiperusteet

- Allianssisopimukset (KASja TAS)

- Kaupallisen mallin periaatteet

Kumppaneiden hankinta

- Hankintailmoituksen julkaisu 

- Allianssikoulutus 

- Osallistumisilmoitusten jättö 

- Tarjoajien valinta ja neuvottelukutsujen toimitus 

- Hankintaprosessin ja sopimusten esittely 

- Alustavien tarjousten jättö

- Sopimusneuvottelut 

- 1. kehitystyöpajat 

- 2. kehitystyöpajat 

- Tarkennettu tarjouspyyntö

- tarjousten / hintatarjousten jättö 

- tarjousten arviointi ja hankintapäätös 

- Odotusaika

Hankinnan arviointi ja palautetilaisuudet

- palautetilaisuudet tarjoajille / konsultille

touko

2018

tammi helmi maalis huhtiloka marras joulusyys



6. Markkinavuoropuhelu

Tavoitteet
• herätellä kiinnostusta
• hakea näkemyksiä hankkeen valmisteluun

Tilaisuuden agenda
 Hanke-esittely 15 – 20 min

 tilaajan tavoitteet
 sisältö ja laajuus

 Toteutusmalli 30-45 min
 hankekokonaisuus (IPT)
 stadionallianssi + asuntorakennusoikeus 

 Prosessin eteneminen
 mm. allianssikoulutus ja alustava aikataulu

 Työpajatyöskentely
 aiheet, joista halutaan ajatuksia/vastauksia



7. Hankintailmoitus: 

kuvaus hankinnasta
• Tilaaja suunnittelee Tammelan stadion –korttelin toteuttamista 

integroituna projektitoteutuksena sisältäen neljä erillistä osaprojektia:
– stadion julkisena hankinta

– Salhojankadun asunto- ja liikerakentaminen, Kalevan puistotien asunto- ja 
liikerakentaminen sekä stadionin alatila (pysäköinti sekä palvelu- ja liikeiloja)

• Tilaajan tarkoitus on kilpailuttaa rakennusurakoitsija ja Salhojankadun
asunto- ja liikerakentamisen sijoittaja ja/tai rakennuttaja toteuttamaan 
stadionurakka sekä asunto- ja liikerakentaminen erillisinä osaprojekteina

• Rakennusurakoitsija on tarkoitus liittää hankkeen toteuttavan IPT-
projektin sopimusosapuoleksi yhdessä Tampereen kaupungin, LMK:n ja 
JKMM:n kanssa

• Stadionin rakentaminen ja suunnittelu toteutetaan rakennusurakoitsijan ja 
Tampereen kaupungin yhteisenä allianssiprojektina



Hankkeen osakokonaisuudet

Salhojankatu
50 %

asunto-
rakennus-
oikeudesta

Sijoittajat & 
vuokrataloyhtiöt

Kalevan 
puistotie

50 % 
asunto-

rakennus-
oikeudesta

Lemminkäinen

Stadion

Tampereen kaupunki

Alatila
(Pysäköintihalli yms.)

Lemminkäinen



Neuvottelut 

hankintailmoituksesta

Mahdollisuus esittää kirjallisia kysymyksiä ja palautetta
▪ Infossa kerrotaan mahdollisuudesta lähettää kysymyksiä tilaajalle

▪ vastaukset ennen hankintailmoituksen julkaisemista kysyjälle

▪ Cloudian kysymysjärjestelmää voi käyttää Hilma-ilmoituksen jälkeen

▪ Cloudia ehkä vain tarjoajan valintaan saakka

Mahdolliset info- tai keskustelutilaisuudet
▪ Markkinainfo marraskuussa 2017

▪ Tilakeskuksen allianssikoulutus tammikuussa 2018



Miten seuraavat tarjoajien soveltuvuusvaatimukset sopivat teidän 
hankinnalle? Mitä ne tarkoittavat käytännössä?

▪ Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai 
kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

• Tilaajavastuulain vaatimukset

▪ Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

• Tilaajavastuulain vaatimukset

• Luottokelpoisuus A

• Liikevaihtovaatimukset

▪ Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys

• Pätevyydet ja sertifikaatit

• Yritysreferenssit (ei ehkä avainhenkilöreferenssejä)

• Tiimin / avainhenkilöiden nimeäminen 3-5 henkilöä

8. Tarjoajien 
soveltuvuusvaatimukset



▪ Projektin johtaminen

▪ esim. projektipäällikkö (allianssin projektipäällikkö)

▪ Työmaan johtaminen

▪ esim. vastaava työnjohtaja / työmaapäällikkö

▪ Suunnittelun johtaminen ja ohjaus

▪ Kustannusohjaus

▪ Hankinnat

▪ Tietomallintaminen??

▪ vai tarjousten laadullinen vaatimus?

Vaadittujen avainhenkilöiden määrä 4-6

8. Tiimin roolitukset



8. Tarjoajien valintaperusteet

- Tiimien referenssit
- asuntorakentaminen
- toimitila- ja liiketilarakentaminen
- julkinen rakentaminen
- monipuolisesti eri toteutusmuotoja (kvr, pj)




