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Hulevesien vähentäminen jätevesiviemäreissä -suunnitelman tilaaminen Sitowise Oy:ltä
TRE:6113/02.07.01/2020
Lisätietoja päätöksestä
Suunnittelupäällikkö Timo Koski, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 050
3457568
Valmistelijan yhteystiedot
Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 040
801 6946
Päätös
Hulevesien vähentäminen jätevesiviemäreissä -suunnitelman
toimittajaksi valitaan Sitowise Oy (2335445-0). Tilattavan työn
kustannusarvio on 56 095 euroa (alv 0 %).
Kustannusarviota ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta.

Perustelut
Tampereen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksen
yhtenä toimenpiteenä on hulevesien määrän vähentäminen
jätevesiviemäreissä. Tampereen kaupunki tarvitsee toimintamallin, millä
teknisillä menetelmillä ja minkälaiset hallinnolliset prosessit huomioon
ottaen hulevesiä voidaan erotella jätevesistä. Tämän lisäksi on tarpeen
tarkastaa, onko hulevesiviemäreihin tehty vääriä liitoksia jätevesistä.
Hulevesien vähentäminen jätevesiviemärissä - suunnittelutyön
tarkoituksena on luoda Tampereen kaupungille malli, minkä mukaan
hulevesien määrää jätevesiviemäreissä vähennetään. Koska kyseessä on
uuden toimintamallin luominen niin teknisesti kuin hallinnollisesti,
järjestettiin suunnitelman hankinnasta hulevesiasiantuntija- ja
suunnittelupalveluiden puitesopimuksen (Dno 369/2017) mukainen
minikilpailutus puitesopimuskumppaneille.
Puitesopimuskumppaneille ilmoitettiin minikilpailutuksesta sähköpostitse
18.6.2020. Määräaikaan mennessä saatiin tarjous Sitowise Oy:ltä, AFRY
Finland Oy:ltä, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä ja Ramboll Finland Oy:
ltä. Kaikille puitesopimuskumppaneille ilmoitettiin sähköpostitse
1.10.2020 mahdollisuudesta täsmentää tarjouksia. Täsmennetyt
tarjoukset tuli toimittaa 7.10.2020 klo 12 mennessä.
Tarjousten arviointi:
Tarjouksia vertailtiin tarjouspyynnön mukaisesti seuraavin kriteerein:
Työn tehokkuus (tuotokset suhteessa työmäärään) 1-5 p
Työmenetelmien monipuolisuus 1-5 p
Työmenetelmien toimivuus 1-5 p
Työmenetelmien innovatiivisuus 1-5 p.
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Ramboll Finland Oy:n tarjous suljettiin minikilpailusta, koska tarjous ei ole
mittaussuunnitelman ja mittauksista esitetyn kustannusarvion osalta
tarjouspyynnön mukainen.
Tarjousten vertailu perusteluineen on esitetty erillisessä taulukossa
päätöksen liitteenä. Vertailuperusteiden mukaisesti korkeimmat pisteet
sai Sitowise Oy.
Hankinnan valmisteluun ja arviointiin osallistuivat Viheralueet ja
hulevedet- yksiköstä Maria Åkerman ja Kimmo Mäkinen ja Tampereen
Vesi Liikelaitokselta Pekka Laakkonen ja Jouni Hyypiä.
Hankinnan ennakoidun arvon osuus Viheralueet ja hulevedet- yksikön
osalta on n. 28 050 euroa. Tampereen Vesi Liikelaitos on päättänyt
osallistumisestaan hankkeeseen ja valtuuttanut Viheralueet ja hulevedet -
yksikön suunnittelupäällikön tekemään hankintapäätöksen (TRE: 6141/02.
05.00/2020).

Tiedoksi
Kimmo Hell/Ramboll Finland Oy, Perttu Hyöty/Sitowise Oy, Karin Lepola
/AFRY Finland Oy, Tero Pyrhönen FCG, Petri Jokela/Vesi, Pekka Laakkonen
/Vesi, Jouni Hyypiä/Vesi, Kimmo Mäkinen/Vesi, Sitar, Tarja Jalo, Jaana
Huttunen
Liitteet:
1 ArviointiMinikilpailu.pdf
Allekirjoitus

vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on nähtävillä 22.10.2020 Tampereen kaupungin verkkosivuilla
osoitteessa www.tampere.fi
Päätös on lähetetty tiedoksi sähköpostilla 22.10.2020.

Muutoksenhakuviranomainen
Julkisista hankinnoista annetun lain mukaista hankintaoikaisua haetaan
päätöksen tehneeltäTampereen kaupungin vs. suunnittelupäälliköltä.
Kuntalain mukaista oikaisua haetaan Tampereen
yhdyskuntalautakunnalta.
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Oikaisuvaatimus
§ 59
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397
/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen
oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi
lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Oikaisuviranomainen
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista
hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta
hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan
päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta toimielimeltä.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere
Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen
asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla:
kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn
hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.
Määräaika
Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
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asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

