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Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkosto 

Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus -
hanke 
 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ”Liikenteen ja 
maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus” -hankkeen 
toteuttamiseksi. 

1. Työn tausta 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi kansallista MAL-verkostoa 
(www.mal-verkosto.fi). MAL-verkoston koordinaatio laati hanke-ehdotuksen 
tammikuussa 2016 TEMin ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut” (AIKO) -
kärkihankkeen ”Teemakohtaiset kaupunkiverkostot” -osioon yhdessä 
Kasvusopimusten, kasvukäytäväsopimusten ja MAL-sopimusmenettelyn kanssa. 
Lisätietoja AIKOsta http://tem.fi/alueelliset-innovaatiot-ja-kokeilut. 

MAL-verkoston laatiman AIKO hanke-ehdotuksen nimi on ”Tulevaisuuden 
kaupunkiseudut -elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta kaupungistuvassa 
Suomessa”. TEM myönsi sille rahoituksen 30.6.2016. Tulevaisuuden kaupunkiseudut 
teemaverkosto jakaantuu neljään eri työpakettiin, joista yksi on ”Joustava 
yhdyskuntasuunnittelu” -työpaketti. Sen osana toteutetaan ”Liikenteen ja 
maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus” -hanke. 

Viime vuosina on kiinnitetty erityistä huomiota maankäytön, asumisen, liikenteen ja 
yhä enemmän myös palvelujen ja elinkeinotoiminnan keskinäiseen integrointiin. 
MALPE tulisi nähdä toiminnallisena kokonaisuutena ilman sektorirajoja ja yhdistää 
tämä näkemys strategisen kaupunkipolitiikan ja kaupunkisuunnittelun tavoitteisiin 
sekä niiden toteutumista edistävien työkalujen ja -välineiden sekä uusien 
toimintatapojen kehittämiseen. Valitettavasti käytännön tulokset ovat jääneet 
verraten laihoiksi. Esimerkiksi maankäytön ja liikenteen suunnittelua leimaa 
edelleen liika sektorikeskeisyys eli se tapahtuu liikaa omilla foorumeillaan. 
Haasteena on myös sidosryhmien eriävät näkemykset siitä, miten 
suunnittelukohteita tulisi kehittää. Suunnittelujärjestelmät ja -instrumentit ja 
vakiintuneet menetelmät ovatkin nykyisin koetuksella muuttuvassa 
toimintaympäristössä.  

Valtakunnallinen, seudullinen ja kuntataso tulisi yhteensovittaa 
suunnitteluprosesseissa. Haasteena on että eri hallintotasot katsovat MAL-
kehittämistä liiaksi omasta näkökulmastaan ja lähtökohdistaan. Myös 
kaupunkiseutujen asema eri suunnittelutasoilla on jäänyt eri tarkasteluissa vähälle 
huomiolle ja ne tuleekin jatkossa ja myös tässä hankkeessa nostaa vahvasti esille. Se 
tapahtuu valittujen suunnittelualueiden kautta.  

http://www.mal-verkosto.fi/
http://tem.fi/alueelliset-innovaatiot-ja-kokeilut
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Suomessa on toteutettu useita kaupunkiseutujen ja viranomaisten 
yhteistyöprojekteja joissa on tuotettu uutta tietoa ja toimintamalleja liikenteen ja 
maankäytön integraatiosta ja MALPE-kokonaisuudesta: 

- Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa Urban Zone 3 
http://www.syke.fi/hankkeet/urbanzone3 

- Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen tehokkuusmalli WHOLE 
http://www.tut.fi/fi/kaupunkirakenteen-kokonaisvaltainen-resurssitehokkuusmalli-
whole/index.htm 

- Aalto-konsortion BEMINE-projektissa tutkitaan kaupungistumista ja kehitetään 
työkaluja yhdyskuntasuunnitteluun www.bemine.fi 

Liikennevirastossa on valmistunut selvitys Pääteiden ja kaupunkikehityksen 
yhteensovittaminen; Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 26/2017 
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2017-26_liite2_web.pdf   

Aiemmat projektit ja Liikenneviraston selvityksen tulokset ja johtopäätökset ovat 
yksi lähtökohta tälle työlle ja suositusten testaamiselle ja konkretisoimiselle 
valituilla case-suunnittelualueilla.   

Pääteiden ja kaupunkikehityksen yhteensovittaminen -selvityksellä haettiin uusia 
avauksia valtion ja kuntien väyläverkoston ja maankäytön suunnittelun uudenlaisen 
yhteensovittamisen mahdollisuuksiin sekä arvioitiin seudullisen 
liikennejärjestelmätyön roolia, maankäytön ja liikenteen suunnittelujärjestelmien 
nykykäytäntöjä sekä tekijöitä jotka edistävät tai haittaavat maankäytön ja liikenteen 
yhteensovittamista. Työssä annettiin suosituksia valtion tahtotilan 
muodostamisesta ja sen liittymisestä kaupunkikohtaisten sopimusten 
neuvotteluprosesseihin ja käytännön työhön eri yhteistyöfoorumeilla. Selvitys 
tunnisti kipupisteitä, joita olivat mm. valtion epäselvä rooli ja kanta kaupunkien 
kehittämiseen, sektorikohtaisuus, pitkäjänteisyyden sekä valtion ja kaupunkien 
yhteisen tahtotilan ja visioiden puute.  

2. Toimeksiannon tavoitteet ja lopputulos 

”Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus” -
hankkeen tarkoituksena on löytää kaupunkiseutujen, valtion ja muiden keskeisten 
sidosryhmien yhteinen tahtotila kun keskiössä ovat valittujen suunnittelukohteiden 
valtakunnallisten pääväylien, seudullisten reittien, kaupunkien joukkoliikenteen, 
pyöräily ja kävely-yhteyksien ja muun kaupunkirakenteen yhteensovitus ja 
kehittäminen seudullisessa MAL-työssä. Esimerkkeinä ovat mm. sisääntuloväylät, 
valtateiden liitokset, raideliikenteen solmukohdat sekä kuntien rajoilla olevat 
liikenteelliset solmut.  

 

http://www.syke.fi/hankkeet/urbanzone3
http://www.tut.fi/fi/kaupunkirakenteen-kokonaisvaltainen-resurssitehokkuusmalli-whole/index.htm
http://www.tut.fi/fi/kaupunkirakenteen-kokonaisvaltainen-resurssitehokkuusmalli-whole/index.htm
http://www.bemine.fi/
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Hankkeen päätavoitteena on hakea ratkaisuja valtion liikenne- ja 
väyläratkaisujen ja kaupunkien kehittämisen yhteensovittamiseen. Työn keskiössä 
ovat ennalta valitut suunnittelukohteet (4 kpl) ja niiden puitteissa analysoidaan 
eri osapuolten tavoitteita, tunnistetaan kipupisteitä, kehitetään ja testataan 
ratkaisu- ja toimintamalleja. Lopputuloksena on malleja ja suositukset hyviksi 
käytännöiksi ja menettelyiksi, joiden avulla keskeisten osapuolten ja toimijoiden 
yhdessä tekemistä kaupunkiseuduilla voidaan selkeyttää ja edistää. 

Päätavoitteeseen kytkeytyen: 

− Yhteensovitetaan valtion liikenne- ja väyläratkaisuja ja kaupunkien maankäytön 
kehittymistä. 

− Arvioidaan nykyisten suunnittelukäytäntöjen toimivuutta ja kehittämistarpeita 
erityyppisillä ja ennakkoon valituilla suunnittelu- ja kohdealueilla.  

− Testataan, arvioidaan ja kehitetään kaupunkiseutujen suunnitteluprosesseja ja -
ratkaisuja, työkaluja ja yhteistoimintamalleja.  

− Sparrataan valittuja suunnittelukohteita ja edistetään uusien 
suunnitteluinnovaatioiden toteutumista. 

− Arvioidaan miten lainsäädäntö tukee nyt ja jatkossa liikenteen ja maankäytön 
suunnittelua ja tehdään ehdotus perusteluineen casekohteiden pohjalta miten 
yhteissuunnittelua ja sopimuskäytäntöjä tulisi uudistaa ja kehittää.  

3. Suunnittelualueet  

Hankkeeseen on valittu neljä seudullista suunnittelukohdetta. Alla hankkeet ja 
niiden perustelut. Toimeksianto edellyttää tiivistä erittäin yhteistyötä 
suunnittelualueiden asiantuntijoiden ja työryhmien kanssa. 

Jyväskylä (yhteyshenkilö kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho, Jyväskylän 
kaupunki etu.suku@jkl.fi 014 - 266 5057). 

Casekohde: VT 4-Kangas-Seppälä-Tourula, tavoitteena monimuotoinen liikenne ja 
keskeisen kaupunkirakenteen kehittäminen. 

Perustelut: Esitetty suunnittelukohteeksi suunnittelutyössä kokeiltujen 
menetelmien ja jatkosuunnittelun sparrauksen takia. 

Skenaariomenetelmä 

Kohde on nk. Rantaväylän osayleiskaavan osa-alue. Jyväskylän kaupunki on laatinut 
osayleiskaavaa yhteistyössä Keski-Suomen ELY –keskuksen sekä rata- ja 
tieviranomaisten kanssa. Alkuvaiheessa laadittiin kolme maankäytön ja liikenteen 
skenaariota VT4:n, VT9:n (Rantaväylän) ja Jyväskylän ratapihan alueelle. 
Skenaariotyötä  tehtiin laajassa vuorovaikutuksessa ja siinä hyödynnettiin 3D-

mailto:etu.suku@jkl.fi
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skenaariomalleja (WSP Finland Oy) sekä kyselyitä. Rata- ja tie viranomaiset 
osallistuivat skenaariotyöhön yhteisessä työpajassa Tampereella kesällä 2016. 

Jyväskylän työpajat 

Osayleiskaavan pohjoisosan tulevaisuudesta päästiin parhaiten yhteiseen 
näkemykseen ja sinne laadittiin kaupungin ja ELY -keskuksen asiantuntijoiden 
kesken työpajoissa skenaariotyöhön pohjautuva tarkempi liikennejärjestelmää 
koskeva suunnitelma, jonka toimivuus myös testattiin. 

Suunnittelun jatkaminen 

Pohjoisosa erotettaneen omaksi osayleiskaavakseen. Nelostien osalta on jo 
käynnistynyt tiesuunnitelman laatiminen. Maankäytön suunnittelua tehdään 
Kankaalla asemakaavatasolla ja Seppälässä sekä tiealueella osayleiskaavatasolla.  

Turku (suunnittelujohtaja Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto 
heikki.saarento@varsinais-suomi.fi 040 720 3056, liikennesuunnittelija Mari Sinn 
Varsinais-Suomen liitto, mari.sinn@varsinais-suomi 045 807 8969, 
kaavoitusinsinööri Andrei Panschin, Turun kaupunki etu.suku@turku.fi 044 907 
4053 ja  liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola, Turun kaupunki 
etu.suku@turku.fi 050 558 9240). 

Casekohde: VT 10 rooli, uusi sijainti sekä maankäytön mahdollisuudet Liedon, 
Kaarinan ja Turun kaupunkien alueella.  

Perustelut VT 10 ottamisesta casekohteeksi: 

- VT 10 tieliikenne aiheuttaa jo nyt haasteita, mutta jos henkilöautoliikenteen osuus 
säilyy samana tai jos se varsinkin kasvaa, valtatien toimivuus heikkenee nopeasti. 

- VT 10 varrella varsin jatkuva taajamavyöhyke, ulottuu Turun kaupungista, Kaarinan 
kaupungin kautta Lietoon. 

- Valtatien varrella on jo paljon olemassa olevaa, seudullisesti ja maakunnallisesti 
merkittävää maankäyttöä, kuten TYKS ja Yliopisto aivan alkupäässä, Ravattulan 
Hypermarket keskivaiheilla, Tuulissuon voimakkaasti kasvava yritysalue hieman 
valtatiestä itään päin. 

- Etenkin Liedon keskusta on tiivistynyt ja täydentynyt merkittävästi viime vuosina; 
tunnusomaista, että eläkeläiset muuttavat Liedon keskustaan lähelle palveluja ja 
hyviä joukkoliikenneyhteyksiä. 

- VT 10 kääntö valtatielle 9. Asiasta tehty liikenteellinen ja aluerakenteellinen 
selvitys, osoitettu kaksi vaihtoehtoista linjaa nyt käynnissä olevaan 
vaihemaakuntakaavaan, asia hyväksytty viranomaisneuvotteluissa ja Liedon kunnan 
päätöselimissä. Kääntö mahdollistaa nykyisen valtatien kehittämisen 
kaupunkiseudun sisäisenä pääväylänä (yhdystie); mahdollistaa liittymien 

mailto:heikki.saarento@varsinais-suomi.fi
mailto:mari.sinn@varsinais-suomi
mailto:etu.suku@turku.fi
mailto:etu.suku@turku.fi
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kehittämisen myös muutoin kuin valtatietasoisena ym. Valtatien kääntö siirtää 
etenkin raskaan liikenteen pääosin uudelle reitille, mikä parantaa Liedon keskustan 
sekä Kehätien liittymäkohdan / Ravattulan alueen turvallisuutta ja liikenteen 
sujuvuutta. 

- VT 10 on osa MAL-hanketta, jossa etsitään lyhyen tähtäimen mahdollisuuksia 
parantaa kestävien liikkumismuotojen edellytyksiä vyöhykkeellä; valtatien 10 
varrelle on osoitettu myös ohjeellinen seudullinen pyöräilyn laatureitti taajamia 
koskevassa vaihemaakuntakaavaehdotuksessa. Föli on kehittämässä Liedon 
suunnan joukkoliikennettä (Runkobussilinjat), Liedon kunnassa käynnissä keskustan 
yleiskaavaprosessi. 

-> tiedossa olevat hankkeet ja suunnitelmat sekä tien luonne osana seudun 
taajamarakennetta puoltavat hyvin vt 10 ottamista mukaan case-kohteeksi 

Lahti (maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen, Lahden kaupunki veli-
pekka.toivonen@lahti.fi 050-63890). 

Casekohde ja perustelu: VT 12 uusi linjaus mahdollistaa uuden maankäytön seudulla 
ja liikennejärjestelmän tehokkaan hyödyntämisen. Selvitys keskittyy: 
 
- Kujalan alueen maankäytön vaihtoehtoisiin suunnitelmiin sekä mahdollisen 
Nikulan liittymän toteuttamisen kautta saatavan lisähyödyn arvioimiseen. 

- VT 12 maankäyttöhyödyt Hollolassa (tämä aihe on vielä neuvoteltava tarkemmin 
Hollolan kanssa, seudullinen tarve on selkeä). 
 

Tampere (liikennejärjestelmäasiantuntija Erika Helin, Liikennevirasto 
erika.helin@liikennevirasto.fi 029 534 3911 liikenneinsinööri Katja Seimelä, 
Tampereen kaupunki  katja.seimela@tampere.fi  040-1493684). 

Casekohde ja perustelu: 

- Tarvitaan sisääntuloteiden toiminnallisen luokituksen tarkastelua ja luokitusten 
muutosten vaikutustarkastelua maankäyttöön. 

Liikennevirasto on käynnistämässä yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa 
selvitystä Tampereen kehäteiden (VT 3 ja VT 9) sisäpuolella olevista 
maantieyhteyksistä, jotka toimivat myös Tampereen sisääntuloteinä. Kyse on 
ensisijaisesti teiden toiminnallisista luokituksista ja siitä, voisiko teitä muuttaa esim. 
seututeiksi, jolloin vahvistetaan kehäteiden merkitystä pidempimatkaisen ja 
erityisesti raskaan liikenteen väylänä. Toiminnallisella luokituksella on merkitystä 
maanteiden suunnitteluperusteisiin. Luokitus ja suunnitteluratkaisut liittyvät 
keskeisesti maankäytön suunnitteluun.  

mailto:veli-pekka.toivonen@lahti.fi
mailto:veli-pekka.toivonen@lahti.fi
mailto:erika.helin@liikennevirasto.fi
mailto:katja.seimela@tampere.fi
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Selvitys käynnistyy konsulttityönä mahdollisimman pian keväällä 2018. Työtä ei ole 
toistaiseksi ajoitettu tämän tarkempaa. Tarkoituksena on, että Liikenteen ja 
maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus -hanketta kytketään 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Tampereen sisääntuloteiden  selvitykseen 
sen käynnistyttyä. 

4. Työvaiheet 

Hanke sisältää suunnittelumallien kartoitusta ja valittujen suunnittelualueiden 
analyysiä, konsultatiivista apua / sparrausta sekä johtopäätösten ja suositusten 
laatimista suunnittelualueiden erityispiirteet tunnistaen. Selvityksen toteutuksessa 
vuorovaikutuksella on keskeinen rooli. Osittain rinnakkain meneviä työvaiheita ovat. 

1. Tilannekuvan muodostus ja suunnittelumenetelmien ja yhteistyömallien 
kartoitus (kirjallisuuskatsaus). 

- Muodostetaan tilannekuva ja tehdään yhteenveto ja analyysi MALPE-
suunnittelun menetelmistä ja yhteistyömalleista sekä arvioidaan niiden 
käytettävyyttä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisessa valituissa 
suunnittelukohteissa. 

2. Casekohteiden nykytila- ja tavoiteanalyysi MALPE-integraation näkökulmasta  
− Kootaan vuorovaikutteisesti kokemukset ja näkemykset kohteiden 

nykytilanteesta, mitä prosesseja on ollut ennen tätä/ mihin prosesseihin 
ovat kytkeytyneet, haasteista ja kipupisteistä, tavoitteista ja 
kehittämistarpeista. 

3. Uusien suunnitteluprosessien ja -ratkaisujen, työkalujen ja 
yhteistoimintamallien testaus, arviointi ja kehittäminen 

-  Järjestetään suunnittelukohteiden yhteiset työpajat (2 kpl), jotka toimivat 
katalyytteinä uusien suunnitteluinnovaatioiden testaukselle ja mallintamiselle. 
Ennen työpajoja tilanteet ja lähtöaineistot on kartoitettu systemaattisesti 
kunkin suunnittelukohteen suunnittelijoiden ja osapuolten kanssa.  

4.  Tulosten koonti, suositukset ja levitys 

 - Loppuraportin työstö, johtopäätösten ja tulosten esittely keskeisten 
sidosryhmien yhteisseminaarissa. Työn tuloksia ja toimivia käytäntöjä 
levitetään MAL-verkoston ja yhteistyökumppaneiden piirissä / 
valtakunnallisesti.  

5. Työn ohjaus  

Toteutus on vahvasti vuorovaikutteinen ja sidosryhmien yhteistyötä lisäävä 
casekohteiden sisällä kuin laajemmin niiden välillä. Työhön muodostetaan 
ohjausryhmä, johon kuuluvat edustajat suunnittelukohteiden kaupungeista, 



  
 
 
 
 
  
   

 

8 

ympäristöministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Kuntaliitosta, 
Liikennevirastosta, Ely-keskusten, maakuntien liittojen ja liikennejärjestelmätyön 
vastuuhenkilöistä sekä MAL-verkoston koordinaatiosta. Ohjausryhmä kokoontuu 
hankkeen aikana kolme kertaa ja tarvittaessa järjestetään skypellä tms. 
työpalavereita. Konsultti vastaa kokousten valmistelusta ja toteutuksesta. 
Kokousten paikka voidaan sopia osapuolten toiveiden mukaisesti, mutta 
tarjouksessa tulee varautua Helsingissä järjestettäviin kokouksiin ja työpajoihin. 
Tulevaisuuden kaupunkiseudut- teemaverkostoa ohjaa MAL-verkoston 
ohjausryhmä, jota informoidaan myös tämän työn etenemisestä. Konsultti varautuu 
esittelemään työn etenemistä ja tuloksia MAL-verkoston ohjausryhmän 
kokouksissa. Selvitystyössä valmistuvaa aineistoa käytetään kokousmateriaalina. 

6. Työn raportointi 

Työstä laaditaan tiivis loppuraportti, joka julkaistaan sähköisenä MAL-verkoston ja 
työryhmäorganisaatioiden verkkosivuilla. Keskeisimmät tulokset kootaan 
esittelydiasarjaksi (PowerPoint). Raportti, esittelydiat ja muu työnaikainen 
materiaali toimitetaan tilaajalle kokonaisuudessaan työn päättyessä. Tampereen 
kaupunkiseudun kuntayhtymä, Liikennevirasto ja Kuntaliitto omistavat työn 
tulokset. 

7. Työn aikataulu ja kustannukset 

Työn kesto on 6 kuukautta. Työn voi aloittaa välittömästi tarjouksen tullessa 
hyväksytyksi v. 2018 alkupuolella.  Työn tulee valmistua kokonaisuudessaan elokuun 
2018 loppuun mennessä.  

Ohjausryhmän kokoukset (3) sijoittuvat projektin alkuun (työn määrittely), 
puoliväliin (alustavat tulokset) ja loppupuolelle (työn hyväksyminen). Kokousten 
aineistot tulee toimittaa viikkoa ennen kokousta. 

Palkkiomuotona on kokonaishinta (KSE 2013 kohta 5.3.1). Kokonaishinnan määrä 
ilman arvonlisäveroa on enintään 45.000 euroa. Kokonaishinta on veloitus sovitusta 
toimeksiannosta sisältäen palkkion, erityiset korvaukset ja kulut sekä 
matkakustannukset ja matka-ajan veloitukset. 

8. Hankintamenettely   

Tarjouspyyntö kohdennetaan kuudelle sellaiselle liikenteen ja maankäytön 
integrointiin syvällisesti perehtyneelle yritykselle/konsulttitoimistolle, joilla 
arvioidaan olevan edellytykset toimeksiannon suorittamiseen. 
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9. Tarjouksen sisältö 

Tarjouksessa on selvitettävä tai kuvattava seuraavat asiat: 

1. Työhön osallistuvat henkilöt: projektipäällikkö sekä hankkeen kaikki 
avainhenkilöt esiteltyinä liitteenä 2 olevalla lomakkeella (kaikista henkilöistä 
esitetään erikseen liitelomakkeen mukaiset tiedot). Työryhmän jäsenten on 
oltava toimeksiannon sisällön mukaisia asiantuntijoita.  

2. Arvio työmäärästä: työtunnit yhteensä sekä työmäärien jakautuminen tunteina 
ja prosenttiosuuksina sekä avainhenkilöittäin että osatehtävittäin  

3. Tiivis ja ytimekäs (enintään 6 sivua) työsuunnitelma työn toteutuksesta, työtä 
tekevän ryhmän toiminnasta ja laadunvarmistuksesta, aikataulusta ja 
toimeksiannon tuloksista välivaiheineen. 

4. Kustannuslaskelma, joka perustuu aikapalkkioon henkilöryhmittäin. 
Kustannukset tulee eritellä ilman arvonlisäveroa työkustannuksiin henkilöittäin 
ja työvaiheittain sekä kuluihin. Tarjoukseen tulee sisällyttää henkilöryhmittäiset 
veloitushinnat ilman arvonlisäveroa. 

5. Kohdassa  13. kuvatut tarjoajan kelpoisuusvaatimukset.  

Tarjouksessa on käytettävä selvitysten ja kuvausten jäsentelyssä edellä olevia 
otsikoita.  

10. Raportointi 

Työn tuloksena syntyy raportti, joka julkaistaan sähköisesti MAL-verkoston, 
Liikenneviraston ja Kuntaliiton verkkosivuilla sekä esittelydiasarja. 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Liikennevirasto ja Kuntaliitto omistavat 
hankinnan tuotokset ja materiaalin. 

11. Laskutus 

Työstä laskutetaan erikseen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymää, 
Liikennevirastoa ja Kuntaliittoa sopimuksessa määritellyn maksuaikataulun 
mukaisesti. 1. erä sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. 2. erä 2. ohjausryhmän 
kokouksen jälkeen (alustavat tulokset). Työn viimeinen maksuerä maksetaan 
loppuraportin hyväksymisen jälkeen. Laskut on toimitettava verkkolaskuina.  

Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta. 
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12. Maksuehto 

Maksuehto 21 pv netto laskun saapumisesta. Viivästyskorko on korkolain 4 § 1 
mom. mukainen. 

13. Tarjoajan kelpoisuus 

Tarjoukseen on liitettävä tilaajavastuulain 5 §:n seuraavat selvitykset: 

− selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 
(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin 

− kaupparekisteriote  
− todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että 

verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 
− todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja 
koskeva maksusopimus on tehty 

− selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista. 

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä 
laskettuna. Todistukset tulee esittää myös alikonsulteilta.  

Tarjouksen antajalla tulee olla konsulttitoiminnan vastuuvakuutus.  

14. Yhteistyökumppanit 

Tarjouksessa on yksilöitävä tarjoajan mahdollisesti käyttämät yhteistyökumppanit ja 
alikonsultit. Tarjoaja vastaa yhteistyökumppaninsa ja alikonsulttinsa työstä kuten 
omastaan.  

15. Hylkäämisperusteet 

Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei 
muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tilaaja voi 
perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset. 

16. Sopimusehdot 

Tässä työssä noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja 
palveluhankinnoissa (KSE 2013). 
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17. Sopimuksen solmiminen 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä lähettää tekemänsä hankintapäätöksen 
tarjoajille sähköpostitse tarjoajan tarjouslomakkeella ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen. 

Valitun toimijan kanssa tehdään kirjallinen sopimus Tampereen kaupunkiseudun 
kuntayhtymän, Liikenneviraston ja Kuntaliiton kanssa. Sopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista (sähköinen 
tiedoksisaanti) edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Päätös 
sitoo osapuolia vasta, kun asiassa on tehty erilliset kirjalliset sopimukset. 

Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat 
pätevyysjärjestyksessä): 

1. Sopimus 
2. Sopimusneuvottelupöytäkirja liitteineen 
3. Tarjouspyyntö liitteineen 
4. KSE 2013 
5. Tarjous 
 
Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Tampereen 
käräjäoikeudessa. 

18. Asiakirjojen julkisuus  

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat 
yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat 
halutessaan tarjoukset nähtäväkseen jo päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjous on 
pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- 
tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen 
tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot 
ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Tuotteen hinta ja 
alennusprosentti eivät ole liikesalaisuuksia. 

19. Tarjouksen voimassaolo 

Tarjouksen tulee olla voimassa neljä (4) kuukautta tarjousten viimeisestä 
jättöpäivästä. 
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20. Lisätiedot 

MAL-verkoston projektipäällikkö Tero Piippo, etu.suku@tampereenseutu.fi, 0400-
388735. 

Liikenneviraston liikennejärjestelmäasiantuntija Erika Helin, 
etu.suku@liikennevirasto.fi, 029 534 3911. 

Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, etu.suku@kuntaliitto.fi, 09-771 
2104.  

21. Tarjouksen jättö 

Tarjous tulee jättää to 1.2.2018 klo 15:00 mennessä sähköisenä osoitteeseen 
kirjaamo@tampereenseutu.fi ja kopiona tero.piippo@tampereenseuut.fi. 

22. Konsultin valinta 

Tampereen kaupunkiseudun, Liikenneviraston, Kuntaliiton edustajat sekä hankkeen 
ohjausryhmän jäsenistöstä  koottu asiantuntijaraati arvioivat tarjoukset ja valitsevat 
konsultin valintakriteereiden perusteella. Tavoitteena on, että 
konsulttitoimeksianto päästään aloittamaan helmikuun alkupuolella. 

23. Valintaperusteet 

Tässä arviointihankkeessa on hintakatto 45.000 € (ALV 0 %). Valintaperusteena ovat 
laatu ja hinta.  

Tarjousten laadun arviointiperusteet ovat seuraavat:  

Työhön osallistuvat henkilöt (asteikko 1-5):  

- Projektipäällikön ammattitaito ja työkokemus 25 % 

- Työryhmän kokoonpano, ammattitaito ja työkokemus 25 % 

Alustava työsuunnitelma työn toteutuksesta 
aikatauluineen, metodit ja toteuttamistapa sekä 
laadunvarmistus (asteikko 1-5) 

30 % 

Hinta (asteikko 1-5) 20 % 

Konsulttivalinnan arviointiperusteet esitetään tarkemmin liitteessä 2. 

 

 

 

mailto:etu.suku@tampereenseutu.fi
mailto:etu.suku@liikennevirasto.fi
mailto:etu.suku@kuntaliitto.fi
mailto:kirjaamo@tampereenseutu.fi
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24. Hyödynnettäviä selvityksiä ja taustamateriaaleja 

Seuraavassa on lueteltu työn kannalta keskeistä tausta-aineistoa:  

Yleiskaavoituksen uusimpia tuulia Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Helsingissä 
vuonna 2017. Ympäristöministeriön raportteja 2/2018. 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160442/YMra_2_18_Ylei
skaavoituksen_uusimpia_tuulia_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa Urban Zone 3 
http://www.syke.fi/hankkeet/urbanzone3 

Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen tehokkuusmalli WHOLE 
http://www.tut.fi/fi/kaupunkirakenteen-kokonaisvaltainen-resurssitehokkuusmalli-
whole/index.htm 

- Aalto-konsortion BEMINE-projektissa tutkitaan kaupungistumista ja kehitetään 
työkaluja yhdyskuntasuunnitteluun www.bemine.fi 

Tulevaisuuden liikennemallit ja -ennusteet. Kirjallisuusselvitys. Liikenne- ja 
viestintäministeriö. Julkaisuja 11/2016. 

Kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen. Opas arviointiin. SUOMEN 
YMPÄRISTÖ 13 | 2013. Ympäristöministeriö. Rakennetun ympäristön osasto. 

Liikenneviraston tutkimuksia ja raportteja: 

Pääteiden ja kaupunkikehityksen yhteensovittaminen; Liikenneviraston tutkimuksia 
ja selvityksiä 26/2017 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2017-
26_liite2_web.pdf   

Yhdyskuntarakenteen  käsittely  esisuunnittelussa. Liikennevirasto,  
suunnitteluosasto.  Helsinki  2013.  Liikenneviraston  tutkimuksia  ja  selvityksiä  
58/2013. 

Ympäröivän maankäytön kytkeminen moottoritien liikennekäytävään - Case valtatie 
3. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 27/2013. 

Pienten asemapaikkojen kehittämispotentiaali - Esiselvitys raideliikennettä 
tukevasta maankäytöstä asemanseutujen taajamissa. Liikenneviraston tutkimuksia 
ja selvityksiä 59/2015. 

Yhdenmukaista yhdyskuntasuunnittelua etsimässä – Seudullisen suunnittelun 
MALPE-ajattelu yhdenmukaisen yhdyskuntasuunnittelun edistäjänä? 
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 63/2015. 

Kokemuksia väylävarausten suunnittelusta osana maakuntakaavoitusta. 
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 24/2017. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160442/YMra_2_18_Yleiskaavoituksen_uusimpia_tuulia_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160442/YMra_2_18_Yleiskaavoituksen_uusimpia_tuulia_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.syke.fi/hankkeet/urbanzone3
http://www.tut.fi/fi/kaupunkirakenteen-kokonaisvaltainen-resurssitehokkuusmalli-whole/index.htm
http://www.tut.fi/fi/kaupunkirakenteen-kokonaisvaltainen-resurssitehokkuusmalli-whole/index.htm
http://www.bemine.fi/
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Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit. Liikenneviraston tutkimuksia ja 
selvityksiä 35/2017. 

Maankäytön suunnitteluun liittyvä yhteistyö ja sen uudistaminen ratapiha- ja 
asemakeskusalueilla. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 36/2017. 

Matkaketjujen palvelutason kehittäminen kaukoliikenteen solmupisteissä. 
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 37/2017. 

Asemanseutuhankkeiden hankehallinnan yleiskuvaus. Liikenneviraston tutkimuksia 
ja selvityksiä 38/2017. 

 

25. Liitteet 

− liite 1 Henkilötietolomake 
− liite 2 Konsultin valinnan arviointiperusteet 

 
 

 

 

 

 

Tampereella 12.1.2018 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 
 
 

 

 
 
Päivi Nurminen 
Seutujohtaja   
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