
Iso-Vilusen skeittipaikan betonirakenneurakka 
 
  Valmistelija/yhdyshenkilö: rakennuttajahortonomi Janne Syrjä 
  puh. 050 501 2597 etunimi.sukunimi@tampere.fi. 
 
Yla 29.4.2014 Kaupunkiympäristön kehittäminen rakennuttajahortonomi Janne Syrjä ja 

rakennuttamispäällikkö Milko Tietäväinen 29.4.2014: 
 
  ”Kaupunkiympäristön kehittäminen järjesti Iso-Vilusen skeittipaikan beto-

nointiurakasta tarjouskilpailun. Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on 
EU-kynnysarvon alittava urakka. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-
palvelussa 26.3.–15.4.2014 ja tarjouspyyntö oli saatavilla internetissä Tar-
jouspalvelu.fi -portaalissa. 

 
   Määräaikaan mennessä 15.4.2014 klo 12:00 tuli kaksi tarjousta. Tarjouk-

sen jättivät Tampereen Puutarha Center Oy ja Normivalaistus Oy. Tarjoaji-
en soveltuvuuden arviointi: Hankintalain 52 §:n mukaan tarjoajien soveltu-
vuus on arvioitava ennen tarjousten vertailua. Normivalaistus Oy:n kelpoi-
suus ei täyttynyt tarjouspyynnössä vaadittujen referenssien osalta ja tarjo-
us joudutaan siksi hankintalain mukaan hylkäämään. 

 
  Vertailuperusteena oli hinnaltaan halvin tarjous. 
 
  Tampereen Puutarha Center Oy:n arvonlisäveroton tarjoushinta on yh-

teensä 596 000 €, joka jakautuu maarakennustöihin 84 000 € ja betonointi-
töihin 512 000 €. 

 
  Iso-Vilusen skeittipaikan rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin 

vuoden 2014 talousarvioon. Kohteelle on budjetoitu vuoden 2014 vuosi-
suunnitelmassa 300 000 euroa. Tarjoushinta ylittää selvästi varatun mää-
rärahan, jolloin hankinnan keskeyttämiselle on olemassa laillinen peruste. 
Kohteen toteuttaminen on kuitenkin tärkeää, ja ainakin oleellinen osa urak-
kaa tulisi toteuttaa talousarvion mukaisesti.  

 
  Halvimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa tulisi ennen sopimuk-

sen tekemistä käydä urakkaneuvottelu hankinnan aikataulun ja laajuuden 
tarkistamiseksi siten, että kohteelle voidaan tarvittava rahoitus järjestää. 

 
  Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen 

ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen te-
kemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki vi-
ranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999).  

  Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa. 
 
  Hankinnan valmistelijana toimi kaupunkiympäristön kehittämisestä raken-

nuttajahortonomi Janne Syrjä. 
 
  Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen 

tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoi-
man.” 

 
 Päätösehdotus. Rakennuttamispäällikkö Tietäväinen: 
 
  Yhdyskuntalautakunta päättää, 
 
  että Iso-Vilusen skeittipaikan betonirakenteen urakoitsijaksi valitaan Tam-

pereen Puutarha Center Oy (Y-tunnus 0155061-0), 
 



  että ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista kohteen rahoitus on var-
mistettava tarkistamalla kohteen aikataulu ja laajuus, 

 
  että kaupunkiympäristön kehittämisen rakennuttamispäällikkö Milko Tietä-

väinen oikeutetaan allekirjoittamaan urakkasopimus kokonaisurakkahinnal-
la enintään 596 000 € (alv 0 %) ja 

 
  että hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun urakkasopimus 

on allekirjoitettu. 
 
  Kustannukset kohdistetaan viherrakennuksen kustannuspaikalle 111851 ja 

projektinumerolle:l1115_13154, SAP numero 4040644”. 
 
  Merkittiin, että kaupunginpuutarhuri Timo Koski esitteli skeittipaikkasuunni-

telmaa kohdassa Ajankohtaiset asiat. 
 
  Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Sasi saapui kokouk-

seen tämän asian käsittelyn alussa klo 18.08. 
 
  Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti kokoukseen Matti Höyssän esi-

tyksestä neuvottelutaukoa. Tauko pidettiin klo 18.20-18.30. 
 
  Tauon jälkeen keskustelua jatkettiin. 
 
  Matti Höyssä esitti Reeta Ahosen kannattamana, että päätösehdotus hylä-

tään. 
 
  Koska oli tehty kannatettu hylkäysesitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta 

on äänestettävä. 
 
  Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne jotka ovat Höyssän 

tekemän hylkäysesityksen kannalla äänestävät EI ja ne jotka ovat asian 
käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA. 

 
  Suoritetussa kädennostoäänestyksessä hylkäysesitys sai 4 ääntä (Höyssä, 

Ahonen, Strömberg, Raevaara) ja asian käsittelyn jatkaminen 7 ääntä 
(Salmi, Stenhäll, Tervo, Niemelä, Jokinen, Hyötynen, Järvinen ). 

 
  Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkamisen tulleen hyväksytyksi äänin 

7-4. 
 
  Asian käsittelyä jatkettiin. 
 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Ilmoitus  Tarjoajat, sitar, Syrjä Janne/kake 
 
Lisätietoja päätöksestä päätösvalmistelusihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149 
  etunimi.sukunimi@tampere.fi 
 


