
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI                     TARJOUSPYYN TÖ  sivu 1 (7) 
                        Altek Aluetekniikka -liikelaitos  
 8.4.2016 

 
 

 
 
 

DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN PERUSTAMINEN LOUHIN TAURAKOIDEN 
HANKKIMISEKSI 
 
 
Altek Aluetekniikka -liikelaitos 

 
Altek on vuonna 2004 perustettu Jyväskylän kaupungin liikelaitos. Se kuuluu organisaatiossa kaupunkira-
kenteen toimialaan. 
 
Pääasiallisena tehtävänä on tuottaa 

• katu- ja viherrakentamispalveluita 
• alueiden hoito- ja kunnossapitopalveluita 
• kone- ja kuljetuspalveluita 
• maa- ja kiviainespalveluita 
• mittaus- ja pohjatutkimuspalveluita 

 
Liikevaihtomme on noin 15 miljoonaa euroa. Meillä työskentelee noin 100 vakinaista henkilöä ja lisäksi 
työllistämme kesäkautena 50 tilapäistä työntekijää. 
 
Monipuolisella osaamisella varmistamme kattavat palvelukokonaisuudet asiakkaillemme. Tavoitteenamme 
on tuottaa palvelut laadukkaasti, kilpailukykyisesti ja ympäristöystävällisesti. 
 
Toimintaperiaatteenamme on laatua luotettavasti ja oikealla asenteella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIETORUUTU: DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ 

Dynaaminen hankintajärjestelmä on toistaiseksi harvoin käytetty hankintamenetelmä, jossa tarjoajat ilmoit-

tautuvat puitejärjestelmän kaltaiseen menettelyyn jättämällä alustavan tarjouksen. Hyväksytyn alustavan 

tarjouksen tehnyt toimija saa oikeuden osallistua järjestelmän sisällä toteutettaviin tarjouskilpailuihin. Niiden 

perusteella valitaan kulloisenkin kilpailun voittaja(t). 

Dynaaminen hankintamenetelmä on joustava ja se toteutetaan kokonaan sähköisesti. Järjestelmän sisällä 

toteutettavat kilpailutukset voivat olla paljon totuttua nopeampia. Sisältö voi myös vaihdella kulloisenkin 

tarpeen mukaisesti. 

Tarjoajat voivat liittyä hankintajärjestelmään alussa tai missä tahansa vaiheessa järjestelmän ollessa voimas-

sa.  Alustavan tarjouksen on aina oltava tilaajan määrittelemien vaatimusten mukainen. Tilaaja käsittelee 

alustavia tarjouksia sitä mukaan kuin niitä tulee ja hyväksytyn tarjouksen jättänyt toimija pääsee mukaan 

ensimmäiseen seuraaviin käynnistyviin tarjouskilpailuihin lain määrittelemässä ajassa. 

Altek järjestää 21.4.2016 klo 12-14 infotilaisuuden Viherlandiassa, kokoustila Viherniakassa (Kammintie 6, 
40520 Jyväskylä), jossa dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteita ja käytäntöjä käydään läpi. Tervetu-
loa! 
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1. MÄÄRITELMIÄ 

 
Dynaamista hankintajärjestelmää ja tavallista tarjouskilpailua koskevat termit ovat 
osittain samoja. Selvyyden vuoksi tässä tarjouspyynnössä käytetään jäljempänä 
määritelmiä, jotka kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja kursivoituna: 
- Järjestelmä:  dynaamista hankintajärjestelmää kutsutaan Järjestelmäksi. Sel-

vennyksen vuoksi tietojärjestelmiä ei kutsuta järjestelmäksi, vaan koko nimel-
lä (tietojärjestelmä). 

- Tarjouspyyntö : Järjestelmän perustamisen yhteydessä julkaistua asiakirjaa 
(tämä asiakirja) kutsutaan Tarjouspyynnöksi. 

- Alustava tarjous:  tässä hankinnassa Järjestelmään ilmoittaudutaan Alusta-
valla tarjouksella. Termi on sama, jota käytetään dynaamista hankintajärjes-
telmää koskevassa lainsäädännössä. 

- Urakka: louhintaurakkaa (tehtäväkokonaisuutta) kutsutaan jäljempänä Ura-
kaksi. 

- Urakkatarjouskilpailu : Tarjouskilpailua, joka järjestetään Järjestelmän sisäl-
lä, kutsutaan Urakkatarjouskilpailuksi. Urakkatarjouskilpailujen tarkoituksena 
voi olla Urakkatarjouspyynnössä yksilöidyn louhintaurakan hankkiminen tai al-
la määriteltävään Tilaussopimuskokonaisuuteen tähtäävä kilpailu. 

- Urakkatarjouspyyntö: Tarjouspyyntöasiakirjat, joilla Urakkatarjouskilpailu 
järjestetään Järjestelmän puitteissa, kutsutaan Urakkatarjouspyynnöksi.  

- Tilaussopimuskokonaisuus : Urakkatarjouspyyntö voidaan kohdistaa määri-
teltävälle ajanjaksolle siten, että Urakkatarjouskilpailun ehdoissa tarjottavat 
Urakat voidaan rajata esimerkiksi kokonsa ja/tai Urakan arvon ja/tai louhinta-
tyypin ja/tai jonkin muun Urakkatarjouspyynnössä määriteltävän rajauksen 
perusteella. Tilaussopimuskokonaisuuden tarkoituksena voi olla esimerkiksi 
pienten tai yllättävien louhintatarpeiden toteuttaminen. 

o Tilaussopimuksella  tarkoitetaan sellaista Tilaussopimuskokonaisuu-
den sisällä tehtyä tilausta, jonka perusteella syntyy sopimus tilatun 
kohteen Urakoimisesta. 

- Urakkatarjous:  Tarjousta, jolla vastataan Urakkatarjouspyyntöön, kutsutaan 
Urakkatarjoukseksi. Dynaamista hankintajärjestelmää koskevassa lainsää-
dännössä tätä kutsutaan tarjoukseksi tai täydentäväksi tarjoukseksi. 

- Urakoitsija : Urakasta tilauksen/sopimuksen saanutta kutsutaan Urakoitsijak-
si. 

- Tilaaja : Altek Aluetekniikka –liikelaitos toimii Urakoiden Tilaajana. 
 
 

2. DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ LOUHINTAURAKOISSA  

Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitos on perustanut 11.4.2016 jul-
kaistulla hankintailmoituksella dynaamisen hankintajärjestelmän (Järjestelmä). 
Järjestelmä on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään neljä vuotta edellä mai-
nitusta päivästä lukien. Järjestelmä sulkeutuu viimeistään hankintailmoituksessa 
kerrottuna päivänä (automaattinen sulkeutuminen) tai se voidaan lakkauttaa jul-
kaisemalla korjausilmoitus, jossa ilmoitetaan Järjestelmän päättymispäivä. Järjes-
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telmän sisäisten Urakkatarjouskilpailujen perusteella solmitut hankintasopimukset 
ovat voimassa hankintasopimuksessa kerrotun ajan. 
 
 

2.1. Järjestelmän sisäiset Urakkatarjouskilpailut  

Urakkatarjouksia voidaan pyytää uudisrakennus- ja/tai saneerauskohteille ja/tai 
muille Urakkatarjouspyynnössä määritellyille kohteille. 
 
Urakkatarjouskilpailussa, ellei Urakkatarjouspyynnössä toisin todeta, noudate-
taan tämän Tarjouspyynnön liitteenä (Liite 1) olevia sopimusehtoja. Ennalta laa-
dittujen sopimusehtojen tavoitteena on, että: 
- Urakkatarjouspyynnöt olisivat lyhyitä, määrämuotoisia ja  
- Urakkatarjouksen laatimiselle varattu vastausaika olisi noin viikon mittainen.  
Mikäli Liitteen 1 sopimusehdoista poiketaan, samalla arvioidaan, onko tarjousai-
kaa syytä pidentää muuttuneiden ehtojen vuoksi. 
 
Urakkatarjouskilpailuun saavat osallistumisoikeuden kaikki Järjestelmään hyväk-
sytyt toimijat koko Järjestelmän voimassaoloajaksi. Järjestelmän sisällä arvioi-
daan järjestettävän: 
- Työmaakohtaisia Urakkatarjouskilpailuja (esim. investointikohteet) 
- Tilaussopimuskokonaisuuteen tähtäävässä Urakkatarjouspyynnössä määri-

teltävälle ajanjaksolle kohdistettuja Urakkatarjouskilpailuja, joissa voidaan ra-
jata Urakoita esimerkiksi kokonsa ja/tai Urakan arvon ja/tai louhintatyypin 
ja/tai jonkin muun Urakkatarjouspyynnössä määriteltävän rajauksen perus-
teella, kuten esimerkiksi sijainti asutuskeskuksessa. 

 
Urakkatarjouskilpailussa tarjoajat tarjoavat Urakoita, joiden sisältö ja muut mah-
dolliset vaatimukset on määritelty Urakkatarjouspyynnössä. Alustavan tarjouk-
sen jättäjän tulee tarjouslomakkeessa sitoutua siihen, että se osallistuu 
vain sellaisiin Urakkatarjouskilpailuihin , joihin sillä on riittävät resurssit 
(mm. koneet, laitteet ja rahoitus).  Sitoumuksella tavoitellaan sitä, että tarjoajilta 
ei tarvitsisi vaatia resursseja vaativimpien Urakoiden mukaan. Sitoumus pyyde-
tään antamaan tarjouslomakkeessa sille varatussa kohdassa (Selvitys 2 / vaati-
mus II). 
 
Urakkatarjousten vertailuperusteet kerrotaan niin ikään Urakkatarjouspyynnössä. 
Vertailuperusteena voidaan käyttää halvinta hintaa tai kokonaistaloudellista edul-
lisuutta. Hinta voidaan pyytää kokonaishintana tai esimerkiksi m2tr- ja/tai m3ktr-
perusteisena urakkahintana. Urakkatarjouspyynnössä voidaan suoritehintojen li-
säksi pyytää myös tuntiveloitushintoja, joita voidaan hyödyntää pienimuotoisissa 
tehtävissä. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteita voivat olla esi-
merkiksi hinta, urakka-ajan pituus tai jokin ympäristövaikutusten mittaamistapa.  
 

3. TARJOAJAA KOSKEVAT VAATIMUKSET  

Järjestelmään voidaan hyväksyä vain sellaiset tarjoajat: 
- jotka Alustavassa tarjouksessaan ilmoittavat kaikki pyydetyt tiedot,  
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- ja jotka Alustavan tarjouksen tietojen perusteella voidaan arvioida täyttävän 
kaikki tarjoajalle tässä Tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. 

 
Tarjoajaa koskevat vaatimukset on esitetty ja niiden täyttyminen osoitetaan tar-
jouslomakkeessa (Liite 0a). 
 
 
 

4. DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN SÄHKÖISET TIETOJ ÄRJESTELMÄT 

Järjestelmän asiakirjaliikenne toteutetaan lain edellyttämällä tavalla kokonaan 
sähköisiä välineitä käyttämällä. Markkinoilla ei ollut kohtuudella löydettävissä yhtä 
tietojärjestelmää, joka mahdollistaisi koko toteutuksen samalla järjestelmällä. Sik-
si Järjestelmän perustamisvaiheessa käytetään Tarjouspyynnön tässä osassa 
kuvattuja tapoja. Järjestelmän keston aikana on mahdollista, että Tilaaja ottaa 
käyttöön eri tietojärjestelmiä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan jokaista Järjes-
telmään hyväksyttyä tarjoajaa ja tarvittaessa muutoksesta julkaistaan korjausil-
moitus Hilma-palvelussa. Mahdollisesti käyttöön otettavat tiedonsiirto- ja käsittely-
järjestelmät tulevat olemaan lain edellytysten mukaisia. 
 
Järjestelmässä  aluksi käytettävät sähköiset tietojärjestelmät 
- Hankintailmoituksen julkaisukanavana käytetään Hilma-palvelua (osoitteessa 

www.hankintailmoitukset.fi). 
- Tarjouspyynnön (liitteineen) julkaisukanavana käytetään Altekin internetsivuja 

osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/altek/ajankohtaista/kilpailutukset. Alustava 
tarjous laaditaan siten, että siinä käytetään ko. sivustolla julkaistuja sähköisiä 
lomakkeita.  

- Alustavat tarjoukset toimitetaan sähköpostiosoitteeseen altek.louhinnat@jkl.fi. 
Mikäli tarjoaja katsoo, ettei halua lähettää jotain tietoa sähköpostilla, on tarjo-
ajan mahdollista ladata tiedot salattua yhteyttä hyödyntävään omaan järjes-
telmään. Tällöin tarjoajan tulee ilmoittaa Alustavassa tarjouksessaan: 

o että siihen sisältyy tällaisia tietoja ja 
o ilmoittaa Altekille miten salattua yhteyttä on mahdollista käyttää. 

- Alustavien tarjousten hyväksymistä ja hylkäämistä koskevat päätökset toimi-
tetaan sähköpostilla. Tarvittaessa käytetään salattuja yhteyksiä (lähtökohtai-
sesti päätökset ovat julkisia). 

- Järjestelmän sisällä toteutettavat Urakkatarjouskilpailut järjestetään Cloudia 
Oy:n Tarjouspalvelu –työkalulla, johon tarjoajan tulee rekisteröityä osoittees-
sa https://tarjouspalvelu.fi/RekisterointiAloitus.aspx?p=39&g=5838e270-2de0-
4396-98fa-21da7eb62d0b. Tällä tietojärjestelmällä lähetetään myös kutsut 
osallistua kulloinkin avoinna oleviin Urakkatarjouskilpailuihin. Niin ikään Urak-
katarjouskilpailujen hankintapäätökset tarjousvertailuineen toimitetaan ku-
hunkin kilpailuun osallistuneille tällä järjestelmällä. 

- Tilaajavastuuvelvoitteiden ilmoittaminen hoidetaan Suomen Tilaajavastuu 
Oy:n Luotettava Kumppani –tuotteella. 
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5. ALUSTAVAN TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 

Alustava tarjous tehdään liitteenä olevalla Tarjouslomakkeella (Liite 0a). Alusta-
vaan tarjoukseen tulee liittää lomakkeessa mainitut liitteet. 
 
Alustava tarjous toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen altek.louhinnat@jkl.fi. 
Viesti on hyvä otsikoida tunnuksella ”ALUSTAVA TARJOUS: Louhintaurakat”. 
 
Alustavan tarjouksen jättämiselle ei ole varsinaista määräaikaa, sillä Alustavia 
tarjouksia voi jättää koko Järjestelmän voimassaoloajan. Ensimmäistä Urakkatar-
jouskilpailua ei voida järjestää ennen kuin on kulunut 40 vuorokautta Järjestel-
män perustamisesta, joten tuona aikana hyväksytyn Alustavan tarjouksen jättä-
neet tarjoajat pääsevät varmasti mukaan ensimmäiseen Urakkatarjouskilpailuun. 
 
Myöhemmin jätettävät Alustavat tarjoukset käsitellään Järjestelmän perustamisen 
aikaan voimassa olevan lain 
(http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110698?search%5Btype%5D=pika&search
%5Bpika%5D=laki%20s%C3%A4hk%C3%B6isest%C3%A4%20huutokaupasta#
L3P15) 3. luvussa kerrottuja määräaikoja noudattaen. 
 
 
 

6. TARJOUSTEN KÄSITTELY JA VERTAILU 

Alustavien tarjousten  käsittely 
Alustavat tarjoukset käsitellään seuraavasti: 
- Alustavien tarjousten osalta Tilaaja tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mu-

kaisuuden ja tarjoajien kelpoisuuden.  
- Alustavissa tarjouksissa ei pyydetä mitään vertailtavia tietoja, joten tarjous-

vertailua ei suoriteta, vaan kaikki Tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät Alus-
tavat tarjouksen tehneet hyväksytään mukaan Järjestelmään. 

- Hyväksytyn Alustavan tarjouksen jättänyt tarjoaja saa tiedon Järjestelmään 
hyväksymisestä viranhaltijapäätöksenä, joka annetaan tiedoksi sähköisesti. 
Myös hylätyn Alustavan tarjouksen jättäjä saa ratkaisun perusteluineen tie-
doksi viranhaltijapäätöksenä. 

 
Urakkatarjousten  käsittely 
Järjestelmän voimassaoloaikana järjestettäviin Urakkatarjouskilpailuihin jätetyt 
Urakkatarjoukset käsitellään seuraavasti: 
- Tarjoajien kelpoisuus on tarkastettu Alustavien tarjousten yhteydessä. Urak-

katarjousvaiheessa tarjouksen tekijöiden edellytetään sitoutuvan tämän Tar-
jouspyynnön liitteenä (Liite 1) oleviin sopimusehtoihin ja Urakkatarjouspyyn-
nössä esitettyihin vaatimuksiin. Mikäli Järjestelmän voimassaoloaikana ilme-
nee tarvetta muuttaa Liite 1:n sisältöä, muutetut sopimusehdot julkaistaan 
osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/altek/ajankohtaista/kilpailutukset/louhinta 
ja muutoksesta tiedotetaan Järjestelmään hyväksyttyjä. Mikäli muutos koskee 
vain yksittäistä/yksittäisiä Urakkatarjouskilpailuja, muutetut ehdot liitetään 
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Liite 0c Esimerkki Tilaussopimuskokonaisuuksien laskutusperus-
teista 

Liite 1  Urakkasopimusluonnos 
Liite 1b  Urakointikohde –asiakirja 
Liite 1c  Urakkarajaliite(pohja) 


