
Tela-alustaisen kaivinkoneen hankinta 
 

Valmistelijat: hankinta-asiantuntija Siru Erkkilä, puh. 040 801 6957 ja ka-
lustosuunnittelija Petri Salonen, puh. 040 359 0766,  

  etunimi.sukunimi@tampere.fi 
 
Infrajo 17.6.2015 Tampereen Logistiikka Liikelaitos, hankinta-asiantuntija Siru Erkkilä 

4.6.2015: 
 

"Tampereen Logistiikka Liikelaitos pyysi tarjouksia Tampereen Infra Liike-
laitoksen toimeksiannosta tela-alustaisesta kaivinkoneesta sekä kaivinko-
neen huolto- ja kunnossapitosopimuksesta tarjouspyynnössä määritellyin 
ehdoin.  

 
  Osatarjouksia ei hyväksytty. 
 

Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävän tava-
ran hankinta. Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus 4.12.2014 ja hankin-
tailmoitus 4.4.2015 HILMA-palvelussa. Tarjouspyyntö oli saatavilla Tar-
jouspalvelu.fi - portaalissa. 

 
Tarjouksen jättivät määräaikaan 30.4.2015 klo 16.00 mennessä seuraavat 
seitsemän yritystä: Liebherr Finland Oy, Mateko Oy, Rotator Oy, Suomen 
Rakennuskone Oy, Suomen Telakone Oy, Volvo Constuction Equipment 
Finland Oy sekä Wihuri Oy. 

 
Tarjoajien soveltuvuuden arviointi: Hankintalain 52 § mukaan tarjoajien so-
veltuvuus on arvioitava ennen tarjousten vertailua. Kaikki tarjouskilpailuun 
osallistuneet ja tarjouksensa määräaikaan mennessä jättäneet tarjoajat 
täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. 

 
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 46 §:n mu-
kaisesti tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset on tarjoajien tasapuoli-
sen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi suljettava tarjouskilpailusta. 
Tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaati-
mukset lukuun ottamatta Wihuri Oy:n tarjousta, eikä kyseistä tarjousta sen 
vuoksi voitu ottaa huomioon tarjouksia vertailtaessa. 

 
Perustelut: Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja ilmoittaa tarjotun 
tela-alustaisen kaivinkoneen huolto- ja kunnossapitosopimuksen hinnan 
8 000 käyttötunnille sisältäen kaikki kustannukset työlaitteita lukuun otta-
matta. Wihuri Oy:n tarjouksessa on mainittu, että tarjottu hinta ei sisällä 
DPF-partikkelisuodatinta eikä Cat-öljyjä.  

 
Tarjouspyynnössä ilmoitettu valintaperuste oli kokonaistaloudellisesti edul-
lisin tarjous seuraavilla arviointiperusteilla: Hinta, max 70 pistettä ja laatu 
max 30 pistettä. 

 
Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten hinnat vertailtiin vaihtoehto A:n ja 
vaihtoehto B:n mukaan. Vaihtoehto A:ssa tela-alustaisen kaivinkoneen ver-
tailuhintaan lisättiin huolto- ja kunnossapitotöiden hinta 8 000 käyttötunnille 
Tampereen Infran suorittamana. Vaihtoehto B:ssä tela-alustaisen kaivin-
koneen vertailuhintaan lisättiin huolto- ja kunnossapitotöiden hinta 8 000 
käyttötunnille tarjoajan tarjoaman huolto- ja kunnossapitosopimuksen mu-
kaan. Hinnan painoarvo oli 70 pistettä.  

 
Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten laatu arvioitiin kaivinkoneiden koe-
käytön perusteella seuraavin arviointiperustein: ajomukavuus, ergonomia, 



istuimen säädettävyys (max 10 pistettä), ajettavuus ja kaivinkoneen käyt-
täytyminen eri tilanteissa (max 10 pistettä) ja hallintalaitteet sekä päivittäi-
sen huollon selkeys, tarkastukset, liittimet jne. (max 10 pistettä). 

 
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Suomen Rakennus-
kone Oy saaden yhteensä 91,2 pistettä. Tarjous sisältää tela-alustaisen 
kaivinkoneen sekä huolto- ja kunnossapitosopimuksen 8 000 käyttötunnil-
le. 

 
Kaikkien tarjoajien hinta- sekä laatupisteet ja laadun sanalliset arvioinnit 
näkyvät liitteenä olevista vertailutaulukosta sekä laatuarviointilomakkeesta. 

 
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. Tarvittaessa asiakirjoja voi 
tiedustella Tampereen Logistiikka Liikelaitoksesta. 

 
Hankintalain mukaan sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kulut-
tua tämän hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankin-
tapäätös on saanut lainvoiman." 

 
  Yhteyshenkilö: kalustosuunnittelija Petri Salonen, puh. 040 359 0766,  
  etunimi.sukunimi@tampere.fi  
 
 Päätösehdotus. Vs. toimitusjohtaja Tietäväinen: 
 
  Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta päättää, 
 

että sopimus tela-alustaisen kaivinkoneen hankinnasta arvonlisäverotto-
malta hankintahinnaltaan 192 500 € sekä huolto- ja kunnossapitosopimus 
8 000 tunnille arvonlisäverottomalta hankintahinnaltaan 31 920 € tehdään 
Suomen Rakennuskone Oy:n (0900009-0) kanssa ja  

 
  että hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 224 420 € ja 
 

että hankinta sisältyy tela-alustaisen kaivinkoneen osalta (192 500 €) vuo-
den 2015 investointeihin ja 

 
että hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun sopimus 
on allekirjoitettu. 
 
 
Asian käsittelyn kuluessa jäsen Arja Tuppurainen teki ehdotuksen, että pi-
dättäydytään hankinnasta. Jäsen Esko Erkkilä kannatti ehdotusta. 
 
Asian käsittelyn kuluessa jäsen Kari Wallenius teki ehdotuksen, että han-
kinta suoritetaan pohjaehdotuksen mukaisesti. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty vastaehdotus, asiasta on ää-
nestettävä. 
 
Äänestys suoritettiin käden nostolla siten, että jäsen Arja Tuppuraisen eh-
dotuksen kannalla olevat nostivat kätensä. 
 



Jäsen Arja Tuppuraisen ehdotusta kannattivat Mikko Leppälahti, Katja Ni-
sumaa-Saarela ja Esko Erkkilä ja pohjaehdotusta kannatti jäsen Kari Wal-
lenius. Jäsen Tuula Pohjola äänesti tyhjää. 
 
Puheenjohtaja totesi, että äänin 4 - 1 jäsen Arja Tuppuraisen ehdotus hy-
väksyttiin. 
 
 

Päätös Tampereen Infran Liikelaitoksen johtokunta päätti, 
 
  että tela-alustaisen kaivinkoneen hankinta keskeytetään Tampereen kau-

pungin taloudellisen tilanteen vuoksi. 
 
 
Ilmoitus  Tarjoajat, Piirto Jukka, Aaltonen Timo, Salonen Petri, Vuorenmaa Petra, 

Kortesaari Annamari, Koskinen Kaarina, Morris Tiina, Ilomäki Mika, Siner-
vo Antti, Tuurala Leila, Erkkilä Siru 

 
Lisätietoja päätöksestä palvelussuhdesihteeri Sari Larsen, puh. 040 806 2480 
  etunimi.sukunimi@tampere.fi 
 
Liitteet  Vertailutaulukko A 
  Vertailutaulukko B 
 


