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RAMBOLL FINLAND - MONIALAINEN PALVELUTARJONTAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rakennesuunnittelu
LVI-suunnittelu
Sähkösuunnittelu
Rakennusautomaatio
Energia- ja elinkaarisuunnittelu
ICT- ja Teletekniikkasuunnittelu
Valaistussuunnittelu
Palotekninen konsultointi
Arkkitehtisuunnittelu
Korjausrakentaminen
Kuntotutkimukset
Sisäilmakonsultointi
Terve talo -koordinointi
Tietomallikoordinointi

• Geotekniikka, pohjatutkimukset
ja mittaukset
• Kaupunkisuunnittelu
• Kunnallistekniikka
• Liikenne
• Lentokentät
• Maisemasuunnittelu
• Maankäytön suunnittelun
• Radat
• Raideliikenne
• Satamat ja vesiväylät
• Sillat
• Tie-, katu- ja aluesuunnittelu

KIINTEISTÖT
JA
RAKENTAMINEN

YMPÄRISTÖ
JA
TERVEYS

JOHDON
KONSULTOINTI

INFRA
JA
LIIKENNE

VESI
PROJEKTINJOHTO
JA
KIINTEISTÖKONSULTOINTI

• Rakennuttaminen ja
valvonta
• Projektinjohtopalvelu (PJP)
• Kokonaispalveluhankkeet
• Kiinteistökehitys
• Kiinteistöjohdon konsultointi
• Green building -palvelut

•
•
•
•
•
•

• Ilmanlaatu
• Jätehuolto
• Maankäytön suunnittelu
ja kaavoitus
• Pilaantuneet maat ja
sedimentit
• Kierto- ja biotalous
• EDD
• Prosessi- ja
tuoteturvallisuuden
hallinta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pohjavesitutkimus
Vesistötutkimus
Ympäristölakipalvelut
Luonnonvarat
Ympäristöluvat
Ympäristölaboratorio ja analytiikka
• Ympäristövaikutusten
arviointi
•
•
•
•
•
•

Strategiat ja muutosjohtaminen
Arvioinnit ja tutkimukset
Organisaatiot ja prosessit
Koulutukset ja valmennukset
Vedenhankinta ja -jakelujärjestelmät
Vedenkäsittelyprosessit ja -laitokset
Vesihuoltoverkostojen suunnittelu
Hule- ja tulvavesien hallinta ja mallintaminen
Verkostojen mitoitukset ja mallinnus
Vesilaitosten talous- ja organisaatioselvitykset
Rakennuttaminen ja lupa-asiakirjat

Tekniset ja energiaselvitykset
Ylläpidon konsultointi
Kiinteistötiedonhallinta
Rataisännöinti
Infraomaisuuden hallinta
Riskienhallinta ja turvallisuus

SUOMEN SUURIN INFRAN JA KIINTEISTÖJEN
RAKENNUTTAMISEN SEKÄ KIINTEISTÖKONSULTOINNIN ASIANTUNTIJA

300

300

Asiantuntijaa
Naisia/Miehiä – 26 %/74 %

120
2002

2017

Keski-ikä

43

vuotta

14

toimistoa
Suomessa
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NEUVOTTELUMENETTELY

(1/3)

MIKÄ
Julkisen hankintalain (1397/2016) mahdollistama hankintamuoto
Kaksi tapaa:
Neuvottelumenettely (34§*) Kilpailullinen neuvottelumenettely (36§*)
*) EU kynnysarvon ylittävät hankinnat

Neuvottelujärjestelyissä voidaan käyttää vain neuvottelumenettelyä ja
kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä lopullisen tarjouksen pyytäminen on
pakollista.

NEUVOTTELUMENETTELY

(2/3)

MISSÄ
Tyypilliset käyttökohteet: projektinjohtomuotoiset hankinnat, suunnittelu &
toteutus –urakkamuodot (KVR), allianssimuotoiset hankkeet,
asiantuntijoiden hankinta
• Kohteet, joissa hankintayksikkö ei pysty objektiivisesti ennakkoon
määrittelemään hankinnan taloudellisia tai juridisia ehtoja, teknisiä
ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi.
• Odotetaan, että tarjoajilta saadaan innovatiivisia ratkaisuehdotuksia
• Valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus (paras hintalaatusuhde).

NEUVOTTELUMENETTELY

(3/3)

MIKSI
Julkisen sektorin mahdollisuus business to business –kaupankäyntiin eli
mahdollisuus neuvotella intressivapaassa ympäristössä teknisistä asioista,
ratkaisuvaihtoehdoista, kaupallisista ja sopimusjuridisista ehdoista.

KILPAILULLISEN NEUVOTTELUMENETTELYN KULKU
1 • Hankintailmoituksen julkaisu
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• Osallistumishakemusten jättö
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• Neuvottelukutsu ja alustava materiaali tarjoajille
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• Kahdenväliset neuvottelut
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• Lopullinen tarjouspyyntö

6

• Tarjousten jättö

7

• Tarjousten arviointi

8

• Hankintapäätös
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NEUVOTTELUN TAVOITEET
• Tavoitteena tarkentaa tarjouspyyntöä tarjoajien kanssa, jotta saavutetaan
tilaajan etu markkinoilta saatavasta tarjonnasta
• Neuvotteluvaihe toteutetaan kaikkien valittujen osallistujien kesken
avoimena vuoropuheluna (osallistujien määrä voidaan rajata, vähintään 3).
• Neuvottelu yksivaiheisena (voi sisältää monta eri neuvottelukierrosta) tai
laajassa hankkeessa monivaiheisena eri karsintavaihein
• Neuvotteluaikataulu (lukumäärä ja neuvotteluaiheet) esitettävä valittaville
osallistujille alustavassa tarjouspyyntöaineistossa/neuvottelukutsussa.
• Neuvotteluvaihe on päätettävä lopullisen tarjouspyynnönlähettämiseen,
hankintalaki kieltää neuvottelut tarjoajain kanssa tarjouspyynnön
lähettämisen jälkeen

NEUVOTTELUN SISÄLTÖ
Hankintayksikön kannalta oleellista on keskittyä keskustelemaan kaikista
lopputuloksen kannalta tärkeistä asioista:
1) Suunnitteluratkaisua koskevat asiat
- Ratkaisun sisältö ja ominaisuudet, hinta ja laatu
- miten tilaajan ja käyttäjän tavoitteet saavutetaan
2) suunnittelua ja rakentamista (tuottamisprosessi) koskevat asiat
- miten ratkaisu tuotetaan tilaajalle, elinkaariasioiden huomioiminen
3) sopimusjuridiikka ja kaupalliset ehdot
- Sopimusluonnoksen läpikäynti, sopimusehdoista keskustelu

NEUVOTTELUN OHJAAMINEN
Neuvottelun ohjaamisessa noudatettava julkisen hankinnan ehtoja:
1)Ehdokkaiden tasapuolinen kohtelu ja syrjimättömyys
2)Tarjoajien esittämien ratkaisuehdotusten käsittely luottamuksellisesti

NEUVOTTELUMENETTELYN KÄYTTÖ
CASE KUMPPANIN (PALVELUNTUOTTAJAN) VALINTA

• Neuvottelutilanne yksilökysymyksiä (pätevyyden, osaamisen
kartoittaminen yksilötasolla)

• Kysymykset hankkeen asiakirjoihin (ymmärrys hankemuodosta ja
hankkeen sisällöstä)
• Tiimin yhteistoiminta, tiimin ammattitaito, tiimin johtaminen (hankkeeseen
liittyvien ryhmätöiden tekeminen)
• Tilaisuus voidaan pisteyttää ja arvioida, mutta pöytäkirjaa ei laadita
yleisesti jakoon

NEUVOTTELUN OHJAUS
CASE PARKANON KOULUKAMPUS
• Neuvottelun agendan/sisällön määrittäminen etukäteen hankintayksikön
tarpeiden täyttämiseksi
• Neuvotteluissa mahdollistettava osapuolten väliseen keskusteluun ja
tarkentaviin kysymyksiin

• Neuvotteluista ei laadita osapuolten jakeluun erillisiä muistioita
• Neuvottelussa ei saa paljastaa muiden tarjoajien ehdotuksia
• Neuvotteluissa esille tulleet kysymykset&vastaukset tarkennetaan
lisäkirjeellä kaikkien tarjoajien tietoon, huomioidaan lopullisessa
tarjouspyynnössä

MIKÄ ON ELINKAARIHANKE?

Investointien toteutusmuoto, jossa palveluntuottaja vastaa yhdellä sopimuksella kohteen
(kiinteistön/rakennuksen)
• Suunnittelusta
• Toteutuksesta
• Ylläpidosta (huolto, kunnossapito, siivous, ulkoalueet)

Lisäksi on mahdollista, että palveluntuottaja vastaa (joistain tai kaikista) käyttäjäpalveluista
(mm. vahtimestari, aulapalvelut, ruokahuolto)
Rahoitus ei ole osa elinkaarihanketta, sillä kohde voidaan tehdä taselainalla, kiinteistöleasingillä
tai kiinteistöosakeyhtiönä
Saadaan kiinteä kulu (esim.) 20 vuodeksi, ei tule yllätyksiä
Ostetaan 20 vuodeksi käytettävyyttä, ei varsinaisesti seiniä
Perustuu palveluntuottajan ja tilaajan väliseen kumppanuuteen, jossa palvelujakson asioista
päätetään yhdessä

Kuva: Parkanon koulukampus, Lemminkäinen ja Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

ELINKAARIHANKKEEN ERITYISPIIRTEET
HETI HANKKEEN ALKUMETREILLÄ
Elinkaarihankkeessa tilaaja hankkii käyttäjän toiminnalle ympäristöä sopimuskauden ajaksi.
Tämän takia asiakirjojen valmistelu on äärettömän tärkeää ja pääpaino on toiminnallisten
vaatimusten ja tavoitteiden määrittelyssä suunnittelun lähtötiedoksi. Siksi käyttäjät tulee
sitouttaa hankkeeseen hyvin tiiviisti alusta asti.
Hankinta suoritetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, jossa tarjoajat työstävät
neuvottelujen aikana suunnitteluratkaisuaan ja tilaaja voi päivittää tarjouspyyntöasiakirjojaan.
Tarjoajat antavat lopullisilla tarjouspyyntöasiakirjoilla tarjouksen, joka sisältää lähes
rakennuslupatasoisen suunnitelman kohteesta, kiinteän hinnan rakentamisvaiheesta sekä
kiinteän hinnan palvelujakson palveluista (sisältäen vastuun energiankulutuksesta).
Valitun palveluntuottajan kanssa jatketaan suunnittelua kumppanuushengessä tarkentaen
yksityiskohtia. Palveluntuottajan tulee toteuttaa kaikki tarjouspyynnön vaatimukset, vaikka niitä
ei tarjousvaiheessa olisikaan huomioitu.

Kuva: Heinsuon koulu/Hollola, Lemminkäinen ja Arkkitehtitoimisto Perko Oy

Hankintavaihe

Investointivaihe

Käyttäjä mukana

Käyttäjä mukana

Toiminnallisten vaatimusten määritys

Alustavien
tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta

Palvelujakso

Käyttö

Neuvottelut

Käytettävyyden seuranta

Tarjouspyynnön
täydentäminen

Energiavastuun toteutumisen seuranta

Suunnittelun
ohjaaminen

Lopullinen tarjouspyyntö

Luovutuskunnon toteutumisen seuranta

Laatuarvioint Hankintapäätös
i
Suunnittelun
ohjaaminen

Rakentamisen valvonta
Suunnittelu

Ylläpito

Suunnittelu
Tarjous

Rakentaminen

ELINKAARIMALLIN KOKEMUKSET,
PLUSSAT JA MAHDOLLISUUDET
 Yhteistyö tilaajien ja palveluntarjoajien kanssa syventynyt,
”samassa veneessä”

 Uusien toimintamallien kehittäminen; sekä elinkaarimalli että
kilpailullinen neuvottelumenettely
 Osapuolten osaamisen laajempi hyödyntäminen yhteistyön kautta

 Käytön aikaisen ylläpidon näkökulman huomiointi
suunnitteluratkaisuissa
 Pitkän tähtäyksen toimenpiteiden suunnittelun parantuminen
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ELINKAARIMALLILLA TOTEUTETTUJA
KOULUHANKKEITA: PUDASJÄRVEN
KOULUKAMPUS ON MAAILMAN SUURIN
HIRSIKOULU
Hankkeen kuvaus
Hirsikoulu tarjoaa modernin oppimisympäristön,
jossa on hyvät puitteet opiskeluun ja
yhteistoimintaan. Tilat on suunniteltu turvallisiksi,
terveellisiksi, viihtyisiksi ja moneen käyttöön
muuntuviksi.

Rambollin rooli
•

Tilaajan tekninen suunnittelun, rakennuttamisen ja
ylläpidon konsultti ja neuvonantaja
kilpailutusprosessissa

•

Tilaajan projektipäällikkö, neuvonantaja ja
edunvalvoja suunnittelu- ja toteutusvaiheessa

•

Elinkaarihankkeen rakentamisen aikainen
yleisvalvonta

Paikkakunta: Pudasjärvi
Tilaaja:

Pudasjärven kaupunki
brm2

Laajuus:

9600

Hankearvo:

23 M€ (rakentaminen)

Aika:

1/2013-8/2016

Kuva: Pudasjärven hirsikampus, Pudasjärven kaupunki/Juha Nyman
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ELINKAARIMALLILLA TOTEUTETTUJA
KOULUHANKKEITA: PARKANON KOULUKAMPUS

Hankkeen kuvaus
Koulussa tulee toimimaan koko koulupolku
esiopetuksesta lukioon. Koulussa pääpaino
ilmaisutaidolla ja esiintymisellä. Liikuntasali
varustetaan salibandyn divaritasolle.
Paikkakunta: Parkano
Tilaaja:

Parkanon kaupunki

Laajuus:

8100 brm2

Hankearvo:

15 M€ (rakentaminen)

Aika:

4/2017-7/2019

Rambollin rooli
•

Tilaajan tekninen suunnittelun, rakennuttamisen ja
ylläpidon konsultti ja neuvonantaja
kilpailutusprosessissa

•

Tilaajan neuvonantaja ja edunvalvoja suunnittelu- ja
toteutusvaiheessa

•

Elinkaarihankkeen rakentamisen aikainen
yleisvalvonta

Kuva: Parkanon koulukampus, Lemminkäinen ja Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

KIITOS
Elina Uusitalo
040 537 1811
Pakkahuoneenaukio 2
33101 Tampere
elina.uusitalo@ramboll.fi
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