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1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

1.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvä

Nimi: Tampereen kaupunki / Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
Osoite: PL 487, 33101 Tampere
Yhdyshenkilö: Hankearkkitehti Jarmo Viljakka
Puhelin: 040 806 4105
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi

1.2 Tilaaja ja rakennuttamistehtävistä vastaava

Nimi: Tampereen Tilapalvelut Oy
Osoite: PL 1000, 33101 Tampere
Yhdyshenkilö:
Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen (050 321 0355) ja projektipäällikkö
Sinikka Vähämaa (040 800 4929)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi

1.3 Käyttäjä

Varhaiskasvatus
Pirkanmaan Voimia Oy

2. KOHDE
Lielahden uusi päiväkoti rakennetaan vuosina 2020 – 2021. Lielahden vanha
päiväkoti ja neuvola-rakennus puretaan tontilta ennen rakennustöiden alkua.
Kohde sijaitsee Lielahden kaupunginosassa osoitteessa Ollinojankatu 6, 33400
Tampere. Päiväkoti toimii tällä hetkellä Peltovainion siirtokelpoisessa päiväko-
dissa ja neuvola on siirtynyt Lielahtikeskukseen.

3. LÄHTÖKOHDAT
Päiväkodin laskennallinen lapsimäärä tulee olemaan noin 160 lasta eli kahdek-
san ryhmää. Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 1679
hym2. Rakennuksen arvioitu huoneistoala on 2230 htm2.

Rakennus

Rakennuksen pääsisäänkäynti sijaitsee Pohtolankadun varrella. Päivähoidon
ryhmätilat sijoitetaan pareitta ns. tuplaryhminä siten, että jokaisella tuplaryhmäl-
lä on oma sisäänkäynti, WC-pesuhuone sekä erikokoisia ryhmätiloja. Ryhmäti-
loja on sekä ensimmäisessä että toisessa kerroksessa, L:n muotoisen raken-
nuksen siivissä. Keittiö, ruokasali ja sali sijaitsevat rakennuksen keskellä. Sali
on yhdistettävissä ruokasaliin. Ruokasali/aulatila toimii rakennuksen kokoavana
tilana, johon on yhteys kaikista muista tiloista. Toisen kerroksen aula avautuu
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ruokasalin korkeaan tilaan. Sali, ruokasali ja pienkeittiötilat ovat rajattavissa
omaksi iltakäytön alueeksi, jonka sisäänkäyntinä toimii pääsisäänkäynti.

Hissi sijaitsee aulan läheisyydessä. Henkilökunnan tauko-, toimisto- ja neuvot-
telutilat sijaitsevat toisessa kerroksessa. Henkilökunnan sosiaalitilat sijaitsevat
väestönsuojassa ensimmäisessä kerroksessa.

Keittiöllä on oma sisäänkäynti, jossa on huomioitu tavarakuljetukset rullakoilla
sekä keittiöön että laatikkovarastoon. Iv-konehuone sijoitetaan rakennuksen
eteläpäätyyn toiseen kerrokseen. Lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus sijait-
sevat ensimmäisessä kerroksessa.

Tontti
Päiväkodin uudisrakennus sijoitetaan asemakaavan mukaisesti purettavan päi-
väkodin paikalle. Tontin korkeuseroja tasataan louhimalla tonttia siten, että uu-
disrakennus voidaan toteuttaa ns. tasamaan ratkaisuna. Myös päiväkodin piha-
aluetta myös louhitaan ja piha muotoillaan siten, että se tarjoaa lapsille vaihte-
levia leikkiolosuhteita. Pihalle sijoitetaan lasten pienoisareena- pelikenttä sekä
muita leikkivälineitä. Lisäksi piha-alueelle suunnitellaan ulkoiluvälineille ja vau-
nuille varastot.

Saatto- ja henkilökunnan pysäköinti sijoitetaan Ollinojankadun eteläpuolella
olevalle LPA-alueelle. LPA-alueelta päiväkodin tontille suunnitellaan sujuva ja-
lankulun kulkureitti saattoliikenteelle. Kaksi inva-pysäköintipaikkaa sijoitetaan
tontin luoteiskulmaan.

4. TAVOITTEET
Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee toteuttaa toiminnalliset ja laadulliset ta-
voitteet asetetussa tavoitekustannuspuitteessa sekä aikataulussa, joita käsitel-
lään ja täsmennetään suunnittelun alkuvaiheessa suunnitteluryhmän kanssa.
Suunnittelijoiden tulee noudattaa Tampereen Tilapalvelut Oy:n suunnitteluohjei-
ta ja muita tilaajan antamia hankekohtaisia suunnitteluohjeita. Tärkeimpien ra-
kenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnat suoritetaan tiedos-
taen ratkaisujen koko elinkaaren aikaiset kustannukset.

5. AIKATAULU
Hankkeen alustava aikataulu on seuraava:

§ Hankesuunnitelma on hyväksytty 20.3.2019
§ Suunnittelu alkaa 5/2019
§ Pääpiirustukset valmiit 8/2019
§ Rakennuslupa sisään 10/2019
§ Urakkalaskentasuunnitelmat kommentoitavaksi 15.11.2019
§ Urakkalaskentasuunnitelmat valmiit 29.11.2019
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§ Rakentaminen aloitetaan 4/2020
§ Rakennustyö on valmis 5/2021
§ Toiminta alkaa 8/2021

Pääsuunnittelija laatii yhdessä muiden suunnittelijoiden ja rakennuttajan kanssa
suunnitteluaikataulun yksilöityine välitavoitteineen toiseen suunnittelukokouk-
seen mennessä. Välitavoitteet sovitaan ensimmäisen suunnittelukokouksen yh-
teydessä. LVIA-suunnittelijan on laadittava aikataulu tiedonvaihdon osalta siten
että sähkösuunnittelija saa lopulliset sähkösuunnitteluun vaikuttavat asiat vähin-
tään 1 viikkoa ennen suunnitelmien valmistumista. Alustavat tiedot on toimitet-
tava jo yleissuunnitteluvaiheessa kaikista järjestelmistä.

Toteutuskelpoiset suunnitelmat tulee olla valmiina tilaajan kommentointia varten
viimeistään kymmenen (10) työpäivää ennen niiden esittelyä ja hyväksymistä.
Em. ajasta on viisi (5) työpäivää varattu suunnittelijalle annettujen kommenttien
viemiseksi suunnitelmiin.

6. PROJEKTIN ORGANISOINTI
Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä hallinnoi
omistamiaan palvelurakennuksia ja vastaa myös Lielahden päiväkodin raken-
nuttamistehtävistä. Rakennuttamistehtävät siirtyvät hankesuunnitteluvaiheen
jälkeen Tampereen Tilapalvelut Oy:lle, joka ohjaa toteutusvaiheen suunnittelu-
työtä ja rakennuttamista.

Tampereen Tilapalvelut Oy:ssä projektista vastaa rakennuttamispäällikkö Jukka
Kauppinen ja hankeinsinööri Sinikka Vähämaa, joka toimii hankkeen projekti-
päällikkönä. Rakennuttaja hoitaa suunnittelijoiden valinnan niin, että valintapää-
tökset tehdään huhtikuun alussa 2019.

Rakennuttajan projektipäällikkö vastaa hankkeen rakennuttamistehtävien hoi-
dosta ja rakennustöiden valvojat hoitavat kohteen työmaavalvonnan rakennus-
ja taloteknisten töiden osalta

Suunnittelijoiden tehtävät ja toimivalta määritellään suunnitteluohjelmassa sekä
rakennuttajan ja suunnittelijoiden välisissä sopimuksissa. Suunnittelun organi-
soitumistapa on osina suunnittelu ja pääsuunnittelusta vastaa arkkitehti. Pää- ja
arkkitehtisuunnittelijana toimii Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy. Suunnittelijoi-
den vastuulliset henkilöt kirjataan asianmukaisiin tilauksiin. Yhteistyön menette-
lytavoista sovitaan erikseen suunnittelun alkaessa.
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7. SUUNNITTELUTEHTÄVIEN LAAJUUS
Kaikki suunnittelualat:

Suunnittelussa noudatetaan yleisiä tietomallivaatimuksia YTV 2012.  Suunnitte-
luohjelmistojen vaatimustaso on Hanketietokortin HT18 (RT 10 - 11283) kohdan
2.2 mukaan taso 3 ”Suunnittelu tehdään CAD- ohjelmistolla tietomallipohjaises-
ti”. Tietomallinnusta hyödynnetään suunnitelmien visualisointiin ja yhteensovit-
tamiseen. Olosuhdetarkastelut lämpötilojen osalta on suoritettu hankesuunnitte-
luvaiheessa, tuotettu materiaali toimitetaan LVIA-suunnittelijalle lähtötiedoiksi.
Arkkitehdin tilamallista, rakennemallista sekä LVI- ja sähkösuunnitelmien mal-
leista kootaan yhdistelmämalli, jolla havainnollistetaan ja tarkastellaan suunni-
telmien yhteensopivuutta.

Tietomallinnusta käytetään mm. tilavarausten suunnitteluun, energialaskentaan,
TATE- törmäystarkasteluihin, päätelaite- ja valaisinsimulointeihin sekä reikä- ja
varaustietojen vaihtoon IFC-tiedostojen välityksellä. Suunnittelijalla tulee olla
käytössä ohjelmistot mallintamista ja tietomallien tarkistamista varten. Käytettä-
vien ohjelmistojen tulee olla IFC- yhteensopivia ja tietomallien tiedonsiirto eri
sovellusten välillä tapahtuu IFC- tiedostojen kautta. Pääsuunnittelija tai hänen
nimeämänsä henkilö toimii tietomallikoordinaattorina.

Suunnittelijat ja tilaaja kehittävät yhteistyössä suunnitteluratkaisujen suuntavii-
vat, joilla asetetut energiatehokkuustavoitteet pystytään saavuttamaan kustan-
nustehokkaasti. Suunnittelijoiden tehtäviin kuuluu energiatarkasteluihin ja -
todistuksiin liittyvien lähtötietojen toimittaminen laskelmien tekijälle (LVI-
suunnittelija) oman suunnittelualan kaikissa eri vaiheissa. Energia- ja olosuhde-
simulointeja tehdään tehtäväluettelon TATE18 mukaan suunnitteluvaiheittain.

Hankkeen taloudellista tavoitteenmukaisuutta tarkistetaan suunnittelun edetes-
sä tavoitehinta- ja/tai rakennusosa-arviolaskelmin. Mikäli tavoitteet eivät toteu-
du, suunnitelmien kehittäminen tavoitteiden mukaisiksi sisältyy suunnittelijoiden
palkkioihin.

Suunnittelijan tehtäviin kuuluu rakennuttajan tekemien kaupallisten asiakirjojen
tarkastus ja täydentäminen ennen urakkalaskentaa.

Suunnittelijalle kuuluu rakennustyön ja suunnitelmien turvallisuudesta vastaa-
minen valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaisesti.

Suunnittelijalle kuuluu osallistuminen kosteudenhallintaselvityksen laatimiseen
(Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
(782/2017)). Katso myös http://kuivaketju10.fi/

Vastaavan suunnittelijan tulee osallistua suunnittelu- ja pääsuunnittelukokouk-
siin (2 kpl/kk), selonottoneuvotteluihin, viranomaisten aloitus- ja seurantako-
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kouksiin, virallisiin tarkastuksiin, työmaakokouksiin (1 kpl/kk) sekä vastaanotto-
tarkastuksiin. Lisäksi on varauduttava osallistumaan tarvittaessa urakoitsijoiden
järjestämiin urakoitsijakokouksiin.

Suunnittelutarjoukseen on sisällytettävä työmaakokousten lisäksi 5 kpl työmaa-
katselmuksia.

Tarjouspyynnön kohteena olevalta suunnittelualalta osallistuu kokouksiin vähin-
tään yksi henkilö, joka yksityiskohtaisesti tuntee kohteeseen toteutettavien
osien, rakenteiden tai järjestelmien tekniset ratkaisut ja kokouksissa mahdolli-
sesti käsiteltävien asioiden vaikutukset näiden toimintaan ja toteutukseen. Ellei
em. asia toteudu, tulee kokouksiin osallistua tarvittava määrä suunnittelualan
vastaavia suunnittelijoita.

Suunnittelija huolehtii omalta osaltaan suunnitelmien ja huoltokirjaan tulevan ai-
neiston keräämisestä ja kokoamisesta sekä tallentamisesta. Suunnitelma-
asiakirjat ja huoltokirja-aineisto laaditaan Tampereen Tilapalvelut Oy:n ohjeis-
tuksen ja vaatimusten mukaisesti. Pääsuunnittelija hoitaa koordinoinnin suunnit-
telun osalta. Ohjeistus löytyy:
 https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/tiedonkeruuohjeistus-
rakennushankkeille/

Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut
Oy:n suunnitteluohjeita jotka löytyvät Tampereen Tilapalvelut Oy:n sivuilta:
https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/

Suunnittelijat esittelevät rakennukseen tulevien omien tekniikan alojensa järjes-
telmien toiminnan käyttäjille ja huollolle käytönopastuksen yhteydessä.

Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtisuunnittelutehtävä on vaativuusluokaltaan vaativa suunnittelutehtävä
Suunnittelijoiden kelpoisuus YM/601/2015 mukaisesti (ent. A-luokka). Vastuulli-
silla arkkitehtisuunnittelijoilla tulee olla vaativan suunnittelutehtävän pätevyys.

Arkkitehtisuunnitteluun sisältyy toimiminen pääsuunnittelijana RakMK A2 ”Ra-
kennuksen suunnitelmat ja suunnittelijat” soveltaen. Pääsuunnittelijan tehtävään
sisältyvät PS12 (RT10-11108) kohtien B, D-K mukaiset tehtävät. Lisäksi täyden-
tävinä tehtävinä:

· Rakennusluvan hakeminen, lupakäsittelyn seuranta ja hankkeesta tie-
dottaminen rakennuspaikalla, poistumisturvallisuusselvityksen tekemi-
nen sekä rakennuslupaan tarvittava naapurien kuuleminen

· Tuoteosavalmistajien rajapintojen määrittely, tuoteosapiirustusten laa-
timinen ja yhteensovituspiirustusten ylläpidosta huolehtiminen

· Osallistuminen kosteudenhallintaselvityksen laatimiseen (Ympäristö-
ministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
(782/2017)). Katso myös http://kuivaketju10.fi/
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· Osallistuminen asukas-, käyttäjä-, tms. kokouksiin ja tiedotustilaisuuk-
siin

· Pääsuunnittelija tai hänen nimeämänsä henkilö toimii tietomallikoordi-
naattorina. Tietomallikoordinaattorilta edellytetään hyvää osaamista ja
kokemusta tietomallintamisesta. Pääsuunnittelija voi käyttää erillistä ali-
konsulttia. Tietomallikoordinaattori vastaa suunnitteluryhmän tietomal-
lien laadunvarmistamisesta, jossa suunnitelmat sovitetaan yhteen tie-
tomallien avulla, tehdään ohjelmallinen törmäystarkastelu ja törmäys-
tarkastelutulosten jäsentely

· Aineistojen ja suunnitteludokumenttien toimittaminen huoltokirjaan
pää/arkkitehtisuunnittelun osalta. Huoltokirjan kokoamista koordinoi eril-
linen huoltokirjakoordinaattori
http://www.tampere.fi/tilapalvelut/rakennuttaminen/suunnitteluohjeet.ht
ml

Arkkitehtisuunnittelijan tehtävään sisältyvät ARK 12 (RT 10-11109) kohtien B,
D-K. mukaiset tehtävät, täydentävinä tehtävinä:

· Suunnittelu tapahtuu tietomallintamalla, joka tehdään Tampereen kau-
pungin / Tampereen Tilapalvelut Oy:n Tietomalliohje suunnittelijoille se-
kä yleisten tietomallivaatimusten, YTV 2012 - mukaisesti. Suunnitte-
luohjelmiston tulee tuottaa yhteensopivaa IFC 2x3 formaattia. Tarjoajan
tulee varautua erillisiin tietomallipalavereihin, etupainotteiseen suunnit-
teluun sekä tietomallia koskeviin tarkastusrutiineihin

· Havainnekuvien tuottaminen tilaajan ja viranomaisten tarpeisiin
· Rakennusvalvonta- ja kaavoitusviranomaisten edellyttämien selvitysten

laatiminen. Rakennuslupatehtävät ks. myös pääsuunnittelijan tehtävät
· Opasteiden ja liikennemerkkien suunnittelu
· Piha- ja istutussuunnitelman laatiminen
· Lukitussuunnittelu yhteistoiminnassa tilaajan, käyttäjien ja erityissuun-

nittelijoiden kanssa
· Osallistuminen erikoissuunnitelmien tarkastamiseen ja tuoteosatoimitta-

jien ehdotusten kehittelyyn
· Suunnitelmien arkistointi käyttäjille ja rakennusten huonetilojen tilara-

jaukset tilaajan ohjeiden mukaisesti
https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/

Rakenne- ja elementtisuunnittelu
Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä on ”Valtioneuvoston asetus rakenta-
misen suunnittelutehtävien vaatimusluokkien määräytymisestä RT YM1-21638”
mukaan vaativa.
Rakennusfysikaalinen suunnittelutehtävä on ”Valtioneuvoston asetus rakenta-
misen suunnittelutehtävien vaatimusluokkien määräytymisestä RT YM1-21638”
mukaan tavanomainen.

Projektipäälliköllä ja vastaavilla suunnittelijoilla tulee olla ”Ympäristöministeriön
ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta RT YM2-21641” mukainen
riittävä osaaminen asianomaiseen tehtävään sekä vähintään kuuden vuoden
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kokemus yhden tai useamman edellä mainitun vaatimusluokan suunnitteluteh-
tävistä (kantavat rakenteet/rakennusfysiikka). Suunnitteluryhmästä tulee kuiten-
kin löytyä kaikkien osa-alueiden tehtävistä vaadittu kokemus.

Hankkeeseen nimetään erikseen vastaava elementtisuunnittelija. Kokemus tu-
lee olla hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. Projektipäällikkö vastaa suun-
nittelun koordinoinnista.

Rakennesuunnittelijan tehtävään sisältyvät RAK12 (RT 10-11128) kohtien C-K
mukaiset tehtävät. Edellisten lisäksi rakenne- ja elementtisuunnitteluun sisälly-
tetään seuraavat tehtävät:

· Salaojasuunnitelman laatiminen
· Alapohjan radonputkistosuunnitelman laatiminen
· Sähkörasioiden ja -putkien merkintä elementteihin
· vanhojen taideteosten kiinnitysten suunnittelu
· Talotekniikan suunnittelijoiden toimittamien varaustietojen vieminen ra-

kennemalliin.
· 2D-reikäpiirustusten laatiminen talotekniikkasuunnittelijoiden reikä-

varausten IFC-malleista mitoituksineen.

Rakennesuunnittelija laatii elementtien valmistuspiirustukset. Sähkösuunnittelija
täydentää rakennesuunnittelijan elementtipiirustustiedostoihin sähkörasiat ja
putkitukset yms. varaukset sähkösuunnitelmiensa mukaisesti sekä toimittaa ne
täydennettynä rakennesuunnittelijalle. Sähkösuunnittelija laatii elementtien säh-
köistyssuunnitelmat ns. 2D-suunnitelmina. Näiltä osin sähkösuunnitelmista ei
ole käytössä tietomallia.

RAK12 tehtäväluettelo liitteenä.

Geosuunnittelu
Pohjarakenteiden suunnittelutehtävä on ”Valtioneuvoston asetus rakentamisen
suunnittelutehtävien vaatimusluokkien määräytymisestä RT YM1-21638” mu-
kaan tavanomainen.

Vastaavalla suunnittelijalla tulee olla ”Ympäristöministeriön ohje rakennusten
suunnittelijoiden kelpoisuudesta RT YM2-21641” mukainen riittävä osaaminen
asianomaiseen tehtävään sekä vähintään kuuden vuoden kokemus pohjaraken-
teiden suunnittelutehtävistä. Kokemus tulee olla hankittu tutkinnon suorittami-
sen jälkeen.

Geosuunnittelijan tehtävään sisältyvät GEO12 (RT 10 - 11127) kohtien C-K mu-
kaiset tehtävät sisältäen piha-alueen pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelman
laadinnat sekä kaivu-/louhintasuunnitelman.

Vanhan päiväkodin alla olevalta osalta tarkentavat pohjatutkimukset tehdään,
kun koulu on purettu (kesällä 2019).
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LVIA-suunnittelu

LVIA-suunnittelutehtävä on ”Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelu-
tehtävien vaatimusluokkien määräytymisestä RT YM1-21638” mukaan vaativa.
Projektipäälliköllä on oltava vähintään SKOL 03 luokan koulutus ja suunnittelu-
kokemus alalta. Vastaavilla LV- ja IV-suunnittelijoilla on oltava vähintään SKOL
04 luokan koulutus ja suunnittelukokemus alalta. Automaatiosuunnittelijalla tu-
lee olla vähintään SKOL 04 luokan koulutus ja suunnittelukokemus alalta.

Energiasuunnittelijalla tulee olla ylemmän tason energiatodistuksen laatijan pä-
tevyys ja vähintään kolmen vuoden suunnittelukokemus.

Rakennuksen energiatehokkuuden E-lukutavoite on 85 kWhE/m2vuosi.

LVIA-suunnittelijan tehtävään sisältyvät TATE18 (RT 10 - 11290) kohtien C-K,
sekä liitteen 1, liitteen 2.1 ja liitteen 2.3 mukaiset tehtävät. Edellisten lisäksi
LVIA-suunnitteluun sisällytetään seuraavat tehtävät:
· Simulointimallin päivittäminen toteutuman mukaan
· Koneellisen radonpoistojärjestelmän suunnitelmien laatiminen 1.krs lattiasta

ylöspäin

TATE18 tehtäväluettelo on tarjouspyynnön liitteenä.

Sähkö- ja AV-suunnittelu

Kohde on ”Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaatimus-
luokkien määräytymisestä RT YM1-21638” mukaan vaativa.

Projektipäälliköllä on oltava SKOL 03 luokan koulutus ja suunnittelukokemus
alalta. Vastaavilla suunnittelijoilla on oltava vähintään SKOL 04 luokan koulutus
ja suunnittelukokemus alalta.

Sähkösuunnittelijan tehtävään sisältyvät TATE18 (RT 10 - 11290) kohtien C-K,
sekä liitteen 1 ja liitteen 2.2 mukaiset tehtävät.

Sähkösuunnittelija tietomallintaa YTV2012 osa 4, liitteen 1 vaatimuksista poike-
ten kaikki alakattoihin tulevat em. ohjeen kohdan 6.6 mukaiset asennuskalus-
teet sekä 6.7 turvajärjestelmien kenttälaitteet.

AV-suunnittelusta vastaavalla suunnittelijalla on oltava vähintään SKOL 04 luo-
kan koulutus ja suunnittelukokemus alalta. AV-suunnittelijan tehtävään sisältyy
liitteenä olevan tehtäväluettelon mukaiset tehtävät.

Rakennesuunnittelija laatii elementtien valmistuspiirustukset. Sähkösuunnittelija
täydentää rakennesuunnittelijan elementtipiirustustiedostoihin sähkörasiat ja
putkitukset yms. varaukset sähkösuunnitelmiensa mukaisesti sekä toimittaa ne
täydennettynä rakennesuunnittelijalle. Sähkösuunnittelija laatii elementtien säh-
köistyssuunnitelmat ns. 2D-suunnitelmina. Näiltä osin sähkösuunnitelmista ei
ole käytössä tietomallia.
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Laadittavat piirustukset ja tiedostot nimetään rakennusnumeron ja suunnittelula-
jin osalta Tilapalveluiden suunnitelmien laatimisohjeen (2018) mukaisesti ja jär-
jestelmien osalta sähkönimikkeistö S2010 jaottelun mukaisesti.

TATE18 tehtäväluettelo liitteenä.
AV-suunnittelun tehtäväluettelo liitteenä.

8. SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VELOITUSPERIAATTEET
Suunnittelijoiden kanssa tehdään kiinteähintainen tilaus, johon sisältyvät kaikki
kohdassa 6 mainitut tehtävät. Sopimushinta on kiinteä ilman indeksi- ja valuut-
tasidonnaisuutta. Tehtävien suorittaminen korvataan työn etenemisen mukaisi-
na maksuerinä. Ehdotus- ja yleis-/luonnossuunnitteluvaiheista määritellään
omat maksuerät. Suunnitelmien omatarkastukselle määritellään oma maksuerä,
7% suunnittelupalkkiosta, mutta vähintään 1000 €. Luovutus- ja huoltokirja-
aineistolle edellytetään oma maksuerä, joka tulee olla vähintään 2 000 €.

Kokonaispalkkio sisältää kaikki em. suunnittelutehtäviin kuuluvat kustannukset
neuvotteluineen ja suunnitelmien hyväksyttämisestä aiheutuvine toimenpitei-
neen lukuun ottamatta kopiokustannuksia. Kaikki matkakustannukset sisältyvät
suunnittelupalkkioon (tilaajan järjestämät suunnittelukokoukset pidetään Tam-
pereella).

Siinä tapauksessa, että hanke keskeytetään, rakennuttajalla on oikeus katkaista
sopimus em. työn etenemisen mukaisessa vaiheessa, eikä suunnittelijalla ole
oikeutta saada muuta kuin edellä mainittu tilaajan luvalla suoritetun maksuerän
vaihetta vastaava korvaus. Sopijaosapuolista riippumattomista syistä aiheutu-
neen viivästyksen johdosta ei suoriteta erillistä korvausta.

Normaalien kokousmuistioiden yms. papereiden kopiointi ja postitus sisältyvät
palkkioon. Muu kopiointityö teetetään tilaajan hyväksymällä toimittajalla tilaajan
laskuun.

Kustannusten budjetoinnissa ja arvioinnissa käytettävän tavoitehintamenettelyn
ja rakennusosa-arvion vaatimat selvitykset sisällytetään toimeksiantoon. Varsi-
naiset laskelmat laatii kohteen rakennuttaja.

Suunnittelijan on tarjousta antaessaan otettava huomioon arvonlisäveron vaiku-
tus. Palkkojen, sosiaali- tai muiden vastaavien kustannusten muutokset eivät
vaikuta kokonaispalkkion suuruuteen. Suunnittelijan tekemistä ylityötunneista ei
makseta erillistä korvausta.
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9. SOPIMUSASIAKIRJAT
Hankkeen suunnittelussa noudatetaan seuraavia sopimusasiakirjoja:

a) Tilaus
b) Tarjouspyyntöasiakirjat

i. Tarjouspyyntö
ii. Suunnitteluohjelma
iii. Tehtäväluettelot
iv. Hankesuunnitelma

c) Maksuerätaulukko
d) Tarjous
e) KSE 2013 (RT -13 11143), puitesopimuksessa mainittuine muutoksineen
f) muut asiakirjat tilauksessa mainitussa järjestyksessä.

Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on edellä mainittu.

KSE 2013 3.1.1 lisäykseen tarkennuksena: Rakennustöiden aikana vasteaika
työmaalta tulleeseen kutsuun saa suunnittelijoilla olla enimmillään kuusi tuntia
normaalin työajan puitteissa. Vasteaika lasketaan vastuullisen suunnittelijan
toimipisteestä.

10. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI
Rakennuttaja valitsee suunnittelijat minikilpailutuksella ja tekee tilauksen. Ra-
kennuttaja tarkistaa ja hyväksyy suunnittelijan esittämän maksuerätaulukon, jo-
ka liitetään tilaukseen.

11. PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN
Projekti päättyy, kun 2-vuotiskatselmuksessa havaitut virheet ja puutteet on hy-
väksyttävästi korjattu, takuuajan vakuudet palautettu ja taloudellinen loppuselvi-
tys tehty. Hankkeessa solmittavien urakoiden takuuaika on kaksi vuotta.

12. RAHALIIKENNE
Rahaliikenne tapahtuu Tampereen Tilapalvelut Oy:n taloushallinnon kautta säh-
köisellä laskutuksella verkkolaskuina. Laskuissa tulee olla merkittynä puiteosto-
tilausnumero, jonka rakennuttaja antaa. Rakennuttaja tarkastaa laskun mak-
suerätaulukon ja hankkeen todellisen tilanteen mukaisesti.

Laskun maksamisaika 21 vrk lasketaan alkamaan siitä hetkestä, kun kyseinen
työsuoritus katsotaan hyväksytysti tehdyksi. Mahdollinen viivästymiskorko mak-
setaan korkolain mukaan. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun vii-
västymisestä on vastuussa konsultti. Maksuerien laskutus-, toimitus- yms. lisiä
ei hyväksytä.
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13. MUITA SOPIMUKSEEN LIITTYVIÄ ASIOITA
Suunnittelussa käytettävä kieli on suomi. Projektipäälliköltä ja vastuullisilta
suunnittelijoilta vaaditaan riittävää suomen kielen taitoa. Mikäli tietolomakkeella
nimetyn suunnittelijan äidinkieli ei ole suomi, on tarjouksen mukana toimitettava
hyväksytty kielitodistus. Vähimmäisvaatimus on yleinen kielitutkinto taso 5 tai
Europass-kielipassin taso C1.

Tate- suunnitteluun liittyvät asiat puitesopimuksen 2018 mukaisesti.
Projektin ulkoisesta tiedottamisesta vastaa tilaaja ja rakennuttaja.

14. TARJOUS JA HYVÄKSYMISPERIAATTEET
Tarjous on annettava tarjouspyynnössä mukana olevalla tarjouslomakkeella.
Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen mukana erittely, jossa annetaan henkilökoh-
taiset tuntimääräarviot, joilla tarjoushinta on laskettu. Mahdolliset lisä- ja muu-
tostyöt tilataan aikaveloituksella puitesopimuksessa annettuja tuntiveloitushinto-
ja käyttäen.

Tarjoajalla on oltava voimassa oleva riittävä vastuuvakuutus, joka kattaa tässä
työssä tilaajalle ja kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle aiheutuvat
vahingot yleisen vahingonkorvauslain mukaisesti.

Tarjoajan tulee olla hoitanut lakisääteiset verot, eläke- ja sosiaaliturvamaksut.
Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumis-
maansa lainsäädännön mukaisesti ja on oltava ennakkoperintärekisterissä.

Tarjoajalla tulee olla työhön riittävät resurssit.

Tarjouksen tulee saapua tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuun ajankohtaan men-
nessä Haahtela PRIS -projektipankin kautta. Tarjouksen tulee olla voimassa
kaksi kuukautta tarjousajan päättymisen jälkeen. Rakennuttaja ei maksa kor-
vausta tarjouksen tekemisestä.

Tarjouksen tekemisessä käytettävä kieli on suomi ja kaikki tarjouksen mukana
toimitettavat todistukset tulee olla suomenkielisiä. Ulkomaisista käännöksistä
hyväksytään vain virallisen kielenkääntäjän tekemät tekstit.

Tarjouksen mukana tulee toimittaa vain tässä suunnitteluohjelmassa pyydetyt
liitteet ja asiapaperit, laatujärjestelmää yms. yleismateriaalia ei saa toimittaa.

Tarjous voidaan jättää hyväksymättä, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen,
jos siinä on olennainen virhe, jos ilmoitettu palkkio on tarvittavan työn määrään
ja vaativuuteen nähden niin alhainen, ettei sillä voida suorittaa työtä sopimuk-
sen mukaisesti tai jos tarjous on saapunut tarjousajan päättymisen jälkeen.
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Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä edellä kerrotuilla tai hankkeen to-
teuttamiseen vaikuttavilla muilla asiallisilla perusteilla.

Tarjous on sitova, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.

Yhteenveto tarjouksen sisällöstä:
1. Tarjouslomake
2. Tietolomake
3. Tuntimääräarviot
4. Mallinnusreferenssit
5. Henkilöiden ansioluettelot
6. Lyhyt selvitys nimetyistä referenssikohteista

Rakenne- ja elementtisuunnittelu:
Referenssikohteiden (valmistuneet) tulee olla aikaväliltä 2011 - 2018. Mallinnus-
referenssikohteiden (valmistuneet) tulee olla aikaväliltä 2011 - 2018. Referens-
sikohteiden tulee olla henkilökohtaisia ja liittyä merkittyyn tehtävään (henkilön
referenssit projektipäällikkönä tai vastaavana suunnittelijana).

Tarjoukseen tulee liittää lyhyt selvitys ja esittely nimetyistä referenssikohteista.
Suunnitteluryhmän referensseissä tulee olla teräsbetonirunkoisten julkisten uu-
disrakennusten rakenne- ja elementtisuunnittelua.

Mallinnetun referenssin mallinnustaso tulee olla vähintään hanketietokortin
HT18 (RT 10 - 11283) kohdan 2.2 mukaan taso 2. Mallinnettu kohde voi olla
muu rakennushanke kuin tässä pyydetty referenssi. Mallinnetuista kohteista täy-
tetään oma tietolomake.

Tarjouksen yhteydessä tulee nimetä projektipäällikkö ja pyydetyt suunnit-
telijat, joita ei saa työn kuluessa vaihtaa ilman rakennuttajan suostumus-
ta. Tietolomakkeella tulee antaa henkilöiden koulutus, pätevyysluokitus, suun-
nittelukokemusvuodet ja pyydetyt referenssit aiemmin suunnitelluista vastaavis-
ta hankkeista ja rakennuksista sekä tiedot mallinnetuista toteutuskohteista.

Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta on toimitettava vastaavuustodistus, jolla to-
dennetaan se mitä tutkintoa se vastaa Suomessa. Tarjouksen mukana tulee
toimittaa kohdassa 12 edellytetty kielitodistus.

Tate- suunnittelu
Tate-suunnittelualojen osalta referenssejä ei pyydetä. Asia on käsitelty puiteso-
pimusjärjestelyn yhteydessä.

Projektiin tulee nimetä tate-suunnittelualojen henkilöstö puitesopimuksen 2018
mukaisesti.

Projektipäälliköksi nimetty voi toimia myös vastaavana suunnittelijana. Samoin
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energiasuunnittelijana voi toimia vastaava IV- tai LV-suunnittelija.

15. TARJOUSTEN VERTAILU
Hyväksytyistä rakenne- ja elementti-, LVIA- ja sähkösuunnittelutarjouksista vali-
taan tilaajalle halvin tarjouspyynnön mukainen tarjous.

16. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS
Lainsäädännön mukaan hankinta-asiakirjat ja tarjoukset ovat yleisesti julkisia,
kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat
halutessaan tarjoukset nähtäväkseen jo päätöksenteon jälkeen. Mikäli tarjous-
asiakirja sisältää tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, tarjoajaa
pyydetään ilmoittamaan tästä erillisellä liitteellä. Hintatietoa ei kuitenkaan pidetä
liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 §).

17. LISÄTIEDOT
Tarjouspyyntöaineisto on julkaistu sähköisesti Haahtela Pris-projektipankissa
rajoitetulla jakelulla. Kilpailutus käydään puitesopimusjärjestelyyn perustuvalla
kevennetyllä kilpailutuksella.

Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä tarjous-
pyynnön mukaisesti.

Tampereen Tilapalvelut Oy

Sinikka Vähämaa
Hankeinsinööri


