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Helsingin kaupunki, rakennuttaminen-

palvelu

• Vastaa Helsingin katu- ja viheralueiden, siltojen, 

liikuntapaikkojen sekä kaupungin julkisten 

rakennusten rakennuttamistehtävistä

• Infrarakentaminen
• Katu-puisto ja liikuntapaikkarakentaminen noin 

200 M€

• Laskutus operaattoreilta noin 20 M€

• Talonrakentaminen
• Talonrakentaminen kaupungin 

investointirahoilla noin 200 M€

• Talonrakentaminen kaupungin ei suoraan 

omistamille tahoille n 180 M€

(esim Olympiastadion)

• Kilpailutettavia hankintoja vuositasolla 100-120kpl
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Lähde: Kauppalehti 23.8.2018

Helsingin Olympiastadionin vaiheita



Olympiastadionin perusparannus

Hankkeen vaiheet

• Tarveselvitys 2012

• Hankesuunnittelu 2014

• Markkinavuoropuhelut 2015

• Maarakennusurakka 2016

• Rakennus-ja LVISA-urakat 2017

• Istuinurakka 2018
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Sehän on vain pelkkä penkki!
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Mitä innovoitavaa siinä on? 



Muutama muuttuva tekijä

• Museovirasto (suojeltu kohde)

• Paloviranomainen (paloturvallisuus)

• Stadion säätiö eli käyttäjä (huolto, elinkaari)

• 1950-luvulta peräisin olevat vanhat kiinnitystapit (kustannukset)

• Arkkitehti (toimivuus, esteettisyys)

• Hankintalaki 
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Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 39 §

”Hankintayksikön on määriteltävä hankintailmoituksessa innovatiivisen 

tavaran, palvelun tai rakennusurakan tarve, jota ei voida täyttää hankkimalla 

markkinoilla jo olevia tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita. 

Hankintailmoituksessa on lisäksi yksilöitävä hankinnan kohteen 

vähimmäisvaatimukset, jotka kaikkien tarjousten on täytettävä.”

ISTUIMELLE ASETETUT PAKOLLISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

1. Kääntömekanismilla varustettu istuin

2. Istuin- ja selkänojaosa tulee voida irrottaa erikseen
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Markkinavuoropuhelut

• 12.12.2014 ensimmäinen markkinavuoropuhelu, joka koski puujulkisivuja, 

stadionin istuimia sekä katoksen ja sisäpuuverhousten toteuttamista

• Tilaisuuden tarkoitus oli, että tilaisuuteen osallistuvat toimijat pääsevät 

vaikuttamaan puusta rakennettavien istuimien sekä useiden tuhansien 

puuverhousneliöiden vaatimusmäärittelyihin niin, että markkinoilta saadaan 

parasta tietoa ja innovointia, kuinka ratkaisut kannattaa paloturvallisuus ja 

rakennussuojelulliset kriteerit huomioon ottaen toteuttaa.

• Tavoitteena oli myös, että eri toimijat löytävät toisensa hankintaa varten

• Ennen hankinnan käynnistymistä lukuisia markkinavuoropuheluita
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Markkinainfo
15.6.2017

Osallistumis-

hakemukset
5.7.2017

Osallistumis-

hakemusten 

arviointi
vk 27

Tarjoajavalinta-

päätös
vk 27

Kutsu 

neuvotteluihin
vk 28

Alustavat 

tarjoukset (alustava 

kehittämissuunnitelma)

vk 36

Neuvottelut 

alustavien 

tarjousten 

perusteella
vk 37

Lopullinen 

Tarjouspyyntö
vk 39

Tarjousten 

arviointi
vk 44

Hankintapäätös
* Valitaan korkeintaan 

3 kumppania

vk 45

Innovaatio-

kumppanuus-

sopimus
vk 48

Kehitysvaihe I
Välitavoite/ 

Välitavoitteet
13.4.2018

Tulosten 

Arviointi
*Sovittu suoritustaso

*enimmäiskustannukset

Istuinurakan 

tilaaminen 

kehitystyön 

tuloksien 

perusteella

Innovaatio-

kumppanuuden/ 

-kumppanuuksien 

päättäminen

Ei tuloksia

Ei tilausta

Urakkasopimus

YSE
21.12.2018

OLYMPIASTADIONIN ISTUINURAKAN HANKINTAPROSESSIKAAVIO

Hankintailmoitus
*liitteenä alustava 

tarjouspyyntö

2.6.2017

Lopulliset 

tarjoukset (proto + 

kehittämissuunnitelma 

+ hinta-arvio)

15.6.2017

Kehitysvaihe II



Osallistumishakemusvaihe

1. Liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava 

vähintään 4 000 000€ /tilikausi (tilikauden pituus 12kk)

2. Tarjoajaehdokkaan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava 

kunnossa

3.  Yksi referenssiprojekti arvokilpailutasoisen urheiluareenan vähintään

10 000 istuimen valmistuksesta, toimituksesta ja asennuksesta

kääntömekanismilla varustetuilla istuimilla toteutettuna. Rakennuttaja on

vastaanottanut referenssiprojektin korkeintaan 7 vuotta 

hankintailmoituksen julkaisupäivämäärää aikaisemmin. 

Tarjoajiksi valittiin kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajaehdokkaat
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Alustava tarjous 

= alustava kehityssuunnitelma

1. Kehitystyön resursointi ja organisointi

Kehittämissuunnitelman tulee sisältää kohta, jossa 

kuvataan, minkälaisia henkilö- ja muita resursseja 

tarjouksen jättänyt taho tarjoaa hankkeeseen. 

Kehitystyön henkilöresurssit kohdassa tulee esittää 

kehittämishankkeen avainhenkilöt sekä lyhyesti 

heidän tehtäväalueensa ja roolinsa.

2. Kokemus

Kehittämissuunnitelman tulee sisältää kohta, jossa 

kuvataan tarjoajan nimeämän kehitystyöstä vastaavan 

henkilön koulutusta ja työkokemusta sekä kokemuksia 

aiemmista, vastaavan tyyppistä kehitystyötä 

sisältäneistä toimituksista.

3. Toimitus ja huolto 

Kehittämissuunnitelman tulee sisältää kohta, jossa 

kuvataan realistisesti valmiudet toimitukseen ja 

huoltosuunnitelma. Huoltosuunnitelmassa kuvataan 

mahdollisuudet istuimien ylläpidossa tarvittavien 

varaosien ja huollon toimittamiseen seuraavan 10 

vuoden ajaksi, sisältäen arvion ylläpitokustannuksista 5 

vuodelle sekä vuosille 6-10 vuotta.

4. Kehitystarpeet ja innovointi

Kehityssuunnitelmassa tulee kuvata prototyypissä 

käytetyt materiaalit ja prototyypin kehitystarpeet sekä 

innovoinnin mahdollisuudet.
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Neuvottelut

Jokaisen tarjoajan kanssa käytiin noin 

kolme  tuntia kestävät neuvottelut. 

 Neuvottelujen tarkoituksena oli 

keskustelujen ja kysymysten avulla 

varmistaa, että tarjoajat olivat ymmärtäneet 

rakennuttajan ja hankintaprosessin 

tavoitteet, hankintaprosessin kulun ja 

alustavan tarjouspyynnön sisällön 

liitteineen. 

 Tarjoajien oli myös mahdollisuus esittää 

rakennuttajalle kysymyksiä. 

Neuvotteluissa käsiteltiin seuraavia asioita:

 rakennuttajan tavoitteet

 hankintaprosessi

 hankkeen organisointi, johtaminen ja 

osapuolten yhteistyö

 alustava tarjouspyyntö

 kaupalliset asiat sekä tarjousten 

vertailuperusteet

 innovaatiokumppanuussopimus

 innovaatiokumppanuussopimuksen 

välitavoitteet ja kumppanuuksien 

päättäminen

 innovaatiokumppanuushankkeen aikataulu 

 muut tarjoajan esille ottamat asiat
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Lopulliset tarjoukset

1. Protoistuin 40%

• Käytettävyys

• Mekaaninen kestävyys

• Puhdistettavuus 

• Esteettisyys

2. Kehittämissuunnitelma 40%

• Resursointi ja organisointi

• Kokemus 

• Toimitus ja huolto 

• Kehitystarpeet ja innovointi

3. Hinta-arvio 20%

Tarjoajaehdokkaiden oli mahdollista 

jättää rinnakkaistarjouksia. Tällöin 

vertailussa huomioitiin 

innovaatiokumppaniehdokkaalta hinta-

laatusuhteeltaan paras tarjous. 

Kehitysvaiheessa oli mahdollista jatkaa 

rinnakkaisten istuinten kehittämistä

Lopullisten tarjousten perusteella 

valittiin 3 tarjoajaa 

innovaatiokumppaneiksi.
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Esimerkkejä vertailuperusteista 

Kehittämissuunnitelma Prototyyppi
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Innovaatiokumppanit

1. Ryhmittymä ”Unisport & Novenberg” 

(Unisport Scandinavia AB + Novenberg Oy)

2. Ryhmittymä ”Piiroinen” 

(Arvo Piiroinen Oy + Metalli Piiroinen Oy)

3. Ryhmittymä ”TYL Stadikan Parhaat Paikat”

(Vepe Oy Peltonen + Daplast S.L.)

Innovaatiokumppanuuden aikana oli tarkoitus kehittää kunkin 

innovaatiokumppanin kanssa erikseen katsomon istuinta kumppanin 

toimittaman prototyyppi-istuimen pohjalta, jotta istuin täyttäisi tilaajan 

ilmoittaman suoritustason sekä tilaajan asettaman hankinnan 

hintatavoitteen.
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Kehitysvaihe

Kaikkien kumppaneiden kanssa käytiin kehitysvaiheen aikana noin 2-3 

viikon välein yhteensä 8-9 erillistä innovaatiokokousta tai tapaamista

Kehitysvaihe jakautui kahteen osaan ja sisälsi välitavoitteen

• Mahdollisuus päättää sopimus

• Kehitysvaiheen palkkio
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Poimintoja istuimen vaatimuksista
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Tulosten arviointi
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 Vertailuperusteet Paino-% 

1. Istuimen, kiinnityskonsolin ja -kiskon arviointi  

- esteettisyys, yhtenäisyys 

- ergonomia, istuinmukavuus 

- kiskokiinnityksen toimivuus 

- kiinnitysdetaljien viimeistely 

- puhdistettavuus 

- mekaaninen kestävyys 

40 % 

2. Materiaalit, elinkaari, huolto  

- materiaalit, elinkaarikustannukset, huoltosuunnitelma, ylläpidossa 

tarvittavien varaosien toimitusvarmuus 
10 % 

3. Hinta  

- tarjouksen kokonaishinta 50 % 

Lopullinen istuinurakoitsija valittiin seuraavin vertailuperustein: 



Arviointi
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• Arvioitavat istuimet toimitettiin asennettuna 

katsomoon

• Arvioijat eivät tienneet kenen tarjoajan istuin 

oli kyseessä

• Arvioitsijoille toimitettiin arviointilomake ja 

arviointiin oli varattu 2,5vrk aikaa

• Istuimet arvioitiin arvosanalla 0-10 yhden 

desimaalin tarkkuudella

• Jokaiselle istuimelle piti antaa yksi arvosana 

ja perustella se

• Arvioinnin jälkeen yhteispalaveri, jossa 

koostettiin arvioinnin tulokset



Arviointiryhmät

• Pekka Lehtinen Museovirasto

• Hilkka Högström Museovirasto

• Maija Innanen Stadion-säätiö

• Ilkka Rautakivi Stadion-säätiö

• Marju Paju Stadion-säätiö

• Juha Vanhatalo Stadion-säätiö

• Jukka Lallo KYMP-RAKE

• Reetta Amper KYMP-RAKE

• Anne Tourunen KYMP-RAKE

• Liisa Katajala KYMP-RAKE

• Kari Raimoranta Työyht.liittymä K2S-NRT

• Kimmo Lintula Työyht.liittymä K2S-NRT

• Tom Lindholm Työyht.liittymä K2S-NRT

• Juha Sundqvist Työyht.liittymä K2S-NRT

• Pekka Romppanen Indepro Oy

• Moona Raidén Indepro Oy
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Innovaatiokumppanuuden aikaiseen materiaalien sekä tarjousten laadullisten vertailuperusteiden kohdan 2 

arviointiin osallistuneeseen arviointiryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

• Jukka Lallo KYMP-RAKE

• Kimmo Lintula Työyht.liittymä K2S-NRT

• Pekka Romppanen Indepro Oy

• Jussi Virtanen Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi

• Jukka Hietaniemi Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy

Innovaatiokumppanuuden aikaiseen istuimien arviointiin sekä tarjousten laadullisten vertailuperusteiden 

kohdan 1 arviointiin osallistuneeseen arviointiryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:



Istuinurakan tilaaminen kehitystyön 

tuloksien perusteella

Kehitystyön voittaja selvillä 25.10.2018. 

Katsomon istuinurakan sopimuksen 

solmimisen ehtona oli kuitenkin se, että 

istuimien palokäyttäytyminen saadaan 

todennettua hyväksyttävästi.

Urakkasopimus solmittiin 21.12.2018
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Yhteenveto hankintaprosessista
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Etukäteen pelättyjä 

riskejä

• Ei osallistumishakemuksia

• Sopivat toimijat eivät ryhmäydy

keskenään tai löydä kumppania

• Valittu tarjoaja vetäytyy kesken 

prosessin

• Kustannusraameissa ei pysytä

• Istuimet eivät täytä vaatimuksia

Haasteita

• Prototyyppi-istuimen 

arviointikriteerit

• Sähköinen kilpailutusjärjestelmä

• EU-hankinta, ESPD-lomake

• Ulkomaalaisten tarjoajien 

tilaajavastuuselvitykset
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Mahdollisuuksia

• Pienten yritysten menestysmahdollisuudet yhteistyössä

• Mahdollisuus tarjoajille kehittää potentiaalinen vientituote

• Mahdollisuus ohjata tarjoajaa haluttuun suuntaan

• Mahdollisuus saada tarjoajista paljon enemmän irti kuin tavallisessa 

hankinnassa

• Yhteistyö ja vuorovaikutus

• Olympiastadionin maine
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Vinkkejä muille

• Lähtekää avoimin mielin prosessiin

• Tiedottakaa markkinoita hyvin ja ajoissa etukäteen

• Pitäkää markkinavuoropuheluita

• Lukitkaa etukäteen asioita niin vähän kuin mahdollista

• Varatkaa prosessiin tarpeeksi aikaa

• Älkää pelätkö epäonnistumista
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