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Pienten ja keskisuurten yhdyskuntateknisten 
rakennusurakoiden hankinta 
Online-koulutus perjantaina 25.3 klo 8.45 – 12.00 
Kuntaliitto selvitti kunnille suunnatulla kyselyllä 
yhdyskuntateknisten urakoiden hankintaan liittyviä 
haasteita ja vastaajien keskuudessa nousi esille 
tarve asiaan liittyvälle ohjeistukselle. Sama tarve 
on noussut esille yhdyskuntateknisiä urakoita 
urakoivien yritysten keskuudesta.  

Rakennustieto on julkaissut ohjekortin 
RT 103309 Yhdyskuntateknisten 
rakennusurakoiden kilpailuttaminen. Ohjekortissa 
esitellään yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden 
kilpailuttamisen periaatteet kansallisissa hankinnoissa ja kansallisen hankinnan kynnysarvon alle jäävissä 
pienhankinnoissa. Ohjekortti ohjaa hankintojen kilpailuttamista hankintalain mukaisesti siten, että myös pienet 
ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. 
Ohjekortti on ensisijaisesti tarkoitettu pienten ja keskisuurten kuntien ja kaupunkien hankintayksiköille, mutta 
se soveltuu myös muiden yhdyskuntateknisiä rakennusurakoita kilpailuttavien hankintayksiköiden käyttöön. 

Koulutuksessa keskitymme pieniin ja keskisuuriin yhdyskuntateknisiin rakennusurakoihin ja 

• avaamme hankintalain tuomia mahdollisuuksia näiden urakoiden kilpailuttamiseen, 
• käsittelemme eri hankintamenettelyitä, 
• pureudumme tarkoituksenmukaisten hankinnan kriteereiden asettamiseen, 
• keskustelemme vähähiilisyyden ja kiertotalouden tavoitteiden jalkauttamisesta hankinnan kriteereihin ja 
• opastamme, miten uusi ohjekortti ja muu ohjeistus löytyy RT tietoväylän kautta. 

Tilaisuus on tarkoitettu kuntien ja kaupunkien yhdyskuntateknisiä urakoita kilpailuttaville henkilöille, 
hankintayksiköille ja urakoitsijoille. 

Osallistumisen hinta: 165 EUR + alv.  
 
 
ILMOITTAUDU TÄSTÄ »   

Viimeinen ilmoittautumis- ja peruutuspäivä keskiviikko 23.3.2022 klo 16.00. Koulutuksen 
toteuttamisen edellytyksenä on minimissään kahdeksan osallistujaa. Voit jakaa kutsua sekä ilmoittautumislinkkiä 
kollegoillesi. Ohjelmamuutokset mahdollisia. 

Lisätietoja:  
Jaana Matilainen, gsm 040 5080 985, jaana.matilainen@rakennustieto.fi 

https://link.webropol.com/ep/ilmoittautuminen-pienten-ja-keskisuurten-yhdyskuntateknisten-rakennusurakoiden-hankinta-25-03-2022
https://link.webropol.com/ep/ilmoittautuminen-pienten-ja-keskisuurten-yhdyskuntateknisten-rakennusurakoiden-hankinta-25-03-2022
mailto:jaana.matilainen@rakennustieto.fi
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Pienten ja keskisuurten yhdyskuntateknisten 
rakennusurakoiden hankinta 

 
Aika:   perjantai 25.3.2022 klo 8.45 – 12.00 
                                         Tilaisuus järjestetään online-lähetyksenä. 

 

klo 8.45 – 9.00 Liittyminen online-tilaisuuteen. Suosittelemme liittymistä hyvissä ajoin. Linkki tilaisuuteen 
lähetetään ilmoittautumisvahvistuksessa ja se liitetään myös kalenterivaraukseen. 

 

klo 9.00 – 9.05 Tervetuloa 
Jaana Matilainen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto Oy 

 
klo 9.05 – 9.35 Hankintalain tuomat mahdollisuudet pienten ja keskisuurten 

yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden hankinnoissa 
 Olli Jylhä, erityisasiantuntija, julkiset hankinnat, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 
  
klo 9.35 – 9.50 Katutöiden ja viherrakentamisen hankinnat – kokemuksia ja tämän päivän 

haasteita, Case: Lappeenranta 
Olli Hirvonen, kaupungininsinööri, Lappeenrannan kaupunki 

klo 9.50 – 10.20 RT-ohjekortti ’Yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttaminen’ 
- yleiskuvaus, tarkoituksenmukaisten soveltuvuusvaatimusten 
asettaminen ja keskustelua 
Anne Valkonen, RT-ohjekortin käsikirjoittaja ja toimitusjohtaja, Via Blanca Oy 
 

klo 10.20 – 10.30 Tauko 
 

klo 10.30 – 10.50 Dynaaminen hankintamenettely, Case: Maanteiden tienpäällystysurakat ja 
keskustelua dynaamisen hankintamenettelyn käyttökohteista 
Ossi Saarinen, teiden kunnossapidon asiantuntija, Väylävirasto 
 

klo 10.50 – 11.40 Paneeli: Vähähiilisyyden ja kiertotalouden tavoitteiden jalkauttaminen 
kansallisten hankintojen kriteereihin 
 
Alustus: Hiilineutraalisuuteen tähtäävät hankintakriteerit, 
Case: Espoon kaupunki 
Iina Kallio, asiantuntija, kiertotalous ja kestävä kehitys, Espoon kaupunki, 
Kaupunkitekniikka 
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Paneelin puheenjohtaja: Juha Laurila, johtaja, INFRA ry 
Tilaajan näkökulma: Iina Kallio, asiantuntija, Espoon kaupunki 
Tilaajan näkökulma: Jere Loikkanen, suunnittelija, Sipoon kunta 
Suunnittelijan näkökulma: Roosa Kohonen, Team Leader, Ramboll Finland Oy 
Urakoitsijan näkökulma: Riina Rantsi, liiketoiminnan kehitysjohtaja, GRK Infra Oyj 
Lainsäädännön reunaehdot ja mahdollisuudet: Netta Skön, Senior 
Environmental Lawer, Ramboll Finland Oy 
Ympäristövaatimusten näkökulma: Taneli Varis, asiantuntija, kestävät hankinnat, 
Motiva Oy / KEINO, Päästöttömät työmaat -green deal 

klo 11.40 – 11.55 Tietoisku: Päällysteiden ja tiemerkintöjen hankinta 
Mistä löydät PANK ry:n päällysteiden ja tiemerkintöjen hankinta-asiakirjat ja miksi niitä 
kannattaa käyttää, Tuula Smolander, Jyväskylän kaupunki 
PikiDigi-hanke -hanke, Anne Valkonen, Via Blanca Oy 

klo 11.55 – 12.00 Loppupuheenvuoro: Mistä saan uudet ohjeistukset käyttööni sekä 
koulutuksen aineistojen toimitus 
Jaana Matilainen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto Oy 

 


