
VUONNA 2021 KILPAILUTETTAVAT HANKINNAT 
Alustava aikataulutus 
 
 
TEKNINEN TOIMI / YHTEISHANKINNAT  
 

Hanke / hankeryhmä Kohde Kilpailutuksen 
ajankohta 
 

Päätöksenteko Muuta 
 
 

Viialan yhtenäiskoulu 
 
 
 
 
Toijalan Alakoulu  
 
 
 

Viialan yhtenäiskoulu 
 
 
 
 
Alakoulu / Toijala 

helmikuu  
 
 
 
 
(riippuen 
hankesuunnitelman 
hyväksymisestä) 

kaupunginhallitus  vastuu: 
rakennuttamispäällikkö, 
tekninen johtaja ja vs. 
sivistysjohtaja 
 
rakennuttamispäällikkö, 
tekninen johtaja ja vs. 
sivistysjohtaja 

 
 
TEKNINEN TOIMI / MUUT HANKINNAT 
 

Tuoteryhmä  Valmistelu Nykyinen sopimus-
toimittaja 
 

Nykyisen sopimuk-
sen voimassaolo 

Muuta 
 
 

TEKNISEN TOIMEN HALLINTO  

Toijalan alakoulun 
työmaavalvonta, 
kosteudenhallintakoor-
dinaattori, turvallisuus-  
koordinaattori 

helmi-maaliskuu   vastuu:  
rakennuttamispäällikkö 
ja  
tekninen johtaja 

 
Tuoteryhmä  Valmistelu Nykyinen sopimus-

toimittaja 
 

Nykyisen sopimuk-
sen voimassaolo 

Muuta 
 
 

TILAHALLINTO  

Rakennusautomaatio-
töiden puitesopimus 
(huolto ja korjaus) 

helmi-maaliskuu   vastuu: 
kiinteistöpäällikkö, 
kiinteistötyönjohtaja ja 
tekninen johtaja 

Puitesopimus / pienet 
rakennustyöt 

touko-kesäkuu  30.9.2021 asti vastuu: 
rakennuttaja-
asiantuntija ja tekninen 
johtaja 

Puitesopimus / pienet 
LVI-työt 

touko-kesäkuu  30.9.2021 asti vastuu: 
rakennuttaja-
asiantuntija ja tekninen 
johtaja 

Puitesopimus / pienet 
S-työt 

touko-kesäkuu  30.9.2021 asti vastuu: 
rakennuttaja-
asiantuntija ja tekninen 
johtaja 

Lämmitysjärjestelmien 
huolto 

tammikuu   vastuu: 
kiinteistötyönjohtaja ja 
tekninen johtaja 

Lämmitysjärjestelmien 
nuohous 

tammikuu   vastuu: 
kiinteistötyönjohtaja ja 
tekninen johtaja 

VSS-tilojen huolto 
 

syyskuu Akaan Turva 31.12.2021 asti vastuu: 
kiinteistötyönjohtaja ja 
tekninen johtaja 

 
  



 
Tuoteryhmä  Valmistelu Nykyinen sopimus-

toimittaja 
 

Nykyisen sopimuk-
sen voimassaolo 

Muuta 
 
 

SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT 

Perunat  KR-Peruna 
 
Perunat siirtyy Tuomen 
elintarvikesopimukseen  

31.5.2021 asti vastuu: 
ruoka- ja 
siivouspalvelupäällikkö 
ja tekninen johtaja 

Leipomotuotteet huhtikuu Aallon Leipomo 
 
 

31.8.2021 asti vastuu: 
ruoka- ja 
siivouspalvelupäällikkö 
ja tekninen johtaja 

Siivouksen ja keittiön 
puhdistusaineet, 
siivoustarvikkeet, 
roskapussit, jätesäkit 

huhtikuu 
tai vaihtoehtoisesti 
siirrytään Tuomen 
sopimukseen 

Kembek 
 
 

31.8.2021 asti vastuu: 
ruoka- ja 
siivouspalvelupäällikkö 
ja tekninen johtaja 

Pehmopaperit toukokuu 
tai vaihtoehtoisesti 
siirrytään Tuomen 
sopimukseen 

VeliMark 
 
 

30.9.2021 asti vastuu: 
ruoka- ja 
siivouspalvelupäällikkö 
ja tekninen johtaja 

Kotipalveluateriat  Vanajan Juhlapalvelu 
Oy (Urjalan ateriat) 
 
Hoiva Mehiläinen Oy 
(Toijalan ateriat) 

1.1.2021-31.5.2022  
 
 
31.8.2021 asti + 
mahdollinen optio 
1.9.2021- 31.5.2022 

vastuu: 
ruoka- ja 
siivouspalvelupäällikkö 
ja tekninen johtaja 

Ateriakuljetukset päätökset optioiden 
käytöstä elokuu 

Posti 31.12.2021 + 
mahdollinen optio 1 v 

vastuu: 
ruoka- ja 
siivouspalvelupäällikkö 
ja tekninen johtaja 

 
Tuoteryhmä  Valmistelu Nykyinen sopimus-

toimittaja 
 

Nykyisen sopimuk-
sen voimassaolo 

Muuta 
 
 

ALUEIDEN KUNNOSSAPITO 

Työkone- ja 
kuljetuspalvelut 

tammi-helmikuu   vastuu: 
kunnossapitopäällikkö, 
katuinsinööri ja 
tekninen johtaja 

Maantiesuola helmi-maaliskuu   vastuu: 
kunnossapitopäällikkö 
ja tekninen johtaja 

Ajoratamaalaukset helmi-maaliskuu   vastuu: 
kunnossapitopäällikkö 
ja tekninen johtaja 

Maa- ja kiviainekset maaliskuu    
 

vastuu: 
kunnossapitopäällikkö 
ja tekninen johtaja 

Hiekoitussepeli päätös option käytöstä 
helmikuussa 

Vesilahden 
Kalliomurske Oy 

talvikausi 2020-2021, 
option käyttö 2021-
2022  
 

vastuu: 
kunnossapitopäällikkö 
ja tekninen johtaja 

 
  



TEKNINEN TOIMI / INVESTOINNIT  
 

Hanke / hankeryhmä Kohde Kilpailutusajankohta 
 

Päätöksenteko Muuta 
 
 

Talonrakennus / 
hankkeet 
 

Keskuskeittiö elo-lokakuu kaupunginhallitus vastuu: 
rakennuttamispäällikkö, 
siivous- ja ruokapalvelup. 
ja tekninen johtaja 

Talonrakennus / 
hankeryhmät 
 

PTS-korjaukset helmikuu tekninen johtaja  vastuu: rakennuttaja-
asiantuntija ja tekninen 
johtaja 

Talonrakennus / 
hankeryhmät 
 

Kiinteistöjen hälytys / 
kameravalvonta / 
automaatiojärjestelmä 

tarpeen mukaan tekninen johtaja  vastuu: kiinteistöpäällikkö 
ja tekninen johtaja 

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankkeet 
 

Elinkeinopoliittisesti 
merkittävät hankkeet / 
Yritysalueiden 
rakentamisvalmius ja 
kulkuyhteydet 

huhti-toukokuu kaupunginhallitus  vastuu: katuinsinööri, 
tekninen johtaja ja 
kaupunkikehitysjohtaja 

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankkeet 
 

Toijalan urheilukentän 
parantaminen 

toukokuu kaupunginhallitus vastuu: 
rakennuttajainsinööri, 
tekninen johtaja  

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankkeet 
 

Uusikylän alue, jatko huhti-toukokuu kaupunginhallitus vastuu: katuinsinööri, 
tekninen johtaja ja 
kaupunkikehitysjohtaja 

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankkeet 
 

Asema-alueen 
kehittäminen ja 
liityntäpysäköintialueet 

helmikuu tekninen johtaja vastuu: katuinsinööri, 
tekninen johtaja ja 
kaupunkikehitysjohtaja 

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankkeet 
 

Yhteishankkeet HS-
Veden kanssa 

kilpailutukset 
hankkeittain erikseen 
HS-Veden kassa 
sovitun aikataulun 
mukaisesti 

tekninen johtaja / 
tekninen lautakunta  

vastuu: katuinsinööri, 
tekninen johtaja 

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankeryhmät 
 

Meijerintien 
rakentaminen 

maaliskuu tekninen lautakunta / 
tekninen johtaja 

vastuu: katuinsinööri, 
tekninen johtaja 

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankeryhmät 
 

Toijalan alikulun 
valaistus 

maaliskuu tekninen johtaja vastuu: katuinsinööri, 
kunnossapitopäällikkö, 
tekninen johtaja 

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankeryhmät 
 

Köyvärintien 
kevyenliikenteenväylä 

maalis-huhtikuu tekninen johtaja 
 

vastuu: katuinsinööri, 
tekninen johtaja 

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankeryhmät 
 

Lehtosalontien 
rakentaminen 

maalis-huhtikuu tekninen johtaja 
 

vastuu: katuinsinööri, 
tekninen johtaja 

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankeryhmät 
 

Asfaltoinnit (sisältäen 
tiemerkinnät) 

helmi-maaliskuu tekninen lautakunta 
 

vastuu: 
kunnossapitopäällikkö, 
tekninen johtaja 

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankeryhmät 
 

Katuvalojen uusiminen yhteistyössä Elenian 
maakaapelointi- 
hankkeiden kanssa 

tekninen johtaja  
hankkeiden 
etenemisen mukaan 

vastuu: katuinsinööri, 
tekninen johtaja 



Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankeryhmät 
 

Sataman alueen 
kehittäminen 

maalis-huhtikuu tekninen lautakunta / 
tekninen johtaja 
 

vastuu: katuinsinööri, 
tekninen johtaja ja 
kaupunkikehitysjohtaja 

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankeryhmät 
 

Torialueen 
kehittäminen 

helmi-maaliskuu tekninen lautakunta / 
tekninen johtaja 
 

vastuu: katuinsinööri, 
tekninen johtaja ja 
kaupunkikehitysjohtaja 

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankeryhmät 
 

Nahkialanjärven 
alueen kehittäminen/ 
suunnittelu 

helmi-maaliskuu tekninen johtaja vastuu: katuinsinööri, 
tekninen johtaja ja 
kaupunkikehitysjohtaja  

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankeryhmät 
 

Liikennepuisto maalis-huhtikuu tekninen lautakunta / 
tekninen johtaja 
 

vastuu: katuinsinööri, 
tekninen johtaja  

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet / Hankeryhmät 
 

Kylmäkosken 
hiekkakentän 
moukarihäkki  

helmi-maaliskuu tekninen johtaja 
 

vastuu: 
kunnossapitopäällikkö, 
tekninen johtaja  

Kuljetusvälineet Pakettiautot(kiinteistön
hoito 1 kpl, alueiden kp 
2 kpl) 

helmikuu tekninen johtaja 
 

vastuu: 
kiinteistötyönjohtaja, 
kunnossapitopäällikkö ja 
tekninen johtaja 

Kuljetusvälineet Päältä ajettava 
ruohonleikkuri 

helmikuu tekninen johtaja 
 

vastuu: 
kunnossapitopäällikkö, 
tekninen johtaja 

Kuljetusvälineet Mönkijä helmikuu tekninen johtaja 
 

vastuu: 
kunnossapitopäällikkö, 
tekninen johtaja 

Irtain omaisuus Tiskikone, pata, 
jääkaapit 

tarpeen mukaan tekninen johtaja  
 

vastuu: ruoka- ja 
siivouspalvelupäällikkö, 
tekninen johtaja 

 


