
HANKINTAKALENTERI 
VUODELLE 2017 SUUNNITELLUT KILPAILUTUKSET 
  
Hankintakalenteri on jaettu toimialoittain lukuun ottamatta keskushallintoa, joka on jaettu erikseen tilapalveluun, 
ateria- ja puhtauspalveluihin sekä tietohallintoon. Muun keskushallinnon hankinnat ja eri toimialojen yhteiset hankinnat 
ovat muissa hankinnoissa. Hankintakalenteri koskee lähinnä EU- ja kansallisia hankintoja. 
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Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi # Vaihde: puh. (019) 459 11 # PL 86, 05801 Hyvinkää 

Tekniikka ja ympäristö (mukaan lukien Hyvinkään Vesi) 
 
Graniitti- ja betonikivityöt 
Päällystysurakka 
Hangonsillan massanvaihto- ja kunnallistekniikan rakentamisurakka 
Katu- ja vesihuoltosaneerausurakka 

 vs. rakennuttamispäällikkö Mauri Rusi, puh. 040 845 6299 
 
Katujen massamerkintätyöt 
Liikennemerkit ja liikenteenohjaustarvikkeet 
Tiesuolat / kalsiumkloridi ja natriumkloridi 

 tiemestari Ilkka Laiho, puh. 040 669 5374 
 
Kiinteistöjen konelumityöt 

 talopäällikkö Matti Aalto, puh. 040 580 5369, HUOM! sähköposti: matti.s.aalto@hyvinkaa.fi 
 
Leikkikenttä- ja puistokalusteet 
Nurmikko- ja istutusmulta 

 työnjohtaja Pekka Nummela, puh. 040 768 4792 
 
Renkaat ja rengastyöt 

 konepäällikkö Jyrki Ojennus, puh. 040 849 4840 
 

Sivistystoimi 
 
Todennäköisesti ei kilpailutuksia. 
 

Sosiaali- ja terveystoimi 
 
Kehitysvammaisten tilapäishoito 
Tilapäinen yömajoitus päihteitä käyttäville 
Vaikeavammaisten palveluasuminen 
VPL:n mukaiset asiointi- ja virkistysmatkat 

 aikuissosiaalityön ja työllisyyspalveluiden päällikkö Hanna Kivelä, puh. 040 637 7771 
 
Työllisyyspalvelut (kuntouttava työtoiminta) 

 työllisyydenhoidon esimies Aki Leinonen, puh. 040 354 0815 
 
Lastensuojelun avo- ja jälkihuolto 

 perhepalvelupäällikkö Leena Säkäjärvi, puh. 040 704 3748 



HANKINTAKALENTERI 
VUODELLE 2017 SUUNNITELLUT KILPAILUTUKSET 
  
Hankintakalenteri on jaettu toimialoittain lukuun ottamatta keskushallintoa, joka on jaettu erikseen tilapalveluun, 
ateria- ja puhtauspalveluihin sekä tietohallintoon. Muun keskushallinnon hankinnat ja eri toimialojen yhteiset hankinnat 
ovat muissa hankinnoissa. Hankintakalenteri koskee lähinnä EU- ja kansallisia hankintoja. 
 

 

                         
www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tarjouspyynnot/ # hankintapalvelut@hyvinkaa.fi # Tiedot sitoumuksetta (päivitetty 21.11.2016) 
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi # Vaihde: puh. (019) 459 11 # PL 86, 05801 Hyvinkää 

 
Työterveyshuollon erikoislääkäripalvelut 

 työterveyshuollon esimies Taina Heinonen, puh. 040 674 5152 
 
Hammaslääkäripäivystys (virka-ajan ulkopuolinen) 
Suun terveydenhuollon tarveaineet 

 va. avopalveluiden päällikkö Marja-Riitta Paasonen, puh. 040 661 0274 
 
Hoitosängyn ja -patjan vuokrauspalvelu 
Kotisairaanhoito 
Kylpypalvelujen ostot palveluseteleillä (ilmoittautumismenettely) 
SHL:n mukaiset asiointi- ja virkistysmatkat 
Sotainvalidien auraus- ja nurmikonleikkuupalvelu 

 koti-, asumis- ja sairaalapalvelujen päällikkö Marjut Lehtinen, puh. 040 593 2505 
 

Tilapalvelu 
 
Ilmanvaihtosuodattimet 

 LVI-asiantuntija Juhani Lakanen, puh. 040 554 8374 
 
Kiinteistöjen rakennustekniset kunnossapitotyöt 

 kiinteistörakennusmestari Timo Sukanen, puh. 040 580 5389 
 
Suunnittelupalvelut 

 tilapalvelupäällikkö Mikko Silvast, puh. 040 661 3744 
 

Ateria- ja puhtauspalvelut 
 
Ammattisiivousaineet ja -välineet 

 palveluasiantuntija Merja Tigerstedt, puh. 040 824 1174 
 
Ammattisiivousaineet suurkeittiöille 

 asiantuntija Tuija Pulkkinen, puh. 040 653 0685 
 

Tietohallinto 
 
Todennäköisesti ei kilpailutuksia. 
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Muut hankinnat 
 
Aitamateriaalit (koulut, päiväkodit ja urheilualueet) 
Sähköalan tuotteet ja tarvikkeet 

 hankinta-asiantuntija Sinikka Leppälä, puh. 040 669 4301       
 
Ikkunoiden pesupalvelu 
Käännös- ja tulkkauspalvelut 
Optiikka ja optiikan alan tuotteet 
Pienpainatteet (käyntikortit ja muut kortit sekä pienesitteet) 

 hankintapalveluesimies Aapo Korte, puh. 040 351 4270 
 
Kalusteet 
Mattojen pesupalvelu (kaupungin omistusmatot) 
Pehmopaperit, kertakäyttötuotteet sekä jäte- ja biosäkit 
Pesulapalvelut (kaupungin omistustekstiilit) 
Työ- ja suojavaatteet sekä jalkineet 

 hankinta-asiantuntija Inkeri Kontiola, puh. 040 661 0509 
 
 
 

Hyvinkään kaupungin tarjouspyynnöt 
 
Tarjouspalvelu-portaali: https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa  Tarjouspyynnöt 

 EU- ja kansallisia hankintoja 

Pienhankintapalvelu-portaali: https://pienhankintapalvelu.fi/hyvinkaa  Tarjouspyynnöt 

 Pienhankintoja (kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja) 

Hyvinkään kaupungin Tarjouspyynnöt-sivu: www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tarjouspyynnot/ 

HILMA-ilmoituskanava: www.hankintailmoitukset.fi  Hakusana(t): Hyvinkään kaupunki 

 EU- ja kansalliset hankinnat 
 

Näin teet tarjouksen Hyvinkään kaupungille -ohje 
 
www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tarjouspyynnot/ 

 Vastaa niin kuin on kysytty! 
 Vastaa siihen mitä on kysytty – älä vastaa mihinkään muuhun! 
 Älä oleta mitään – älä tee omia tulkintoja! 
 Älä toimita mitään ylimääräistä! 
 Älä toimita tarjoussaatetta! 
 Älä jätä tarjousta myöhässä! 
 Jätä tarjous siinä muodossa kuin se on vaadittu jätettävän! 

  


