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JARDno-2020-62
Keskisen Uudenmaan joukkoliikenteen aikataulujulkaisuiden päivättäminen 2019-2020
Hyvinkäällä, Järvenpäällä, Mäntsälällä, Nurmijärvellä, Pornaisilla ja Tuusulalla on
yhteinen Keskisen Uudenmaan joukkoliikenteen aikataulujulkaisu, jonka sisältöä
päivitetään aikataulutuotteiden laatimista, sekä netissä tarjottavaa informaatiota
varten. Julkaisun päivityksen on laatinut konsultti. Päivitystyö koskee internetissä
kuntien toimesta julkaistavaa aikataulukirjaa sekä reittikarttoja jaksolla 2019-2020. Työ
sisältää syyskauden 2019, kevätkauden 2020, kesäkauden 2020 ja syyskauden 2020
aikataulujulkaisujen ja reittikarttojen päivittämisen sekä viemisen Uudenmaan
joukkoliikenneinfo -sivustolle.
Hankinnan kokonaisarvo ei ylitä kansallista kynnysarvoa (60000 €) tavara- ja
palveluhankintojen osalta. Hankintakustannus jaetaan aikataulujulkaisujen
tuottamisessa mukana olevien kuntien kesken sovitun jakosuhteen mukaisesti
Päivitystyö hankitaan konsultilta perustuen Hyvinkään kaupungin puitesopimukseen.
Hyvinkään kaupunki on pyytänyt aikataulujulkaisujen päivitystyöstä sekä internetissä
julkaistavan aikataulutiedon päivityksestä tarjousta WSP Oy:ltä
WSP Oy on antanut tehtävästä 27.9.2019 päivätyn tarjouksen, jossa työn kattohinta on
39 500 euroa (alv 0%). Aikataulujulkaisutyössä mukana olevien kuntien kanssa on
sovittu, että työn kulut jaetaan kuntien kesken seuraavasti:
(alv 0%):
10179,5
26 %
10179,5
26 %
4942,6
13 %
10179,5
26 %
1359,8
3%
2659,0
7%
39500,0
Konsultti laskuttaa kutakin kuntaa erikseen.
Hyvinkää
Järvenpää
Mäntsälä
Nurmijärvi
Pornainen
Tuusula

Liitteet:
1 Hyvinkään kaupunki, hankintapäätös ja tarjous
Päätöksen peruste
Toimivallan perusteena on 19.12.2019 § 94 Kaupunkikehityslautakunnan päätös
organisaatiorakenteesta ja toimivallan edelleen siirtämisestä 1.2.2020 alkaen, liite 1
ratkaisuvaltarajat, yhdyskuntasuunnittelun avainalueen johtaja, kaavoitusjohtaja.
Päätös
Päätän edellä esitetyin perustein, että Järvenpään kaupunki osallistuu Hyvinkään
kaupungin tilaamaan Keskisen Uudenmaan joukkoliikenteen aikataulujulkaisujen
päivitystyöhön jaksolla 2019-2020, WSP Oy:n tarjouksen mukaisesti. Työn kattohinta
on 39 500€ (alv 0%), joka jaetaan työssä mukana olevien kuntien sopimalla tavalla
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kuntien kesken siten, että Järvenpään kaupungin kustannusosuus työn kuluista on
26% ja enintään 10179,5€ (alv 0%). Työ maksetaan joukkoliikenteen menokohdalta
18613101.
Tiedoksi
Asianosaiset
Allekirjoitus

vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 11.2.2020 alkaen
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Oikaisuvaatimus
§1
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkikehityslautakunnalle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla
tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunkikehityslautakunta

Osoite: Seutulantie 12, PL 41, 04400 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
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Puh. vaihde: (09) 27 191
Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
-
-
-

päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

