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JARDno-2018-2841
Ainolan aluekeskuksen liikenteellinen tarkastelu, suunnittelun hankinta.
Lähtökohdat:
Järvenpään kaupunginosien 21. Ristinummen ja 22. Lepolan alueella
on käynnissä Ainolan aluekeskus –asemakaavahanke; asemakaavan
ja asemakaavan muutoksen suunnittelu. Ainolan aluekeskuksen
asemakaavahankkeen aluesuunnitteluun liittyen tarvitaan kaava-alueen
liikenteen lähtökohtien tarkastelu.
Hankinta:
Järvenpään kaupunki on pyytänyt tarjouksen Sitowise Oy:ltä 16.5.2018 Sari
Piela/ 4.7.2018 Timi Veikkolainen; tehtävänä on Ainolan aluekeskuksen
liikenteen tarkastelu.
Suunnittelun hankinta perustuu voimassa olevaan Sitowise Oy:n ja
Järvenpään kaupungin väliseen yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden
puitesopimukseen vuosille 2014 -2016 ja kaupunkikehityksen päätökseen
15.9.2016 § 46 optioiden käytöstä vuosina 2017 -2018.
Hankittavan suunnittelutyön sisältö, Sitowise Oy:n tarjouksen 6.7.2018
mukaisesti:
1. Päivitetään vuonna 2013 laadittu Poikkitien yritysalueen liikenneselvitys -työ
niiltä osin, kun aluesuunnittelun ja -kehityksen etenemisen johdosta on syytä
tehdä.
2. Ainolanväylän uuden liittymän toteutusarviointi Ainolan aluekeskuksen
kohdalle.
3. Ainolan aluekeskuksen tapahtuma -aukion ja katujärjestelyjen yhteensovitus
alueen sisällä, sis. uusi katu + saattoliikennetoiminnot + maankäytön
kytkennät. Vaihtoehtoina shared space -ympäristö tai liikenteen tarkempi
jäsentely.
Työn tuloksena syntyy Sitowise Oy 6.7.2018 tarjouksen tehtäväsisällön
mukainen raportti ja suunnitteluaineisto.Työhön sisältyy kaksi kokousta
(alustavat vaihtoehdot ja tulosten esittely) tilaajan kanssa Järvenpäässä.

Kustannukset:
Tarjouksen mukaan tehtävän arvioidut kustannukset aikapalkkiona
henkilöryhmittäin (KSE 5.2.3) ovat henkilötyön osalta 13 365 euroa (alv
0%). Kuluarvio on 250 euroa (alv 0%). Työ laskutetaan toteuman mukaan
kuukausittain, ellei toisin tilaajan kanssa sovita. Työmäärän arviota ei ylitetä
ilman tilaajan suostumusta.
Aikataulu: Työn alustavat tulokset, suunnitelmaratkaisun valinta, valmistuvat
15.9.2018 mennessä. Työn raportti ja suunnittelmat 15.10.2018 mennessä.
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Päätöksen peruste
Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan
avainalueen johtaja päättää alle 60 000 euron käyttötaloushankinnasta.
Päätös
Päätän, että Ainolan aluekeskuksen liikenteellinen tarkastelu -suunnittelutyö
tilataan liitteenä olevan Sitowise Oy:n tarjouksen 6.7.2018 mukaisesti, siten
ettei tehtävän hinta aikapalkkiona ylitä ilman tilaajan lupaa 13 365 euroa (alv
0%). Kuluarvio on 250 euroa (alv 0 %).
Sopimuksessa noudatetaan Sitowise Oy:n ja Järvenpään kaupungin välillä
voimassa olevaa yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimusta
vuosille 2014 - 2016 ja kaupunkikehityksen päätös 15.9.2016 § 46 optioiden
käytöstä vuosina 2017 -2018.
Suunnittelukustannukset maksetaan kaavoitus ja liikenne -yksikön
menokohdalta 18613100.
Puitesopimusjärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta
valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain
146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain
soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on
painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Tiedoksi
Sitowise Oy, Sampo Perttula, Maria Suutari-Jääskö, Juho Mattila, Kaarina Laine,
Sari Piela, Timi Veikkolainen, kirjaamopalvelut
Allekirjoitus

kaavoitusjohtaja, Sampo Perttula
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi)
14.8.2018 alkaen.

Järvenpää
14.08.2018

Leena Valtonen
suunnitteluavustaja
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 14.8.2018.
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Oikaisuvaatimus
§ 13
Oikaisuvaatimusohje
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen
(hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun
ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä
tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun
oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi
tehdä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tai
hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen
tiedoksi sähköistä tiedonantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen
oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteissa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
janakohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä,
jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan
tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on
asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
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Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja millaista oikaisua vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen esittäjän nimi ja
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen esittäjän puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen
avustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero
joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa. Oikaisuvaatimuksen esittäjän, laillisen edustajan tai asiamiehen
on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

