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JARDno-2018-2641
JYK-hankkeen liikenteen, lähiympäristön ja katualueiden yleissuunnittelun hankinta
Lähtökohdat:
Järvenpään 1. kaupunginosan Keskuksen alueella on käynnissä asemakaavan
muutoksen suunnittelu. Urheilukadun eteläpuoleiselle korttelialueelle
tutkitaan uuden koulukeskusrakennuksen sijoitusmahdollisuutta.
Asemakaavoituksen lähtötiedoiksi ja asemakaavan muutosalueen
lähiympäristön kehittämistarpeiden kartoittamiseksi tarvitaan selvityksiä.
Asemakaavan muutosalueelle ja lähialueelle laaditaan yleissuunnitelma
sisältäen liikenneselvityksen, katu- ja kunnallisteknisen yleissuunnittelun ja
lähiympäristösuunnittelun.
Hankinta:
Järvenpään kaupunki on pyytänyt tarjouksen Sitowise Oy:ltä JYK -hankkeen
liikenteen, lähiympäristön ja katualueiden yleissuunnittelusta.
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 29.6.2018
mukaisesti:
1. Liikenneselvitys
2. Katu- ja kunnallistekninen suunnittelu
3. Lähiympäristösuunnitelman laatiminen
4. työ- ja sidosryhmäkeskuskustelut, suunnittelukokous/-työpaja,
ohjausryhmätyöskentely, vuorovaikutus asukkaiden ja toimijoiden kanssa,
raportointi
Työn tuloksena syntyy seuraava suunnitteluaineisto: katuverkon tavoitteisto,
kulkumuotokohtaiset liikenneverkot (katuverkon tavoitteisto huomioiden),
keskeiset liikenneverkkojen toimenpidetarpeet + kehittämispolku liikenneennusteen päivitys ja katuverkon toimivuustarkastelut katualueiden
pysäköintipaikkalaskelmat, katujen yleissuunnitelma (esim. 1:1000) kaavarajat/
katualuerajat pituus- ja poikkileikkausaineistot, (kons. ohjeen mukainen
aineisto) vesihuollon yleissuunnitelmakartta kustannusarvio, tarvittavat
kokousaineistot.
Kustannukset:
Tarjouksen mukaan tehtävän arvioidut kustannukset aikapalkkiona
henkilöryhmittäin (KSE 5.2.3) ovat henkilötyön osalta 41 000,00 euroa (alv
0%). Kuluarvio on 750 euroa (alv %). Työ laskutetaan toteuman mukaan
kuukausittain, ellei toisin tilaajan kanssa sovita. Työmäärän arviota ei ylitetä
ilman tilaajan suostumusta.
Aikataulu: Työ valmistuu 30.11.2018 mennessä. Kaavan ehdotusaineiston
osana valmistuu tarkempi katujen yleissuunnitelma-aineisto 10/2018
mennessä.
Päätöksen peruste
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Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan
avainalueen johtaja päättää alle 60 000 euron käyttötaloushankinnasta.
Päätös
Päätän, että JYK-hankkeen liikenteen, lähiympäristön ja katualueiden
yleissuunnittelutyö tilataan liitteenä olevan Sitowise Oy:n tarjouksen 29.6.2018
mukaisesti, siten, ettei tehtävän hinta aikapalkkiona ylitä ilman tilaajan lupaa
41 000,00 euroa (alv 0%). Kuluarvio on 750 euroa (alv %).
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 kehittämispalveluiden menokohdalta
18613005.
Tiedoksi
asianosaiset, Sampo Perttula, Paula Sidoroff-Eskelinen, Maria Suutari-Jääskö,
Kaarina Laine, Aila Pyhältö, Sari Piela, Timi Veikkolainen, kirjaamopalvelut.
Allekirjoitus

kaavoitusjohtaja, Sampo Perttula
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) tai
kaupungintalon kirjaamossa (Hallintokatu 2) 6.7.2018 alkaen.

Järvenpää
06.07.2018
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 6.7.2018.
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Oikaisuvaatimus
§ 12
Oikaisuvaatimusohje
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. 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.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen
tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen
tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen
oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana 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 yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite:
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Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Järvenpään kaupunki
PL 41, 04401 Järvenpää
käyntiosoite: Hallintokatu 2, 04400 Järvenpää
telefax: (09) 2719 2577
sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
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