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JARDno-2018-2142
Järvenpään pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman tilaaminen Strafica Oy:lta
Järvenpään kehittäminen aidoksi pyöräilykaupungiksi on nostettu keskeiseksi
teemaksi parhaillaan valmisteltavissa kaupunkistrategian ja kestävän
kehityksen tavoitteiden uudistuksissa, minkä lisäksi yleiskaavan 2040
liikenneselvityksessä pyöräliikenteen olosuhteiden parantaminen on
nostettu kärkitavoitteisiin. Järvenpäästä todellinen pyöräilykaupunki valtuustoaloite on tehty 22.1.2018. Kaupunginhallitus on käsitellyt aloitetta, ja
sen esityksen mukaan Järvenpäässä tulee selvittää Helsingin pyöräliikenteen
suunnitteluohjeiden soveltuminen paikallisiin olosuhteisiin.
Järvenpään kaupunki on 19.1.2018 päivätyllä ja Liikennevirastolle määräaikaan
toimitetulla hakemuksella hakenut liikkumisen ohjauksen valtionavustusta
vuodelle 2018 yhteensä 26 000 euroa. Avustusta on haettu kokonaisvaltaisen
pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman laatimiseen.
Liikennevirasto on myöntänyt hakijalle liikkumisen ohjauksen
valtionavustusta enintään 26 000 euroa kokonaisvaltaisen pyöräliikenteen
kehittämissuunnitelman laatimiseen. Avustukseen sisältyy arvonlisävero.
Valtionavustuksen kokonaismäärä on enintään 50 prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä kustannuksista.
Hankkeen tavoitteena on laatia Järvenpäähän kokonaisvaltainen
pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma, jolla pyöräliikenne asemoidaan
uudelleen niin kaupungin liikennepolitiikassa kuin suunnittelujärjestelmissä
strategista tavoitetta vastaavaksi. Työssä työstetään mahdollisimman hyvin
"Järvenpäästä todellinen pyöräilykaupunki" -ajatusta toteuttava pyöräliikenteen
suunnitelma, joka toimii lähtölaukauksena johdonmukaiselle ja pitkäjänteiselle
pyöräliikenteen edistämistyölle.
Hankinnan ei oletettu ylittävän kansallista kynnysarvoa, joten hankinnassa
ei sovellettu hankintalakia, vaan Järvenpään kaupungin pienhankintaohjetta.
Hankinta on päätetty erityisiin perusteisiin nojaten tehdä suorahankintana
ilman kilpailutusta. Selvitystyöstä on pyydetty tarjous Strafica Oy:lta.
Kilpailuttaminen ei ole ollut perusteltua työn erityinen laatu ja aikataulu
huomioon ottaen. Strafica Oy on tehnyt vastaavanlaisia töitä ja on katsottu,
että heidän referenssinsä ja konseptinsa soveltuu parhaiten Järvenpään tämän
hetkiseen tarpeeseen. Lisäksi valittu konsultti on valmis tekemään selvityksen
edellytetyllä suhteellisen kireällä aikataululla.
Strafica Oy on jättänyt 21.5.18 päivätyn tarjouksen Järvenpään pyöräliikenteen
kehittämissuunnitelman laatimisesta. Tarjous on liitteenä. Työn suorittamiseen
arvioitu työmäärä on 380h ja kokonaishinta 41 935 € (alv 0 %). Annettu hinta on
kattohinta, jota ei tulla ylittämään.
Päätöksen peruste
Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 28.8.2017 § 2, jonka mukaan
avainalueen johtaja päättää alle 60 000 euron käyttötaloushankinnasta.
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Päätän, että Strafica Oy:ltä tilataan tarjouksen 21.5.2018 mukaiset
konsulttityöt, jotka koskevat pyöräilyn kehittämissuunnitelman laatimista.
Päätän, että tehtävän kokonaispalkkio ei saa ylittää 41 935 € (alv 0 %) ilman
tilaajan lupaa. Kulut maksetaan kaupunkikehityksen kaavoitus ja liikenteen
menokohdalta 18613100. Tilausviite 1860245 Sampo Perttula.
Tiedoksi
Kaupunkikehitysjohtaja, liikenneinsinööri, Strafica Oy,
Allekirjoitus

Kaavoitusjohtaja
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) tai
kaupungintalon kirjaamossa (Hallintokatu 2) 31.05.2018 alkaen
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