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Pyörälainaamopilotin hankinta, Hiedanranta MaaS
TRE:900/02.07.01/2020
Lisätietoja päätöksestä
Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.
sukunimi@tampere,fi
Valmistelijan yhteystiedot
Liikenneinsinööri Pekka Stenman, puh. 040 163 7226, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Tilataan sähköpyörien lainaamopilotin toteutus Suomen Urheilupyötä Oy:
ltä (Y-tunnus 0992954-5) tarjouksen mukaisesti kattohintaan 41
850,90 euroa (alv 0 %). Hintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kanssa tehtyä
kirjallista sopimusta.
Hankkeen laskutus: 1. erä maaliskuussa, 2. erä toukokuussa, 3. erä
elokuussa 2020 toteutuneiden kustannusten mukaan.
Kustannukset maksetaan hankkeelta E1540_20_1_2.
Tämä hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta kun sopimus
on tehty. Valtuutan Pekka Stenmanin allekirjoittamaan sopimuksen.
Perustelut
Tampereen kaupungilla on käynnissä erilaisten liikkumispalveluiden
kokeilemiseen Hiedanrannassa tähtäävä Hiedanranta MaaS -hanke, jolle
kaupunki on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR)
Pirkanmaan liiton kautta yhteensä 163 800 €. Kaupunki on itse sitoutunut
hankkeeseen 109 200 € osuudella eli koko hankkeen budjetti on 273 000
€. Hankkeen tavoitteena on tarjota ihmisille mahdollisuus kokeilla
uudenlaisia kestäviä liikkumisvälineitä, jotta autoilun osuus liikkumisessa
saataisiin kaupungin tavoitteiden mukaisesti kääntymään laskuun.
Hankkeessa on käynnissä viimeinen toimintavuosi.
Hiedanrannan kaupunginosassa tähdätään liikenteen osalta korkeaan
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuuksiin. Tulevaisuudessa myös
pyöräilyn osalta tarvitaan uudenlaisia palvelumalleja, jotta
mahdollisimman moni voisi ottaa pyöräilyn osaksi arkiliikkumistaan. Nyt
hankittavan kokeilun tarkoituksena on käynnistää sähköpyörien
lainauspalvelu Tampereella kesäksi (toukokuu-elokuu) 2020. Palvelussa
Tampereella asuva henkilö voi verkkokaupassa varauksen tekemällä
lainata panttia vastaan erilaisen sähkökäyttöisen polkupyörän viikoksi
kerrallaan. Kokeilulla pyritään siihen, että mahdollisimman monella
tamperelaisella olisi aito mahdollisuus kokeilla erilaisia sähköpyöriä, jotta
kynnys sellaisen hankintaan madaltuisi.
Tampereen kaupunki on suunnitellut pyörälainaamopilotin sisältöä
yhteistyössä kolmen Tampereella sijaitsevan sähköpolkupyörien myyjän
kanssa. Samoilta toimijoilta on pyydetty tarjoukset joulukuussa 2019
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pilotin toteuttamisesta kesän 2020 aikana. Tarjouskilpailuun osallistui
lopulta vain yksi yritys, Suomen Urheilupyörä Oy. Suomen Urheilupyörä
Oy:n tarjous vastasi kaupungin tarjouspyyntöä ja tarjoushintaa 41 850,90
€ (alv 0 %) voidaan pitää hankinnan sisältöön nähden oikean tasoisena.
Tiedoksi
Pasi Pelttari (pasi.pelttari@suomenurheilupyora.fi), Petri Lönnqvist
(pete@suomenurheilupyora.fi), Teppo Rantanen, Sanna Ovaska, Pekka
Ranta, Antti Saari, Piritta Haapahuhta, Hiedanrannan Kehitys Oy / Reijo
Väliharju
Liitteet:
1 Tarjous_SUP-v2.pdf
Allekirjoitus

Tero Tenhunen, hankejohtaja

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle
Nähtävänä 25.2.2020 Tampereen kaupungin internet-sivulla, www.
tampere.fi.
Päätös on lähetetty sähköpostilla 25.2.2020.
Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.
fi.

Muutoksenhakuviranomainen
Julkisissa hankinnoissa käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista
hankintaoikaisua haetaan hankejohtaja Tero Tenhuselta. Kuntalain
mukaista oikaisua haetaan Tampereen kaupunginhallitukselta. Muutosta
päätökseen haetaan Tampereen kaupunginhallitukselta, os. Tampereen
kaupungin kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere.
Tampere
25.02.2020
Tarja Kaasalainen
Projektisihteeri
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Oikaisuvaatimus
§ 17
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuohje
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397
/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen
oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen 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.
Oikaisuviranomainen
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista
hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta
hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan
päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta toimielimeltä.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere
Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen
asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla:
kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn
hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.
Määräaika
Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
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asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

