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VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
05.11.2018/27 §

Asianumero
Päätöslaji

D/1011/08.01.00.00/2018
Hankinta

Otsikko

0027/2018 Päijät-Hämeen duoraitioliikenteen perusselvityksen
hankinta / 10 000 euroa (alv 0%)

Päätösperustelut

Lahden kaupungin strategian tavoitteena on edistää kestävän
kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta ja liikkumista.
Heinola-Lahti-Loviisa –rataosuus on vähällä käytöllä ja radan
kapasiteetti mahdollistaisi henkilöliikenteen liikennöinnin Heinolan ja
Orimattilan suuntiin. Raideliikenteen tehostamisella voisi olla
positiivinen vaikutus Lahden kaupunkiseudun ja koko Päijät-Hämeen
maakunnan kehittämisen kannalta.
Duoraitioliikenteen perusselvityksessä selvitetään seudullisen
duoraitioliikenteen mahdollisuudet Heinola-Lahti-Orimattila –välillä
olemassa olevaan rataverkkoon tukeutuen. Lisäksi selvitetään
alustavasti mahdollisuuksia laajentaa raitiotietä Lahden
kaupunkialueelle.
Selvityksen toteuttaja Proxion Oy on suomalainen raideliikenteen
asiantuntija-, suunnittelu- ja koulutuspalveluihin erikoistunut konserni.
Selvityksen kokonaishinta on 36 000 euroa (alv 0%). Selvityksen
kustannuksiin osallistuu myös Uudenmaan ELY-keskus (6 000€ alv
0%), Heinolan kaupunki (10 000€ alv 0%) sekä Orimattilan kaupunki
(10 000€ alv 0%). Lahden kaupungin osuus on 10 000€ (alv 0%).

Päätös

Päätän hankkia Proxion Oy:ltä Päijät-Hämeen duoraitioliikenteen
perusselvityksen.

Lisätietojen antaja

Joukkoliikennelogistikko Katja Suhonen, p. 044 416 4658

Toimivallan peruste

Lahden kaupungin hallintosääntö (KV 4.9.2017 § 112) ja
kaupunkikehitysjohtajan päätösvallan delegointipäätös (14.5.2018 §
12)

Nähtävänäoloaika

6.11.2018

Nähtävänäolopaikka

Lahden kaupungin yleinen tietoverkko www.lahti.fi
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Muutoksenhaku

Hankintalain mukainen hankintaoikaisu ja/tai kuntalain mukainen
oikaisuvaatimus

Saaja

Proxion /Mikko Saarinen, Heinolan kaupunki, Orimattilan kaupunki,
Uudenmaan ELY-keskus, Päijät-Hämeen liitto

Tiedoksi

Katja Suhonen, Aila Laaksonen, Milja Kemppainen, Maria Niemi

Allekirjoitus

Jukka Lindfors
Liikennesuunnittelupäällikkö
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Liitetään viranhaltijan päätökseen
tai toimielimen pöytäkirjanotteeseen

KANSALLISET KYNNYSARVOT
ALITTAVISSA HANKINNOISSA1
Lahden kaupunki
Viranomainen:

Päivämäärä

Pykälä

Liikennesuunnittelupäällikkö

05.11.2018

27 §

Kansallisen kynnysarvon1 alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen
(hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön
voi tehdä hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta hankintayksikölle tai
kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen laissa säädetylle toimielimelle. Kummankin
lain mukaista 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. Oikaisua on
vaadittava ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
60.000 € tavarat ja palvelut
400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
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Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Pvm: 6.11.2018
Tiedoksianto asianosaiselle
Asianosainen: Proxion /Mikko Saarinen, Heinolan kaupunki, Orimattilan kaupunki, Uudenmaan
ELY-keskus, Päijät-Hämeen liitto

Annettu tiedoksi sähköisesti, pvm: 6.11.2018
Lähetetty tiedoksi kirjeellä, joka on annettu postin kuljettavaksi, pvm:
(kuntalaki 139 §) Tiedoksiantaja:
Luovutettu asianosaiselle
Paikka ja pvm:
Vastaanottajan allekirjoitus
Muulla tavoin, miten
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö
Hankintalain mukaisesta hankintaoikaisusta tai kuntalain mukaisesta oikaisuvaatimuksesta on
käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ratkaisevan toimielimen hallussa.
Toimitusosoite hankintalain mukaisen hankintaoikaisun osalta
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle eli hankintapäätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijalle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Päätöksen tehnyt toimielin
tai viranhaltija:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puh.:
Faksi:
Sähköpostiosoite:
Aukioloaika:

Liikennesuunnittelupäällikkö Jukka Lindfors
Askonkatu 2, 15100 Lahti
050 559 4139
etunimi.sukunimi@lahti.fi

Toimitusosoite kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen osalta
Oikaisuvaatimuksen ratkaisevan toimielimen yhteystiedot:
Toimielin:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puh.:
Faksi:
Sähköpostiosoite:
Aukioloaika:

Tekninen ja ympäristölautakunta
PL 202, 15101 LAHTI
Harjukatu 31
(03) 814 11
(03) 814 2244
kirjaamo@lahti.fi
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