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Tampereen kaupunkiseudulla on vuonna 2019 hyväksytty pysäköinnin 
kehittämisen periaatteet sekä niihin liittyvä toimenpideohjelma. Pysä-
köinnin kehittämisperiaatteet on määritetty seudullisessa yhteistyössä 
siten, että niitä noudattamalla voidaan monipuolisesti edesauttaa seu-
dun kestävän rakenteen ja liikkumisen kehitystä.  
 
Kuntayhtymä pyysi tarjouksia Tampereen kaupunkiseudun pysäköinti-
periaatteiden täydentämiseksi ja toimeenpanon tueksi. Työohjelmassa 
oli seuraavat vaiheet: 
 
1. Nykytila-analyysi vyöhykkeittäin 2. Pysäköinnin kehittämisen muutos-
paine 3. Pysäköinnin kehittämispotentiaali: toimenpiteet ja vaikutukset 
4. Pysäköinnin kehittämispotentiaali: toteuttamisen edellytykset 5. Suo-
situkset 6. Yhteenveto 7. Raportointi 8. Päätösseminaari 
 
Tarjouksen kokonaishinnaksi määriteltiin 45 000 euroa (alv 0%). 
 
Tarjoukset pyydettiin 5.4.2021 mennessä. Tarjouksen jättivät Ramboll 
Oy, Sitowise Oy ja WSP Finland Oy. Kaikki tarjoukset hyväksyttiin mu-
kaan tarjouskilpailuun. 
 
Tarjoukset arvioivat: 
Jutta-Leea Ylönen (Kangasala), Jussi Pesonen (Nokia), Vesa Ylitapio 
(Pirkkala), Harri Vierikka (Vesilahti), Seppo Tingvall (Orivesi), Timo Sei-
melä (Tampere), Mirko Harjula (Ylöjärvi), Timo Nevala (Lempäälä) ja Ta-
pani Touru(Kaupunkiseutu). 
 
Tarjouspyynnön kriteerien mukaisesti kokonaispisteytys oli: 
 

Pisteet WSP Sitowise Ramboll 
Projektipäällikön ammattitaito ja työkokemus (10%) 4,0 5,0 3,5 
Työryhmän ammattitaito (35%) 4,0 3,5 4,0 
Työryhmän työnjako ja roolit hankkeessa  
sekä varahenkilöjärjestelyt  (5%) 5,0 3,0 3,0 
Työn sisältö suhteessa työlle asetettuihin tavoittei-
siin(15%) 4,5 4,5 4,0 
Työssä käytettävät menetelmät ja laadunvarmistus (20%) 4,0 3,5 4,0 
Vuorovaikutus (5%) 5,0 4,5 4,0 
Työmäärä ja työmäärän jakautuminen  
työvaiheisiin ja henkilöille (10%) 3,5 4,0 3,5 
    
    
Skaalatut pisteet  WSP Sitowise Ramboll 
Projektipäällikön ammattitaito ja työkokemus (10%) 0,4 0,5 0,4 
Työryhmän ammattitaito (35%) 1,4 1,2 1,4 
Työryhmän muodostaminen (5%) 0,3 0,2 0,2 
Työn sisältö suhteessa työlle asetettuihin tavoittei-
siin(15%) 0,7 0,7 0,6 
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Työssä käytettävät menetelmät ja laadunvarmistus (20%) 0,8 0,7 0,8 
Vuorovaikutus (5%) 0,3 0,2 0,2 
Työmäärä ja työmäärän jakautuminen  
työvaiheisiin ja henkilöille (10%) 0,4 0,4 0,4 
Yhteensä 4,1 3,9 3,9 

 
Arviointiryhmän esityksen mukaisesti liikennejärjestelmätyöryhmä esit-
tää omalta osaltaan WSP Oy:tä valittavaksi tehtävään. 

 
Seutujohtaja päätti 

että Tampereen kaupunkiseudun seudullisten pysäköintiperiaatteiden 
toimeenpano ja täydentäminen konsulttityö hankitaan WSP Oy:ltä 45 
000 € (ALV 0 %) kokonaishintaan, 
 
että kustannukset katetaan kustannuspaikalta 606100/seutuyksikkö ja 
 
että hankintapäätös on kuntayhtymää sitova, kun hankintasopimus on 
allekirjoitettu. 
 
 
 
 
 
Päivi Nurminen 
Seutujohtaja 

Ilmoitus    
 
Lisätietoja  seutusihteeri Juhani Pohjonen 0405878557 

etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 
 
Liite: oikaisuvaatimusohjeet 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Seutujohtajan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuk-
sen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat  
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa    
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista  
 
Oikaisuviranomainen 
 
Oikaisua haetaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallitukselta, osoite: 
Kelloportinkatu 1 C, 33100 Tampere. 
(Käyntiosoite Kelloportinkatu 1 B) 
 
tai sähköpostilla: kirjaamo@tampereenseutu.fi 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Tiedoksisaanti 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä-
väksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä tai 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoit-
tamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Pöytäkirja on ollut nähtävillä 16.4.2021 
Päätös on lähetetty sähköpostilla 16.4.2021 
Päätös on annettu postin kuljetettavaksi 
Päätös on luovutettu asianosaiselle 
 
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on kes-
keytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päät-
tymistä. 
 
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikai-
suvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan klo 15.30 päättymistä. 
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