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Kysymykset ja vastaukset / Questions and answers (in English, page 2)  
 
Kysymys 1: Voiko kokeileva yritys olla ulkomailta? 
Vastaus 1: Voi olla ulkomainen toimija, jos kokeilun tarjoajalla on tarvittava alv-tunnus 
(business ID). 
 
Kysymys 2: Forum Virium Helsingin kokeiluhaun verkkosivuilla näkyy kolme tarjouspyyntöä. 
Miten ne liittyvät toisiinsa? 
Vastaus 2: Kokeiluhaussa on kolme teemaa. Kyseessä on kolme erillistä tarjouspyyntöä, jotka 
arvioidaan ja käsitellään toisistaan riippumatta. Yksi toimija voi vastata useampaan kuin 
yhteen tarjouspyyntöön. 
 
Kysymys 3: Onko Forum Virium Helsingillä osoittaa työ-, varasto- tai varikkotiloja kokeilun 
toteutusta varten?  
Vastaus 3: Forum Virium Helsinki ei tarjoa tiloja kokeilua varten, vaan niiden järjestäminen 
on kokeilun tarjoajan vastuulla.  
 
Kysymys 4: Tarjouspyynnössä B - Yhteiskäyttöiset kulkuvälineet mainitaan, että 
yhteiskäyttöautojen kokeiluja ei haeta tässä tarjouspyynnössä. Koskeeko tämä myös autojen 
vertaisvuokrausta? 
Vastaus 4: Autojen vertaisvuokrauskokeilu on mahdollinen, jos se täyttää muut 
tarjouspyynnössä esitetyt tavoitteet ja ehdot.  
 
Kysymys 5: Miten yritykset ovat olleet mukana kokeilujen muotoilussa? 
Vastaus 5: Yritykset ja muut toimijat ovat voineet osallistua yhteiskehittämistyöpajoihin 
yhdessä Jätkäsaaren asukkaiden kanssa. Tilaisuudet ovat olleet kaikille avoimia. Osallistujat 
ovat voineet esittää omia näkemyksiään haasteista ja mahdollisista ratkaisuista.  
 
Kysymys 6: Mikä on aluerajaus ja kuinka tarkasti kokeilujen tulee sijoittua Jätkäsaareen? 
Vastaus 6: Kokeiltavan ratkaisun pitää kiinnittyä Jätkäsaareen ja sen tulee palvella 
Jätkäsaaren asukkaita. Palvelu tai ratkaisu voi lisäksi toimia laajemmalla alueella Jätkäsaaren 
ulkopuolella. 
 
Kysymys 7: Ovatko kokeiluhaun valmistelussa käytetyn asukaskyselyn tulokset saatavilla? 
Vastaus 7: Asukkaiden verkkokyselyjen materiaaleja ei jaeta yrityksille tai muille toimijoille. 
Kysely- ja työpajatuloksista on suodatettu päähavainnot ja kokeilujen kannalta olennaiset 
asiat tarjouspyyntöihin.  
 
 

 
Perille asti -hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa. 
Rahoituksen myöntää Uudenmaan liitto. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2019.  



 

 

Questions and answers  
 
Question 1: Can the company taking part in experimentation be from abroad? 
Answer 1: Foreign companies can leave a tender if they have the necessary business ID. 
 
Question 2: In the website of Forum Virium Helsinki there are three calls for tenders. How 
are they related?  
Answer 2: There are three themes in the Open Call. There are three independent calls for 
tenders which will be evaluated and treated independently. One actor can leave a tender in 
more than one call for tenders.  
 
Question 3: Does Forum Virium Helsinki have a space for working, storage or depot spaces 
that could be assigned for the implementation of the experimentation?  
Answer 3: Forum Virium Helsinki does not have this kind of facilities, and their arrangement 
is on the companies/participant responsibility.  
 
Question 4: In the call for tender B - Shared vehicles, it is mentioned that it does not seek car-
sharing services. Does this apply top peer-to-peer renting services?  
Answer 4: It is possible to offer peer-to-peer renting experimentation for cars, if it fulfils the 
goals and conditions mentioned in the call. 
 
Question 5: In which way have the companies been involved in the preparation of the open 
call?  
Answer 5: Interested companies have had the possibility to take part in the co-creation 
workshops together with the residents of Jätkäsaari. The events have been open for anyone. 
The participants could present their views about mobility challenges the potential solutions. 
 
Question 6: How is the area defined and how strictly the experimentations should focus on 
Jätkäsaari?  
Answer 6: The solutions must be closely linked to Jätkäsaari and they should serve the 
residents of Jätkäsaari. In addition, the service can cover a wider area outside Jätkäsaari. 
 
Question 7: Are the results of the resident questionnaire, that was used in the preparations, 
available for this tender?  
Answer 7: The materials of the questionnaire are not shared to companies or other actors. 
The key results of the questionnaire and workshops have been included in the calls for 
tenders.  
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