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SOTKAMON NUMEERISEN ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN 
 
 
 1. Tehtävän määrittely ja työn laajuus 
  

Sotkamon kunta on uudistamassa Kirkonkylän-Vuokatin asemakaavan pohjakarttaa. 
Stereokartoitus ja asiakirjojen laadinta tehdään tarjousten perusteella valittavan konsultin 
toimesta.  

 
Kartoitusalueen pinta-ala on 3100 ha. Liite 1.  

 
Pohjakartta laaditaan Kaavoitusmittausohjeiden mukaisesti mittausluokassa 2, 1:1000 
mittakaavan tarkkuusvaatimusten mukaisena. Työn tarkempi jaksotus ja aikataulu sovitaan 
erikseen valitun konsultin kanssa.  

 
Työn tuloksena laadittavat numeeriset aineistot luovutetaan kunnalle täydellisellä tekijän-, 
omistus- ja käyttöoikeudella työsuunnitelmassa sovittavassa avoimessa 
tiedonsiirtomuodossa. 

 
2. Pyydettävät tarjoukset 

 
Sotkamon kunta pyytää tarjoustanne seuraavasti: 

 
Kokonaishintatarjoustanne stereokartoituksesta ja tarvittavista asiakirjojen laatimisista. 
Tarjoukseen tulee sisällyttää yksi vastuullisen vetäjän neuvottelumatkapäivä Sotkamon 
kunnassa matkakustannuksineen. 

 
Yksikköhintatarjoustanne (eur/ha) kartoitusalueen laajentuessa ilmakuvausalueen puitteissa 
tarjouspyynnön mukaisesta alueesta. 

 
Kokonais- ja yksikköhintatarjousten tulee sisältää kaikki kulut kuten henkilötyö-, matka-, 
kopio-, tulostus- ja laitekulut. 

 
Kaikki hinnat on esitettävä arvonlisäverottomina (Alv 0%) 

 
3. Tarjoukseen liitettävät asiakirjat 

 
Tämän tarjouksen liitteenä olevaa työohjelmaa (liite 2) täsmentävä ehdotus 
työsuunnitelmaksi, josta selviää mm. käytettävät laitteistot, ohjelmistot ja työmenetelmät ja 
työn alustava aikataulu. 
Projektin vastuullinen vetäjä koulutus- ja kokemustietoineen. 
Yrityksen referenssityöluettelo erityisesti vastaavien yhteistyökohteiden 
osalta. 
Alihankkijoiden nimet ja osuus tarjottavasta työstä.  

 
 



 
4. Työn tarkempi määrittely 

 
Työn suorittamisen pääkohdat on määritetty liitteenä olevassa yleispiirteisessä 
työsuunnitelmassa (liite 2). 

 
Valitun konsultin tulee laatia täydennetty työsuunnitelma tilaajan hyväksyttäväksi ennen 
työn aloittamista. 
 
5. Tarjousten valintaperusteet 
 
Valintaperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus.  
 
6. Työssä noudatettavat sopimusehdot ja vakuudet 
 
Työssä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 95. Konsulttisopimus 
laaditaan lomakkeelle RT 80252. 
 
Tarkempi maksuaikataulu sovitaan neuvotteluissa tarjouksen hyväksymisen jälkeen.  
Viivästyssakot määräytyvät KSE 95:n mukaan. 
 
7. Tarjouksen voimassaoloaika, tarjouksen jättäminen ja käsittely 
 
Tarjouksen tulee olla voimassa 4 viikkoa tarjouksen antamisajan päättymisestä. 
 
Tarjouksen käsittelyssä noudatetaan lain julkisista hankinnoista periaatteita. 
Tarjouksen tekijälle ei makseta korvausta tarjouksen laatimisesta. 
 
Kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset kokonaan tai osittain. 
 
Tarjous tulee toimittaa Sotkamon kunnalle osoitteella: 
 
Sotkamon kunta 
Tekninen osasto 
Markkinatie 1   
88600 Sotkamo 
 
viimeistään 31.3.2017 klo 15.00 mennessä. 
 
Kuoreen merkintä ”POHJAKARTTATARJOUS”. 
 
   
Sotkamon kunta 
Tekninen osasto 

  

LIITTEET 1 Aluerajaus 
2 Työsuunnitelma (Alustava) 
3 Ilmakuvakolmiointiraportti 
4 Muutosaluekartta 
5 Pienvesistöt ja soistumat 
6 Latureitti kartat 



Tehtävää koskevat tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen: 
markku.kemppainen@sotkamo.fi 
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