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TARJOUSPYYNTÖ:  
ASEMAKAAVAN LAATIMINEN PALJASSELÄN ALUEELLE 
 

Taustaa Paljasselän alue, 5 km Hetan kyläkeskuksesta pohjoiseen, on tarkoitus kaavoittaa 
matkailualueeksi. Alueen laajuus on noin 140 hehtaaria. Kaavoitettavan alueen 
rajaus tarkentuu kaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä. Alueella sijaitsevat kiin-
teistöt ovat Paljasselkä (47-401-109-1), omistaja yksityinen ja Enontekiön valtion-
maa II (47-893-11-1), omistaja Suomen valtio. 

 



 

 

 
Suunnittelualue on ollut mukana Jyppyrä-Paljasselkä kehittämishankkeessa vuo-
sina 2018-2020. Hankkeessa on laadittu alueesta matkailullinen maankäyttösuun-
nitelma ja järjestetty erilaisia työpajoja. Hankkeen yhteydessä alueesta on tehty 
myös luontoselvitys. 

Suunnittelutyön tulee kattaa kaikki kaavaprosessin vaiheet työohjelmasta sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta hyväksymiskäsittelyyn. Toi-
meksiantoon sisältyy myös rakennustapaohjeiden laatiminen. Toimeksiantoon ei 
sisälly sellaisia tehtäviä, jotka ovat lain tai säädöksen nojalla erityisesti varattu 
kunnan viranomaisille. 

Kyseessä on kokonaissuunnittelutehtävä, jonka lopputuloksena tulee olla Paljas-
selän asemakaavan kaavaehdotuskartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus pe-
rusteluineen, selvityksineen ja vaikutusten arviointeineen. 

Asemakaavan tärkeimpiä sisältöjä ovat matkailu- ja virkistyspalvelut sekä niitä 
tukevat palvelut, elinkeinot, liikennöinti alueella, rakentamisen sijoittuminen ja 
mittakaava. Asemakaavan tulee turvata herkän luonnonympäristön säilyminen. 

Kaavoitettavalla alueella on voimassa Tunturi-Lapin maakuntakaava. Alue on 
osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Merkinnällä osoite-
taan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan 
käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta 
muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. 

Alueella ei ole yleiskaavaa. Asemakaavaa laadittaessa on soveltuvin osin otettava 
huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. 
 
Alueelle laaditaan asemakaavan pohjakartta vuonna 2021. 
 

Hankintamuoto Hankintamuotona on rajoitettu menettely. Tarjoukset pyydetään vähintään kol-
melta suunnittelutoimistolta. Lisäksi tarjouspyyntö julkaistaan sähköisenä kunnan 
kotisivuilla. 

 
Tarjouspyyntö Enontekiön kunta pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimisesta Paljasselän alu-

eelle. 
 

Tarjouspyyntö käsittää seuraavat kohdat: 
- tarjoajan esittämä työryhmä (enintään 3 henkilöä) ja parhaiten tätä tarjous-

pyyntöä vastaavat referenssit (enintään yhteensä 3)  
- esitys työsuunnitelmaksi sekä vuorovaikutus- ja tiedotussuunnitelma 
- luettelo toteutettavista asiakirjoista/selvityksistä 
 
Kaavakartta tulee toimittaa tilaajan käyttämässä YTCad- formaatissa sekä pdf:nä. 
 
Tarjoukset tulee laatia suomeksi ja niiden tulee olla voimassa vähintään 3 kk tar-
jousten viimeisestä jättöajasta. 

 
 
 



 

 

 
Toteutusaikataulu  Työ voidaan käynnistää heti, kun hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen. 

Alustavan arvion mukaan asemakaava on tarkoitus saada kunnanvaltuuston hy-
väksyttäväksi viimeistään 5/2022 mennessä.  

 
Työsuunnitelma  Työsuunnitelmaan tulee sisältyä vuorovaikutus investorien ja maanomistajien 

kanssa, sopimusluonnokset (kaavoituksen käynnistäminen / maankäyttösopi-
mus),  vuorovaikutus paliskunnan kanssa, maastotyöt, suunnittelukokoukset, vi-
ranomaisneuvottelu, yleisötilaisuus, valtuustoseminaari, vastineiden laadinta (ar-
vio 10-20 kpl), luontoselvitykset (mikäli katsotaan tarpeelliseksi vuonna 2019 teh-
dyn luontokartoituksen lisäksi), muut tarvittavat selvitykset (arkeologia, maisema 
yms.), esittelyt, muistioiden laadinta sekä tiivis riskienhallintasuunnitelma. Tar-
joukseen on sisällytettävä selvitys alikonsulttien käytöstä. 

 
Referenssit  Tarjoukseen tulee liittää tiedot työn käytännön toteutuksesta vastaavien henkilöi-

den enintään kolmesta parhaiten ko. tarjouspyyntöä vastaavasta työstä. 

Valintaperusteet  Tässä tarjouspyynnössä käytetään käänteistä kilpailutusta eli hankinta kilpailute-
taan niin kutsuttuna ”ranskalaisena urakkana”, jossa kattohinta on määritelty. 
Hankinnan arvo on 40.000€ (alv 0%). Kyseessä on kokonaishinta, jonka tulee kat-
taa kaikki kulut (konsultin palkkiot, erityiskorvaukset ja kulut, sekä matkakustan-
nukset ja matka-ajan veloitukset). 

 Valintaperusteet on esitetty liitteessä 2. 

Maksuehto ja viivästyskorko Maksupostitaulukosta sovitaan tarkemmin sopimuksen teon yhteydessä. Työ ja 
maksut jakautuvat vuosille 2021 ja 2022. Viivästyskorko määräytyy korkolain mu-
kaan.  

 
Lisätiedot ja tiedusteluihin vastaaminen 
 Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä 10.1.2021 

mennessä sähköpostitse osoitteeseen kai.takkunen@enontekio.fi  
Vastaukset kysymyksiin toimitetaan kaikille tarjoajille sähköpostitse 12.1.2021 
mennessä. 
 

Tarjouksen voimassaolo ja vastaanotto 
Tarjoukset tulee toimittaa sähköpostilla 17.1.2021 mennessä osoitteisiin: kai.tak-
kunen@enontekio.fi ja kirjaamo@enontekio.fi 
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.  
 

Liitteet  Tämän tarjouspyynnön ohessa toimitettava liite on olennainen osa tätä tarjous-
pyyntöä. Ehdot sitovat tarjouksen antajaa, joten ne on otettava huomioon tar-
jousta annettaessa. Lopullinen hankinta tehdään liitteessä olevien ehtojen sekä 
tämän tarjouspyynnön mukaisesti.  

 
 

Enontekiöllä, 21.12.2020 
 
HANNU AUTTO (merk.) 
Hannu Autto  
kehitysjohtaja  



 

 

Enontekiön kunta  
Liitteet:  
Liite 1 Tarjouksessa huomioitavat muut ehdot 
Liite 2 Tarjousten valintakriteerit 
Liite 3 Jyppyrä-Paljasselkä kehittämishankkeen materiaalit ja luontokartoitus (toi-
mitetaan tarjoajille pyydettäessä) 
 

 
Liite 1  
Tarjouksessa huomioitavat muut ehdot  

Ilmoitus ja hankintamenettely  
Hankinta tapahtuu tarjouskilpailun perusteella. Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, eikä 
hankintaan sovelleta lakia julkisista hankinnoista. Tavara- ja palveluhankinnoissa kansallinen 
kynnysarvo on 60 000 euroa.  
Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista.  
Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kilpailuun osallistuneille kirjallisesti sähköpostilla. 
Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta 
syystä. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta 
tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä.  
Oikeudet  
Toimeksiannon lopputulosten kaikki oikeudet jäävät tilaajalle ja tilaajan yhteistyökumppaneille.  
Tarjousasiakirjojen julkisuus  
Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-
asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-
asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää 
liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä ja merkinnällä luotta-
muksellinen. Tilaaja harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidet-
täviä.  
Hinta ei ole liikesalaisuus.  
Tarjouksen hylkäämisperusteet  
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saamansa tarjoukset. Tarjous voidaan hy-
lätä, jos se on jätetty puutteellisena, myöhässä tai se ei vastaa esitettyä tarjouspyyntöä. Tarjous 
voidaan myös hylätä, jos käy ilmi että vero-, eläke- tms. velvoitteita ei ole täytetty. Tarjouksen 
pyytäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista.  
Sopimukset  
Hankinnasta tehdään erikseen kirjallinen sopimus Enontekiön kunnan ja valitun toimittajan kes-
ken. Osapuolten välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta sopimuksen allekirjoit-
tamisella. Sopimus voidaan tehdä sen jälkeen, kun hankintapäätös on saavuttanut lainvoiman.  
Sopimusehdot  
Sopimus tehdään olemassa olevien asiakirjojen perusteella ja niiden ensisijaisuusjärjestys on 
seuraava:  
1. Sopimus  
2. Tarjouspyyntöasiakirjat  
3. Tarjous  
Muut ehdot  
Tarjoaja voi tehdä alihankintoja ja yhteistyösopimuksia. Tarjouksen ja kaikkien asiakirjojen tulee 
olla suomenkielisiä.  
Tarjouksen liitteet  
Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot/liitteet:  

- Työsuunnitelma  
- Referenssit 



 

 

 
 
 
 
LIITE 2 Tarjousten valintakriteerit  
 
Tässä tarjouspyynnössä käytetään käänteistä kilpailutusta eli hankinta kilpailutetaan niin kutsuttuna ”ranska-
laisena urakkana”, jossa kattohinta on määritelty. Hankinnan arvo on 40.000€ (alv 0%). Kyseessä on kokonais-
hinta, jonka tulee kattaa kaikki kulut (konsultin palkkiot, erityiskorvaukset ja kulut, sekä matkakustannukset ja 
matka-ajan veloitukset). 
 
Referenssit (50%) 
 
Työn käytännön toteutuksesta vastaavien henkilöiden (enintään 3 henkilöä) parhaiten vastaava referenssi. 
 
Arvioitavat kriteerit: 
1. Referenssien laatu ja vastaavuus tilattavaan työhön 
 
Työsuunnitelma (50%) 
 
Arvioitavat kriteerit: 
2. Työsuunnitelman laatu ja vastaavuus tilattavaan työhön 
 
Kriteerien pisteytys: 
Arvioitavat kriteerit 1.-2. arvioidaan jokainen erikseen. Arvioinnin suorittavat kehitysjohtaja ja maankäyttöinsi-
nööri. Jokaisen kriteerin kohdalla tarjoukset laitetaan paremmuusjärjestykseen (tasapelit mahdollisia, esimer-
kiksi jaettu 1. sija). Sijat muutetaan pisteiksi (𝑝𝑝) laskukaavalla 𝑝𝑝 = 𝑛𝑛+1−𝑘𝑘

𝑛𝑛
∗ 100, missä 𝑛𝑛 on hyväksyttyjen tar-

jousten lukumäärä ja  𝑘𝑘 on tarjouksen sijoitus. Pisteytys noudattaa siten jokaisen kriteerin osalta alla olevaa 
taulukkoa: 
 

 k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 
n=2 100 50 - - - - 
n=3 100 66,666… 33,333… - - - 
n=4 100 75 50 - - - 
n=5 100 80 60 40 20 - 
n=6… 100 83,333… 66,666… 50 33,333… 16,666… 

 
Lopuksi tarjouksen saamat pisteet kaikkien kriteerien osalta lasketaan yhteen (kokonaispisteet). Kilpailutuksen 
voittaa tarjous, joka saa eniten kokonaispisteitä. Kokonaispisteiden mennessä tasan voittajaksi valitaan tasape-
liin päätyneiden osalta se tarjous, joka parivertailussa voitti kriteerin 2. Ellei kriteeri 2 ratkaise kilpailua (tasa-
peli), voittaja arvotaan. 
 
Esimerkiksi kolmen hyväksytyn tarjouksen vertailussa tarjous, joka sijoittuu kriteereittäin sijoille 1 ja 3, saa seu-
raavat pisteet:  

- 100 pistettä sijasta 1.  
- 33,3… pistettä sijasta 3. 
Kokonaispisteet ovat siis 100+33,3…=133,33… 

 


