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Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3 

07171 PORNAINEN faksi sähköposti henkilöille 

 (019) 6647 006 etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

Pornaisten kunta pyytää tarjousta Laidunalueen asemakaavan kunnal-
listekniikan suunnittelutyöstä 

 
Kohde: Laidunalueen asemakaava-alue 
 
Tilaaja: Pornaisten kunta, tekninen toimi, 
Kirkkotie 176, PL 21, 07171 Pornainen 
 
Yhteyshenkilö: 
Antti Ikonen, tekninen johtaja, 040 174 5007,  
antti.ikonen@pornainen.fi  
 
Laidunalueen asemakaava on saanut lainvoiman 13.2.2020 ja alue toteutetaan kahdessa 
vaiheessa. 1-vaihe toteutetaan vuonna 2020 ja 2- vaihe toteutetaan vuonna 2021. Suun-
nittelun osalta 1- ja 2- vaihe toteutetaan yhdellä kertaa vuonna 2020. Alustava aikataulu 
katusuunnitelmien valmistumiselle on 12.6.2020 mennessä.  
 
Pyydämme tarjousta kunnallistekniikan suunnitelmien laatimisesta Laidunalueen asema-
kaava-alueelle sekä vesi- ja viemäriverkoston liitoksen suunnittelusta olemassa olevaan 
vesihuoltoverkkoon.                
 
Tarjouksessa tulee eritellä seuraavat kustannukset: 
                 - mittaukset 
                 - maaperätutkimukset 
                 - suunnittelu 
                 - hankintamenettelyn valmistelu ja  
                   urakkasopimusten laadinta 

 
Lisäksi tarjous tulee sisältää kuvauksen suunnitteluprosessin etenemisestä (aikataulu). 
Suunnittelutyöhön liittyvän osaamisen ja riittävän ammattitaidon varmistamiseksi tulee tar-
jouksen täyttää seuraavat ehdot:  
 

- Pääosalla (vähintään 2/3) suunnittelijoista on kokemusta vastaavan kokoisista 
hankkeista. Tästä tulee toimittaa listaus suunnittelijoista (SKOL-pätevyyden mukaan 
eriteltynä). 

 
- Vähintään 5 saman kokoluokan hanketta toteutettuna vuosien 2017-2019 aikana 

 
Mikäli yllä mainitut ehdot täyttyvät, halvimman tarjouksen jättänyt yritys valitaan. 
 
Hinta tulee esittää kattohintana. Tarjouksen tulee sisältää erittely suunnitteluun käytettä-
västä tuntimäärästä SKOL-luokittain. Lisäksi tarjouksen tulee sisältää SKOL- luokittelun 
mukainen lisä- ja muutostyöhinnasto mahdollisista erikseen sovittavista töistä. 
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Suunnittelun tulee olla valmis 12.6.2020 mennessä. 
 
   
Materiaali tarjousta varten löytyy seuraavasta osoitteesta: 
 
https://pornainen.fi/kunta-hallinto/tarjouspyynnot/ 
 
Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset ilman taloudellisia korvausvelvollisuuksia. Tar-
joaja voi pyytää lisätietoa sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen 
antti.ikonen@pornainen.fi, viimeistään 5.3.2020 klo 12.00 mennessä. Vastaukset kysy-
myksiin julkaistaan www.pornainen.fi/tarjouspyynnöt sivustolla viimeistään 6.3.2020 klo 
12.00 mennessä. 
 
 
Tarjoukset tulee toimittaa 13.3.2020 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen  
kunta@pornainen.fi . Sähköpostin otsikossa tulee olla teksti: Laidunalueen asemakaa-
van kunnallistekniikan suunnittelutarjous. Tarjoukset avataan 13.3.2020. 
 
Paperisia tarjouksia ei käsitellä. Annetun tarjouksen tulee olla tarjoajaa sitova 2 kuukauden 
ajan tarjousajan päättymisestä lukien. 
 
 
Pornaisissa 24.2.2020 
 
 
 
Antti Ikonen 
tekninen johtaja 
antti.ikonen@pornainen.fi 
040 174 5007 
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