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Tilaaja 

Kemijärven Kaupunki / Tekniset palvelut 
Vapaudenkatu 8 B 
98100 Kemijärvi 
 
Hanke 

Hillatien koulukampus 2019 
 
 

Tarjouspyyntö, Hankesuunnittelu 
 
Pyydämme Teiltä tarjousta otsikossa mainitusta suunnittelutehtävästä oheisten tarjouspyyn-
töasiakirjojen mukaisesti.  

1. Hankkeen yleiskuvaus 
Hankesuunnitelma tulee toimimaan pohjana päätöksenteolle. Hankesuunnitelmassa on 
tutkittava hankeryhmän tarkemmin määrittelemät erilaiset ratkaisut Kemijärven perusope-
tuksen (yhtenäiskoulu 1-9), esikoulun, lukion ja kansalaisopiston tilatarpeista. 
 
Kemijärven perusopetus toimii tällä hetkellä kolmessa eri koulurakennuksessa.   Keskustas-
sa Hillatien koulussa on luokat 1 – 9 ja lisäksi lukio. Isokylässä toimii luokat 1-9 yhteensä 
160 oppilasta ja Särkelän koulussa luokat 1-9 yhteensä 120 oppilasta. 
 
Kemijärven kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen, että opetus keskitetään keskustaan 
Hillatien koululle nykyiseen koulurakennukseen ja laajennukseen. Tavoiteaikataulu on, että 
opetus keskitetään syksyllä 2021. Hankesuunnittelutyö on aloitettava välittömästi konsultti-
valinnan jälkeen, jotta hankesuunnitelma aineistoineen on valmis viimeistään 13.9.2019. 
Hankintamenettelynä käytetään avointa hankintamenettelyä. 
 
Hankesuunnitelmavaiheessa määritellään hankkeen toteutus ja aikataulu sekä budjetti, 
rahoitus ja kustannustavoitteet, luodaan perusteet koko hankkeen suunnittelulle ja toteut-
tamiselle. Hankesuunnitelmassa esitetään vaihtoehtoisina tutkitut tilanhankintatavat, kuten 
olemassa olevien tilojen käyttö ja niiden mahdolliset toiminnalliset muutokset huomioon 
ottaen myös toimitilojen yhteiskäytön mahdollisuudet. Laajennushankkeessa haemme 
mahdollisimman yksinkertaista, ongelmatonta ja ympäristöön sopivaa ratkaisua, jossa si-
säilman terveellisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. 
 
Hankesuunnittelun osallistaminen toteutetaan tilaajan toimesta niin, että tilojen käyttäjät, 
lapset ja aikuiset, pääsevät vaikuttamaan suunniteltavaan ratkaisuun. Tiloja tutkitaan tur-
vallisuuden, hyvän sisäilman, pedagogiikan, energiataloudellisuuden ja elinkaarikustannus-
ten kannalta. Tilaaja suunnittelee saman prosessin aikana rahoituksen kokonaistaloudelli-
simpia ratkaisuja. 
 
Tilaaja painottaa mm. oppimis- ym. tilojen ja ryhmäkokojen muunneltavuutta, nykyaikais-
ten opetus- ja tiedonsiirtovälineiden monipuolisen käytön mahdollisuuksia, käyttäjien 
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mahdollisuuksia kehittää toimintaansa monipuolisesti joustavissa tiloissa. Tilojen on myös 
mahdollistettava opetuksen eheyttäminen oppiaineiden rajoja rikkoen, kokonaisopetuksen 
hengessä. 
 

2. Hankesuunnittelun tehtävien määrittely 
Arkkitehdin on tarjousta laadittaessa huomioitava, että huonetilaohjelma ja luonnoskuvat 
laaditaan eri laajuustarkasteluilla. 

Hankesuunnitteluun liittyy seuraavat tarveselvityksen tehtävät: 

 määritellään arkkitehtoniset tavoitteet tilantarpeelle   
 määritellään sijainnille, rakennuspaikalle ja rakennukselle asetettavat tavoitteet ja 

rajoitukset 
 asiantuntija-apu mitoitusperusteiden määrittämiseksi  
 määritellään tilojen soveltuvuus käyttäjän tarpeisiin  
 inventoidaan olevat tilat ja niiden tuleva käyttö 

Hankesuunnittelutehtävien lopputuloksena tilaajalla on käytössä päätöksentekoa varten eri 
laajuusvaihtoehdoilla laadittu hankesuunnitelma, joka sisältää sanallisen tekstiosuuden 
lisäksi huonetilaohjelmat vaihtoehdoille. Hankesuunnitelmaan liittyvien ehdotussuunnitel-
mat (2-3kpl) laaditaan ainakin keskuskeittiöllä tai ilman keskuskeittiötä. Rakennuspaikan 
alueiden käytön kuvauksesta laaditaan selostus ja asemakaava. 

Hankkeesta laaditaan tarvittavat tilakaaviot, jossa kuvataan tilojen jaettavuus ja muunto-
jousto. Tiloille laaditaan mitoitusperusteet, tässä vaiheessa laajennus perustuu noin 370 
oppilasmitoitukseen, mikä arvioidaan toteutuvan 2029-2030.  Tilatarve vuosina 2021- 2030 
on ajateltu toteutettavan väliaikaisin ratkaisuin (esim. tilaelementtiratkaisuilla). Lisäksi 
suunnittelija laatii laajuuslaskelmat. 

Hankesuunnitelmasta laaditaan yhtenäinen asiakirja, joka sisältää laajennusvaihtoehdosta 
karkeat, alustavat luonnospiirustukset (L2 / asema, pohja, leikkaus, julkisivu) ja rakennusta-
paselostuksen. Näitä luonnoksia tilaaja voi käyttää luonnos- ja ideapohjana mahdollisessa 
jatkosuunnittelussa myös siitä huolimatta, ettei hankesuunnitelman tekijä tulisi valituksi 
arkkitehti- ja pääsuunnittelijaksi tai hanke tulisi olemaan KVR-hanke. 

Tilaaja laati tavoitehinta-arvion ja tilaa kuntoarvion sekä tarvittavat kuntotutkimukset. 
Hankesuunnittelun aloituskokous pidetään 27.03.2019 klo:12.00 alkaen Kemijärvellä. 

Oppilasmäärämitoitus on hankesuunnittelun lähtötiedoissa (liite 3). 
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3. Hankinnan sopimuskausi ja noudatettavat 
sopimusehdot  
Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoituksesta ja päättyy, kun hankesuunnitelma on 
luovutettu valmiina tilaajalle. Tarjoajan on sitouduttava noudattamaan konsulttitoiminnan 
yleisiä sopimusehtoja KSE2013. 
Ennen sopimuksen allekirjoittamista tarkistetaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vas-
tuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut tiedot. 
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan Lapin käräjä-
oikeudessa. 
 

4. Sopimusasiakirjat 
Konsultin kanssa tehdään kiinteähintainen konsulttisopimus. Kiinteään palkkioon sisältyvi-
en virallisten suunnittelukokousten määrä on 7 kpl:ta. Palkkiota maksetaan työn edistymi-
sen mukaan erikseen sovittavan, sopimukseen liitettävän maksuerätaulukon mukaisesti. 

 

5. Tarjouksen laadinta  
 
Tarjous tulee jättää viimeistään keskiviikkona 20. maaliskuuta 2019 klo 12:00 mennessä. 
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes sopimus on syntynyt jonkun tarjouksen 
tehneen kanssa työn suorittamisesta kuitenkin enintään kahden kuukauden ajan tarjous-
pyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. 
 
Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Tarjoukseen ei saa liittää ehtoja, 
mutta siihen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja asiakirjat. Tarjouksen tulee olla tilaajan tar-
jouslomakkeen mukainen, mikäli sellainen on tarjouspyyntöasiakirjana. 
 
Tarjouksen kokonaispalkkiosta pitää olla nähtävissä seuraavat erittelyt: 

 Tarjoukseen on merkittävä arvio työtuntimäärästä, johon tarjoaja sitoutuu. 
 Tarjouksessa on ilmoitettava sekä yksikköhinnat että työmääräarvioon perustuva 

kokonaishinta (alv 0 %). 
 Yksikköhinta kokonaispalkkioon sisältymättömistä kokouksista. Samaa yksikkö-

hintaa käytetään, mikäli tilaaja tilaa suunnittelijalta kokonaispalkkioon sisältymät-
tömän kokouskäynnin tai vaihtoehtoisesti yksikköhintaa käytetään hyvityshintana, 
mikäli kokousten määrä jää alle kiinteän kokouspalkkioon sisältyvien kokousten 
määrän. Lisä- ja hyvityshinta sisältää myös kokouksiin liittyvät matkakustannukset 
matka-aikoineen. Varsinaiseen toimeksiantoon kuulumattomien, erikseen etukä-
teen sovittujen matkojen kustannukset korvataan voimassa olevan valtion matkus-
tussäännön mukaisesti. Etäyhteyden avulla käytävät suunnittelupalaverit tai tarjo-
ajan luona tapahtuvat suunnittelukokoukset on sisällytettävä hintaan. 

 Tarjouksessa tulee nimetä hankkeen projektipäällikkö, projektipäällikön varahenki-
lö ja muut hankkeeseen osallistuvat suunnittelijat, selvittää heidän koulutuksensa, 
työkokemuksensa, arvio heidän työpanoksestaan hankkeessa ja tuntiveloitushin-



 

Kemijärven kaupunki / Tekniset palvelut, Vapaudenkatu 8 B, 98100 Kemijärvi  
 www.kemijarvi.fi, s-posti etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi 

TARJOUS-
PYYNTÖ 
4 / 6 

noista ja muista erillisveloitettavista kustannuksista. Projektinjohtaja vastaa suh-
teessa tilaajaan myös näiden työstä.  Vastuuhenkilöä ei saa työn kuluessa vaihtaa 
ilman tilaajan suostumusta  
 
 

 
Tarjouksessa on ilmoitettava, aikooko tarjoaja antaa ja minkä osan työstä alihankintana 
kolmansille, sekä ehdotetut alihankkijat. On huomattava, että tällainen ilmoitus ei rajoita 
pääasiallisen tarjoajan vastuuta hankinnan toteuttamisesta. Alihankinnassa on huomioitava 
tilaajavastuulain velvoitteet ja tarjoajan on toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvityk-
set myös alihankkijoista. 
 
Tarjoajan tulee ennen sopimuksen laatimista tai pyydettäessä jo tätä aiemmin esittää tilaaja-
vastuulain mukaiset suomenkieliset todistukset ja selvitykset (tai Tilaajavastuu.fi -
yritysraportti tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n -yritysraportti), myös alihankkijoista. 
Vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa sekä alkuperäiskielisinä että suomen-
kielelle käännettyinä 
 
Tarjousasiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksen teon 
jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tarjouksen antajan tulee erikseen tarjouksessa mainita, mi-
käli haluaa tarjouksen tai sen osan säilytettävän salaisena. Hintatiedot ovat kuitenkin aina 
julkisia. 
 
Tilaaja käsittelee, hyväksyy tai voi hylätä tarjouksen hankintalaissa esitetyin perustein. Ti-
laaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tarjoaja toimittaa tulostusta tarvit-
sevan materiaalin tilaajalle sähköisesti, tilaaja vastaa kopioinnista itse. 

6. Suunnittelijan valintaperusteet 
 
Tarjous voidaan jättää hyväksymättä, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tilaajalla on 
oikeus hylätä työmäärään ja työn vaativuuteen nähden selvästi liian alhaiset tarjoukset. 
Tarjous suljetaan pois arvioinnista, mikäli halvimman tarjouksen hinta on 25 % pienempi 
kuin toiseksi halvin tai pienin työmäärä on 25 % pienempi kuin toiseksi pienin tuntimäärä. 
 
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous valitaan. Valinta perustuu hintaan ja laatuun siten, 
että laatutekijöiden painotus on 55 % ja suunnittelukustannusten painotus 45 %. Tarjoukset 
arvioidaan laatukriteerien osalta pisteyttämällä alla olevan mukaisesti. 
 
Suunnittelun toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden henkilökohtainen kokemus ja osaa-
minen: 

1. Projektinvetäjän kokemus ja osaaminen 20 % 
- koulutus, jatko- ja täydennyskoulutus 
- työkokemus vuosina tarjouksessa ehdotetussa vastaavassa tehtävässä 
- kuvaus referenssihankkeesta 
- selvitys referenssihankkeen vastaavuudesta hankinnan kohteeseen 
- selvitys omasta tehtävästä ja käytetystä työajasta referenssihankkeessa (päivinä ja 
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tunteina) 
- referenssihankkeen arvo 
- pyydetään asiakaspalaute referenssihankkeen onnistumisesta (aikataulun pitävyys, 

kustannusten pitävyys, toimituksen virheettömyys, yhteistyö asiakkaan kanssa) 
 

2. Muun henkilöstön tiedot, taidot, kokemus ja osaaminen 15 % 
- koulutus, jatko- ja täydennyskoulutus 
- työkokemus vuosina tarjouksessa ehdotetussa tehtävässä 
- kokemus hankintaa vastaavista toimituksista 
- kuvaus referenssihankkeesta 
- selvitys referenssihankkeen vastaavuudesta hankinnan kohteeseen 
- selvitys omasta tehtävästä ja käytetystä työajasta referenssihankkeessa (päivinä ja 

tunteina) 
- referenssihankkeen arvo 
- pyydetään asiakaspalaute referenssihankkeen onnistumisesta (aikataulun pitävyys, 

kustannusten pitävyys, toimituksen virheettömyys, yhteistyö asiakkaan kanssa) 
- henkilöstöresurssit 
 
3. Sisällön painotus ja laadulliset edellytykset 20 % 

 
- tarjouksen tulee sisältää tehtävän mukaan vaiheistettu työsuunnitelma ja suunnit-

teluaikataulu, noudateltava tarjouspyyntöasiakirjoja. 
- selostus laadunvarmistusjärjestelmästä ja atk-ympäristöstä 

 

7. Tarjouksen antaminen 
 
Tarjous toimitetaan sähköpostilla alla olevaan osoitteeseen. Sähköpostin asiakentässä on 
oltava merkintä "Hankesuunnittelu, koulukampus”. 
  
tai vaihtoehtoisesti 
 
Tarjous toimitetaan suljetussa kirjekuoressa alla olevaan osoitteeseen. Kuoren päällä on 
oltava merkintä "Hankesuunnittelu, koulukampus”   
 
Tarjouspyyntöasiakirjaluettelo on esitetty tämän tarjouspyyntökirjeen lopussa. Tarjouspyyn-
töasiakirjat luovutetaan tarjoajalle sähköisesti.  
 
Mikäli asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle vii-
meistään 5 työpäivää ennen laskenta-ajan päättymistä. Lisäselvitykset toimitetaan kirjalli-
sesti kaikille tarjoajille. Muita kuin kirjallisia lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi. 
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8. Yhteystiedot 
 
Tarjous toimitetaan sähköpostilla: 
kirjaamo@kemijarvi.fi 

Tarjous toimitetaan postitse: 
Kemijärven kaupunki / Tekniset palvelut 
Vapaudenkatu 8 B 3krs. 
98100 Kemijärvi 
 
Tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja antaa: 
 
Palvelualuejohtaja Markku Kankaanranta, 040 6875 600  tai 
 
Toimistoinsinööri Emilia Hangasvaara, 040 6723680 
 
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi 
Kemijärven kaupunki / Tekniset palvelut 
 

 

 

 

Tarjouspyyntöasiakirjat:  

Työn suorittamista kuvaavat asiakirjat 
01 Tarjouspyyntö ............................................................................................06.03.2019 
02 Tarjouslomake ............................................................................................06.03.2019 

 
Hankkeen sisältöä kuvaavat asiakirjat 
03 Oppilasmäärämitoitus  ..............................................................................22.02.2019 
04 Piirustukset .................................................................................................06.06.2006 
05 Asemakuva  ................................................................................................06.06.2006 

 
 


