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Marjaniemen Nokan asemakaavan laajennus ja muutos 
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Tilaaja/hankintayksikkö: 

Hailuodon kunta, 
Kunnanhallitus 
Luovontie 176 
90480 HAILUOTO 
 
Yhteyshenkilö: 
tekninen johtaja Markku Maikkola p: 044 497 3510 markku.maikkola@hailuoto.fi 

 
 

Hankkeen kuvaus ja hankinnan kohde: 
 
Hailuodon kunta pyytää tarjoustanne Marjaniemen Nokan asemakaavan laajennuksesta 
ja muutoksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Asemakaavan laajennus 
ja muutos käsittää liitteiden mukaisen suunnittelualueen johon sisältyy nykyinen Nokan 
alueen asemakaava-alue. Alueen laajuus on n. 27 ha.  Kaavoitettavan alueen rajaus 
tarkentuu kaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä. Kaavoitustyön ohjausryhmänä tulee 
toimimaan Hailuodon kunnan Elävä Saari -valiokunta.  
Suunnittelutyön tulee kattaa kaikki kaavaprosessin vaiheet työohjelmasta sekä osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman laatimisesta hyväksymiskäsittelyyn. Toimeksiantoon sisältyy myös 
rakennustapaohjeiden sekä yksityisten maanomistajien kanssa solmittavan 
maankäyttösopimusluonnoksen laatiminen sekä osallisten ja sidosryhmien työpajaprojekti. 
Laadittava kaava tulee korvaamaan aikaisemman, kunnanvaltuuston 23.6.2010 hyväksymän 
Nokan alueen asemakaavan. 
Kyseessä on kokonaissuunnittelutehtävä, jonka lopputuloksena tulee olla Marjaniemen 
Nokan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen kaavaehdotuskartta, kaavamääräykset ja 
kaavaselostus perusteluineen, selvityksineen ja vaikutusten arviointeineen. 

 
 

 
Marjaniemen Nokan alueen nykyinen asemakaava-alue (vihreä) ja suunnittelualue (musta viiva) 

 

 

mailto:markku.maikkola@hailuoto.fi


 HAILUODON KUNTA    
 Luovontie 176 
 90480 Hailuoto  
_____________________________________________________________________________ 

 

 

3 

         
 
                                                  Marjaniemen Nokan alueen nykyinen asemakaavakartta 

 
 
Palvelun hankintamuoto: 

 
Konsulttityön arvioitu kustannusarvio alittaa Suomen hankintalainsäädännössä 
hankintayksikölle määritellyn tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvon  
(60.000,00 €). Tarjouspyynnöt lähetetään viidelle kaavanlaatijalle. Lisäksi tarjouspyyntö 
julkaistaan sähköisenä kunnan kotisivuilla. 
 

 

Palvelun suorittamisen määrä-aika: 
 
Sopimuksen tulee kattaa koko Nokan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen laatiminen 
ns. konsulttiosuus kaikkine työvaiheineen Toimeksiantoon sisältyy myös 
rakennustapaohjeiden sekä yksityisten maanomistajien kanssa solmittavan 
maankäyttösopimusluonnoksen laatiminen.  Alustavan arvion mukaan asemakaavan 
laajennus ja muutos on tarkoitus saada kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi viimeistään 
6/2019 mennessä. 

 
 

Kaavamuutoksen ja –laajennuksen lähtökohdat: 
 

Hailuodon kunnanhallitus on kokouksessaan 21.3.2017 § 44 päättänyt käynnistää Nokan 
alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen. 
Päätöksen mukaisesti Hailuodon kunta on 2.11.2016 allekirjoitetulla kauppakirjalla hankkinut 
Marjaniemestä 5,306 ha:n maa-alueen (72-401-3-67, Merivilla), joka sijoittuu Nokan 
asemakaava-alueen itäpuolelle. Alueella ei ole rakennuksia.  
Merivillan alueella on voimassa Marjaniemen osayleiskaava.  
Kaavamerkinnät alueella ovat P (=palvelujen ja hallinnon alue, rakennusoikeus yht. 600 k-
m2), RA-2 (=loma-asuntoalue,  rakennusoikeus yht. 960 k-m2), M (=maa- ja metsätalous-
valtainen alue) sekä VL (=lähivirkistysalue).  
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Osayleiskaavassa Merivillan P-alue sijaitsee pohjavesialueella. Marjaniemen osayleiskaava 
on hyväksytty Hailuodon kunnanvaltuustossa 21.6.2004. Osayleiskaavan P-alueiden toteut-
taminen edellyttää asemakaavan laatimista. 
Nokan asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 23.6.2010. Kaava on tullut 
lainvoimaiseksi 4.6.2013. Nokan asemakaava-alueen pohjoisosaan (ns. uusi kalastajakylä) 
on varattu RM-2 merkinnällä matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jolle on 
mahdollista rakentaa kaavamääräyksen mukaisia rakennuksia yhteensä 1 750 k-m2 joko 
yhteen tai kahteen kerrostasoon. Lisäksi alueelle on mahdollista rakentaa enintään 50 k-m2 
lomarakennus tai kioskityyppinen myyntitila. Alueella on myös tilavaraus korttelin sisäiseen 
pysäköintiin.  

 

 
Merivillan kiinteistö Marjaniemen osayleiskaava-alueella 
 

 

Maanomistus suunnittelualueella: 
 
Nokan asemakaava on laadittu lähes kokonaisuudessaan kunnan omistamalle maalle. 
Nykyisen Nokan asemakaavan kaava-alueeseen kuuluu maa-alueita seuraavilta tiloilta: 
- 72-401-3-35 Satama, 72-401-128-1 Luotsiasema, 72-401-3-56   Tutkimusasema, 72-401-3-
58 Luotsila om. Hailuodon kunta 
- 72-401-128-2 Luotsihotelli om. yksityinen 
- 72-895-0-816 Hailuodon-Oulunsalon mt om. Suomen valtio 
- 72-401-3-42 Mahlasuo om. yksityinen 
- 72-401-3-59 Airamaria om. yksityinen 
- 72-401-3-66 AiraMaria om. yksityinen 
 
Suunnitellun kaavalaajennuksen alueeseen kuuluu maa-alueita seuraavilta tiloilta: 
- 72-401-3-67 Merivilla om. Hailuodon kunta 
- 72-878-7-1 Hailuodon jakokunnan yhteinen alue om. Hailuodon jakokunta. 
Suunnittelualueen luonnos rajoittuu eteläreunaltaan Marjaniemen luontotyyppi-alueeseen. 
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              Nokan alueen asemakaava-alue, kiinteistörekisterin karttaote 

 
 

Kaavamuutoksen tavoitteet: 
 
Nokan asemakaava-aluetta on syytä laajentaa kunnan hankkimalle Merivillan alueelle. 
Samalla nykyisen asemakaavan pohjoisosan mukaista rakennusoikeutta (RM-2) kannattaa 
siirtää Merivillan alueelle, jolloin nykyinen uuden kalastajakylän alue on mahdollista säilyttää 
avarampana ja rakentamistehokkuudeltaan väljempänä.  
Nokan asemakaava-alueen nykyistä rajausta on syytä tarkastella uudelleen tilarajojen 
mukaisesti. Kaavamuutoksen ja –laajennuksen tulee ohjata ja yhteen sovittaa 
kokonaisvaltaisesti alueen olevaa ja tulevaa rakentamista, toteuttamista  ja käyttöä (palvelut, 
elinkeinot, liikennöinti, asuminen). Kaavatyössä on tarkasteltava uudelleen tonttikokoja ja 
rakennusoikeuksia asemakaavan laajennusalueilla kuitenkin siten, ettei alueen 
vetovoimaisuus kärsi. Kunnanhallituksen päätökseen 26.2.2018 § 35 on kirjattu 
kaavamuutoksen ja laajennuksen tärkeimmät tavoitteet. 
 
Hailuodon jakokunnan osakaskunta omistaa Marjaniemessä huomattavan maa-alueen, 
johon kuuluvat muun muassa rannat, satama-alueet ja vanha kalastajakylä. Jakokunnan 
maa-alue sisältyy suunnittelualueen luonnokseen keskeisiltä osin. Jakokunta on ilmaissut 
halukkuutensa osallistua kaavaan.  
 
Marjaniemen alue on kuntalaisten virkistymisen, retkeilyn, luonto-ominaisuuksiensa, 
kalastuksen, matkailun ja loma-asumisen kannalta merkittävä alue ja kohde Hailuodon 
kunnalle. Alueella on mahdollisuuksia monipuoliseen maankäyttöön kuitenkin varsin 
rajatussa ympäristössä. Ennakkoluulottomalla ja laadukkaalla maankäytön suunnittelulla on 
mahdollista ideoida alueelle uusia vetovoimatekijöitä ja vahvistaa jo käytössä olevia 
palveluita. Kaavoituksen kautta hyvinvointiteemaa korostamalla on mahdollista saada paljon 
positiivisia vaikutuksia aikaan suunnittelualueella, laajemmin koko kunnan alueella sekä 
matkailun kautta koko seudulla.  
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Kaavamuutoksen lähtöaineisto: 
 
Kaavahankkeen sisältö ja tavoitteet kirjataan tarkemmin laadittavaan työohjelmaan, 
perusselvityksiin sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS). Sisältöä ja tavoitetta 
tukevia periaatteita on määritelty myös lähtöaineistossa. Lähtöaineistoina käytetään Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavaa (uudistaminen vireillä), Oulun seudun yleiskaavaa (2007), 
Marjaniemen osayleiskaavaa (2004), Hailuodon maankäytön kehityskuvaa (2011), 
Hailuodon maapoliittista ohjelmaa (2011), Hailuodon kaavakatsausta (2017), Hailuodon 
kuntastrategiaa (2015), Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 / Hailuoto –
aineistoa, nykyisen Nokan alueen asemakaavan kaava-aineistoa (2008, 2009), Hailuodon 
kunnanhallituksen päätöstä 26.2.2018 § 35 sekä työpajoista saatavaa palautetta. Sähköisen 
lähtöaineiston tarjoajille toimittaa pyynnöstä tilaaja (kunnanvirasto@hailuoto.fi). Aineisto on 
saatavissa sähköisenä myös kunnan kotisivuilta (www.hailuoto.fi). 
Uhanalaistietojen yms. lähtöaineiston hankinta kuuluu toimeksiantoon ja tulee sisällyttää 
tarjouksen kokonaishintaan. 

 

 
Kaavan sisältö sekä laadittavat kaava-asiakirjat: 
 

Toimeksianto käsittää kaikki työvaiheet työohjelmasta sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman laatimisesta hyväksymiskäsittelyyn sisältäen hankkeesta tiedottamisen 
sekä kuulutusten valmistelun ja osallisten kuulemisen (työpajat, yleisötilaisuudet, 
kaavaprosessin kuulutukset, lausuntopyynnöt, vastineiden laatimiset yms). Toimeksiantoon 
sisältyvät myös rakennustapaohjeiden sekä yksityisten maanomistajien kanssa solmittavan 
maankäyttösopimusluonnoksen laatiminen. Toimeksiantoon ei sisälly sellaisia tehtäviä, jotka 
ovat lain tai säädöksen nojalla erityisesti varattu kunnan viranomaisille. Luonnosvaiheessa 
laaditaan 2-3 eri luonnosvaihtoehtoa nähtäville, joista tilaajan ohjausryhmä valitsee yhden tai 
vaihtoehdoista koostuvan yhdistelmän ehdotusvaihetta varten. 
Nokan alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen tärkeimpiä sisältöjä ovat matkailu- 
ja virkistyspalvelut sekä niitä tukevat palvelut, elinkeinot, liikennöinti alueella, kalastus ja 
veneily sekä satamatoiminnot yleensä, täydennysrakentamisen sijoittuminen ja mittakaava, 
pohjavesialueiden suojelu ja vesihuollon tavoitteet suunnittelualueella. Asemakaavan 
laajennuksella ja muutoksella tulee turvata kulttuurihistoriallisesti merkittävän miljöön sekä 
herkän ja monimuotoisen luonnonympäristön säilyminen.  

 
  

Tarjouksen ja kokonaishinnan sisältö: 
 

Tarjouksessa tulee esittää kokonaishinta Nokan alueen asemakaavan laajennuksen ja 
muutoksen laatimisesta kaikkine työvaiheineen tämän tarjouspyynnön mukaisesti.  
Työhön ja kokonaishintaan sisältyvät kulut, erityiset korvaukset, matka- ja 
käsittelykustannukset, mahdolliset päivärahakorvaukset sekä kaikki muut mahdolliset 
välittömät ja välilliset kustannukset maastokäynteineen alueella sekä työohjelman mukaiset 
selvitykset ja osallistumiset kokouksiin. 
 

 Tarjouksen tulee sisältää vähintään seuraavat asiat: 
a) tarjoajan esittämä työryhmä (projektipäällikkö + muu henkilöstö) ja organisaation / 
yrityksen kuvaus 
b) esitys työohjelmaksi ja -suunnitelmaksi sekä vuorovaikutus- ja tiedotus-suunnitelma 

 c) kuvaus toteutettavista asiakirjoista/selvityksistä 
 d) tarjouksen kokonaishinta (alv. 0%). 

 

http://www.hailuoto.fi/
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Suunnitteluun arvioitava aika (kokonaistyömääräarvio tunteina) on esitettävä tarjouksessa. 
Tarjoukseen tulee sisältyä 6 kpl suunnittelukokouksia, 2 kpl viranomaisneuvotteluja, 
yleisötilaisuuksia 4 kpl (joista 2 kpl työpajoja), 2 kpl valtuustoseminaareja, vastineiden 
laadinta (40 kpl), luonto- yms. selvitysten kustannukset kaavan laadinnan edellyttämässä 
laajuudessa, esittelyt sekä muistioiden laadinta. Tarjoukseen on sisällytettävä selvitys 
alikonsulttien käytöstä.  
Viranomaisneuvottelut pidetään Oulussa POPELYn tiloissa, kaikki muut neuvottelut ja 
tilaisuudet järjestetään Hailuodossa. 
Tarjouksessa on eriteltävä projektipäällikön, muiden suunnittelijoiden  
/ henkilöryhmien ja mahdollisten alikonsulttien yksikköhinnat (hinta/työtunti) ja tuntiarvio siitä, 
kuinka paljon kyseiset henkilöt tekevät työtä hankkeessa.  
Tätä varten tulee laskuihin liittää työajan seurantatiedot. Merkittävistä poikkeamista  
SKOL -luokkien välillä sovitaan etukäteen tilaajan kanssa.  
Tarjoukseen tulee liittää mahdollisten lisätöiden tuntiveloitushinnat henkilöryhmittäin 
laadittuna.  
Tarjouksessa tulee eritellä ja arvioida matkakorvausten perusteet sekä mahdolliset 
päivärahakorvaukset lisätyöstä ja osallistumisesta niihin kokouksiin, jotka ylittävät 
tarjouspyynnössä ja/tai työohjelmassa mainitut kokousmäärät. Lisäkokousten hinnat tulee 
esittää kokonaishintana, joka sisältää eritellyt työtunnit ja matkakulut.  
Konsultin projektipäällikkö vastaa suunnittelun toimeksiannosta sekä sen organisoinnista ja 
koordinoinnista tilaajan ohjauksessa.  

 
 Tarjouksessa huomioitavat ja tuotettavat perusselvitykset ja -inventoinnit: 
 - kasvillisuusinventoinnin (2008) päivitys maastotöineen (kattavuus suurempi kuin  
   suunnittelualue) 

- rakennushistoriallisen selvityksen (2008) päivitys ja nykyisen rakennuskannan  
  inventointi maastotöineen 

 Lisäksi optiona: 
- linnustoselvitykset (pesimälinnusto, vesilinnusto) maastotöineen (kattavuus 
  suurempi kuin suunnittelualue) 

  
Tarjoukseen tulee sisällyttää asiakirjojen painatus- ja kopiokustannukset. Asiakirjat tulee 
toimittaa tilaajalle sekä painettuina versioina että sähköisessä muodossa (pdf- ja dwg –
tiedostoina). Asiakirjat on toimitettava tilaajalle eri käsittelyvaiheissa kolmena 
paperikappaleena. Lopulliset hyväksytyt asiakirjat on toimitettava tilaajalle 5 kappaleena, ja 
yleiskaavakartasta tilaajalle on toimitettava yksi arkistointikelpoinen kappale. Asiakirjat on 
lisäksi toimitettava pdf-muodossa sähköisen viestinnän mahdollistamiseksi asian käsittelyn 
kaikissa vaiheissa. 
Tarjoukset laaditaan sellaisessa muodossa, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Tarjoajan on 
esitettävä henkilötiedot ja liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot erillisellä liitteellä, johon 
tarjoaja merkitsee ”Ei julkinen”. 
 

 

Palvelun ammattikuntarajoitteet: 
 
Tarjoajalla tulee olla vankka kokemus ja asiantuntemus vastaavanlaisten prosessien 
suunnittelusta sekä riittävät resurssit työn suorittamiseksi. Asiantuntemusta vaaditaan 
ainakin maankäytön suunnittelusta, hajarakentamisen ohjauksesta, liikenteen ja teknisen 
huollon suunnittelusta asemakaavatasolla, vaikutusten arvioinnista sekä maisema-, luonto- 
ja ympäristöarvoista. Valitulta tarjoajalta edellytetään erityisiä vuorovaikutustaitoja 
kuntalaisten ja kunnan eri hallintoyksiköiden sekä viranomaisten ja muiden osallisten 
kanssa.  
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Tarjoaja vahvistaa kelpoisuutensa esittämällä selvityksen hankkeen kannalta olennaisista 
referensseistä sekä nimeltä mainittujen hankkeessa työskentelevien henkilöiden 
koulutustiedot ja tärkeimmät referenssit vastaavista prosesseista. Projektipäälliköllä tulee 
olla arkkitehdin tutkinto tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta vähintään 
yhdestä vastaavasta hankkeesta. Suunnittelijalla / suunnittelutyöryhmän vastuuhenkilöllä / 
alikonsultilla tulee olla tehtäväänsä nähden sellainen koulutus, joka osoittaa asianomaisen 
aihepiirin riittävää tuntemusta sekä kokemusta työstä vähintään vastaavassa hankkeessa. 

 
 

Vuorovaikutus: 
 
Kaavoitustyössä tullaan soveltamaan vahvaa osallistamista jo hankkeen alusta alkaen. 
Kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat, veneilijät, kalastajat, yrittäjät ja kaikki muutkin alueen 
sidosryhmät otetaan työpajojen kautta mukaan jo suunnittelun alkuvaiheessa. Ennen 
varsinaista kaavatyötä tulee valitun tarjoajan järjestää erillinen vuorovaikutus –
työpajaprojekti osallisille ja sidosryhmille. Työpajatapaamiset sekä yleisötilaisuudet organisoi 
ja materiaalin niihin toimittaa tarjoaja. 
Varsinaisen kaavatyön puitteissa valittu tarjoaja sitoutuu toimeksiannon puitteissa 
osallistumaan kunnan edustajien kanssa pidettäviin suunnittelukokouksiin, valtuuston 
strategiaseminaareihin ja tarvittaessa kunnan muiden päättävien toimielinten kokouksiin. 
Kokoukset pidetään Hailuodon kunnassa. Kunta vastaa kokousjärjestelyistä ja kokousten 
puheenjohtajana toimii kunnan edustaja.  
Valitun tarjoajan / tarjoajan edustajan tehtävänä edellä mainituissa kokouksissa on 
raportoida työn etenemisestä, tehdä ehdotuksia asioissa, jotka vaativat tilaajan kannanottoa, 
antaa ehdotuksia mahdollisten muistutusten ja mielipiteiden vastineeksi, antaa lausuntoja ja 
muuta palautetta sekä esitellä työtä prosessin aikana ja myöhemmin esitellä työt tulokset. 
Lisäksi valittu tarjoaja toimii edellä mainittujen kokouksien sihteerinä lukuun ottamatta 
kunnan päättävien toimielinten kokouksia. 
Valittu tarjoaja sitoutuu toimeksiannon puitteissa osallistumaan kunnan edustajien kanssa 
pidettäviin suunnittelukokouksiin ja viranomaiskokouksiin sekä osallisille ja/tai kuntalaisille 
järjestettäviin tiedotustilaisuuksiin ja työpajoihin laatimansa vuorovaikutus- ja 
tiedotussuunnitelman mukaisesti. Tarjoaja toimii kaavoituksen ohjausryhmän koollekutsujana 
ja sihteerinä.   
Kunnan arvion mukaan kokouksia/tilaisuuksia pidetään vähintään 14 kpl. Tarjoajan on 
liitettävä tarjoukseen suunnitelma vuorovaikutuksen ja tiedotuksen toteuttamisesta osallisille, 
luottamushenkilöille, viranhaltijoille, kuntalaisille, yrityksille, kolmannelle sektorille ja muille 
viranomaisille. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden, 
alueen toimijoiden ja muiden osallisten mahdollisuuksiin osallistua prosessiin jo 
kaavahankkeen alkuvaiheessa organisoitavan työpajatoiminnan kautta. 

 
 

Valintaperusteet ja arviointikriteerit: 
 
Tarjoajalla on oltava riittävät taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset toimeksiannon 
suorittamiseen.  
Vertailuperusteita painotetaan seuraavasti: laatu 70 %, kokonaishinta 30 %.  
Tarjous on annettava kahdessa kirjekuoressa: laatukuori ja hintakuori. Tarjouksen on oltava 
voimassa vähintään kaksi kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä.  
Konsultin valinta perustuu kokonaistaloudelliseen arviointiin siten, että laatuarvioinnin osuus 
on 70 % ja tarjoushinnan osuus 30 %. Laatuarvio suoritetaan seuraavien tekijöiden mukaan: 

 - työsuunnitelmat 20 % 
 - suunnittelutyöryhmä ja referenssit, laadunvarmistus 25 % 
 - projektipäällikkö 25 %. 



 HAILUODON KUNTA    
 Luovontie 176 
 90480 Hailuoto  
_____________________________________________________________________________ 

 

 

9 

 
Tarjousten laatuarvio suoritetaan käyttämällä asteikkoa 0-10. Paras mahdollinen ominaisuus 
saa arvosanan 10 ja vastaavasti hylättävä taso saa arvosanan 0. Tarjoajia verrataan sekä 
asteikkoon tilaajan omaan arvioon nähden että myös toisiinsa siten, että laatutasoltaan 
kullakin kriteerillä paras tarjoaja saa korkeimman pistemäärän asteikkoon suhteutettuna. Jos 
tarjous laatuarvioinnissa saa jostakin osa-alueesta 0 pistettä, tarjous hylätään. 
Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa tarjoukset pisteytetään laatuarvion osalta seuraavasti: 
1 % = 1 piste. Laatuarviokriteerien minimi/maksimipisteet ovat siten 0/20 p, 0/25 p ja 0/25 p 
= 0/70 p. Laatuarviointi tehdään ennen hintakuorten avaamista. 
Hinnan arvioinnissa halvin tarjous saa 30 pistettä, ja muiden tarjousten hintapisteet 
lasketaan siten, että halvimman tarjouksen hinta jaetaan vertailtavan tarjouksen hinnalla, 
mikä kerrotaan maksimipistemäärällä 30.  

 Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous edellyttäen,  
 että tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. 
 

 

Maksuehdot: 
 

Maksu suoritetaan erissä niin, että 20 % maksetaan sen jälkeen, kun toimeksiantosopimus 
on allekirjoitettu ja hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Loput 80 % maksetaan neljässä 
erässä sitä mukaa kuin työ edistyy siten, että viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun 
kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan valtuuston käsiteltäväksi. Maksuaika on vähintään 21 
päivää. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti. 
Valitun tarjoajan tulee ennen sopimuksen tekemistä toimittaa selvitykset siitä että tarjoaja on 
merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin, sekä toimittaa kaupparekisteriote ja todistus verojen ja lakisääteisten 
vakuutusmaksujen suorittamisesta. 
Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 

 
 

Tarjousten jättäminen: 
 

Kirjalliset tarjoukset jätetään postitse osoitteeseen: 
 

Hailuodon kunta 
Tekniset palvelut 
90480 Hailuoto 

 
Tarjouskuoressa tulee olla merkintä  
”Nokan alueen asemakaavan laajennus ja muutos”. 
Tarjousten on oltava Hailuodon kunnassa viimeistään pe 23.3.2018 klo 12:00. 

 
Tarjous on tehtävä koko hankinnasta. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia 
ei hyväksytä. Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjouksen kiinteän kokonaishinnan on 
oltava voimassa sovitun ajanjakson. Kaavoitukseen liittyvien lisäselvitysten kustannukset on 
hyväksytettävä kunnalla etukäteen, ennen kuin konsultti laatii selvitykset tai tilaa ne 
alikonsulteilta.  
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Hankintapäätös: 

 
Hailuodon kunnanhallitus tekee hankintapäätöksen. 
Julkisessa hankinnassa hinnat ja tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille, kun 
hankintaa koskeva päätös on tehty. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun 
hankintasopimus on tehty. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 

 
Hailuodon kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunta ei 
korvaa kuluja, joita tarjouksen laatimisesta mahdollisesti aiheutuu. 

 

 

Sopimus: 
 

Sopimus syntyy vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet 
ovat allekirjoittaneet sopimuksen. 
Hankinnassa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 1995). 
 
Sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa järjestyksessä: 
1) hankintasopimus 
2) tarjouspyyntö liitteineen 
3) tarjous mahdollisine liitteineen 
4) konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 1995) 

 

 
Tiedustelut: 
 

Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi voi to 8.3.2018 alkaen lähettää sähköpostitse 
osoitteeseen markku.maikkola@hailuoto.fi.  Puhelintiedusteluihin ei vastata.  
Kysymykset ja vastaukset välitetään sähköpostitse kaikille niille tarjoajille, jotka ovat 
ilmoittaneet yhteyshenkilönsä sähköpostiosoitteen tilaajalle yllä mainittuun sp-osoitteeseen 
tarjouspyynnön saatuaan. 

Liitteet:  
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaote ja –määräykset, vireillä 2018 

 Oulun seudun yleiskaavaote ja –määräykset 2007 
 Marjaniemen osayleiskaava 

- kaavakartta 2004 
- kaavamääräykset 2004 
- kaavaselostus 2004 
- pohjakartta 2008 
Hailuodon maankäytön kehityskuva 2011 
Hailuodon maapoliittinen ohjelma 2011 
Hailuodon kaavakatsaus 2017 
Hailuodon kuntastrategia 2015 
Nokan alueen asemakaava 
- kaavakartta 2010 
- kaavamääräykset 2010 
- kaavaselostus 2010 
- asemakaava-alueen pohjakartta 2009 
- kasvillisuusinventointi 2008 
- rakennushistoriallinen selvitys 2008 
Suunnittelualue kartalla 2017 
Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 / Hailuoto 
Kunnanhallituksen päätös 26.2.2018 § 35. 
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