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PuuDno-2021-203
Sataman ja kirkonkylän yleissuunnitelman laadinta

Puumalan kunta on toteuttanut sataman ja kirkonkylän yleissuunnitelman hankinnan 
ns. kaksivaiheisena neuvottelumenettelynä. Kyseessä on kansalliset kynnysarvot 
alittava (palveluiden osto alle 60 000 e) pienhankinta.

Tarjouspyyntö lähetettiin 21.7.2021 viidelle yritykselle ja tarjoukset pyydettiin 
13.8.2021 klo 12.00 mennessä kunnan kirjaamoon. Määräaikaan mennessä saapui 
kolme tarjousta, joista kaikki täyttivät kelpoisuusvaatimukset.

Tarjoukset pisteytettiin ja niitä vertailtiin seuraavin perustein:

tarjoajan hankkeeseen osoitetun tiimin osaaminen ja kokemus vastaavista 
toteutuksista, toteutuneet referenssit 1.1.2010 jälkeen 30 %
kokonaishinta (kaikki työstä aiheutuvat kustannukset) 40 %
työn sisältö 30 %

Vertailutaulukko on liitteenä 1. Keskustan ja sataman ohjausryhmä kävi vertailun sekä 
tarjoukset läpi ja päätti valita toiseen vaiheeseen Studio Puisto Arkkitehdit Oy:n ja 
Nomaji maisema-arkkitehdit Oy:n muodostaman konsortion (konsortioon viitataan 
liitteissä pelkästään Studio Puisto Arkkitehtien nimellä) sekä FCG Oy:n.  

Seuraavaksi jatkoon valittujen kanssa käytiin tarjoukset läpi, esitettiin tarkentavat 
kysymykset puolin ja toisin sekä keskusteltiin mm. aikataulusta.

Studio Puisto Arkkitehdit Oy:lle ja FCG Oy:lle toimitettiin tarkennettu tarjouspyyntö 
2.9.2021 ja tarjoukset tuli jättää liitteineen perjantaihin 10.9.2021 klo 15.00 mennessä.

Kumpikin yritys jätti tarjouksen määräaikaan mennessä.

Tässä toisessa vaiheessa vertailuperusteet olivat:

työn toteutustapa ja työohjelman sisältö (50 %)
kokonaishinta (kaikki työstä aiheutuvat kustannukset) (50 %).

Tarjoukset pisteytettiin ja eniten pisteitä sai FCG Oy. FCG Oy:n tarjouksen ansiona on 
se, että prosessi on kuvattu selkeästi ja tarjouksessa on huomioitu tilaajan toiveet 
osallistamisesta. Tarjoaja on huomioinut erinomaisesti satamasuunnittelun tavoitteita 
sekä aluesuunnittelun tavoitteita. Prosessiin on jätetty riittävästi liikkumavaraa siten, 
että eri toimijoiden näkemyksiä pystytään prosessin aikana huomioimaan.

Tavoitteena on tuottaa erityisesti kartta-aineistoa, aluepoikkileikkauksia ja 
yleissuunnitelma periaatteineen. Yleissuunnitelma tähtää tarkkuustasoon, jota kunta 
voi hyödyntää asemakaavoituksessa ja tarkemmassa rakennussuunnittelussa. 
Tarjoajalla on vahvat näytöt satamien ja niiden lähiympäristöjen suunnittelusta. 
Tarjoaja myös tunnistaa taustamateriaalien merkityksen eli erityisesti opiskelijatyöt.

Yleissuunnitelman laadinta kustannetaan investointikohdasta ”kk satama-alue” (9836). 
Kunnanhallituksen 7.12.2015 §149 mukaan teknisellä johtajalla on toimivalta päättää 
alle 50 000 euron arvoisista toimialansa rakennus- ja investointihankkeista 
talousarvion sallimissa rajoissa. Investointikohtaan varattu määräraha on 
kokonaisuudessaan 200 000 euroa.

 

Päätöksen peruste
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Hallintosääntö § 17

Päätös
Päätän valita Sataman ja keskustan yleissuunnitelman toteuttajaksi FCG Finnish 
Consulting Group Oy:n hintaan 39 400 euroa (ALV 0%).

Tiedoksi
Tarjouksen jättäneet

Allekirjoitus

Kimmo Hagman, tekninen johtaja
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Oikaisuvaatimus
§ 7

Oikaisuvaatimusohje
Kyseessä on muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, hankinnat jotka alittavat 
sekä EU-kynnysarvot että kansalliset kynnysarvot

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen 
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

1    OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun 
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Puumalan kunnan 
tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00             

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
–    hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
–    miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
–    millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
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oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa 
on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan 
kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
 

2    OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta 
näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan 
tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
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Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa 
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan 
kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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