
Kysymykset ja vastaukset liittyen Lumijoen kunnan Suunnittelun puitejärjestely- tarjouspyyntöön: 

 

Tarjouspyyntöön on 24.2.2021 mennessä tullut seuraavat kysymykset: 

 

Kysymys 1.  Pitääkö pääsuunnittelijoiksi nimetyillä tosiaan olla pohjarakenteiden 
suunnittelijan pätevyys? Ei kai? 

Vastaus: 4 §:n kohta  

”Pääsuunnittelijaksi esitettävillä henkilöillä tulee olla infrakohteiden 
pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyys sekä riittävä työkokemus 
suunnittelutehtävistä” 

 -  muutetaan seuraavaksi: 

Pääsuunnittelijaksi esitettävällä henkilöllä tulee olla riittävästi kokemusta 
pääsuunnittelijan tehtävistä katujen ja teiden suunnittelussa (katu- ja 
tiesuunnitelmia ja niiden rakennussuunnitelmia).  

 

Kysymys 2.  Onko tuntiveloitushintojen oltava nousevat SKOL 07…01? 

 

Vastaus:  Tarjouksen tuntiveloitushintojen ei välttämättä ole oltava nousevat. 

 

Kysymys 3.  Tarjouspyynnön liitteeksi pyydetään liittämään: 

”3. Referenssitietoina esitetään enintään viisi 1.1.2015 jälkeen saatua 
puitesopimuksen sisällönmukaista suunnittelu-, selvitys- tai 
asiantuntijatehtävän toimeksiantoa.” 

Tarkoitetaanko tässä, että yritys valitsee 5 yritysreferenssiä, jotka kattavasti 
edustavat kaikkia tarjouspyynnön sisältöjä? Vai halutaanko 5 referenssiä 
kuhunkin sisältöön? 

 

Vastaus: Tarjouksen referenssien on hyvä edustaa kattavasti tarjouspyynnön 
kokonaisuutta. 

 

Kysymys 4.  Tarjouspyynnössä vaatimuksena on, että pääsuunnittelijaksi esitettävillä 
henkilöillä tulee olla infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelijan 
pätevyys.  

 

Tämä vaatimus on katusuunnittelun pääsuunnittelijalle poikkeava. 
Pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyys vaaditaan yleensä vain ”geoteknisen 



suunnittelun vastuuhenkilöltä”, jos kohde sisältää merkittäviä 
pohjanvahvistusten tai perustusten suunnittelua. Kyseessä on kuitenkin 
tarjouspyynnön mukaisesti katusuunnittelun tehtävät. Voiko 
pääsuunnittelijana olla henkilö, jolla on kokemusta pääsuunnittelijan 
tehtävistä katujen ja teiden suunnittelussa (katu- ja tiesuunnitelmia ja niiden 
rakennussuunnitelmia)? Lisäksi geosuunnittelija, jolla on infrakohteiden 
pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyys, olisi asiantuntijana 
puitesopimuksessa.  

Voiko ko. vaatimusta pääsuunnittelijan osalta muuttaa? 

 

Vastaus: 4 §:n kohta  

”Pääsuunnittelijaksi esitettävillä henkilöillä tulee olla infrakohteiden 
pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyys sekä riittävä työkokemus 
suunnittelutehtävistä” 

 -  muutetaan seuraavaksi: 

Pääsuunnittelijaksi esitettävällä henkilöllä tulee olla riittävästi kokemusta 
pääsuunnittelijan tehtävistä katujen ja teiden suunnittelussa (katu- ja 
tiesuunnitelmia ja niiden rakennussuunnitelmia).  

 

Kysymys 5. Tarjouspyynnössä vaaditaan pääsuunnittelijalta infrakohteiden 
pääsuunnittelijalta pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyyttä. Yleensä 
pohjarakenteiden suunnittelijanpätevyys on ainoastaan geosuunnittelijoilla. 
Riittääkö, jos hankkeen geosuunnittelijalla on pohjarakenteisiin liittyvä 
pätevyys? Jos riittää, niin mikä pätevyystaso vaaditaan.  

Tarjouspyynnössä on viittaus Liminkaan tehtävistä matkoista. Pitäisikö olla 
Lumijoki?  
 
Onko tarjousasiakirjojen mukana täytettävää taulukkoa, johon 
referenssitiedot täydennetään? 

 

 

Vastaus: 4 §:n kohta  

”Pääsuunnittelijaksi esitettävillä henkilöillä tulee olla infrakohteiden 
pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyys sekä riittävä työkokemus 
suunnittelutehtävistä” 

 -  muutetaan seuraavaksi: 

Pääsuunnittelijaksi esitettävällä henkilöllä tulee olla riittävästi kokemusta 
pääsuunnittelijan tehtävistä katujen ja teiden suunnittelussa (katu- ja 
tiesuunnitelmia ja niiden rakennussuunnitelmia).  



 Tarjouspyynnössä 6 § on virheellisesti mainittu Liminkaan tehtävät matkat. 
Pitää olla Lumijoki. 

 Tarjouspyynnön mukana ei ole referensseille erillistä taulukkoa, vaan tarjoaja 
voi esittää omat referenssitietonsa vapaamuotoisesti. 

 

 

 

Lumijoella 1.3.2021 Ari Korkala 


