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Jämijärven rantaosayleiskaava  
 
 

Tarjous  

Kiitämme mielenkiintoisesta tarjouspyynnöstä. A-Insinöörit tarjoaa käyttöönne asiantuntemustaan ja 
osaamistaan tässä tarjouksessa täsmennetyllä tavalla. 

1 Tehtävä ja suunnittelualue 

Tehtävänä on laatia Jämijärven rantaosayleiskaavan kaavaehdotus ja hyväksymisaineistot. Ranta-
osayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä 19.6.-19.7.2018. Luonnoksesta on saatu lausunnot ja mielipi-
teet, jotka kootaan yhteen ja niihin laaditaan vastineet. 

 
Kuva 1.  Suunnittelualueen rajaus. 
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2 Työryhmämme  

Suunnitteluprojektin vaativuuden, erikoisosaamistarpeen, suunnittelutyömäärän ja aikataulun mukai-
sesti voimme tarjota hankkeeseenne osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön.  Työryhmä työskentelee 
tiiviissä yhteistyössä Jämijärven kunnan ohjausryhmän kanssa. Kaikille työryhmään nimetyille suunnit-
telijoille ja asiantuntijoille on osoitettavissa tarvittaessa varahenkilöt.  

Olemme käytettävissä myös kaavan ja sen vaatimien selvitysten laatimiseen. Oman talon sisältä löyty-
vät tekijät mm. rakennettavuus-, kaavatalous- ja kulttuuriympäristöselvityksiin. 

  

Hankkeen vastuuhenkilöinä toimivat 

 

Projektipäällikkö, pääsuunnittelija 
Sini Suontausta (SKOL 02, arkkitehti, YKS 510) 
Sini Suontaustalla on kokemusta monen tasoisista maankäytön suunnittelu-
tehtävistä aina pienistä asemakaavoista isoihin yleis- ja osayleiskaavoihin 
sekä niihin liittyvistä kehittämis- ja ideointisuunnitelmista. Suontausta on eri-
toistunut rantakaavoitukseen ja kulttuuriympäristöjen kaavoitukseen. Maan-
käytön suunnittelun työkokemusta hänellä on vuodesta 2006 alkaen ja pro-
jektipäällikön tehtävistä vuodesta 2009 alkaen. 
 

 

 

Projektipäällikön varahenkilö ja laadunvarmistaja  
Hanna Aitoaho (SKOL 02, arkkitehti, YKS 525) 
Hanna Aitoaholla on monipuolista suunnittelukokemusta kaavoituksesta ja 
maankäytöstä vuodesta 2011 alkaen, sekä laaja kokemus rakennussuunnit-
telutehtävistä hankesuunnittelusta toteutusvaiheeseen sekä uudis- että kor-
jausrakentamiseen liittyvissä hankkeissa vuodesta 2005 alkaen. 

 

 

Kaavasuunnittelija  
Jaana Virtanen (SKOL 05, rakennusarkkitehti) 
Jaana Virtanen opiskelee rakennusarkkitehtuuria Tampereen ammattikor-
keakoulussa. Jaana työskentelee tällä hetkellä nuorempana suunnittelijana 
kokeneempien suunnittelijoiden ohjauksessa. Työtehtävät ovat monipuolisia 
maankäytön suunnitteluun liittyviä hankkeita. 
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3 Alustava työohjelma ja aikataulu 

Aikataulu Työvaihe ja sen kuvaus Pidettävät tilaisuudet 
 
10/2019 
 
 

Aloitusvaihe  

Lähtötiedot 
Tilaaja toimittaa konsultille veloituksetta ja kokonaisuutena 
heti työn alkaessa alueen kaavoituksessa tarvittavan kartta-
aineiston ja muut hallussaan olevat kaavan tausta-aineistot 
käyttöoikeuksineen. Tilaaja toimittaa lähtöaineistot sähköi-
sessä muodossa. Tilaaja luovuttaa pohjakartan konsultin 
käyttöön ja vastaa pohjakartan ajantasaistamisesta. Poik-
keuksista voidaan sopia erikseen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvitta-
essa työn aikana. 

 

Suunnittelukokous 1 
Työn alussa pidetään aloitusko-
kous ja sopimuskatselmus, jossa 
käydään läpi konsulttisopimus, 
työtavat, kokousaikataulut, lähtö-
tietojen esittely ja luovutus, reu-
naehdot. 

Muut suunnittelukokoukset  
Muita suunnittelukokouksia pide-
tään tarpeen mukaan erikseen 
sovittaessa. 
 

 
11/2019- 
1/2020 

Ehdotusvaihe 
Kootaan kaavaluonnoksesta saatu palaute ja laaditaan nii-
hin vastineet. 
Palautteen perusteella tehdään tarvittavat muutokset ai-
neistoon, mm. 
- ranta-alueen ja -vyöhykkeen tarkastelut 
- mitoituslukujen tarkastaminen ja kuvaaminen selostuk-

seen, poikkeuksien perusteet 
- kartta rakentamiseen soveltumattomista rannoista ja 

vähennyskertoimista 
- uusien rakennuspaikkojen määrän tarkistus 
- rakennuslupatilanteen tarkistus 
- vapaan rannan laskelmien päivitys 
- rantasaunojen mitoitukselliset perustelut 
- RA, RM ja AM -kaavamerkintöjen ja -määräysten ra-

kennusoikeuksien tarkistus 
- luontoalueiden kaavamerkintöjen tarkistukset 
- pohjavesialueen lisääminen kaavakarttaan 
- maisema-alueiden määräysten tarkistus 
- muinaisjäännösmerkintöjen tarkistus 
- vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden lisääminen kaava-

aineistoon ja -karttaan 

Valmis kaavaehdotus toimitetaan tilaajalle tarkistettavaksi ja 
asetetaan nähtäville. 

 
Viranomaisneuvottelu 
Luonnosvaiheen palautteen ja 
vastineiden käsittely. 
 
 
Museoviranomaisten kanssa 
maastokäynti alueella 
Arvioidaan yksittäisten kohteiden 
suojeluedellytyksiä. 

2-3/2020 Kaavaehdotuksen nähtävilläolo Yleisötilaisuus 
 
4-6/2020 Hyväksymisvaihe 

Laaditaan vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palauttee-
seen 
Viimeistellään kaava-aineisto hyväksymiskäsittelyä varten. 
Hyväksytään kunnan toimielimissä asemakaavana. 
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4 Organisointi 

Suunnitelmia laatiessaan konsultti työskentelee yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa Jämijärven kunnan 
kanssa. Tilaaja asettaa kaavaprojektille ohjausryhmän. Konsultti noudattaa ohjausryhmän antamia oh-
jeita niin asiakirjojen esitystavan kuin suunnitelmien sisällönkin osalta. 

Ohjausryhmä määrittelee työlle alustavat tavoitteet ja reunaehdot. 

Kaavan laatijan (konsultin) tehtävät  

- Asemakaavan asiakirjojen ja vaikutusten arvioinnin laatiminen 
- Työohjelman mukaisten suunnitelmien ja selvitysten laatiminen 
- Osallistuu suunnitteluryhmän kokouksiin 
- Esittelee suunnitelmia neuvotteluissa ja laatii kokousmuistiot 

Tilaajan tehtävät 

- Luovuttaa korvauksetta hallussaan olevan, alueen suunnitteluun ja kaavoituksessa tar-
vittavan kartta-aineiston sekä muun kaavan tausta-aineiston käyttöoikeuksineen  

- Kokousten ja tilaisuuksien koolle kutsuminen 
- Hallinnolliset käsittelyt  
- Kaavoituksesta tiedottaminen ja kuulutusten laatiminen  
- Vuorovaikutuksen järjestäminen 
- Tilaisuuksien tarvitsemien tilojen ja tarjoilujen järjestäminen 
- Palautteen vastaanottaminen  

5 Aineistotoimitukset 

Tarjoukseen sisältyviä konsultin tuottamia asiakirjoja ovat: 

• Yhteystietolista, joka helpottaa avainhenkilöiden keskinäistä yhteydenpitoa 
• Projektipäiväkirja, johon dokumentoidaan työn kulun keskeiset vaiheet 
• Suunnittelukokousten asialistat ja muistiot 
• Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  
• Yleiskaava-asiakirjat kahdessa vaiheessa: ehdotus, hyväksyttävä kaava (kaava-

kartta, kaavamerkinnät ja määräykset ja kaavaselostus) 
• Vastineet kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen lausuntoihin, mielipiteisiin ja muistutuk-

siin 
 

Aineisto toimitetaan tilaajalle työn aikana pdf-muodossa. Työn valmistuttua aineisto luovutetaan tilaa-
jalle pdf- ja dwg -muodossa. 
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6 Tuntiveloitushinnat 

Työssä käytettävät tuntiveloitushinnat: 

 Henkilöryhmä, SKOL 01 02 03 04 05 

 Tuntihinnat euroina 
 (veroton, alv 0 %) € 115 85 75 70 55 

Laskutus 

Laskutus tapahtuu yhdessä erässä. Maksuaika on 21 vrk. 

7 Laatu ja vastuu 

Laadunvarmistus perustuu laatujärjestelmäämme, joka on ISO 9001-sertifioitu. Konsultin vastuu mää-
räytyy konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 mukaisesti. Vastuun kattamiseksi meillä 
on vastuuvakuutus Pohjola-vakuutusyhtiössä. 

8 Tarjouksen voimassaolo ja lisätiedot 

Tarjous on voimassa ja antajaansa sitova kaksi kuukautta sisäänjättöpäivästä lukien. 

Toivomme tarjouksemme soveltuvan Teille. Lisätietoja tarjouksestamme antaa tarvittaessa Sini Suon-
tausta, puh. 040 637 1234, sini.suontausta@ains.fi. 

Kunnioittavasti 
A-Insinöörit Civil Oy 
 

 
Jouni Turunen 
suunnittelujohtaja 

 
LIITTEET 1.    Henkilöesitteet 

2. Tilaajavastuu.fi-raportti 
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