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Suunnistuksen MM-kilpailut 2025 maastokartoitus ja karttasihteerityöt 

 

1. Yleistä 

Suomen Suunnistusliitto ry (myöhemmin Asiakas) pyytää tarjousta 
maastokartoituksesta ja karttasihteerityöstä vuonna 2025 Kuopiossa järjestettäviin 
suunnistuksen MM-kilpailuihin liittyen tämän tarjouspyynnön mukaisesti.  

Tapahtumakokonaisuus (jäljempänä MM-tapahtumat) sisältää suunnistuksen MM-
kilpailun 2025 ja aiempien vuosien esikilpailut (2023–2024) sekä yleisökilpailut 
vuonna 2025 (Fin5-suunnistusviikko). Yhteisenä nimenä kaikille karttatöille käytetään 
jäljempänä nimitystä MM2025-kartoitus. 

Tarjoajaa pyydetään huomioimaan, että MM-tapahtuman käytännön järjestäjä on 
Kuopion Suunnistajat ry (myöhemmin KuoSu). KuoSu on Asiakkaan nimeämä 
käytännön asioiden yhteystyötaho Toimittajan suuntaan Toimittajan valitsemisen 
jälkeen. 

Asiakas hakee toimittajaa (myöhemmin Toimittaja), joka kykenee tarjoamaan 
tarjouspyynnön mukaiset palvelut. Korkeatasoisen kartoituksen laadun ohella 
tärkeää on toimittajan yhteistyökykyisyys ja joustavuus. Pidämme tärkeänä, että 
Toimittajalla on kokemusta suunnistuskartoituksesta ja karttasihteerin töistä. 

Koko kartoitusprojektin ajan on tiivis yhteistyö MM2025-tapahtuman ratamestareiden 
ja valvojien kanssa. Asiakas määrittelee tarvittavat yhteyshenkilöt ja Asiakkaan 
projektijohtajan. Kartoitusteknisissä asioissa yhteyshenkilönä on Suomen 
Suunnistusliiton karttavalvoja Pasi Jokelainen (pasi.jokelainen@mapline.fi), joka 
toimii MM2025-kartoituksen karttojen valvojana ja teknisenä tukihenkilönä. 

Alkuperäisen maastokartoituksen lisäksi kartoittajat ovat mukana tapahtuman 
loppuun saakka kartta- ja ratateknisissä tehtävissä tilaajan määrittämässä ja 
myöhemmin sovittavassa laajuudessa. Kartoittajien on huomioitava muussa 
ajankäytössään, että he ovat kisajärjestäjien käytettävissä ratamestarityön 
avustamisessa ja karttojen tulostamis- ja painatusasioissa (karttasihteerityöt). 

Tarjoukset pyydetään toimittamaan suomen kielellä. Toimittajaa pyydetään 
huomioimaan, että hankinta- ja toimitusprosessi edellyttää sujuvaa ja virheetöntä 
kommunikointia. Asiakas edellyttää, että kaikki kommunikaatio ja dokumentaatio on 
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suomeksi. Toimittajalla tulee olla myös riittävä englannin kielen taito kommunikointiin 
muun muassa MM2025-tapahtumien kansainvälisten valvojien kanssa.  

Asiakas pidättää itsellään oikeuden hankkia tai olla hankkimatta kokonaan tai osittain 
tarjouspyynnössä kuvattu hankinnan kohde tietyltä toimittajalta tähän 
tarjouspyyntöön toimitettujen tarjousten perusteella. Tarjouksen laatimisesta ja 
mahdollisiin sopimusneuvotteluihin osallistumisesta ei makseta korvausta. 

 

2. Hankinnan kohde 

Hankinnan tavoitteena on saada MM2025-tapahtumille laadukkaat kartat. MM2025-
kartoitus sisältää ensikartoitusta noin 40 km² ja ajantasaistuksia noin 20 km². 
Asiakas ei sitoudu esitettyihin volyymiarvioihin. MM2025-kartoituksen kartoilta 
edellytetään parasta mahdollista laatua. 

Käytettävien tiedostopohjien sekä ohjelmistojen tulee olla Asiakkaan ja KuoSu:n 
hyväksymiä.  

Toimittajaa pyydetään huomioimaan, että kartoitettava kokonaisuus vaihtelee 
kohtuullisista vaativiin savolaisiin maastotyyppeihin (esim. Jukola 2014). 

Tarkennettu työaikataulu sovitaan Toimittajan kanssa erikseen. Tällöin huomioidaan 
työn aloittaminen, pohja-aineistot, maastokartoitus, työn viimeistely ja 
ratamestareiden yhteistyö. 

Käytetään Asiakkaan jakamia tai Asiakkaan hyväksymiä OCAD-tiedostoja. 

Toimittajan tekemien MM-2025- kartoituksen karttojen tulee olla MM2025-
tapahtumien tapahtuma-aikana vaadittavien kansainvälisten kuvausohjeiden 
mukaisia. Tarjouksen jättöhetkellä voimassa olevat kuvausohjeet ovat: 

-Suunnistuskartta ISOM2017-2 

-Sprinttisuunnistuskartta ISSprOM2019 

Karttojen sijaintitarkkuus täytyy kartoittaa sellaiseksi, että myös myöhempi karttojen 
ylläpito on mahdollista gps-laitteiden ja uusien laserkeilausaineistojen perusteella. 
Sijaintitarkkoja kohteita ovat esimerkiksi kaikki kulku-urat, ojat ja pistemäiset kohteet. 
Koordinaattijärjestelmä sovitaan Asiakkaan kanssa. 
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3. Hankintamenettely 

Hankinnan valmisteluvaiheessa on Asiakas tehnyt toimittajakartoituksen. 
Kartoituksen perusteella todettiin, että markkinoilla on useita Toimittajia, joilla on 
mahdollisuus tarjota tarjouspyynnön mukainen työ. 

Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely, jossa tähän 
tarjouspyyntöön keskiviikkoon 30.6.2021 klo 16 mennessä toimitettujen tarjousten 
perusteella valitaan enintään kolme Toimittajaa neuvotteluprosessiin, jonka 
perusteella mahdollinen lopullinen valinta tehdään. Mikäli kelvollisia tarjouksia 
saadaan vain yhdeltä Toimittajalta, käydään neuvotteluprosessi tällöin kyseisen 
toimittajan kanssa 

Neuvottelut toteutetaan heinäkuun aikana. Tämän jälkeen Asiakas pyytää 
toimittamaan lopulliset tarkennetut tarjoukset ja tekee mahdollisen päätöksen 
hankinnasta. Toimittajaksi valitaan tarjoajan kelpoisuusehdot täyttävä Toimittaja, 
joka saa tarjousten arviointikriteerien mukaisessa pisteytyksessä suurimman 
pistemäärän. Ensimmäiselle kierrokselle valitaan enintään kolme eniten pisteitä 
saanutta Toimittajaa (maksimi 100 pistettä). Lopullinen valinta tehdään 
neuvotteluprosessin seurauksena laadittuun tarkennettuun tarjouspyyntöön 
määräaikaan mennessä annettujen tarkennettujen tarjousten ja niiden pohjalta 
tehtävän pisteytyksen perusteella eniten pisteitä saanut Toimittaja. 

Asiakas tekee Toimittajan kanssa sopimuksen Toimittajan mahdollisen valitsemisen 
jälkeen. 

Toimittajakartoituksen perusteella tarjouspyyntö kohdennetaan ensisijaisesti 
kartoituksessa tunnistetuille toimittajille. Tämän lisäksi hankintailmoitus julkistetaan 
Hilma-palvelussa, jolloin kartoituksessa tunnistamattomilla tarjoajilla on mahdollisuus 
osallistua tarjouskilpailuun. Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse 
viimeistään 30.6.2021 klo 16.00 osoitteeseen petteri.palmi@suunnistusliitto.fi. 

 

4. Tarjoajan kelpoisuus 

Kelpoisuutta arvioidaan Toimittajan aikaisemmissa töissä osoitetulla ammattitaidolla, 
maastotyypin tuntemuksella, kokemuksella suunnistuksen suurtapahtumien 
kartoitusprojekteista ja ratamestarityöstä sekä Toimittajan kokonaisosaamisella 
kaikissa työvaiheissa (pohja-aineisto, maastokartoitus, karttasihteerityöt, 
painatusasiat).  

mailto:petteri.palmi@suunnistusliitto.fi
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Toimittajaksi valitaan yksi yritys tai yritysten yhteenliittymä. Tarjouksessa on 
kerrottava, mitkä yritykset ja ketkä henkilöt osallistuvat tarjouksessa mainittuun 
yhteenliittymään. 

Lähtökohtaisesti Asiakas pidättää itsellään oikeuden valita tarjousten arviointiin 
ainoastaan seuraavassa kuvatut kelpoisuusehdot täyttävät Toimittajat. 

4.1 Henkilöresurssivaatimukset 

Henkilöresursseiksi edellytetään vähintään kahta henkilöä (mieluiten 3–4 henkilöä). 
Henkilöresursseilla varmistetaan mahdollinen varahenkilöiden saatavuus ja nopea 
toiminta tietyissä loppuvaiheen viimeistelytöissä sekä laatuseikat (sisäinen 
ristiintarkistus). 

Toimittajan on nimettävä Asiakkaan asiakkuudesta vastaavat henkilöt. Tarjoajan 
tulee toimittaa kaikkien henkilöresurssiin kuuluvien henkilöiden enintään yhden A4:n 
mittaiset CV:t tarjouksen liitteenä. 

Toimittajalla on oltava kokemusta ja ammattitaitoa tulostus- ja painatusasioista sekä 
karttajulkaisujen tekemisestä (lay-out / painotekniikat). Karttasihteerityössä tarvitaan 
kokemusta ja näkemystä ratapiirrosten tekemisestä ja ratapiirrosten viimeistelystä 
ratamestarin tukiohjelmilla. 

 
4.2 Taloudelliset vaatimukset  
 

Tarjoajan tulee olla huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja 
eläkevakuutusmaksujen maksamisesta, ja tämän on erikseen pyydettäessä 
toimitettava veroviranomaisen antama todistus maksetuista veroista ja 
sosiaaliturvamaksuista sekä työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus 
eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. 
Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.  
 

4.3 Aiemmat työkokemusvaatimukset 

Tarjoukseen pyydetään vapaamuotoinen selvitys omasta ammattitaidosta ja 
aiemmista vastaavista projekteista. Erityinen painoarvo on MM-tasoisten ja 
vastaavien suurtapahtumien aikaisemmilla työnäytteillä. Valinnassa arvostetaan 
paikallisen maastotyypin tuntemusta. 
Tarjoajan tulee toimittaa vähintään yksi työnäyte (kartta sähköisessä muodossa) 
tarjoajan henkilöresurssiin kuuluvan henkilön tekemästä suunnistuksen MM-kilpailun, 
suunnistuksen EM-kilpailun, suunnistuksen maailmancupin tai Jukolan viestin 
kartasta tarjouksen liitteenä. 
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5. Tarjousten ja Toimittajan valinta 

Määräaikaan mennessä toimitetuista tarjouksista valitaan arviointiin ja pisteytykseen 
Toimittajat, jotka täyttävät kohdassa 4 mainitut kelpoisuusehdot. Arvioinnin 
tavoitteena on tunnistaa Asiakkaan näkökulmasta kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous ja Toimittaja. 

Tarjouksia ja Toimittajia arvioidaan seuraavilla kokonaistaloudellisuuden kriteereillä 
(enimmäispisteet suluissa): 

● toimituksen hinta (30 pistettä) 
● toimittajan ammattitaito (40 pistettä)  
● kokemus suunnistuksen suurtapahtumien karttasihteerin työstä, 

kartoitusprojekteista ja ratamestarityöstä (30 pistettä) 
 

6. Tarjous ja määräajat  

 
Tarjous pyydetään jäsentelemään seuraavasti:  
1)  Toimittajan yhteystiedot ja yhteyshenkilö. 
 
2) Mikäli tarjouksen jättää yritysten yhteenliittymä, on kerrottava, mitkä yritykset ja 

ketkä henkilöt osallistuvat tarjouksessa mainittuun yhteenliittymään. 
 
3)  Lyhyt kuvaus Toimittajan taloudellisista edellytyksistä. Yritysten yhteenliittymän 

tapauksessa kaikkien yhteenliittymän yritysten osalta. 
   
4) Toimittajan organisaation vastuuhenkilöt ja heidän roolinsa  
 (liitteenä vastuuhenkilöiden lyhyet CV:t, joista selviää mm. oma ammattitaito ja 
aiemmat työskentelyt vastaavissa projekteista). 
 
5) Asiakkaalle tarjottavan ratkaisun kuvaus sisältäen ainakin  

● Pinta-alakohtaiset hinnat ensikartoituksesta ja aiempien karttojen 
ajantasaistuksesta (€/km2, alv 0 %) 

● Hintatieto tuntilaskutukselle (karttojen loppuvaiheiden muutokset ja 
karttasihteerityöt) (€/h, alv 0 %) 

● toimitus- ja maksuehdot 
 
Tarjoukseen ei tule sisällyttää majoituskustannuksia. Majoituskustannusten jaosta 
sovitaan Asiakkaan ja Toimittajan välisissä neuvotteluissa heinäkuussa 2021. 
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Tarjouksen liitteenä on toimitettava vähintään seuraavat dokumentit: 

• Henkilöresurssiin kuuluvien henkilöiden enintään yhden A4:n mittaiset CV:t. 
• Vähintään yksi työnäyte (kartta sähköisessä muodossa) tarjoajan 

henkilöresurssiin kuuluvan henkilön tekemästä suunnistuksen MM-kilpailun, 
suunnistuksen EM-kilpailun, suunnistuksen maailmancupin tai Jukolan viestin 
kartasta. 

 
Tarjousten määräaika on 30.6.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse liitteineen 
osoitteeseen petteri.palmi@suunnistusliitto.fi. 

Tarjouspyyntöön kohdistuvat tiedustelut ja kysymykset pyydetään esittämään 
7.6.2021 mennessä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Vastaukset 
kysymyksiin toimitetaan 14.6.2021 kaikille kysymyksen jättäneille sähköpostilla. 
Kysymykset ja vastaukset julkaistaan myös tarjouspyynnön Facebook-sivulla. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Suunnistuksen-MM-kilpailujen-2025-kartoituksen-tarjouspyynt%C3%B6-108612871389689

