
   

 

 

 

TARJOUSPYYNTÖKIRJE 16.2.2021 

 

Elävien merilohien ja -taimenten pyydystys ja ylisiirto Iijoella vuonna 2021 

 

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää tarjoustanne elävien merilohien ja -taimenten pyydystämisestä ja 

ylisiirrosta Iijoella vuonna 2021. Hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa. Tarjouspyyntö 

lähetetään Pohjois-Pohjanmaan liiton valitsemille palveluntuottajille sekä julkaistaan liiton 

verkkosivuilla, osoitteessa www.pohjois-pohjanmaa.fi. Tarjoajan tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, 

johon hankintayksikkö voi lähettää hankintaa koskevat päätökset ja muut mahdolliset 

tarjousmenettelyn aikaiset ilmoitukset sekä lausunto- ja selvityspyynnöt. 

 

Tarjouskilpailu on ehdollinen: Hankinta toteutetaan, mikäli Iijoen kalatalousalue on saanut 

lainvoimaisen ylisiirtoluvan 15.5.2021 mennessä. Lisäksi hankinta toteutetaan vain, mikäli tilaaja 

(Pohjois-Pohjanmaan liitto) katsoo ylisiirtoluvassa asetettavat lupaehdot kohtuullisiksi toimenpiteen 

kustannusvaikutusten kannalta. Ks. myös kohta ”Tarjousten hylkääminen”.  

 

Lopullinen kustannustaso määräytyy työstä aiheutuvien kiinteiden kustannusten, toteutuneiden 

ylisiirrettyjen kalamäärien sekä Ruokavirastoon toimitettujen kalamäärien perusteella. 

 

Tehtävän määrittely 

 

Elävien, hyväkuntoisten lisääntymisikäisten merilohien ja -taimenien (enintään 250 kalaa, arvio:200 

kalaa ylisiirtoihin, 50 kalaa näytekaloiksi) hankkiminen kalastajien avulla Iijoen alaosalta ja 

terminaalialueelta vuonna 2021 touko–syyskuun aikana siten, että naaraiden määrä on hieman 

suurempi kuin koiraiden. Tavoitteena on aloittaa ylisiirrot mahdollisimman aikaisin toukokuussa. 

Syksyllä voidaan tarvittaessa pyytää pienempiä kaloja ylisiirrettäväksi, jos kalojen enimmäismäärä 

jää vajaaksi, eikä tälle ole muita esteitä. Ylisiirroissa on noudatettava ylisiirtoluvan (Iijoen 

kalatalousalue on jättänyt lupahakemuksen) ehtoja. 

 

Tehtävään kuuluu kalojen toimittamisesta sopiminen kalastajien kanssa ja kalastajien veneissään 

tarvitsemien elävien kalojen kuljetussäiliöiden, happipullojen ja säiliöiden hapetukseen liittyvien 

tarvikkeiden järjestäminen kalastajille. Ranta-Kestilään emokala-altaisiin elävänä ja hyväkuntoisena 

toimitetuista kaloista käytetään tarjouslaskennassa kalastajille maksettavana hintana kesäkuun 2021 

loppuun asti 15 €/kg ja sen jälkeen 10 €/kg. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Kalastajien 

ylisiirrettäväksi toimittamista elävistä kaloista on pidettävä kirjaa (kalastajan nimi, pvm, kalan 

paino, kalalaji, sukupuoli). 

 

Tehtävään kuuluu näytekalojen toimittaminen Ruokaviraston kalatautitutkimuksiin ylisiirtoluvassa 

määritellyllä tavalla. Näytekaloista on laadittava erillinen luettelo. Näistä kaloista käytetään 

tarjouslaskennassa kalastajille maksettavana hintana kesäkuun 2021 loppuun asti 12 €/kg ja sen 

jälkeen 7 €/kg. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjouslaskennassa oletetaan, että näytekaloiksi 

toimitetaan yksi (1) kala kutakin neljää (4) ylisiirrettyä kalaa kohden. 

 

Kalojen välivarastointi on Iin Ranta-Kestilän emokala-allasalueella. Tehtävään kuuluu 

vuokrasopimuksen neuvotteleminen ja tekeminen Ranta-Kestilän kala-allasalueesta Etelä- ja 

Pohjois-Iin jakokuntien kanssa, allasalueen päivystys sekä ylisiirrettävien kalojen vastaanotto, hoito 

ja hoitopäiväkirjan pito. Tehtävään kuuluu myös eläinlääkärin tarkastuskäyntien järjestäminen 

Ranta-Kestilän allasalueelle ennen kalojen lastaamista kuljetusauton säiliöihin. 



   

 

 

Tehtävään kuuluu kalojen kuljettaminen ammattitaitoisesti asianmukaisella elävien kalojen 

kuljetuskalustolla Iijoen keskijuoksulla, Pudasjärven kaupungin ja Taivalkosken kunnan alueella, 

oleville vapautuspaikoille. Arvioidut vapautuspaikat ovat Kipinän Vuormankosken yläosa, Livojoen 

Vääräkoski, Kynkään lanssi, Kurenkoski, Kellolampi, Tipparinne ja Jurmu (Liite 1). Edellä 

mainittujen vapautuspaikkojen lisäksi meritaimenia voidaan erikseen sovittaessa ylisiirtää Iijoen 

alajuoksulla Oulun kaupungin alueella sijaitsevaan Martimojokeen. Kalakuljetuksista on pidettävä 

päiväkirjaa (esim. istutuspöytäkirjalomake: pvm, kalan paino, kalalaji, sukupuoli, vapautuspaikka, 

kuljettaja, vastaanottaja). 

 

Yhteydenpito ja ilmoitukset kalakuljetuksista vuonna 2021: 

 

o Iijoen kalatalousalueelle (henkilöiden nimet ja puhelinnumerot annetaan ennen töiden 

aloittamista) 

 

o kalat vastaanottavien kalastus-/osakaskuntien edustajille (nimet ja puhelinnumerot 

annetaan ennen töiden aloittamista) 

 

o Metsähallituksen ja muille kalastuksenvalvojille (nimet ja puhelinnumerot annetaan 

ennen töiden aloittamista) 

 

o Pohjois-Pohjanmaan liiton eli tilaajan edustajalle 

 

 

Tehtävään valittavan tekijän/organisaation tulee tarvittaessa hankkia viranomaisen lupa kalastaa 

kalastuslaista ja -asetuksesta poiketen Raasakan voimalaitoksen alapuolisella lähialueella (joki, 

jokisuu, merialue). Myös em. luvan tarpeen selvittäminen kuuluu tehtävään valittavan 

tekijän/organisaation vastuulle.  

  

Noudatettavat yleiset sopimusehdot 

 

Yleiset konsulttisopimusehdot, KSE 2013 

 

Toimitusaika ja -tapa 

 

Työ tulee voida aloittaa toukokuussa heti, kun kalaa alkaa tulla, ylisiirtolupa on myönnetty ja 

tilaajan ja toimittajan välinen sopimus on allekirjoitettu. Ylisiirron loppuraportti, listaus Ranta-

Kestilään ja Ruokavirastoon toimitetuista kaloista sekä ylisiirron kuljetus- ja vapautuspäiväkirjat 

tulee luovuttaa Pohjois-Pohjanmaan liitolle viimeistään 12.11.2021. 

 

Vähimmäisvaatimukset 

 

Tarjouksen tekijän tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset: 

 

A. Ehdokas on kotipaikkakunnassaan merkitty ammatti- ja elinkeinorekisteriin 

(kaupparekisteriote tai yhdistysrekisteriote). 

 



   

 

B. Ehdokkaan ja tarjouksessa esitettyjen alihankkijoiden tulee olla maksanut 

lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset 

eläkemaksut ja tulee olla merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja 

arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Hankintayksikkö pidättää kuitenkin itsellään 

oikeuden hyväksyä ehdokas, jonka maksamattomien verojen ja maksujen määrä on 

kokonaisuutena tarkastellen vähäinen tai joka on tehnyt veroja tai maksuja tai molempia 

koskevan maksusopimuksen ja noudattanut sitä. 

 

C. Ehdokkaalla on oltava osoittaa viimeisten kuuden (6) vuoden ajalta vähintään kaksi 

(2) elävien kalojen käsittelyyn, kuljettamiseen ja istuttamiseen liittyvää toimeksiantoa. 

Selvitys toimeksiannoista/referensseistä tulee toimittaa osana tarjousta. 

 

Tarjousten hylkääminen 

 

Pohjois-Pohjanmaan liitto pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista 

tarjouksista. Lisäksi tilaajalla on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tai puutteelliset 

tarjoukset. Pyydettyjen asiakirjojen, todistusten ja selvitysten toimittamatta jättäminen johtaa 

tarjouksen hylkäämiseen.  

 

Myöhästyneitä tarjouksia ei avata. Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjoushinnan ollessa 

poikkeuksellisen alhainen tilaaja pyytää tarjoajalta kirjallisen selvityksen hinnoittelun perusteista 

ennen tarjouksen mahdollista hylkäämistä. Tilaaja ilmoittaa hylkäämisestä ensi tilassa tarjouksen 

tekijälle. 

 

Tarjoushintojen ilmoittaminen 

 

Tarjoushinnat ilmoitetaan käyttäen erillistä tarjouslomaketta (Liite 2). 

Tehtävästä maksetaan kiinteiden kustannusten mukainen kiinteä kokonaishinta (A) ja ylisiirrettyjen 

elävien kalojen määrään kytkeytynyt hinta kutakin ylisiirrettyä kalakiloa kohden (B) sekä 

Ruokavirastolle (Elektroniikkatie 5, Oulu) kalatautitutkimuksiin toimitettujen kuolleiden kalojen 

määrään kytkeytynyt hinta kutakin toimitettua kalakiloa kohden (C). Lomakkeella ilmoitetaan 

kolme hintatietoa (A, B ja C). 

 

A. Tarjous kalojen määrästä riippumattomasta kiinteästä kokonaishinnasta. 

Tämä kiinteä kokonaishinta sisältää mm. vuokrat, palkat sekä toiminnan organisoinnista ja 

kalojen säilytyksestä Ranta-Kestilän allasalueella syntyvät kustannukset. 

 

B. Tarjous hinnasta kutakin ylisiirrettyä ja vapautettua kalakiloa kohden. 

Tämä hinta muodostuu mm. kalastajille maksettavasta korvauksesta, ylisiirron 

kuljetuskustannuksista ja mahdollisista eläinlääkärintarkastuksista. Ylisiirrettävien kalojen 

arvioitu keskikoko on 6 kg. 

   

C. Tarjous hinnasta kutakin Ruokavirastolle kalatautitutkimuksiin toimitettavaa kalakiloa 

kohden. 

Tämä hinta muodostuu mm. kalastajille maksettavasta korvauksesta, 

kuljetuskustannuksista ja Ruokaviraston kalatautitutkimusten hinnasta. Näytekalojen 

arvioitu keskikoko on 6 kg. 



   

 

 

Tehtävän suorittajan valinta 

 

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus halvimman hinnan perusteella. 

Hintavertailussa käytettävä vertailuhinta lasketaan seuraavalla tavalla: kiinteistä kustannuksista 

muodostuva hinta (tarjoushinta A) + 100 ylisiirretyn 6 kg:n kalan yhteishinta (lasketaan 

tarjoushinnan B perusteella) + 25 Ruokavirastoon toimitetun 6 kg:n kalan yhteishinta (lasketaan 

tarjoushinnan C perusteella). 

 

Sopimuksen solmiminen 

 

Tilaajan tekemä hankintapäätös ei merkitse vielä sopimussuhteen syntymistä. Tilaajaa sitova 

sopimus syntyy vasta varsinaisen tilaussopimusasiakirjan allekirjoittamisella. Ennen sopimuksen 

allekirjoittamista pidetään edullisimman tarjouksen tekijän kanssa sopimuskatselmus, jossa käydään 

läpi tarjoukseen liittyvät tehtävät, sisällöllinen aineisto ja muut sopimuksen solmimisen 

edellyttämät asiat mm. kalojen ylisiirtoluvan sisältö. 

 

Lisätiedot 

 

Tarjouksen antaja voi esittää tehtäväksi tai tilaaja voi tarvittaessa lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja 

koskevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Suullisesti annetut selvitykset ja ilmoitukset eivät 

sido tilaajaa, eivätkä tarjouksen antajaa. Vain kirjallisena annetut lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. 

Lisäksi tarjouksen antajan on ilmoitettava tarjouksessaan Pohjois-Pohjanmaan liiton sähköpostitse 

lähettämien lisätietojen vastaanottamisesta. Kaikki lisätietopyynnöt tulee toimittaa sähköpostilla 

viimeistään 23.2.2021 klo 12:00, kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi. Tarjoajan tulee ilmoittaa 

sähköpostiosoite, johon hankintayksikkö voi lähettää hankintaa koskevat päätökset ja muut 

mahdolliset tarjousmenettelyn aikaiset ilmoitukset sekä lausunto- ja selvityspyynnöt. 

Lisätiedot toimitetaan viimeistään 26.2.2021. 

 

Tarjouksen jättäminen 

 

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.6.2021 saakka. Tarjous vaadittuine todistuksineen ja 

selvityksineen tulee jättää sähköpostitse Pohjois-Pohjanmaan liiton kirjaamoon 

(kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi) 4.3.2021 klo 12:00 mennessä. Sähköpostin aiheeksi on 

merkittävä hankinnan tunnus ’IIJOEN YLISIIRTO 2021’.  

  

Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti 

julkisia. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien 

sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, on tarjouksessa erikseen mainittava, mikä osa siinä ei 

ole julkista. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan 

tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. 

 

 

Liite 1 Arvioidut vapautuspaikat 

Liite 2 Tarjouslomake 
 


