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Tarjouspyyntö  

 
Tarjouspyyntö selvityksestä: Uusiutuvan energiantuotannon ja siihen kytkeytyvän vihreän vetytalouden 
mahdollisuudet ja maankäytön reunaehdot Pohjois-Pohjanmaalla 
 
Tilattava työ on osa Energiamurros ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi Pohjois-Pohjanmaalla 
(EMMI) -hanketta, joka koostuu kahdesta eri työpaketista. Tilattava työ on EMMI-hankkeen työpaketti 
nro 1. EMMI-hanke tuottaa tietoa käynnissä olevalle Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmasto-
vaihemaakuntakaavalle. 
 
Hankintamuoto 

Hankinta alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon. Tarjouspyyntö lähetetään suoraan 
palveluntarjoajille AFRY Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy, FCG Finnish Consulting 
Group, Gaia Consulting Oy, sekä tarjouspyyntö julkaistaan Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivujen 
ilmoitustaululla.  
 
1. Tarjouspyynnön sisältö 

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää tarjoustanne selvityksestä: Uusiutuvan energiantuotannon ja siihen 
kytkeytyvän vihreän vetytalouden mahdollisuudet ja maankäytön reunaehdot Pohjois-Pohjanmaalla. 
 
Selvitys koostuu I. yleisen tason tarkastelusta ja II. yksityiskohtaisemmasta kohdetason tarkastelusta, 
johon tarkasteltavat kohteet valitaan kyselyn tulosten perusteella. 
 
Selvityksen I. osioon kuuluvat toimintaympäristön nykytila, potentiaali ja kehittämisen mahdollisuudet 
alueella. Selvityksessä ajanmukaiset EU:n ja Suomen kansalliset tavoitteet vihreän vetytalouden 
edistämiseksi tuodaan maakunnan tasolle. Selvityksessä kootaan uusinta tietoa ja kuullaan toimijoiden 
(kunnat, yritykset, tki) näkemyksiä.  
 

Vetytalouden arvoketjuun tässä selvityksessä kuuluvat uusiutuvan energian tuotanto, sähköntuotanto, 
vedyntuotanto, vedyn varastointi ja siirto, sekä vedyn ja prosessin sivutuotteiden mahdolliset 
jatkojalostuskohteet. Vihreän vedyn teknillistaloudellisten seikkojen lisäksi hankkeessa selvitetään 
tuotantoon liittyviä reunaehtoja (maankäyttö, turvallisuusnäkökohdat) Pohjois-Pohjanmaalla.  

 
Kuntien tavoitteet ja suunnitelmat uusiutuvan energiantuotannon kehittämisestä, ja mahdollisesti siihen 
kytkeytyvän vihreän vedyn tuotannon mahdollisuuksista alueellaan kartoitetaan kyselyllä, joka laaditaan 
yhteistyössä tilaajan kanssa. Kyselyn perusteella yksityiskohtaisempaan skenaariotarkasteluun valitaan 
potentiaalisimpia vihreän vedyn tuotantoalueita 5–7 kappaletta. Tarkempi tarkastelu on selvityksen II. 
osio.  

 
Tarkasteltavia uusiutuvan energian muotoja voivat olla esimerkiksi 

1. Tuulivoima (erityisesti energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa tv3-merkinnät, joissa 
sähkönsiirto on haasteena. Näistä alueista on saatavilla aluetta kuvaavat kohdekortit);  
2. Aurinkovoima (esimerkiksi turvetuotannosta poistuvat alueet); 
3. Biomassat, kuten metsäenergia.  
 

Selvitystyön aikana palveluntarjoaja järjestää vähintään 2 kappaletta sidosryhmätilaisuuksia ja hyödyntää 
erilaisia sähköisiä vuorovaikutustyökaluja. Sidosryhmätilaisuuksiin osallistuu myös tilaaja. 
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2. Vastuut ja tiedottaminen 

Tilaajan puolelta työn ohjaamisesta vastaavat nimetyt yhteyshenkilöt, ja työlle perustetaan 
sparrausryhmä, joka koostuu keskeisistä sidosryhmistä. Palveluntarjoaja osallistuu ja esittelee työn 
etenemistä sparrausryhmän kokouksissa, joita järjestetään 3–4 kappaletta työn aikana.  
Vastuu tiedottamisesta on tilaajalla. Työ on osa Pohjois-Pohjanmaan liiton Energiamurros ja maankäytön 
ilmastovaikutusten arviointi Pohjois-Pohjanmaalla (EMMI) -hanketta. Työn tuloksia hyödynnetään 
Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan taustaselvityksenä. 

3. Aikataulu 

Tilattava työ voidaan aloittaa palvelutarjoajan kanssa tehdyn kirjallisen sopimuksen jälkeen. 
Tarjouspyynnön mukaiset selvitykset ja lopputulokset on oltava valmiina 28.2.2023 mennessä.  

4. Lopputuotos 

Tilaajalle toimitetaan työn luovutuksen yhteydessä valmis taitettu selvitys (pdf ja word -muodossa) sekä 
selvitykseen perustuva esittelyaineisto (power point, pdf -muodossa).  

5. Tarjous 

Sisältö 

Tarjouksen vähimmäisvaatimukset: 
 

- Tarjouksessa on esitettävä aikataulutettu työohjelma, jossa kuvataan riittävän tarkasti asiantuntijan 
ehdotus tarjouspyynnön kohteena olevien tehtävien toteuttamiseksi.  

- Työohjelmaan on sisällytettävä arvio kunkin työvaiheen toimenpiteistä, sisällön laajuudesta ja 
kustannuksista perustuen asiantuntijan tuntilaskutushintoihin (Eur/h).  

- Lisäksi tarjouksesta on käytävä ilmi vähintään seuraavat asiat:  
 

1. vastuuhenkilö referensseineen,  
2. muu työhön käytettävä henkilöstö referensseineen, 
3. kokonaishinta veloitusperusteineen, 
4. mahdollisten lisätöiden tuntilaskutushinnat (Eur/h), ja 
5. yrityksen perustiedot ja -valmiudet tarjouksessa esitettyjen tehtävien toteuttamiseksi ohjeellisen 

aikataulun puitteissa. 
 

Kustannusarvio 

Tarjouksen kokonaishinnan tulee sisältää kaikki kulut ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Erillisiä 
kuluveloituksia ei hyväksytä. Hinta ei saa ylittää 40 160,00 €.  
 

Tarjoukseen liitettävät selvitykset 

Tarjoajan on toimitettava pyydettäessä veroviraston todistus maksetuista veroista ja 
sosiaaliturvamaksuista sekä työeläkekassan/eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista 
eläkevakuutusmaksuista. 
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6. Toteuttajan valinta 

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinta-laatusuhteen perusteella. 
Valintaperusteena olevia hinta- ja laatutekijöitä painotetaan seuraavasti: Kokonaishinta 20 prosenttia, 
työohjelman laatu 40 prosenttia ja henkilöstö ja referenssit 40 prosenttia. 
 

6.1.  Kokonaishinta (20 pistettä) 
 
Hinta pisteytetään siten, että halvimman hinnan esittänyt saa 20 pistettä, ja seuraavat kaavalla: halvin 
tarjous / vertailtava tarjous x 20. 
 

6.2.  Työohjelman laatu (40 pistettä) 
 
Työohjelman laatu arvioidaan tarjouksessa ilmoitetun työohjelmasuunnitelman ja aikataulun perusteella. 
 
Laatu pisteytetään seuraavasti: 

- menetelmät 20 p 
- aikataulu työvaiheittain 10 p 
- vastuut ja resursointi 10 p 

 
Parhaaksi arvioitu tarjous saa täydet pisteet (max.40 pistettä), muita arvioidaan suhteessa parhaaseen 
tarjoukseen. 
 

6.3.  Henkilöstö ja referenssit (40 pistettä) 
 
Henkilöstö ja referenssit arvioidaan tarjouksessa ilmoitettujen tietojen perusteella. 
 
Henkilöstö ja referenssit pisteytetään seuraavasti: 

  vastuuhenkilön kokemus ja pätevyys kilpailutettavaan hankintaan rinnastettavista tehtävistä 20 p 
  muun työhön käytettävän henkilöstön määrä ja osaaminen 20 p 

 
Parhaaksi arvioitu tarjous saa täydet pisteet (max. 40 pistettä), muita tarjouksia arvioidaan suhteessa 
parhaaseen tarjoukseen. 
 
Alihankinta on sallittu.  
 
Tarjousta ei hyväksytä, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen tai se on saapunut tarjoajasta johtuvasta 
syystä määräajan päättymisen jälkeen. Tilaaja varaa myös oikeuden hylätä kokonaiskustannuksiltaan liian 
kalliin sekä työmäärään ja vaativuuteen nähden selvästi liian alhaisen tarjouksen. Lisäksi tilaaja varaa 
mahdollisuuden hylätä perustellusta syystä kaikki saapuneet tarjoukset. Samoin varataan oikeus pyytää 
lisäselvityksiä ennen päätöksentekoa. 
 

7. Tarjouksen toimittaminen ja ehdot 
 

Tarjous on toimitettava pe 12.8.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi. 
Otsikkokenttään merkintä ’TARJOUS: EMMI-hankkeen selvitysraportti’ 
 
Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 30.9.2022 saakka. 
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8. Lisätiedot  
 
Mahdolliset lisäkysymykset on toimitettava pe 17.6.2022 mennessä osoitteeseen kirjaamo@pohjois-
pohjanmaa.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan ’Lisätiedot/EMMI-hankkeen selvitys’. Kysymykset 
vastauksineen julkaistaan viimeistään ti 21.6.2022 klo 15.00 Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivujen 
ilmoitustaululla.  
 
POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 
 
 
 
Pauli Harju 
Maakuntajohtaja 
 

 

LIITE 1. Taustamuistio  
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