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Himoksen jätehuollon kehittäminen 
 

Tämä asiakirja sisältää vastaukset lisätieto kysymyksiin, koskien Himoksen 
jätehuollon kehittämisen tarjouspyyntöä. Kysymykset tuli toimittaa tilaajalle 
25.1.2023 mennessä ja julkaistaan Jämsän kaupungin verkkosivuilla.  
 
 
Kysymys 1. 1. Uusien jätepisteiden suunnittelu 

a. Selvitys syväkeräysastioiden tarkemmasta sijoittamisesta 
b. Rakennuslupapiirustukset syväkeräysastioista 

i. asemapiirustus 
ii. julkisivuleikkaus 
iii. detaljikuvat 

 
Tuleeko yllä oleva punaisella merkityt vaiheet toteuttaa projektin hintaan sisältyen tarjoajan toimesta? 
Vai onko ns. arkkitehtiset (asemapiirustus, julkisivuleikkaus) ja rakennuslupaan viittaavat asiat tilaajan 
vastuulla perustuen vaiheen 1.a. kohdan annettuihin selvityksiin? 
 
Vastaus: Punaisella merkityt vaiheet tulee sisällyttää projektin hintaan. Kohta a:n tehdään perustuen 
Himoksen jätehuollon kehityssuunnitelmaan (tarjouspyynnön liitteenä), jossa on määritetty jäteastioille ja 
pisteille alustavat paikat. Kohdassa a suunnitellaan tarkemmat paikat ja kohdassa b pyydetään tekemään 
sen perusteella rakennuspiirustukset, joiden perusteella jätepisteet voidaan rakennuttaa.  
 
Kysymys 2. Onko Jyse-ehdot ehdottomat vai voidaanko soveltamaan KSE ehtoja? 
Vastaus: Voidaan soveltaa KSE ehtoja.  
 
Kysymys 3. Kuinka monen uuden jätepisteen suunnitteluun tulee varautua? Onko jätepisteitä useilla eri 
alueilla/paikoissa? 
Vastaus: Uusia jäteastioita on tulossa alueelle noin 11 kpl. Näistä astioista neljä tulee kokonaan uudelle 
jätepisteelle ja kuusi tulee olemassa olevalle jätepisteelle.  Jätepisteiden alustavat paikat ovat nähtävissä 
tarjouspyynnön liitteenä olevasta Himoksen matkailualueen jätehuollon nykytilanneselvityksestä ja 
kehittämissuunnitelmasta. Kartasta näkee myös alueen rajauksen. Kartat löytyvät suunnitelman liitteestä 
viisi.  
 
Kysymys 4. Mitä muita lähtötietoja on jo toimitettujen lisäksi koskien tarjouspyyntöä? Saadaanko ne 
tilaajan toimesta veloituksetta käyttöön? 
Vastaus: Lähtötietoina toimii tarjouspyynnön liite Himoksen matkailualueen jätehuollon nykytilanneselvitys 
ja kehityssuunnitelma. Tarjoukseen liittyviä selvityksiä ovat Jämsän kaupungin jätehuoltomääräykset: 
Jätehuoltomääräykset, lomakkeet ja hinnasto – Jämsän kaupunki (jamsa.fi) ja Himos Master plan 2035:  
Etusivu - Himos Master Plan 2035.  
 
Kysymys 5.Onko kohtaan 3 jo olemassa olevaa ohjeistusta ja olisiko se mahdollista saada nähtäväksi jo 
tarjouksen laatimisvaiheessa? 
Vastaus: Ei ole olemassa ohjeistusta.  

 
Kysymys 6. Millä tasolla puistoroskiksien mallit tulee esittää?  
Vastaus: Tarjoajalle tulee esitellä konsultin parhaaksi näkemät vaihtoehdot Himoksen matkailualueelle 
sopivista puistoroskiksista. Tietoihin kuuluu esim. malli ja koko, valmistaja ja ominaisuudet.  
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Kysymys 7. Pitääkö varautua esittelemään suunnitelmia paikan päällä? Jos pitää, niin kuinka moneen paikan 
päällä pidettävään palaveriin/kokoukseen pitäisi varautua?  
Vastaus: Suunnitelma tulee esitellä Himoksen jätevirtahankkeen ohjausryhmälle Jämsässä. Eli pitää 
varautua yhteen lähipalaveriin. 

 
Kysymys 8.Voidaanko suunnittelukokoukset pitää teamssillä tai osa niistä? 
Vastaus: Suunnitelmakokoukset voidaan pitää teamsillä. 

 
Kysymys 9. Milloin työstä annetaan päätös ja varsinainen työ voidaan käynnistää?  
Vastaus: Työn saa aloittaa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu.  
 
Kysymys 10. Pitääkö varautua suunnitelmien tulosteisiin? Jos pitää, millaisiin?  
Vastaus: Ei tarvitse.  
 
Kysymys 11. Hyväksytäänkö referensseiksi muitakin kuin hiihtokeskus/matkailualue kohteiden 
referenssejä?  
Vastaus: Referenssit voivat olla muuhun kuin hiihtokeskuksiin/matkailualeisiin liittyviä. Matkailualueeseen 
liittyvät referenssit osoittavat tuntemusta matkailualueen erityispiirteitten tuntemuksesta jätehuollon 
järjestämisen osalta. Referensseiksi hyväksytään jätehuollon kehittämiseen ja järjestämiseen liittyvät 
referenssit.  
 
 
Tarjous on jätettävä 1.2.2023 klo 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 
tekninen@jamsa.fi. Sähköpostin aihekenttään merkitään tunniste ”Himoksen 
jätehuollon kehittäminen”   


