
TARJOUSPYYNTÖ

Kuortaneen Kunto ry:n suunnistusjaosto (jäljempänä seura) pyytää teiltä (jäljempänä 
kartoittaja) tarjoustanne suunnistuskartan ja pyöräsuunnistuskartan valmistamisesta.

KARTAN ENSIKÄYTTÖTAPAHTUMA
Kartan ensikäyttötapahtuma on pyöräsuunnistuksen MM-kilpailut 2021.

KARTOITETTAVA MAASTO
Kartoitettava maasto sijaitsee Kuortaneella keskustasta pohjoiseen. Maastot on 
rajattu oheiseen peruskarttaan. 
Alue 1 Porraslampi. Maaston pinta-ala on 10,8 km2. Alue on kartoitettu viimeksi 1983,
kartta liitteenä. Alueen 1 maastopinta-alaan sisältyy käytöstä osittain poistunut ja 
poistuva soranottoalue 1,3 km2. 
Alue 2 Kuortaneen urheiluopisto 6,6 km2, kartta liitteenä. Aluetta on päivitetty 
vuosittain lähinnä metsänhoitotöiden osalta. 
Alueet ovat länsi-itä suunnassa loivaa nousevaa rinnemaastoa, maasto ei ole 
pienipiirteistä. Puolet maastosta on tasaista metsämaastoa. Alueella on 
yksityismetsiä ja metsänhoidollinen tila on monipuolinen.  Kulkukelpoisuus vaihtelee 
alueilla soranottoalueesta kangasmaan kautta normaaliin metsämaahan, jossa vähän
avokallioita. Kivikoita ei ole, eikä myöskään isoja suopursualueita. 
Pinta-aloista ei ole vähennetty alueella olevan järven, eikä peltojen pinta-alaa.

KARTTAVAATIMUKSET
Kartat tehdään siten, että ne on sidottu maastokoordinaatteihin.
Suunnistuskartan laadinnassa on jo huomioitava kartan konvertointi 
pyöräsuunnistuskartaksi esim. siten, että suunnistuskartan yhdellä ajopolkusymbolilla
on neljä eri pyöräsuunnistussymbolia,”tie nopeasti ajettava”, ”tie melko nopeasti 
ajettava”, ”tie hitaasti ajettava”, ”tie vaikeasti ajetttava”. 

AIKATAULU
Alueelta 1 maaston osalta valmiin OCAD-karttatiedoston tulee olla valmis ja seuran 
käyttöön luovutettavissa keväällä 2020. Ensisijaisesti tarvitsemme silloin 
pyöräsuunnistuskarttaa MM-kilpailujen ratamestarille ratojen suunnittelua varten. 
Alueelta 2 maaston osalta valmiin OCAD-karttatiedoston tulee olla valmis ja seuran 
käyttöön luovutettavissa pyöräsuunnistukseen kesällä 2020. 
Ulkoasuineen valmiit lopulliset OCAD-tiedostot suunnistukseen ja 
pyöräsuunnistukseen molemmilta alueilta tulee olla valmiina keväällä 2021. 

HINNOITTELUN ERITTELY
Pyydämme kartoittajalta kokonaishintaa ja maastotyöstä hintaa €/km2 molempien 
alueiden kartoittamisesta arvonlisäveroineen.
Tarjouksessa tulee kuitenkin ilmetä seuraavat kustannustekijät eriteltyinä:
Pohja-aineisto:
Seura pyytää kartoittajaa tekemään esityksen käytettävästä pohja-aineistosta 
hintoineen.
Kartan ulkoasu:
Kartoittaja laatii todennäköisesti kartan ulkoasun. Pyydämme kuitenkin tarjouksessa 
erittelemään ulkoasun laatimisen hinnan, mikäli seura päättää laatia itse kartan 
ulkoasun.
Majoitus:
Seura voi tarvittaessa yrittää järjestää majoituksen Kuortaneen urheiluopistolta 
veloituksetta, tai alennettuun hintaan. Pyydämme tarjouksessa erittelemään 
majoituksen osuuden kartoitushinnasta.
Maastotarkistukset 2021: 
Pyydämme tarjouksessa erittelemään vuoden 2021 maastotarkistusten osuuden 
kartoitushinnasta.



Tarjous lähetetään sähköpostina osoitteeseen sippoas@gmail.com. Tarjouksen tulee
olla perillä viimeistään 6.3.2019. Seura tekee päätöksen huhtikuussa 2019 ja 
ilmoittaa siitä kaikille tarjouksen jättäneille. Kartoituspäätös riippuu seuran osalta 
rahoituksen järjestymisestä. Rahoituspäätös saadaan todennäköisesti 03/2019.

Seuran karttavastaava ja yhteyshenkilö on Asko Sippola, 
Alajärventie 98, 63150 Ruona, 0404161667, sippoas@gmail.com
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