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Paula Juopperi/ Kuivaniemen osakaskunta

Kiitos tarjouspyynnöstänne liittyen Kuivaniemen Pankinnokan virkistysalueen
maisemasuunnitteluun
Tarjoamme Teille työkokonaisuuden seuraavin vaihein ja aikatauluin.

Kansikuva: Maarit Satomaa
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MAISEMAN- JA YMPÄRISTÖNHOIDON SUUNNITTELU
Viitaten aiemmin Paula Juopperin/ Kuivaniemen osakaskunta kanssa käytyihin
keskusteluihin, Tarjoamme maisema- ja ympäristösuunnittelua v. 2021 seuraavin vaihein ja
aikatauluin. Työ on mahdollista tilata kokonaisuutena tai voidaan neuvotella teille parhaiten
sopiva osakokonaisuus.
Työkokonaisuus
Kuivaniemen Pankinnokan virkistysalueen maisemasuunnittelu
•
•
•
•

Maastossa tehdyt kohteiden kartoitukset ja suunnittelutyö + raportti 2 pv
Ohjauskäynti raporttiin pohjautuen 1 pv
Jätettävän puuston merkintä maastoon 1 pv
Arvio n. 600 eur/pv/ hlö + alv 24%

Aikataulu
Työ tehdään kesäkuu – syyskuu 2021 välisellä ajalla.
Toimitetaan ja raportoidaan aineisto työn tilaajalle 30.11.2021 mennessä.
Tarjoushinta
Tarjoamme työn kokonaishintaan 2 750 € (alv 0%), mistä
1)

Asiantuntijoiden työn osuus 2 400 € (alv 0%)

2)

Matkakulut 350 € (alv 0%)

Aineisto
Valmis aineisto toimitetaan tilaajalle sähköisessä muodossa ja se sisältää: suunniteltujen
alueiden toimenpiteet perusteluineen, valokuva-aineistoa, aluerajaukset
paikkatietoaineistona, toimenpidesuunnitelma.
Tarvittaessa kerromme mielellään lisätietoja asiasta.
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Työryhmä
ProAgria Oulu toimii koko Pohjois-Pohjanmaan alueella, sillä on kattava, monipuolinen
asiantuntijaverkosto ja se pystyy tarjoamaan neuvontaa, koulutusta ja asiantuntijatyötä
valuma-alueelta vesistöön.
Kalatalouden kehittämis- ja neuvontapalveluista sekä vesienomistajien edunvalvonnasta
vastaa ProAgria Oulun alla toimiva Oulun Kalatalouskeskus. ProAgria Oulun yhteydessä
toimiva Oulun Maa- ja kotitalousnaiset vastaa maaseudun kotitalous-, elintarvike-,
pienyritys- ja maisemanhoidon neuvonnasta.
Oulun kalatalouskeskus ja Oulun maa- ja kotitalousnaiset tarjoavat yhteistyössä monipuolisia
vesienhoidon neuvonta-, suunnittelu-, koulutus- ja asiantuntijapalveluita.
Noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.
Työn toteutuksesta vastaa Oulun maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat
Taru Koskinen, ympäristöasiantuntija/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset
Koskinen on Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2015 valmistunut maatalous- ja metsätieteiden
maisteri. Valmistumisestaan lähtien hän on työskennellyt täysipäiväisesti luonnon
hyvinvointivaikutuksiin keskittyvien, mm. EU:n maaseuturahaston ja Opetushallituksen
rahoittamien hankkeiden parissa. Tämän lisäksi hän on vastannut usean vuoden ajan sisä- ja
ulko-oppimisympäristöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta Liperin kunnan
varhaiskasvatuksessa.
Maarit Satomaa, maisema- ja ympäristöasiantuntija/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset
Satomaalla on 15 vuoden kokemus luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelusta. Hänen
työtehtäviinsä kuuluvat monipuolisesti mm. kulttuuriympäristön ja maisemanhoidon
edistämis-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät. Hänellä on vankka kokemus toimisesta
maaseudun eri sidosryhmien kanssa ja kylämaisemasuunnittelusta. Hän on tehnyt viljelijöille
ja yhdistyksille perinnebiotooppi- ja maisemanhoitosuunnitelmia, suunnittelusta suurin osa
on suuntaututunut merenrantalaitumille.
Satomaa on toiminut useissa EU-hankkeissa liittyen maisemanhoitoon ja luonnon
monimuotoisuuden edistämiseen (Matka Kylämaisemaan, Polku yrittäjyyteen, Polulta
toimeksi, Bionenergian edelläkävijät, YmpäristöAgro, YmpäristöAgro II, VYYHTI, VYYHTI II,
NorsuBiomassa) yhteistyössä useiden eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Viime aikoina
hän on perehtynyt vesienhoitoon ja paikkatiedon hyödyntämiseen suunnittelussa.
Tarjous on voimassa 30.6.2021 saakka.
Lisätiedot:
Maarit Satomaa, maisema- ja ympäristöasiantuntija
maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi,
puh. 040 566 7924
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