
 
 KYSYMYKSET TARJOUSPYYNTÖÖN ” Septisäiliöiden peruskorjauksen kilpailutus 2018”  
 
 
 

1. Kuinka kirjaimellinen on 250 km etäisyys teidän toimistolta? 

VASTAUS: Tilaaja päivittää tarjouspyyntöä. Kilometrivaatimukseksi asetetaan 300 km. Matka on vielä 
perusteltu tilaajan ympäristötavoitteet sekä valvojan käynnit huomioiden. 

2. "... kuljetusten haitalliset ympäristövaikutukset on minimoitava." a) Onko kaikki samaan aikaan 
korjattavat laitteet noudettavissa samaan kuljetukseen? (=noutopaikoissa yhtä aikaa) b) Voiko laitteet 
palauttaa yhdessä kuormassa? (=samana päivänä sovittuihin vastaanottopisteisiin)  

VASTAUS: 

a) 2018: Laitteet ovat tällä hetkellä noudettavissa kahdesta sijainnista (Hirvensalo/Turku ja 
Sementtitie/Parainen).  

b) Kyllä, laitteet voi palauttaa yhdessä kuormassa mikäli kuormaan mahtuu. 

 

3. Kuuluuko lastausnostot urakkaan?  

VASTAUS: PSS ry nostaa laitteet laivalta rantaan sekä rannasta laivaan ja vastaa näistä kustannuksista. 
Laivassa on nosturi, jolla se pystyy nostamaan laitteet laivan kannelle, kunhan ne on jätetty sopivalle 
etäisyydelle laivasta (sopiva etäisyys riippuu rannasta). Urakoitsija vastaa kustannuksellaan laitteiden 
noutamisesta ja toimittamisesta rantaan sellaiselle etäisyydelle, että laivan nosturi ylettyy niihin. 

Urakoitsija voi noutaa tai toimittaa laitteita rantaan halutessaan useammissa erissä, kunhan asiasta 
sovitaan tilaajan kanssa. PSS ry ilmoittaa nouto- sekä toimitusajankohdan muutaman viikon tarkkuudella, 
jonka sisällä tarkka päivämäärä on mahdollista neuvotella yhdessä urakoitsijan kanssa. 

 

4.  ”… laitteet on viipymättä peruskorjattava ja sisältä pinnoitettava lisäsyöpymisen estämiseksi sekä 
vanhojen syöpymien täyttämiseksi.” a) Onko tarkoitus, että vanhat syöpymät täytetään polyurealla? b) 
Jos ei, mitä kriteerejä noudatetaan erikseen täytettävän syöpymän määrittelyssä? c) Hinnoitellaanko 
lisätäytöt kokonaishintaan, vai annetaanko niistä yksikköhinnat ja mikä on silloin yksikköhinnan peruste. 
d) Onko jo korjatun laitteen syöpymistä dokumentteja / valokuvia, joista syöpymien tyyppiä ja määrää 
voisi päätellä? (Jos sellaisia on tai, jos työn toteuttanut taho osallistuu tarjouskilpailuun, tarjoajien 
tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää niiden antamista kaikkien käyttöön)  

VASTAUS: 

a) Kyllä 



b) Täytetään polyurealla. Urakoitsija arvioi, edellyttääkö polyureapinnoitteen asentaminen 
primerin asentamista ennen varsinaista polyureapinnoitusta ja tarvittaessa huolehtii 
primerin asianmukaisesta asentamisesta.  

c) Kyseessä on kiinteähintainen kokonaisurakka. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 
1998) mukaisesti tilaajan lähtökohta on, että kaikki lopputulokseen pääsemiseksi tehtävät 
työt, suoritteet ja tarvittavat materiaalit ym. sisältyvät kokonaishintaan. Tilaaja ei teetä 
lisätöitä. 

Mikäli urakan aikana poikkeuksellisesti muutettaisiin urakkakohdetta sillä tavalla, että lisä- ja 
muutostöille syntyisi peruste, tilaaja pyytää lisä- ja muutostöiden yksikköhinnoista tarjouksen. 
Lisä- ja muutostöiden hintojen on oltava kohtuulliset alan yleisiin markkinahintoihin nähden. 
Lisätöiden teettämisestä on aina sovittava tilaajan kanssa etukäteen. 

d) Olemassa olevat kuvat, sekä kuntoraportti voidaan toimittaa. Raportteja nyt korjattavista 
laitteista ei ole olemassa, sillä laitteet ovat olleet käytössä ja ne on vasta nostettu maihin.  

4. Kuuluuko korjaussuunnitelman tekeminen urakkaan? (Korjaustoimenpiteet, jotka ovat tarjoajan 
vastuulla, kohta 4.)  

VASTAUS: 

Kyllä. Korjaussuunnitelma tulee esittää ennen töiden aloittamista. 

5. Uusitaanko kaikki törmäyslistat? Törmäyslistan tyyppi ja mitat? Jos uusitaan vain tarvittavilta osin, 
hankkiiko tilaaja, tai hinnoitellaanko erikseen yksikköhinnoin?  

VASTAUS: Kyllä, uusitaan. Tarkoituksena on, että reunoihin kiinnitetään puutavaraa (ns. kakkosnelonen) 
ympäriinsä, johon kiinnitetään erillistä törmäyssuojaa. 

6. Takuu -kohdassa sanotaan, että ”Tarjouksessa tulee kuitenkin olla erillisenä optiona hinnoiteltuna 5 
(viiden) vuoden takuu.”. Toisessa kappaleessa taas …” (2v. tai jos urakoitsija on tarjonnut optiota 5v.)”… 
Onko optiohinta annettava vai onko se vapaaehtoista?  
 
VASTAUS: Optiohintaa ei ole pakko antaa. 

 


