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TARJOUSPYYNTÖ 
 
Millespakka Oy pyytää tarjoustanne Alajärven hyötyjäteaseman perusparannustöistä tämän 
tarjouspyyntökirjeen ja liitteenä olevan asemapiirroksen mukaisesti. Urakoitsija suorittaa kaikki 
hankkeen valmiiksi saattamiseksi tarvittavat työt ja materiaalien hankinnat urakkaan kuuluvana.  
 
Urakkaan kuuluu hyötyjäteasema-alueen pohjatyöt asfaltointia varten ja aseman laajennus. 
Hyötyjäteaseman asfaltoinnista rakennuttaja tekee erillisen hankinnan. Asfaltointiurakkaan kuuluu 
pohjan viimeistely (tasaus ja jyräys).  
 
Urakkatarjousten pyytäjänä toimii Millespakka Oy, jonka kanssa laaditaan myös urakkasopimus. 
Tarjouksessa tulee antaa kiinteä kokonaishinta suunnitelman mukaisista töistä ja hankinnoista 
täysin valmiiksi ja viimeistelyiksi tehtynä. 
 
URAKKAN KUULUVAT TYÖT JA HANKINNAT PÄÄPIIRTEITTÄIN: 
 
-  aidan siirto ja lisäaitaus asemapiirroksen mukaisesti nykyisellä aitamalilla 
-  nykyisen asfalttialueen ja siirretyn aidan välisen alueen massanvaihto Kuopiontien puolella 
-  uusi portti aitaan Kuopiontien puolelle, vähintään 9 m leveänä liukuporttina. 
-  eritasorampin loiventaminen ja pidentäminen noin 5 metriä länsisivulla ja siihen tarvittava    
   pohjatyö ennen asfaltointia 
-  syväkeräyssäiliön poisto ja toimitus rakennuttajan (Kyyjärventie 1054) varastoon 
-  katurummun jatkaminen Kuopiontien liittymässä valopylvääseen asti. Katurummun halkaisija  
  on 300 mm ja tarvittava mursketäyttö 
- länsi/eteläkulmassa olevan luiskan täyttö murskeella rakennuksen seinälinjaan 
- piha-alueen muotoilu siten, että pintavedet voidaan johtaa hallin suunnasta  
  pääportin vieressä olevaan avo-ojaan. Edellyttää pohjan leikkausta ja osittain lisätäyttöä,   
  katso pintavaaitustiedot asemapiirroksesta.   



- massan vaihdot asfaltin alle tehdään käyttäen suodatinkangasta ja kalliomursketta 0-35 m, 
  murskekerroksen paksuus 50 cm tiivistettynä. 
- hallin oven edestä 2 metriä, asfaltin pois leikkaus 
- sähkökaapelin kaivuu ja peitto hallin ovelta lastaussillan seinustalle, rakennuttaja hankkii  
   kaapelin 
- kaikki muut tarvittavat työt ja loppusiivous. Ylijäämämaat ja materiaalit voidaan toimittaa 
  ilman vastaanottomaksua Millespakan jätekeskukseen, ellei urakoitsija halua   
  toimittaa niitä omaan kohteeseensa.  
- urakoitsijan tulee selvittää massamenekit kohteessa paikan päällä 
 
Tilaaja ilmoittaa, että urakoitsijan tarjous voidaan hylätä mikäli: 
 

1. Tilaajavastuutodistukset eivät ole kunnossa 
Mikäli tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi –palvelun Luotettava Kumppani –ohjelmaan tai 
vastaavaan, tulee tarjoajan liittää tarjoukseensa Luotettava Kumppani –raportti. Jos 
tarjoaja ei ole liittynyt Luotettava Kumppani -raportointiin tarjoukseen on liitettävä 
sitoumus tilaajavastuulain mukaisten seuraavien selvitysten /todistusten  
- selvitys siitä, että urakoitsija on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen 

ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen 
arvonlisäverollisten rekisteriin 

- kaupparekisteriote  
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa 

koskeva maksusuunnitelma on tehty   
- todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat 
maksusopimukset on tehty  

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista   
- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta   
- selvitys työntekijöiden työterveyshuollon järjestämisestä   

 
Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tarjouksen antajan on toimitettava 
tilaajalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset /todistukset, ennen urakkasopimuksen 
allekirjoittamista.  

 
2.   Kaikki tarjoukset voidaan hylätä, mikäli tilaaja katsoo tarjoushinnat kohtuuttomiksi. 
 
3.  Tarjous voidaan myös hylätä, ellei se ole tarjouspyynnön mukainen ja se sisältää ehtoja. 

 
Työn toteutusaika on 20.7.2020-31.8. 2020 välisenä aikana. Työn tarkempi toteutusajankohta 
sovitaan erikseen urakkasopimusvaiheessa. 
 
Urakka maksetaan, kun työ on valmis ja vastaanotettu, mikäli urakoitsija haluaa laskuttaa urakasta 
välieriä, tulee urakoitsijan asettaa YSE:n mukainen rakennusaikainen vakuus. Takuuaika on työn 
vastaanotosta 2 vuotta, takuuaikaista vakuutta ei vaadita. 
 
 



Tarjous yllä mainituista töistä ja hankinnoista tulee jättää sähköpostitse osoitteeseen 
toimisto@millespakka.fi, otsikolla ”Millespakka Oy:n Alajärven hyötyjäteaseman 
perusparannustyö” viimeistään 10.7.2020.  Tarjouskilpailun tulokset ja urakoitsijan valinta 
ilmoitetaan tarjoajille sähköpostitse. Tarjouspyynnön mukaisista ja muutoin hyväksytyistä 
tarjouksista valitaan kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Työssä tulee käyttää SFS standardin 
mukaisia tarvikkeita ja materiaaleja. 
 
Tarjoukset tulee olla voimassa 1 kuukausi tarjousten jätön jälkeen, allekirjoittamattomia tarjouksia 
ei käsitellä, mikäli tarjouksessa on ehtoja tai tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä ja se ei ole laadittu 
tarjouspyynnön ja asemapiirustuksen mukaisesti tarjous voidaan hylätä. 
 
Lisätietoja hankkeesta antaa:  Ira Kekarainen   044-284 4183 
   Kari Toivola   045-127 4448 
 
Rakennuttaja esittelee kohdetta paikan päällä 3.7.2020 klo 14.00, tarjouksen jättäjien tulisi olla 
paikalla. Urakoitsijalla on mahdollisuus tutustua hankkeen olosuhteisiin maastossa ottamalla 
yhteyttä tässä tarjouspyyntökirjeessä mainittuhan henkilöihin. 
 
Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa on puutteita tai epäselvyyksiä, niistä on ilmoitettava 7 pv ennen 
tarjousten jättämisajankohtaa, jotta tilaaja ehtii vastata kaikille laskijoille esitettyjen kysymysten 
vastaukset. 
 
Tilaaja huomauttaa, että sopimus hankinnasta syntyy vasta silloin, kun jonkin tarjoajan kanssa on 
hankinnasta laadittu ja allekirjoitettu sopimus. Urakkasopimus hankinnasta laaditaan RT 
rakennusurakka lomakkeella sen jälkeen, kun hankintapäätös on saavuttanut lainvoimaisuuden. 
Urakoitsija voi aloittaa työt kohteessa ennen urakan lainvoimaisuuden saavuttamista omalla 
riskillä. 
 
 
Millespakka Oy 
Ira Kekarainen 
toimitusjohtaja 
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