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TARJOUSPYYNTÖ PAINEVIEMÄRIJOHDON RAKENTAMISESTA VÄSTERHANKMOON, vaihe 3 
  
Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia seuraavasti:  
  
Hankintayksikkö    
Mustasaaren kunta  
Yhdyskuntarakentaminen/Vesihuoltolaitos  
Teollisuustie 6 A, 65610 Mustasaari    
Yhteyshenkilö ja lisätietoja: Vesihuoltopäällikkö Andreas Granholm, 050 69 615, sähköposti  
andreas.granholm@mustasaari.fi  
  
Hankintamenettely   

Rajoitettu menettely.  
  
Hankinnan kohde    
Kunnan viemäriverkon rakentaminen Västerhankmoon aloitettiin vuonna 2020, ja rakentaminen on jaettu 
useisiin osaprojekteihin vuosina 2020–2023. Tämä tarjouspyyntö koskee kolmatta ja viimeistä 
osaprojektia, jonka laajuus käy ilmi liitteenä olevasta kartasta ja alla olevasta erittelystä ”Tarjouksen 
sisältö”. Osuuden arvioitu kokonaispituus on noin 1550m.  
 
Johtoverkko rakennetaan suurimmaksi osaksi niin kutsuttuna paineviemärijohtona. Tarjouspyyntöön 
sisältyy linjapumppaamon hankkiminen ja asennus. Kiinteistöt liitetään paineviemäriin kiinteistökohtaisten 
pumppaamoiden kautta. Kiinteistökohtaisten pumppaamoiden hankkimisesta ja toimittamisesta 
kiinteistöille vastaa vesihuoltolaitos. 
Kiinteistökohtaisten pumppaamojen asennus kuuluu kiinteistöjen omistajille, eikä sitä siten huomioida 
tarjoushinnassa. 
 
 
Tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset    
Tarjoajalla on oltava kokemusta vastaavista töistä ja tekniset valmiudet hankkeen toteuttamiseen. 
Tarjouksessa on oltava selvitys siitä, miten hanke toteutetaan.  
Valitun toimittajan tulee ennen sopimuksen tekemistä jättää selvitys siitä, että yritys on merkitty 
ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, sekä toimittaa 
kaupparekisteriote ja todistus verojen ja lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta. 
Tilaajavastuulaki edellyttää myös selvitystä siitä, miten työterveyshuolto on järjestetty ja mitä 
työehtosopimuksia työhön sovelletaan.    
Otteet ja todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Tarjoajalla tulee olla voimassa 
oleva vastuuvakuutus.  
Hankkeen työnjohtajan on osattava kommunikoida asiakkaiden kanssa ruotsiksi ja suomeksi. 
  
Tarjouksen sisältö    
Tarjoaja perehtyy hankkeeseen ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoaja voi ottaa yhteyttä vesihuoltolaitoksen 
työnjohtajaan Johanna Santamäki ja sopia maastonäytöstä.  
 
Urakka on suunniteltu toteutettavan käytettävissä olevin talousarviovaroin. Työn alustava aikataulu on 
1.9.–31.11.2022.  
 
Tarjoushinta ilmoitetaan euroina (alv 0 %). 
Lisäksi annetaan yksikköhinta kivien räjäyttämisestä > 2,0 m³ktr ja kallion räjäyttämisestä euro/m³ktr. 
Edellä mainittuja hintoja käytetään mahdollisessa hyvityksessä tai veloituksessa, jos tarjouspyynnössä 
arvioidut määrät poikkeavat toteutuneesta. Tarjoushintaan sisällytetään kivet, joiden koko on alle 2 m³ktr. 
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Tarjoukseen on sisällyttävä:  
   
- Kuvaus yrityksestä ja hankkeeseen osallistuvasta hanketiimistä. Kaikilla hankkeeseen osallistuvilla on 

oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti, vesityökortti ja tieturva 1 -kortti.  
- Työhön osallistuvat aliurakoitsijat tulee nimetä tarjouksessa; aliurakoitsijoita koskevat samat 

kelpoisuusvaatimukset kuin pääurakoitsijaa. 
- Hankkeessa koko hankeajan mukana olevan lapiomiehen kustannusten on sisällyttävä hintaan. 
- Urakoitsijan on osallistuttava johtolinjauksen merkitsemisen yhteydessä tehtäviin maasto- ja 

kiinteistökäynteihin.  
- Tarjoukseen on sisällyttävä oheisen kartan mukaisen paineviemärijohdon asennus. 
- Asennus käsittää kaivuun, paineviemäriputket, viemärijohdon asennuksen, kaikki kytkentätyöt ja 

kaivannon täyttämisen.  
- Urakoitsijan on vältettävä aiheuttamasta vahinkoa viljelysmaille. Mahdolliset vahingot on korjattava 

ennen vuoden 2023 viljelyskauden aloitusta ja ennallistamisesta aiheutuvien kustannusten on 
sisällyttävä tarjoukseen. 

- Koneiden siirtokustannusten on sisällyttävä hintaan. 
- Urakkaan sisältyy 20 m3 kivien räjäytys ja 10 m3 kallion räjäytys, ja ainekset on kuljetettava 

maankaatopaikkaan noin 10 kilometrin päähän Sepänkylän Lintuvuorelle. Urakkahintaan on 
sisällyttävä myös kivimassojen tasoitus maankaatopaikalla.  

- Y-kappaleen asennus tonttijätevesiviemärin pääviemäriin liittämistä varten ja kaivutyö kiinteistön 
liittämisjohtoja varten.  

- Jokainen tonttijohto varustetaan sulkuventtiilillä, ja sulkuventtiilin jälkeinen viemärijohto varustetaan 
sulkutulpalla ja jätetään näkyviin. 

- Ainekset (murske) pihateiden ennallistamiseen. 
- Tilaaja hankkii kaikki sulkuventtiilit, sulkutulpat ja Y-kappaleet ja urakoitsija hakee ne varastosta 

Sepänkylästä.  
- Viemäriverkon loppupiirustukset ja koeponnistuspöytäkirjat luovutetaan ennen 

käyttöönottoa/vastaanottoa. 
- Urakoitsijan tulee hankkia kaapelikartat ja tilata tarvittaessa kaapelinäyttö. Vesijohtokartat saa 

tilaajalta. 
- Jos räjäytystöitä on tehtävä, valitun urakoitsijan on toimitettava räjäytyssuunnitelma hyväksyttäväksi 

hyvissä ajoin. 
- Urakkaan sisältyy yhden linjapumppaamon hankinta ja asennus. Asennukseen kuuluu kaivuu, 

murskeen täyttö betonipohjalaatan alle, betonilaatan hankinta ja asennus, pumppaamon asennus 
betonilaatalle, viemärijohtojen liittäminen, pumppaamoa ympäröivän maa-alueen täyttäminen, 
puhelintolpan (11 metriä) kuljetus ja asennus antennia varten, sähkötolpan ja sähköaseman välisen 
kaapelin suojaputket. Tilaaja hankkii puhelintolpan ja se noudetaan kunnan varastosta. 

- Rakennuttaja hankkii pumppaamon viereen sijoitettavan vesipostin ja sulkuventtiilin, mutta niiden 
asennus ja kytkeminen sisältyvät urakkaan. Vesijohtojen asennuspaikka käy ilmi 
suunnitteluasiakirjoista. 

- Rakennuttaja tilaa pumppaamoihin sähköliittymän. Sähkömittarin tilaus, sähköverkkoon liittyminen, 
sähkönsyötön kytkentä pumppaamon sähkökeskukseen ja dokumentoitu käyttöönottotarkastus 
sisältyvät urakkaan, ja niiden tulee siten sisältyä tarjoukseen (edellyttää yhteistyötä laillistetun 
sähköurakoitsijan kanssa). 
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Rakennuttajan hankinnat/velvoitteet, jotka eivät sisälly tarjoukseen:  
 

- Maankäyttölupa maanomistajalta. 
- Vesihuoltolaitoksen työnjohtaja koordinoi kiinteistönomistajien kanssa kiinteistön viemärin kytkemisen 

viemäriverkkoon. 
- Kivien poistaminen ja kalkitseminen, kun kaivualue on ennallistettu. 
- 11-metrisen tolpan hankinta. 
- Vesipostin ja linjapumppaamon sulkuventtiilin hankinta.  
- Kaikki viemärijohdon sulkuventtiilit, sulkutulpat ja Y-kappaleet. 
- Kiinteistökohtaiset pumppaamot. 
- Puiden hakkuu johtokäytävän alueelta. 
 
Kaikki muu piirustuksista ja asiakirjoista ilmenevä, jota ei ole erikseen mainittu rakennuttajalle kuuluvaksi 
hankinnaksi/tehtäväksi, sisältyy urakkaan! 
 
Tarjous laaditaan ruotsiksi tai suomeksi.  
  
Valintaperusteet ja arviointikriteerit    
Tarjoajalla on oltava riittävät taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset toimeksiannon 
suorittamiseen. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous edellyttäen, että tarjous 
täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.  
  
Tarjouksen voimassaolo  
Tarjouksen on oltava voimassa 31.08.2022 asti.  
  
Tarjouksen jättäminen    
Tarjoukset otetaan ainoastaan vastaan sähköpostitse, osoitteeseen vesihuoltolaitos@mustasaari.fi.  
  
Tarjoukseen merkintä ”Viemärijohto Västerhankmo, vaihe 3”.   
Tarjousten on oltava Mustasaaren kunnassa viimeistään 7.7.2022 klo 12.00. 
  
Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei huomioida.  
  
Tarjoukset on laadittava sellaiseen muotoon, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Tarjoaja esittää 
henkilötiedot ja liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot erillisellä liitteellä, johon tarjoaja merkitsee ”Ei 
julkinen”.  
  
Kyselyt    
Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi lähetetään sähköpostitse osoitteeseen 
vesihuoltolaitos@mustasaari.fi. Puhelintiedusteluihin ei vastata. Kysymysten tulee olla perillä viimeistään 
23.6.2022 klo 16.00. Vastaukset julkaistaan 28.6.2022 klo 15 kunnan verkkosivuilla kohdassa 
Ajankohtaista.  
  
 
Hankintapäätös  
Hankintapäätöksen tekee Mustasaaren kunnan tekninen johtaja.   
Julkisessa hankinnassa hinnat tulevat julkisiksi asianosaisille, kun hankintapäätös on tehty. Yleisesti 
julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintasopimus on tehty.    
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.  
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Mustasaaren kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.  
Kunta ei korvaa kuluja, joita tarjouksen laatimisesta mahdollisesti aiheutuu.  
Mikäli tarjoaja haluaa selvitys- ja havainnemateriaalin palautettavaksi, tarjoajan on mainittava siitä 
tarjouksessa.  
  
  
Sopimus  
Sopimus syntyy, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen.  
  
Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut) / muita yleisiä 
alakohtaisia sopimusehtoja.  
  
Sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä:  

1) hankintasopimus  
2) tarjouspyyntö liitteineen  
3) tarjous mahdollisine liitteineen  
4) julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut / YSE 1998).  

 
(Sopimuksessa on ilmoitettava, mitä lakia sopimukseen sovelletaan ja mikä instanssi käsittelee 
erimielisyydet.)  
  


