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Siirrettävän urheilumajan hankinta – kysymyksiä ja vastauksia 

 
1. Voiko toimittaja tarjota kohteen omilla suunnitelmillaan, siten että tilat ja tilakoot pysyvät 

lähes samoina? Sallitaanko esim. maksimissaan 10 % muutos kokonaispinta-alaan?  
Vastaus: Emme voi hyväksyä tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia. Urheilumaja on osa 
suurempaa kokonaisuutta, ja siksi arkkitehtonisen muotoilun on oltava juuri piirustusten 
mukainen. 
 

2. Pyydätte siirtokelpoista rakennusta; mutta arkkitehdin piirustuksen mitoitus ei ole 
siirtokelpoiselle moduulille optimaalinen; voidaanko rakennuksen muotoa muuttaa 
kapeammaksi+pidemmäksi, jotta se voitaisiin toteuttaa vähemmällä moduulimäärällä?  
Vastaus: Emme voi hyväksyä tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia. Urheilumaja on osa 
suurempaa kokonaisuutta, ja siksi arkkitehtonisen muotoilun on oltava juuri piirustusten 
mukainen. 
 

3. Voidaanko kohde tarjota aidosti siirtokelpoisena eli perustuksineen? Jolloin 
moduulin/moduulien asennus tilaajan sorepedin päälle.  
Vastaus: Talon perustuksen sisältävän tarjouksen salliminen edellyttäisi, että järjestämme 
uudelleen koko hankinnan, jossa perustus sallitaan, joten toisin sanoen vastaus on ei. 
 

4. Flyttbar? Är detta något som skillt bör tänkas på vi konstuktionsplaneringen/infästning till 
grund, el, vvs m.m svara gärna lite hur ni tänker den skall flyttas, arkitekten har ju i alla fall 
inte planerat byggnaden så att den skall byggas delbar utan större ingrepp med tanke på 
fasadbilder och planlösning.  
Vastaus: Toimittaja saa itse ehdottaa, kuinka kiinnitys perustukseen toteutetaan, mutta 
kuten tarjouspyynnössä lukee, moduuli (tai moduulit) toimitetaan valmiin perustuksen 
päälle. Yleisin tapa on asentaa kaksi alushirttä, joista toinen kiinnitetään perustukseen ja 
toinen rakennukseen. Alin vaakaverhouksen paneeli voidaan tarvittaessa asentaa 
perustukseen kiinnityksen jälkeen. 
 

5. En del av ytmaterialen framkommer ju i byggnadens tekniska egenskaper dokumentet men 
finns det rums kort? och inner/ytterdörr/fönster förteckningar där det framkommer 
modeller?  
Vastaus: Pääsuunnittelija on laatinut huoneselosteen sekä ovi- ja ikkunaluettelon, jotka 
julkaistaan kunnan verkkosivulla 23.2.2023. 
 

6. Det står material enligt innertaksplan, någon sådan finns ju inte tillgänglig vad jag sett, detta 
framgår kanske på rumskorten? Bl.a för det nersänkta taket finns inga materialval nämnda.  
Vastaus: Tämä selostetaan pääsuunnittelijan laatimassa huoneselosteessa, joka julkaistaan 
kunnan verkkosivulla 23.2.2023. 
 

7. Takbryggor och genomföringar finns inte på arkitektbilderna, är då detta något som är oklart 
och bestäms enligt den valda entreprenörens vvs planering?  
Vastaus: Alustavan suunnitelman mukaan katolle ei sijoiteta läpivientejä eikä kunnossapitoa 
edellyttäviä laitteita, minkä takia kattosillat eivät ole tarpeen.  
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8. Räckena på utetrappor och ramper, ska de faktist vara så glesa som på arkitektbilderna? 
Finns det skilld modell nr. eller detaljbild på dessa, enda som framkom var RST.  
Vastaus: Putoamiskorkeus on alle 700 mm, joten tarvitaan ainoastaan arkkitehdin 
piirustusten mukainen kaide. 
 

9. I tekniska egenskaper står "byggnaden skall vara flyttbar". Kan ni definiera flyttbar? Flyttbar i 
ett stycke?  
Vastaus: Rakennuksen ei ole välttämättä oltava yksi yhtenäinen kappale. Piirustuksen 
mukaan se voidaan jakaa kolmeen moduuliin, jotka asennetaan yhteen rakennuspaikalla. 
Rakennuksen siirtämiseksi liitoskohdat avataan. 


