
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IRTOKALUSTEHANKINNAN TARJOUSPYYNNÖN LISÄKIRJE NRO 2. 
 
Tämä lisäkirje täydentää tarjouspyyntöaineistoa sekä lisäkirjettä nro 1. 
 
 
 
 
Tarjoajien kysymyksiä: 
 
 

- Osio 1, oppilaspöytä: Hyväksytäänkö oppilaspöytä säätövälillä 56-79 cm?  
- VASTAUS: Hyväksytään. 

 
 

- Osio 2 pöydät: Hyväksytään pöytiin myös 22mm kannen paksuus, mikäli 
tuotteet täyttävät tarjouspyynnössä vaaditut ominaisuudet julkisen käytön 
kestävyyden sekä pitkäikäisyyden osalta. 
Tarjouspyynnössä mainituista kansimateriaaleista kalustelevy käsittää 
myös laminaatin, eli se hyväksytään. 

 
 

- Osio 2: pyöreä pöytä plk. Määrityksissä halkaisija 150cm ja jalustana 
trumpettijalka. Kannen koko on liian suuri trumpettijalalle, mikä saattaa aiheuttaa 
kaatumisriskin käytössä. Voimme siis varmastikin tarjota vakiomallistomme 
halkaisijaltaan 120cm olevan pöydän, joka täyttää turvallisuusvaatimukset ja on 
julkitilakäyttöön soveltuva? 

- VASTAUS: 120cm halkaisijaltaan olevaa pöytää ei hyväksytä, koska tilassa 
on tarve 150 cm pöydälle. Pöydän jalka voi olla myös laippajalka ja kansi 
voi olla kaksiosainen. Pöydän jalkaratkaisun täytyy kuitenkin olla sellainen, 
että jalat eivät ole pöydän ulkoreunalla. 
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- Osio 3: Metallijakkara. Kokonaan metallia oleva tuote on erittäin painava ja siksi 
ehkä hieman haastava oppilaskäytössä. Onko siis mahdollista tarjota kestävä 
jakkara, jonka istuinosa on laminaattia? 

- VASTAUS: Jakkarat tulevat kuumakäsittelytilaan ja siksi hyväksytään 
ainoastaan metallijakkarat.  

 
 

- Osio 2, Oppilaspöytä pienluokka, kannen koko 100x50cm. Voiko kannen koko 
olla 100x60cm?  

- VASTAUS: Näiden pöytien kannen kokoa ei voi kasvattaa. 
 
 

- Osio 2, Luentopöytä: Voiko kannen koko olla joko 120x60cm tai 120x40cm? Olisi 
valmistajan vakiokoko.  

- VASTAUS: Hyväksytään 120x60 cm, mutta ei 120x40cm kokoa. 
 
  

- Osio 2, Pyöreä pöytä opehuone: Voiko korkeus olla valmistajan vakio korkeus, eli 
110cm? Voiko kannen halkaisija olla 85cm, joka on valmistajan vakio? 

- VASTAUS: Kannen halkaisijassa +/-5cm voidaan hyväksyä, mutta 110cm 
korkeutta ei hyväksytä. 
 
  

- Osio 2, Pyöreä pöytä opehuone: Voiko halkaisija olla valmistajan vakio 70cm? 
- VASTAUS: Hyväksytään. 

 
 

- Osio 2, Pyöreä pöytä, opehuone: Määrityksessä kannen halkaisija 90cm. Voiko 
kannen halkaisija olla 85cm (valmistajan vakio)? 

- VASTAUS: Hyväksytään. 
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- Osio 3: Sohvamoduulit opehuone. Sohvakokonaisuudelle on määritetty 
maksimipituus 360cm (6x60cm sohvamoduuliyksikköä). Määritystä vastaavan 
tuotteemme leveys 65cm, joten on varmastikin mahdollista tarjota näitä yksiköitä 
tähän kohtaan 5kpl, jolloin maksimimitta ei ylity, mutta tarvittava toiminnallisuus 
saadaan täytettyä? 

- VASTAUS: Sohvakokonaisuuksien maksimipituutta ei voi ylittää, mutta 
sohvat voivat olla tuota lyhyempiä, kunhan istumapaikkoja tulee 
tarjouspyynnössä haluttu määrä. 
Alla luonnostelmaa halutusta kokonaisuudesta, jossa hahmoteltu kaikki 
opehuoneeseen tarkoitetut sohvamoduulikokonaisuudet. 
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