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TARJOUSPYYNTÖ ALUSTAVIN TIEDOIN VÄLIAIKAISTEN OPETUS- JA 
KEITTIÖTILOJEN VUOKRAAMISESTA 
 
Tarjouspyyntöä tarkennetaan viikolla 43 kunnan internetsivuille: https://ilmajoki.fi/ 
etusivun alavalikkoon: Tarjouspyynnöt 
 

1. Hankinnan kohde, toimitussisältö ja tekniset ominaisuudet 
 
Nykyinen Västilän koulun toiminta siirtyy kokonaisuudessaan väistöön ja 
väliaikaiset opetus- ja keittiö/ruokailutilat tarvitaan Västilän koulun ja myös 
osittain Koskenkorvan koulun tarpeisiin. 
 
Väistötilat sijoitetaan joko Koskenkorvan koulun yhteyteen tai Västilän koulun 
yhteyteen. Tarjouspyynnön liitteenä ovat alustavat havainnekuvat tarvittavista 
väistötiloista ilman keittiö- ja ruokalatiloja. 
 
Sijoittumisvaihtoehdot ja tilat: 
 
1. Koskenkorvan koulun yhteyteen (Opintie 1, 61330 Koskenkorva) 

 
Väistötiloihin sijoittuu Västilän koulun n. 70 oppilasta kuuteen eri luokkatilaan 
ja optiona: Koskenkorvan koulun n. 30 oppilasta kolmeen eri luokkatilaan.  
 
Ruokailua varten tilojen yhteyteen sijoittuu ruokalatila, johon ruoka tuodaan 
Koskenkorvan koulun valmistuskeittiöstä. 

 
2. Västilän koulun yhteyteen (Hyövältintie 4, 61330 Koskenkorva) ja optiona 

Koskenkorvan koulun yhteyteen (Opintie 1, 61330 Koskenkorva) 
 
Väistötiloihin sijoittuu Västilän koulun n. 70 oppilasta kuuteen eri luokkatilaan. 
 
Optiona: Koskenkorvan koulun yhteyteen kolme luokkatilaa, joihin sijoittuu n. 
30 oppilasta. Ruokailua varten tilojen yhteyteen sijoittuu ruokalatila, johon 
ruoka tuodaan Koskenkorvan koulun valmistuskeittiöstä. 
 
Tiloille haetaan tilapäinen rakennuslupa enintään viiden vuoden ajaksi. 
Tilaaja laatii tarvittavat asemapiirrokset, toimittaja laatii pohja, leikkaus- ja 
julkisivupiirustukset. 

 

https://ilmajoki.fi/
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Tilojen tekniset ja toiminnalliset vaatimukset: 
 
Luokissa LTO-ilmanvaihto.  
Käytävä/eteistila, josta pääsy luokkiin. Yhden sisäänkäynnin ja kulkuväylien on 
sovelluttava liikuntarajoitteisille, min. 1kpl inva-wc + wc-tiloja min. 2kpl kunkin 
luokan läheisyydessä. Pienryhmätila/luokka ja varastotiloja min yhteensä 2kpl. 
 
Lämmitysvaihtoehdot: VE 1: Kaukolämpö tai VE 2: suora sähkölämmitys ja 
rakennuksen energiatehokkuusluokan vaatimuksena on luokka C. 
 

 
2. Hankintamenettely, laadittava sopimus ja optiot 

 
Hankinta toteutetaan hankintalain mukaisella avoimella menettelyllä ja 
hankinnasta laaditaan tilavuokrasopimus vähintään kevätlukukauden 2023 
loppuun saakka, jonka jälkeen mahdollisuus 1 +1 optiovuosiin. 
 

3. Tarjousasiakirjojen julkisuus ja luottamuksellisuus  
 
Tarjoajan tulee ilmoittaa mahdolliset liike- ja ammattisalaisuudet perusteluineen 
erillisellä liitteellä ja hankintayksikkö arvioi perustelun hyväksyttävyyden. 
 

4. Toimitus- ja sopimusehdot sekä toimitusaika 
 

Toimitusehto on tilat pystytettynä valmiiseen käyttökuntoon seuraavin ehdoin: 
 

- Tilaaja suorittaa maanrakennustyöt perustuksen alapintaan toimittajan 
perustustapaohjeiden mukaisesti ja hankkii lämpö, sähkö- vesi ja viemäriliitokset.  

 
- Toimitukseen sisältyy kiintokalusteet ja -varusteet, tilaaja hankkii irtokalusteet 

Valmistuskeittiölaitteet sisältyvät toimitukseen. 
 

- Tiloille haetaan rakennuslupa tilapäiseen käyttöön tilaajan toimesta, lopullinen 
suunnitelma ja asemointi tontilla tarkistetaan yhdessä toimittajan kanssa. 
Toimittaja vastaa vuokratilojen rakennusluvan edellytysten täyttämisestä. 

 
- Vaihtoehtoiset toimitusajat: 

Vaihtoehto A: Tilat valmiina käyttöönotettavaksi 4.1.2021 
Vaihtoehto B: Tilat valmiina käyttöönotettavaksi 1.3.2021 
Purku ja poiskuljetus viimeistään 3kk kuluessa sopimuksen päättymisestä 
 
Noudatettavat sopimusehdot:  
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 ja vuokrausehtojen osalta 
noudatetaan toimittajan käyttämiä yleisiä sopimusehtoja edellyttäen, että ne eivät 
ole ristiriidassa tämän tarjouspyynnön, sen liitteiden tai rakennusalan yleisten 
sopimusehtojen YSE 1998 kanssa. 
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5. Tarjouksen muoto, sisältövaatimukset ja voimassaoloaika 

 
Toiminnallisuuden ja arkkitehtuurin arviointia varten tulee toimittaa pohjapiirros ja 
leikkauspiirros pdf-muotoisena eri sähköpostissa. Tarjouksen tulee olla voimassa 
2 kuukautta. 
 
Tarjoajan vapaamuotoinen tarjous annetaan tämän tarjouspyynnön ja eri 
toimitusaikavaihtoehtojen mukaisin vuokrahinnoin €/kk, Pystytys, kuljetus ja 
purkukustannukset tulee tarjota erikseen ja niitä ei sisällytetä vuokrahintoihin. 
 
Toimitusaika huomioidaan tarjousvertailussa ja tarjoaja voi antaa tarjouksen 
kunkin toimitusajan mukaisesta vaihtoehdosta erikseen. 
 
Hinnoittelu:  
Vaihtoehto Koskenkorvan koulun yhteyteen: 
- Pysytyshinta 
- Kuljetushinta 
- Purkuhinta sisältäen poiskuljetuksen 
- Vuokra €/kk 
 
Vaihtoehto Västilän koulun yhteyteen ja osittain Koskenkorvan koulun yhteyteen: 
- Pysytyshinta 
- Kuljetushinta 
- Purkuhinta sisältäen poiskuljetuksen 
- Vuokra €/kk 

 
 

6. Tarjousten vertailu- ja toimittajan valintaperusteet 
 

Tarjoajan tulee esittää tarjouksessa ja liitteissä valintaperusteiden mukaiset 
tiedot. Tilaaja arvioi tarjouksen mukaisen ratkaisun toiminnallisuuden oman 
palvelutuotannon näkökulmasta. 
 
Toiminnallisuus ja arkkitehtuuri  
 
Toiminnallisuus ja arkkitehtuuri arvioidaan tilaajan toimesta ennen tarjoushintojen 
vertailua siten, että kokonaisarvioinnissa parhaaksi arvioitu vaihtoehto saa 10 
pistettä, toiseksi parhaaksi arvioitava 8 pistettä, kolmanneksi parhaaksi arvioitava 
5 pistettä ja muut 4, 3, 2, 1 ja 0 pistettä. Toiminnallisuuden ja arkkitehtuurin 
kokonaisarvioinnissa huomioidaan mm. tilaratkaisujen tekninen ja toiminnallinen 
soveltuvuus kohteeseen, materiaalivalinnat, ulkonäkö ja esteettisyys. 
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Toimitusaika 
 
Toimitusaika pisteytetään seuraavasti: 
Tilojen käyttöönottovalmius 4.1.2021 mennessä = 10 pistettä, 1.3.2021 
mennessä = 5 pistettä. 
 
Elinkaarikustannukset 
 
Elinkaarikustannukset lasketaan tarjousvertailussa huomioiden vuokra-ajan 
päättyväksi 5/2023 + 1 + 1 optiovuodet. Maksimivertailupisteet = 70 pistettä, 
jolloin tarjouksen pistemäärä saadaan laskemalla: edullisin vertailuhinta/tarjoajan 
vertailuhinta X 70 pistettä. Vertailuhintaan lasketaan mukaan molemmat 
sijoittumisvaihtoehdot ja vuokran osalta vertailussa käytetään vuokra-aikaa 
1.3.2021 alkaen. 
 
Kokonaiselinkaarikustannuksiin lasketaan kaikki vuokratilojen kuljettamisesta, 
pystyttämisestä (ml. perustukset), purkamisesta ja vuokrahinnasta aiheutuvat 
kustannukset. 
 
Vesikiertoisella lattialämmityksellä varustetut ja kaukolämpöverkostoon 
liitettävissä olevat tilat huomioidaan vertailussa 2 lisäpisteellä. 
 
Toimittaja valitaan kokonaistaloudellisin perustein siten, että eniten 
vertailupisteitä saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun. Tilaaja päättää 
lopullisen sijoituspaikan tarjoushinnasta riippumatta. 
 
 

7. Hankinnasta tehtävä sopimus 
 
Valitun toimittajan ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta 
kun hankinnan osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan sopimuksen. 

 
 

8. Maksuehto ja laskutus  
 

Maksuehto on 14 vrk, laskutus vuokrasopimuksen mukaisesti.  
 
 

9. Hankintapäätös ja hankintapäätöksestä tiedottaminen  
 
Kunnan hankintapäätöksestä tiedotetaan sähköpostitse tarjouksen tekijän 
tarjouksessaan ilmoittamaan sähköpostiin.  
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10. Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset 
 
Tarjouksen liitteenä on toimitettava Rala-pätevyystodistus tai Tilaajavastuulain 
1233/2006 5§ mukaiset tilaajan selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvat todistukset 
ja selvitykset tai niiden tulee olla tilaajan käytettävissä esim. tilaajavastuu.fi 
palvelussa: 
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 
(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; 
2) kaupparekisteriote; 
3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että 
verovelkaa koskeva verottajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty; 
4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 
maksusopimus on tehty; sekä 
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista.  
 
Tarjoajalla ja tarjoajan palveluksessa olevalla henkilöstöllä tulee olla useita 
referenssikohteita toteutetuista vastaavista väistötilatoimituksista.  
Muut soveltuvuusvaatimukset on esitetty hankintailmoituksessa. 

 
11. Tarjouksen jättäminen 

 
Tarjous tulee jättää 26.10 klo 10.00 mennessä sähköpostitse 
osoitteella: kirjaamo@ilmajoki.fi 
 
Tarjoussähköpostin otsikkokenttään merkintä: ”Västilän väistötilat” 

 
12. Lisätietoja: Paavo Perälä, 044-4191 300, paavo.perala@ilmajoki.fi 

 
Ilmajoella 9.10.2020, Paavo Perälä 

mailto:kirjaamo@ilmajoki.fi
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