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TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUKSEN PURKUTYÖSTÄ KVR-URAKKANA 
 

1. Hankinnan kohteet ja sisältö  
 

Kohde: Rengon koulun vanha päärakennus osoitteessa Viljanmaantie 10, 60760 
Pojanluoma.  
 

2. Hankintamenettely, sovellettavat sopimusehdot ja osapuolten vastuunjako 
 

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, joka toteutetaan avoimella 
hankintamenettelyllä ja urakassa sovelletaan rakennusalan yleisiä sopimusehtoja 
(YSE 1998). Urakoitsija toimii valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisena 
päätoteuttajana ja laatii asetuksen 8§ -10§ mukaiset turvallisuusasiakirjat sekä 
hyväksyttää ne tilaajan nimeämällä turvallisuuskoordinaattorilla ennen töiden 
aloitusta. Tarjouksessa tulee nimetä purkutyön vastaava työnjohtaja, jolle hän aikoo 
hakea rakennusvalvontaviranomaiselta hyväksynnän.  
 
Tämä tarjouspyyntö liitteineen on saatavilla kunnan internet-sivuilla kohdassa 
”Tarjouspyynnöt” ja tätä tarjouspyyntöä voidaan täydentää lisäkirjeillä tarjousten 
jättöaikana. 

 
Vaaranvastuu purettavista rakennusosista ja rakennuksista siirtyy urakoitsijalle.  

 
Haitallisten aineiden- ja asbestin kartoitus on suoritettu tilaajan toimesta ja 
kartoitusraportti on tarjouspyynnön liitteenä. Mikäli työn aikana purkukohteessa 
havaitaan terveydelle vaarallisia ongelmajätteitä, joita ei ole ilmennyt em. 
kartoitusraporteissa ja joiden purkaminen edellyttäisi erillispurkutyötä, on tästä 
informoitava välittömästi tilaajan edustajalle ja keskeytettävä työ tällaisen purkutyön 
osalta. 
 

3. Urakan laajuus 
 

Rengon koulun päärakennus ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitseva 
ulkorakennus. Purkutyö ulottuu perustusten alapintaan saakka sisältäen maahan 
upotetut viemärit ja muut johdotukset rakennuspohjan alla. Purkutyössä 
muodostuvien kaivantojen reunat on luiskattava turvalliseen enintään 1:3 
kaltevuuteen. Urakka-alueen maapohjan karkea tasaus kuuluu urakkaan. 
 
Urakka sisältää purkutyön, purkutyössä muodostuvien materiaalien ja purettavissa 
rakennuksissa olevan irtaimen poiskuljetuksen. Jätteeksi luokiteltavat materiaalit 
toimitetaan hyväksytylle jätteiden vastanottajalle ja jätteiden vastaanottomaksut 
sisältyvät purku-urakkaan. 
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Uudelleen hyödynnettäviksi kelpoiset materiaalit purku-urakoitsija voi toimittaa 
sellaisiin käyttökohteisiin, jotka täyttävät kierrätystä tai muuta uudelleen 
hyödyntämistä koskevat vaatimukset ja urakoitsijan on esitettävä uudelleen 
hyödyntämistä koskeva suunnitelma tilaajan hyväksyttäväksi ennen ko. materiaalin 
purkutyön aloittamista. Mikäli purkumateriaalien uudelleen hyödyntämisen osalta 
tulee muutoksia työn aikana, on muutoksista informoitava tilaajaa ennen muutosta.  
 

4. Hankinnasta tehtävä sopimus ja sopimuksen voimaantulo 
 

Valitun tarjoajan ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta, kun 
molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.  
 

5. Aikataulu, maksuehdot ja laskutusosoite 
 

Kohteen purkutyöt tulee olla tehtynä 30.12.2022 mennessä.  
 
Purku-urakka tulee hyväksyttää ja sen jälkeen laskuttaa tilaajalta 4.1.2023 
mennessä.  

 
6. Tarjousten käsittely ja tarjousten vertailuperusteet sekä tarjoajien 

soveltuvuutta ja kelpoisuutta koskevat vaatimukset  
 

Tarjousten vertailu suoritetaan kokonaishinnan perusteella kelpoisuusehdot 
täyttävien tarjoajien kesken ja tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita 
edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt tilaajavastuulain 
mukaisten velvoitteiden suorittamisen, suljetaan pois tarjouskilpailusta. 
Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan edellytykset ja luottotiedot. 
 
Tarjoajan tai tarjoajan tarjouksessaan ilmoittaman yhteistyökumppanin tulee olla 
rekisteröitynyt Ely-keskuksen ylläpitämään jätteiden kuljettajarekisteriin. Teknistä ja 
taloudellista kelpoisuutta arvioitaessa huomioidaan urakoitsijan purkutöiden 
referenssitiedot ja luottokelpoisuus.  
 
Urakoitsijaksi valitaan hinnaltaan edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. 
 

7. Lisätiedot ja mahdollisuus tutustua kohteen olosuhteisiin 
 

Tarjoajalla on mahdollisuus tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä, 
esittelyajoista tulee sopia tilaajan edustajan kanssa: rakennuttajainsinööri Sari 
Saarinen, 044 4191 305. 

 
8. Tarjouksen sisältö, voimassaolo ja tarjouksen jättäminen 

 
Tarjous liitteineen jätetään kunnan kirjaamoon 28.11.2022 klo 12.00 mennessä 
sähköpostitse: tarjouskilpailut@ilmajoki.fi tai kirjallisena kunnantalon kirjaamoon 
osoitteessa Ilkantie 20, 60800 Ilmajoki. Tarjoussähköpostin otsikkokenttään tai 
tarjouskuoreen merkintä: ”Rengon vanhan koulun purku-urakka”. 
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9. Tarjouspyynnön liitteet  
 

Asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportti. 
 
 
 
 
 
Ilmajoella 21.11.2022, Sari Saarinen, rakennuttajainsinööri 


