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TARJOUSPYYNTÖ KOSKENKORVAN YLEISURHEILUKENTÄN PINNOITTEEN 
UUSIMISESTA SEKÄ RATAMERKINTÖJEN MAALAAMISESTA 
 
 

1. Hankinnan kohde ja toimitussisältö 
 

Ilmajoen kunta pyytää tarjoustanne Koskenkorvalla sijaitsevan Honkalanmäen 
yleisurheilukentän juoksuratojen ja suorituspaikkojen päällysteen uusimisesta 
sekä ratamerkintöjen maalaamisesta. 
 
Honkalanmäen kenttä sijaitsee Koskenkorvalla Harjutien vieressä. Kenttä on 
valmistunut vuonna 1989. Juoksuratojen sekä suorituspaikkojen peruskorjaus, 
joka sisälsi pintojen uudelleen ruiskutuksen, on tehty vuonna 2000. Vuonna 2012 
on päällyste uusittu osittain sekä korjauspinnoitettu koko kenttä.  
Kentällä on kuusi 400 m:n mittaista Novotan-pintaista juoksurataa ja 
heittopaikkoja.  Etusuoralla on kahdeksan rataa.  Korkeus- ja seiväshyppypaikat 
sijaitsevat kentän eteläpään puolipallossa jalkapallokentän ja juoksuradan 
välissä.  Keihäänheittopaikka ja muut heittopaikat ovat vastaavasti kentän 
pohjoispään puolipallossa. Pituushyppy- ja 3-loikkapaikat sijaitsevat etusuoran 
kohdalla juoksuradan ja katsomon välissä.  Kentällä on sähköinen 
ajanottojärjestelmä sekä nurmialueella automaattinen kastelujärjestelmä. 
 

2. Hankintamenettely 
 
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta ja hankintamenettelynä 
on avoin menettely. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 14.3.2023 julkisten 
hankintojen ilmoituskanavalla www.hankintailmoitukset.fi. 
 
Tämä tarjouspyyntö liitteineen on saatavilla myös kunnan internet-sivuilla 
kohdassa ”Tarjouspyynnöt” ja tätä tarjouspyyntöä voidaan täydentää lisäkirjeillä 
tarjousten jättöaikana.  

 
3. Toimitus- ja sopimusehdot sekä toimitusaika 

 
Urakoitsija toimii kohteessa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana 
päätoteuttajana. Tilaaja laatii VnA rakennustyön turvallisuudesta 8-9 §:n 
mukaisen turvallisuusasiakirjan. Urakoitsija toimii k.o. asetuksen mukaisena 
päätoteuttajana ja laatii asetuksen 10 §:n mukaiset turvallisuusasiakirjat sekä 
toimittaa ne tilaajan nimeämälle turvallisuuskoordinaattorille tiedoksi ennen töiden 
aloitusta.  

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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Urakka sisältää kentän juoksuratojen ja suorituspaikkojen pinnoitteiden 
uusimisen (n. 6000 m2) seuraavasti: 
- vanha pinnoite poistetaan 
- asennetaan uusi pinnoite, Novotan SP tai vastaava, väri punainen.  
- ratamerkintöjen mittaaminen ja maalaaminen. 
 
Optiona ilmoitetaan hinnat: 
- öljysoran uusiminen 
- radan kourujen ja ratareunuksen uusiminen  
- Ilmajoki-hallilla sijaitsevan juoksusuoran paikkaukset ja seiväshyppymontun 

täyttäminen. 
 
Urakkahintojen tulee sisältää kaikki pinnoitteen uusimiseen tarvittavat 
toimenpiteet, mm. jätekustannukset, kuljetukset, matkakustannukset ym.  

 
Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. 
Rakennusteknisten töiden osalta urakoitsijan tulee täyttää: 
- sopimusasiakirjojen vaatimukset 
- sitovat viranomaismääräykset 
- yleisesti hyväksyt rakentamisohjeet  
- rakennustöiden yleisten laatumääräysten (RYL) mukaiset vaatimukset 
 
Työsuorituksessa noudatetaan urheilupaikkarakentamisen yleisiä laatuohjeita ja 
laatuvaatimuksia, mm.  
- Suomen Urheiluliiton (22.4.2022) Hyvän urheilukentän vaatimukset  
- Opetusministeriö: Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisopas. 
- Opetusministeriö: Yleisurheilukenttien suunnittelu ja rakentaminen. 
 
Urakan kaikki osavaiheet tarkastetaan tilaajan valvojan toimesta ennen 
seuraavan vaiheen työsuoritusta.     
 
Urakan aikataulu:  
Työt kohteessa voidaan aloittaa joustavasti hankintapäätöksen saatua lainvoiman 
ja kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Kentän käytön kannalta urakka voidaan 
sijoittaa ajankohtaan huhtikuu-toukokuu 2023, tai toissijaisesti syyskuu 2023.  

 
4. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset  

 
Tilaajavastuulain 1233/2006 5§ mukaiset tilaajan selvitysvelvollisuuden piiriin  
kuuluvat todistukset ja selvitykset tulee toimittaa tarjouksen liitteenä tai olla  
tilaajan käytettävissä esimerkiksi 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;  
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3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että  
verovelkaa koskeva verottajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty;  
4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja  
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä  
eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä  
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä  
työehdoista.  
6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä  
7) todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta  
Vaihtoehtoisesti em. liitteiden toimittamiselle hyväksytään myös tilaajavastuu.fi  
mukainen ”ok” merkinnällä varustettu raportti liitteineen tai vastaava rala- 
pätevyysraportti.  

 
Tarjoajalla tulee olla kokemus vähintään kymmenestä (10) merkittävästä  
yleisurheilukentän pinnoitusurakasta ja näistä on tarjoukseen liitettävä selvitys.  
 
Tarjousvertailuun hyväksytään em. velvoitteet ja vaatimukset täyttävien tarjoajien  
jättämät tarjoukset.  

 
5. Tarjouksen muoto, tarjoushinnat (alv 0 %) ja tarjouksen sisältövaatimukset 

sekä tarjouksen voimassaoloaika 
 

Tarjoushinta tulee antaa liitteenä olevalla tarjouslomakkeella seuraavasti: 
1. Hinta vanhan pinnoitteen poistamiselle ja uuden pinnoitteen 

asentamiselle pinnoitteella Novotan SP tai vastaava, m2 
2. Hinta ratamerkintöjen mittaamiselle ja maalaamiselle (kokonaishinta) 
3. Hinta pinnoitteen alla olevalla mahdollisesti osittain uusittavalle 

öljysoralle, m2 
4. Hinta ratakourujen ja ratareunuksen uusimisesta (kokonaishinta)   
5. Hinta Ilmajoki-hallilla sijaitsevan juoksusuoran paikkauksille ja 

seiväshyppymontun täyttämiselle. 
Ilmajoki-hallin juoksusuoran paikkaustarpeita esitellään sopimuksen mukaan 
tarjoajille. 
Tarjouslomakkeessa on mainittu, miten e.m. hinnat huomioidaan 
tarjousvertailussa. Lisäksi ilmoitetaan hinta mahdollisille tuntitöille. 

 
6. Tarjousasiakirjojen julkisuus ja luottamuksellisuus  

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

 
7. Urakoitsijan tai toimittajan valinta- ja tarjousten vertailuperusteet 

 
Kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien jättämien ja tarjouspyynnön mukaisten  
tarjousten vertailun perusteella valitaan kokonaishinnaltaan edullisin tarjoaja. 
 
 



4(4) 

  

8. Hankinnasta tiedottaminen ja hankinnasta tehtävä sopimus 
 

Hankintapäätöksestä tiedotetaan sähköpostitse tarjoajan ilmoittamaan  
sähköpostiosoitteeseen.   
 
Valitun urakoitsijan ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta  
molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen. 

 
9. Maksuehto ja laskutus  

 
Urakan laskutukseen sovelletaan enintään kolmea maksuerää. Ensimmäinen 
maksuerä on enintään 5 % kun työt on aloitettu ja rakennusaikainen vakuus on 
asetettu. Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakan 
kokonaishinnasta. 
 
Maksuaika on 21 päivää laskun saapumisesta tilaajalle. 

 
10. Tarjouksen jättäminen 

 
Tarjous liitteineen toimitetaan 24.3.20023 KLO 12:00 mennessä sähköpostitse 
osoitteella: tarjouskilpailut@ilmajoki.fi tai kirjepostilla osoitteeseen Ilmajoen kunta, 
PL 20 60801 Ilmajoki. 
 
Huomioikaa, että sähköpostilla toimitettu tarjous ei saa sisältää pakattuja  
tiedostoja koska pakatut tiedostot jäävät roskapostisuodatukseen.   

 
Tarjoussähköpostin otsikkokenttään tai tarjouskuoreen merkitään teksti: 
”Koskenkorvan yleisurheilukentän pinnoitusurakka”. 

 
11. Lisätietoja ja liitteet 
 

Lisätietoja tarjouspyyntöön liittyen antaa:  
Rakennuttajainsinööri Sari Saarinen, p. 044 4191 305 
TAI 
Tekninen johtaja Paavo Perälä, p. 044 4191 300. 

 
 

Tarjouspyynnön liitteet: 
- Tarjouslomake 
- Kentän alkuperäinen mitoituspiirustus vuodelta 1988, rakennetyypit sekä 

leikkaus A-A ja B-B. 
 

Ilmajoella 14.3.2023 
 
Sari Saarinen   Paavo Perälä 
rakennuttajainsinööri  tekninen johtaja 
 

mailto:tarjouskilpailut@ilmajoki.fi

