
Lisäkysymykset vastauksineen / Laidunalueen kunnallistekniikan suunnittelun kilpailutus, Pornainen (julkaistu www.pornainen.fi/tarjouspyynnöt- sivustolla 6.3.2020) 

1. montako jätevesipumppaamoa sisältyy suunnitteluun? / Suunnitelman edellyttämä määrä 

2. montako kairaustyövuoroa tai kairauspistettä sisältyy työhön? / tarjousvertailussa käytetään 4 kairaustyövuoroa oletettavaksi sisältyvän tarjoukseen sekä lisäksi tulee antaa yksikköhinta lisätyövuoroille 

3. sisältyykö LP-pysäköintialue suunnitelmaan? / kyllä 

4. säilyykö Kirkkotie nykyisenä vai sisältyykö siihen suunnittelua? / liittymät suunnitellaan ELY:n ohjeen mukaisesti 

5. hankintamenettelyn valmistelun sisältö => tarkoittaako urakkakilpailutuksen asiakirjojen laadintaa (tarjouspyyntö, tarjouslomakkeet, lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo, urakkaohjelma, 

turvallisuusasiakirja) / kyllä 

6. laaditaanko vaiheiden 1 ja 2 asiakirjat, vai sisältääkö vain vaiheen 1, jos kummatkin vaiheet, tehdäänkö erilliset asiakirjat kahtena eri ajankohtana / vaiheiden 1 ja 2 asiakirjat laaditaan erillisinä, mutta 

samanaikaisesti 

7. kilpailuttaako tilaaja urakan / urakat itse / kyllä 

8. sisällytetäänkö tarjoukseen kilpailutuksen lisäkirjeiden laadinta / kyllä 

9. sisällytetäänkö tarjoukseen selonottoneuvotteluun / urakkaneuvotteluun osallistuminen / kyllä 

10. onko alueelta tehty aikaisempia maastomittauksia, vai mitataanko kaikki katualueet? / kaikki katualueet tulee mitata 

11. onko mahdollista tarjota maastomittauksia työvuorohinnalla? / katso vastaus nro 28. 

12. rakennettavuusselvityksen perusteella alueella on jo suoritettu pohjatutkimuksia. Onko mahdollista tarjota pohjatutkimuksia työvuorohinnalla? / katso vastaus nro 28. 

13. onko nykyisestä vesihuoltoverkostosta olemassa/mahdollista saada johtokarttaa? / kyllä 

14. missä on liittymispiste nykyiseen vesihuoltoverkostoon? / liittymispiste selviää vesijohtokartasta 

15. tarvitaanko alueella jätevesipumppaamoa? / selviää suunnittelutyön yhteydessä 

16. sisältyykö valaistussuunnittelu toimeksiantoon? / ei 

17. laaditaanko katujen ja kunnallistekniikan rakentamisesta kustannusarvio? / kyllä 

18. sisältyykö rakentamisasiakirjojen laatiminen tarjouspyyntöön? / kyllä 

19. sijaitseeko alueella tai alueen läheisyydessä nykyisiä pohjavesiputkia? /ei 

20. tuleeko alueelle asentaa pohjaveden laadun seuraamiseksi pohjavesiputket? /ei 

21. mittaako tilaaja pohjaveden laadun ja korkeustason suunnittelun aikana? Esim. 2 krt / kk. / ei 

22. tuleeko pohjavesialueelle sijoittuville katuosuuksille suunnitella pohjavedensuojausrakenteet? / tarvittaessa, todennäköisesti ei 

23. suunnitellaanko hanke tietomallipohjaisena? / ei 

24. sisältyykö kaavassa esitetty (Niittytiellä) yleisen pysäköintialueen suunnittelu toimeksiantoon? / kyllä 

25. sisältyykö asemakaavassa esitettyjen kevyen liikenteen väylien suunnittelu toimeksiantoon (väli Purotie-Onnentaival tai Purotie-Laiduntie)? / kyllä, kummatkin kevyen liikenteen väylät tulee sisältyä 
suunnitelmiin 

26. onko Kirkkotielle, Laiduntien liittymän yhteyteen tarvetta suunnitella kanavointia, suojatiejärjestelyjä tms.? / ELY:n ohjeen mukaisesti 
 

27. saako aikaisemmat maaperätutkimukset käyttöön sähköisessä muodossa esim. Tekla-muodossa ellei niin missä muodossa ovat käytössä? / kyllä, raportti liitteineen pdf-muodossa 
 

28. voisiko tarjoukseen sisältyä joku vakiomäärä tutkimuksia, jolloin tarjoukset olisivat vertailukelpoisia hinnan/työmäärän suhteen niiltä osin? esimerkkinä. 
o 5 kevytkairavaunu työvuoroa  
o 3 työvuoroa maastomittauksia 
o Maanäytteiden peruskäsittelyä 20 kpl 
o Maanäytteiden vesipitoisuusmäärityksiä 20 kpl 
o Maanäytteiden silmämääräisiä arviointeja 20 kpl 
o Maanäytteiden rakeisuuksia 5 kpl hienorakeinen maalaji 
o Maanäytteiden rakeisuuksia 5 kpl moreeni maalaji 

/ tarjousvertailussa käytetään 4 kairaustyövuoroa oletettavaksi sisältyvän tarjoukseen sekä lisäksi tulee antaa yksikköhinta lisätyövuoroille. 

  Mittausten osalta tarjousvertailussa käytetään 4 mittaustyövuoroa oletettavaksi sisältyvän tarjoukseen sekä lisäksi tulee antaa yksikköhinta lisätyövuoroille. Maanäytteitä tulee sisällyttää  tarjoukseen 

tarpeellinen määrä. 

29. suunnitellaanko kaavassa esitetyt puistoraitit? / kyllä 
30. Onko mahdollista saada vesihuollon liitospisteet ja korkeudet tai vaihtoehtoisesti vesihuoltokartta?/ kyllä 
31. Mitkä ovat suunnittelutoimeksiantoon sisältyvien katujen ja puistoalueille sijoittuvien kevyen liikenteen yhteyksien metrimäärät? / katujen osalta tulee suunnitella kokonaisuudessaan Laiduntie, Niittytie, Purotie 

sekä loppuosa Onnentaivalta (korkeuskäyrä 40 kohdalta länteen). Tarkkoja metrimääriä ei ole tässä vaiheessa määritelty vaan niiden määrittely kuuluu suunnittelijalle. Kevyen liikenteen (PP) osalta kaikki 
kolme osuutta tulee kuulua suunnitelmaan. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Laiduntie-Purotie tulee sisällyttää vaihe 2. kilpailutusasiakirjoihin. 
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