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Karijoen päiväkodin piha-alueen aita 
 
 

Karijoen kunta pyytää tarjoustanne Karijoen kunnan päiväkodin piha-alueen 
uudesta kolmilankaelementti-aidasta asennettuna.  
 
Hankintamenettely 
 
Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena. Tarjouspyyntö 
julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja lähetetään sähköpostitse aikaisemmin 
kunnalle vastaavia tarjouksia lähettäneille urakoitsijoille ja tiedetyille alan 
toimijoille. 
 
Yleistä tarjouksen tekemisestä 
 
Tarjous tulee tehdä suomen kielellä. Tarjoushinta on kiinteä, eikä sitä sidota 
indeksiin. Tarjoajan on hyvä tutustua kohteeseen ennen tarjouksen tekemistä. 
Tarjoaja ei voi saada lisähyvitystä mahdollisista haitoista ja lisäkustannuksista, 
jotka olisivat olleet nähtävillä asennuspaikkaan tutustuttaessa.  
 
Tarjoajan kelpoisuus 
 
Tarjoajan tulee antaa selvitys, että tilaajavastuu-lain velvollisuudet on 
hoidettu, joko toimittamalla Luotettava Kumppani- raportti 
 
tai vaihtoehtoisesti seuraavat selvitykset 
 
- selvitys ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin kuulumisesta 
- selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta 
- kaupparekisteriote 
- todistukset verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys 

siitä, että verovelkaa koskevat maksusuunnitelmat on tehty 
- todistukset eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja 
koskevat maksusopimukset on tehty 

- selvitys vastuuvakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta 
- selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta, mikäli ulkopuolisia 

työntekijöitä 
- selvitys työterveyshuollosta 
 
Palveluntarjoajalla tulee olla lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen 
kannalta tarpeelliset vakuutukset, luvat ja pätevyydet. 
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Edellä mainittuja selvityksiä ei tarvitse liittää tarjoukseen. Asiakirjat 
tarkastetaan tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta ennen sopimuksen tekoa. 
Asiakirjat eivät saa olla 3 kk vanhempia.  
 
Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tulee ilmoittaa tilaajalle aliurakoitsijat, 
joita se hankkeessa aikoo käyttää. Aliurakoitsijoita koskevat samat 
vaatimukset kuin tarjoajaakin.  
 
Urakan sisältö 
 
Päiväkodin vanha puuaita on noin 155m pitkä ja noin 1,2m korkea ja se on 
perustettu teräskiilajaloilla (kts. kuvat). Siinä on yksi pieni portti ja yksi iso 
kaksilehtinen rautaportti, joka on noin 3,7m leveä. Rautaportin tolpat ovat 
terästolppia ja perustus betoninen. Urakkaan kuuluu nykyisen vanhan 
puuaidan ja porttien purkaminen perustuksineen kasoihin aitalinjan 
ulkopuolelle työn edistymisen mukaan.  Purkaminen tulee tehdä osissa siten, 
että päiväkodin pihan leikkialueesta aina osa on turvallisesti käytössä.  
 
Uuden aidan tulee olla ns. kolmilankaelementti-aita. Aidan silmäkoko 
50x200mm, pystylangan vahvuus vähintään 6mm, vaakalangan vahvuus 
vähintään 8mm.  Aitaelementit ja tolpat kuumasinkittyjä ja maalattuja, väri 
tumman vihreä (RAL 6005). Aitaelementtien korkeus noin 1200mm. Tolpat 
valmistajan vakio, seinämän paksuus vähintään 2mm, tolppajako valmistajan 
suunnitelman mukaisesti. Uuden aidan pituus on noin 186m.  
 
Aitaan tulee kaksi (2) pienempää käyntiporttia, pohjois- ja itäsivuille ja yksi (1) 
iso pääportti eteläsivulle. Porttien paikat merkitty piha-alueen karttaan. 
Pienempien käyntiporttien koko noin 1,0 m (kartassa 1m), isomman 
kaksilehtisen pääportin koko noin 3,7 m (kartassa 4m).  

 
Tarjoajan tulee huomioida tarjouksessaan asennusalueen maapohjan 
korkeusvaihtelut, aidan ja maan välille ei saa missään kohtaa jäädä yli 150mm 
rakoa.  
 
Uusi aita tulee asentaa betoniperustuksin. Betoni säänkestävä rakennebetoni, 
lujuus vähintään K30, maksimi raekoko #16mm. Yksittäisen tolpan 
betoniperustuksen korkeus vähintään 600mm, tilavuus vähintään 0,080 m3 
(80 litraa).  
 
Toimitusaika 
 
Työt saa aloittaa heti sen jälkeen, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Työt 
tulee olla valmiit ja luovutettu tilaajalle 31.7.2023 mennessä.  
 
Toimitusosoite 
 
Keskitie 4, 64350 Karijoki. Käyttäjän edustaja päiväkodin johtaja Teija 
Paananen, puhelin 040 4811 605, s-posti teija.paananen(a)karijoki.fi. 
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Valintaperusteet 
 
Halvin kokonaishinta, alv 0%.  
 
Hankkeelle varatun määrärahan ylittyessä, tilaaja pidättää itsellään oikeuden 
lyhentää tilattavan uuden aidan pituutta. Urakka hinnan muutos per metri 
lasketaan kokonaishinta, alv 0%, jaettuna 186m:llä.  
 
Tarjousten voimassaoloaika 
 
Tarjousten tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten jättämisestä.  
 
Tarjousten jättäminen 
 
Tarjous tulee antaa torstaihin 2.2.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen:  
 
tekninen@karijoki.fi 
 
Sähköpostiin otsikoksi: Tarjous päiväkodin aita 
 
Vaihtoehtoiset tarjoukset 
 
Vaihtoehtoisia tai osa tarjouksia ei hyväksytä  
 
Lisätiedot ja mahdolliset kysymykset 
 
Mahdolliset kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen 
tekninen@karijoki.fi keskiviikkoon 18.1.2023 klo 12.00 mennessä. Vastaukset 
kysymyksiin julkaistaan Karijoen kunnan verkkosivuilla perjantaihin 20.1.2023 
klo 12.00 mennessä. Kysymykset ja vastaukset tulee huomioida tarjousta 
annettaessa.  

 
 
Karijoella 2.1.2023 
 
 
Matti Hakola 
vt. tekninen johtaja 
puh. +358 (0)40 5106680 
s-posti: matti.hakola(a)karijoki.fi 
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