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JULMALAN SILTA 
 
Hankintamenettely 
 

Tarjouspyynnöstä on hankintailmoitus Hilma – Julkiset hankinnat –
tietokannassa. Hankintamenettelynä on avoin. 
 

Tarjouspyynnön kohde 
 

Seinäjoen Kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala pyytää tarjousta tämän 
tarjouspyyntökirjeen ja oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti Jul-
malan uuden sillan rakentamisesta kokonaisurakkana. Kohde sijaitsee Sei-
näjoella, Peräseinäjoen alueella Julmalantiellä. Kyseessä on valtionavustus-
kohde. 

 
Urakka-aika 
 

Urakan voi aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja vaaditut ta-
kuut on asetettu. Rakennustyöt kohteessa voidaan aloittaa aikaisintaan 
viikolla 20/2021. Teräsrakenteiden ja kansielementtien tilauksesta sovi-
taan urakkaneuvottelussa valitun urakoitsija kanssa. 
 
Urakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis 2.8.2021. 

 
  

Tarjouspyyntöasiakirjat 
 

Tämä tarjouspyyntökirje  
Liitteet: 
 

1. Urakkaohjelma 25.1.2021 
2. Tarjouskaavake 
3. Työturvallisuusasiakirja 25.1.2021 
4. Sisällysluettelo, suunnitelmat 
5. Yleispiirustus a-1 
6. Alusrakenteiden mitta- ja raudoituspiirustus b-1 
7. Kannen elementtikaavio EB-c/3-1 
8. Vakio kansielementti EB-c/4-1 
9. Teräksinen päätypalkki EB-c/9-1 
10. Laakerit EB/12-1 
11. Ristimitat EB/12-3 
12. Sovite kansielementti EB-c/13-1 
13. Rakennussuunnitelmaselostus ja laatuvaatimukset 
14. Raudoitusluettelo 
15. Sillan määräluettelo 
16. Alusrakenteiden rakennelaskelmat rev1 
17. Pohjatutkimuskartta g-1 
18. Leikkaus A-A g-2 
19. Leikkaus T1-T1 g-3 
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20. Leikkaus T2-T2 g-4 
21. Geotekninen laskentaraportti g-5 
22. Lausunto luvantarve Julmalan silta 

 
 

Vuorovaikutus tarjousten laskenta-aikana 
 

Tarjoajan on tehtävä tarjouspyyntöä koskevat huomautukset ja kysymyk-
set kirjallisesti osoitteeseen kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi vii-
meistään 15.2.2021 klo 12.00 mennessä.  
 
Tilaajan toimesta tehtävät muutokset ja lisäselvitykset julkaistaan hankin-
tailmoituksessa mainitussa internetosoitteessa, jossa tarjouspyyntö on 
julkaistu viimeistään 5 vuorokautta ennen tarjouksen jättämisen määrä-
aikaa. Tarjoajan tulee itse tarkistaa onko yllä mainittuja muutoksia 
tai lisäselvityksiä julkaistu sekä ilmoittaa julkaistujen lisäkirjeiden 
huomioon ottamisesta tarjouksessaan.     

 
 
Tarjouksen jättäminen 
 

Tarjous on toimitettava 8.3.2021 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:  
 
kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi   
 
tai suljetussa kirjekuoressa:  
 
Seinäjoen kaupunki 
Kaupunkiympäristön toimiala 
PL 215 
60101 Seinäjoki 

 
Tarjouksessa oltava merkintä " Julmalan silta, Urakkatarjous”. 

 
    

Annettu tarjous voidaan hyväksyä edellyttäen, että se on tullut tarjouksen 
jättämiselle annettuun määräaikaan mennessä ja se sisältää kaikki tarjouksen 
jättämisessä vaaditut asiakirjat. Tarjousasiakirjojen tulee olla asianmukaisesti 
allekirjoitettu ja skannattu sähköpostin pdf-liitetiedostoiksi. 

 

 
Tarjouksen antaminen 
 

Tarjous on tehtävä suomen kielellä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa 
tarjouskaavaketta. 
 
Tarjouksen tekemisestä ei makseta. 
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Työnantajavelvoitteiden täyttäminen 
 

Kelpoisuuden toteamiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa Vastuu Group 
mukaiset (ent. Tilaajavastuu) selvitykset/todistukset tai Rakentamisen Laatu 
RALA ry:n yritystiedot. 
 
Esitetyt tiedot ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia 
urakkasopimusta tehtäessä (sama koskee aliurakoitsijoiden tietoja). 
Tilaaja voi hylätä tarjouksen, mikäli em. selvityksiä ja todistuksia ei ole liitetty 
tarjoukseen. 
 
 

Tarjousasiakirjojen julkisuus 
 

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevia säännöksiä. Jos tarjouksen antaja katsoo, että 
joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luontoinen ja sellaisena salassa pidettävä, 
tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja merkitä selvästi salassa pidettävä 
asia/kohta. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia. 
 
 

Tarjouspyyntöasiakirjojen palauttaminen 
 

Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäväksi, tilaaja palauttaa 
avaamattomina. 

 
 

Hankinnan keskeyttäminen 
 

Tilaaja voi perustellusta syystä keskeyttää hankinnan. Keskeyttämisestä il-
moitetaan ensitilassa tarjouksen antajille. 

 
 

Tarjousten valintaperusteet 
 

Urakoitsijaksi valitaan urakkatarjouspyynnön mukaisen, kokonaistaloudel-
lisesti edullisimman urakkatarjouksen jättänyt.  
 
Tarjouskaavakkeessa lisäksi ilmoitettavat kaivinkoneen ja ammattimiehen 
tuntihinnat eivät vaikuta tarjousten vertailuun.  
 

 

Tarjouksen hylkääminen 
 

Jos tarjous on annettu tarjouspyynnön vastaisena, ettei sitä voida verrata 
muihin annettuihin tarjouksiin, se hylätään. 

Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai 
sisältää omia ehtoja ja on puutteellinen. Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset 
tai keskeyttää hankinnat ilman korvausvelvollisuutta. 

Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset. Hylkäämisestä il-
moitetaan ensitilassa tarjouksen antajalle. 
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Tilaaja voi hylätä kaikki saadut tarjoukset jos kohteelle varattu määräraha 
ei riitä. 

Tilaaja voi harkintansa mukaan pyytää tarjoajalta täsmennyksiä ennen tar-
jouksen hylkäämistä. 

Sopimusmenettely 
 

Urakasta tehdään valitun urakoitsijan kanssa kirjallinen urakkasopimus.  
Valitun urakoitsijan ja rakennuttajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan 
kohteesta molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen. Urakan voi aloit-
taa, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan ja vaaditut takuut 
asetettu. 
 
 
 
 
Tiina Penttilä 
Projekti-insinööri 
Kaupunkiympäristön toimiala, Yhdyskuntatekniikka  

 
    


