
 

 
       PÖYTYÄN KUNTA 
 

Elisenvaaran yhtenäiskoulun teknisen käsityön luokan  
koneiden ja laitteiden hankinta 
Tarjouskilpailun kysymykset ja vastaukset 
 

 

kysymys 1 

Kuuluvathan myös purunpoistoon liittyvät kytkennät 
rakennusurakoitsijalle? 
 

vastaus 1 

kyllä 
 

kysymys 2 

Kuuluvathan myös ahjoon ja hitsauslaitteisiin liitty- 
vät kaasu yms. kytkennät rakennusurakoitsijalle? 
 

vastaus 2 

kyllä 
 

kysymys 3 

Kuuluvathan myös paineilmaan liittyvät kytkennät 
rakennusurakoitsijalle? 
 

vastaus 3 

kyllä 
 

kysymys 4 

 Olisiko mahdollista saada myös tilojen pohjakuvaa 
 nähtäväksi? 
 

vastaus 4 

Tuotteita koskevat tiedot löytyvät tarjouspyyn-
töasiakirjoista.  
 

kysymys 5 

Onko tiloihin esteetön kulku ulkoa, että koneet pysty-
tään tuomaan tiloihin sisään (maatasoon) pumppukär-
ryllä, eikä matkalla ole portaita, korkeita kynnyksiä 
tai kapeita paikkoja? 
 

vastaus 5 

kyllä 
 

kysymys 6 

 Oliko tiloihin siirtymässä myös käyttäjän vanhoja  
 koneita/laitteita? 
 

vastaus 6 

Kyllä. Hankintakilpailutus koskee tarjouspyyn-
töasiakirjoissa mainittuja tuotteita. 
 

kysymys 7 

 Tarjouslomakkeella mainitaan: Vähimmäisvaatimuk- 
 set koneelle/laitteelle, lisäksi täytettävä tarjouspyyn- 
 nön kohdassa 5 asetetut ehdottomat vaatimukset. 
 Kyseinen tarjouspyynnön kohta 5 koskee Tarjous- 
 ryhmittymiä, pitäisikö tämän viitata Tarjouspyynnön 
 kohtaan 7?  
 
 
 
 
 
 

vastaus 7 

kyllä 
 



 

 
       PÖYTYÄN KUNTA 
 

Elisenvaaran yhtenäiskoulun teknisen käsityön luokan  
koneiden ja laitteiden hankinta 
Tarjouskilpailun kysymykset ja vastaukset 
 

kysymys 8 

 Metallintyöstökoneet ja -laitteet 

1. Ahjo laitteineen: Tarjotaanko ilman huuvaa vai 
laitteen oman huuvan kanssa? 

3. Nauhahiomakone metallille: Onko tiloissa metal-
lipölynpoistoa, vai pitääkö laite tarjota imurijalustal-
la varustettuna? 

5. Muotoleikkuri: Halutaanko leikkuuleveyden ole-
van noin 160mm vai noin 400mm? Näiden leikku-
reiden leikkuuvahvuus teräslevyllä on valmistajan 
mukaan 1,5mm, riittääkö se? Tuleeko leikkuri olla 
varustettuna lukkolaitteella? 

8. Hydraulinen puristin: Tuleeko toimitukseen sisäl-
lyttää myös suojaverkko lukkolaitteella? 

 

vastaus 8 

 Metallintyöstökoneet ja -laitteet 

1. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti ilman 
huuvaa.  

3. Pitää tarjota imurijalustalla varustettuna. 

5. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mukaises-
ti.  

8. Kyllä, tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mu-
kaisesti. 

 
 
 

 

kysymys 9 

 Puuntyöstökoneet ja -laitteet 

6. Pylväsporakone: Hyväksytäänkö muuten vaati-
mukset täyttävä kone, mutta joka on 230V malli? 

10. Konelehtisaha: Tarjotaanko jalustalla vai ilman? 

 

 
 

vastaus 9 

 Puuntyöstökoneet ja -laitteet 

6. Hyväksytään myös 230V malli, joka muilta 
osin täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt 
vaatimukset. 

10. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti (ei 
mainintaa jalustasta). 

 
 

 
Vastaukset kysymyksiin on julkaistu 11.1.2022. 
 
 


