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Asia: Punkalaitumen kunta, Kanteenmaan raudan- ja mangaaninpoistolaitoksen  

KVR-urakan kilpailutus 

 

LISÄKIRJE: 

VASTAUKSET TARJOAJILTA 17.11.2021 MENNESSÄ SAATUIHIN 

KYSYMYKSIIN  JA TARJOUSPYYNNÖN TÄSMENTÄMINEN 

Viite: Tarjouspyyntö 27.10.2021 /Punkalaitumen kunta 

 

A. TARJOUSAJAN JATKAMINEN 

Tarjoajilta on saatu pyyntö tarjousajan jatkamisesta urakan laajuuden ja 

tarjouspyyntöasiakirjojen tarkennustarpeiden takia.  

Tilaaja jatkaa tarjousten jättöaikaa 7.12.2021, kello 12:00 asti.  

Tarjoajan jatkaminen viivästyttää suunnittelun aloittamista noin kuukaudella, 

mutta tarjousajan jatkaminen ei oikeuta suunnittelu- tai rakennusajan 

pidentämiseen eikä näin ollen vaikuta urakan valmistumisajankohtaan. 

 

B. VASTAUKSET TARJOAJIEN ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 

Kysymys 1: Onko saatavilla tietoa raakaveden ammonium ja alkaliniteetti 

pitoisuuksista?  

Tämän hetkiset vedenlaatutiedot on tarjouspyynnön liitteenä. 

Lisänäytteitä voidaan ottaa tarvittaessa suunnittelun aikana. 

Kysymys 2: Mikä on raakaveden mangaanipitoisuus (Mn) µg/L? 

Mangaania ei ole tutkittu, koska sitä ei ole juurikaan esiintynyt. 

Yleisesti mangaania voidaan olettaa olevan pohjavesissä  1/10 

raudan määrästä. Mitoituksessa voidaan käyttää kaksinkertaista 

arvoa STM:n suositukseen verrattuna. Asia palataan tarvittaessa 

suunnitteluvaiheessa. 

Kysymys 3: Mikä on veden desinfiointiin menevän veden UV-läpäisevyys? 

Uusi UV -laite mitoitetaan nykyisen laitteen mukaan. Nykyinen 
UV- laite on BX50 Wedeco (Valm. nro. 67474.1 tammikuu 2007). 
Uudessa UV-laitteessa on oltava automaattinen UV-lampun 
puhdistuslaite, joka perustuu intensiteetin mittaukseen. 

Kysymys 4: Mitä tarkoittaa saostuskemikaalin ja NaOHn varaukset? 

Huomioitava putkinatsalla vai tilavarauksena? KVR-urakkaan kuuluvat 

kemikaalilaitteet? 

Kemikaalilaitteistojen toimitus sisältyy KVR- urakkaan. KVR- 

urakkaan sisältyy alkalointi- ja desinfiointilaitteistot pumppuineen 

ja säiliöineen. 
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Urakoitsija mitoittaa ja määrittää tarvittavat laitteistot ja liittää ne 

urakkaan tarvittaessa urakkaan (/Vaatimuksenmukaisuus-

vaatimus). Kaikki kaaviossa esitetyt kemikaalilaitteistot on 

kuitenkin otettava huomioon tilavarauksena ja liitospisteinä -

putkistossa on oltava valmiit liitokset (/venttiililähdöt ja 

näytteenottopisteet), jos myöhemmin tulee tarve ottaa käyttöön 

saostuskemikaali. Sama koskee mahdollista esi-ilmastusta.  

Laitevarauksille tulee sähkö- ja ohjauskeskuksiin tilavaraus, 

lähdöt ja automaatiopisteet sekä liityntä sähkönsyöttöä varten.  

Kysymys 5: Miksi paineilmastimen ja painesuodattimien puhaltimet on esitetty 

PI-kaaviossa katkoviivalla? 

Kaaviossa on katkoviivalla on esitetty ns. koneikot, joiden sisältö 

ei ole tiedossa. 

Prosessikaaviossa ei ole yksilöity kaikkia putkisto-osia, 

venttiileitä tai instrumentteja tai näyttö- tai varolaitteita. Tarjoajan 

edellytetään sisällyttävän KVR-urakkaan kaikki prosessitekniikan 

edellyttämät prosessilaitteet, kompressori ja puhaltimet sekä 

instrumentit. Putkistoon on sisällytettävä myös tarvittavat yhteet, 

tyhjennys- ja näytteenottohanat,  tuet ja laippaliitokset (/venttiilit 

ja mittarit laipallisia). 

Painelaitteiden, putkistojen ja kemikaalisäiliöiden suoja-altaat 

sekä vaatimuksen mukaisuusasiakirjat on sisällytettävä 

toimitukseen.  

Kysymys 6: Tarkoittaako "varaus", että tuote tarjotaan optiona? 

Vastaus: Vrt. edellinen vastaus. Tuote on sisällytettävä 

tarjoukseen, jos se on tarpeellinen vaatimusten täyttämiseksi. 

Muuten tuotteen voi tarjota optiona. 

Kysymys 7: Voiko esisuunnitelmasta esitetystä prosessisuunnitelmasta poiketa, 

esim. Painesuodattimien määrä? Paljonko voidaan poiketa tilaajan 

suunnitelmista? 

Tilaajan suunnitelmassa on esitetty toimintatapa ja 

suunnitteluperusteet KVR-urakkaa varten. Kaaviossa esitettyjen 

laitteiden ja instrumenttien määrää ei ole sidottu. Tarjoajalla on 

mahdollisuus tarjota sopivaa vastaavaa tekniikkaa, esim. 

suodattimien määrä ja mitat on vapaasti määritettävissä.  

Poikkeamat, jotka liittyvät rakennus- ja prosessitekniikkaan on 

sallittuja. Vähäisten poikkeamien katsotaan olevan osa KVR-

urakointia ja kuuluvan urakkaan. Poikkeamista sovitaan 

urakkaohjelman mukaisesti. 

Tarjoajalla on mahdollisuus jättää vaihtoehtotarjous, jossa edellä 

mainitut asiat on otettu huomioon. Vaihtoehtotarjoukselle 

asetetut rajoitukset ja vaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä.  

Kysymys 8: Tarjouspyynnössä lukee kohdassa 4.4:  Painesuodatus seuraavaa: 
”Painesuodatus toteutetaan kahdella rinnan kytketyllä suodattimella, joiden 
yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 2,5 m2 (halkaisija 1,8 m) ja 
mitoituspintakuorma 5 m/h. Halkaisijaltaan 1,8 m suodatinsäiliölle on jo 
itsestään pinta ala 2,5 m2 ja tarjouspyyntökuvissa on tilaan piirretty 2 x 1,8 m 
pytyt. Saisiko tähän tarkennuksen riittääkö kohteeseen kaksi rinnan olevaa 
pyttyä joiden yhteenlaskettu pinta ala on 2,5 m2 vai pinta ala 2,5 m2 per pytty? 
Mitoituspintakuormalla 5 m/h tuo tarvittava kapasiteetti vaatii sen 2 x 2,5 m2 
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pinta-alan. Oletan että tässä haetaan suodattimilta yhteenlaskettua pinta-alaa 
vähintään 5 m2?  

Yhteenlaskettu suodatuspinta-ala pitää olla vähintään 5 m2 ja 
suodatusnopeus alle 5 m/h.  Painesuodattimien määrä on 
vähintään 2 kpl. Painesuodatinta on voitava käyttää toisen  
suodattimen ollessa huuhtelussa tai myötävirtahuuhtelussa. 

Kysymys 9: Pitääkö painesäiliöissä olla PED leimat vai riittääkö että säiliöt on 
rakennettu direktiivin mukaan? 

Toimittaja vastaa painelaitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja 
sen osoittamisesta. Painesäiliöt on oltava painesäiliöasetuksen 
mukaisia; vaatimuksenmukaisuustodistus tarvitaan. 
Painesäiliöiden ja suodattimien materiaaliksi hyväksytään myös  
haponkestävä teräs. 

Kysymys 10: Huuhteluvesisäiliö, kuuluuko urakkaan? 

Huuhteluvesisäiliön mitoitus ja toimitus kuuluu prosessiurakkaan. 

Huuhteluvesisäiliöstä voidaan antaa erillishinta.  

Prosessilaitetoimitukseen sisältyy säiliön instrumenttien 

toimittaminen ja asentaminen ja kytkeminen kaapelointeineen. 

Säiliön asennus ja putkitus sekä kaapelien suojaputket kuuluvat 

rakennusurakkaan, ellei toisin sovita.  

Kysymys 11: Tarjotaanko myös uudet raakavesikaivopumput vai käytetäänkö jo 
olemassa olevia? 

Kaivopumppuina voidaan käyttää nykyisiä; pumppujen 

uusimisesta ja kaivoihin tehtävistä toimenpiteistä sovitaan 

tarvittaessa erikseen, jos pumppujen nykyinen tuotto ei ole 

riittävä.  

 

Kysymys 12: Sisältyykö tarjoukseen automaation suunnittelu ja asentaminen? 

Jos kuuluu, miten rajapinta kaukovalvonnan ja paikallisautomaation välillä 

toteutetaan? Modbus TCP, Modbus RTU, vai jokin muu? 

Katso kohta C. 

Rakennusurakkaan kuuluu automaatiokaapelikaivantojen ja 

suojaputkien rakentaminen. Vedenottamon nykyinen liityntä 

kaukovalvontaan tapahtuu radiomodeemiliikenteellä (Satel -

radiomodeemi). Liikennöintiprotokolla Omron Hostlink -

protokolla. Radiomasto nykyisen rakennuksen toisella puolella. 

Kysymys 13: Tapahtuuko paikallisautomaatiosta tiedonsiirto kaukovalvontaa 
Modbus-tiedonsiirtoprokollalla, niin että paikallisautomaatio toimii orjana? 

Katso kohdat 12 ja kohta C. 

Kysymys 14: Voiko tarjoukseen liitettävät tilaajavastuun mukaiset todistukset ja 

selvitykset ml. vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksesta ja maksetuista 

vakuutusmaksuista korvata Vastuu Groupin Luotettava kumppani -raportilla ? 

Tarjouksessa on oltava mukana kelpoisuusvaatimuksissa ja 

esitetyt tiedot (mm. vastuuvakuutuksesta). 

Kysymys 15: Jääkö nykyinen varavoimakone käyttöön? 

Nykyinen varavoimakone on tarkoitus jättää käyttöön. Kaapelointi 
uuteen keskukseen kuuluu KVR-urakkaan. 
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Kysymys 16: Mihin saakka tilaaja hoitaa uuden sähköliittymän syöttökaapelin. 
Tontinrajalle vai uuteen keskukseen? 

Tilaaja toimittaa liittymäkaapelin kelalla kiinteistön rajalla, josta 

urakoitsija tuo kaapelin ja liittää sen sähkökeskukseen.  

HUOM: Kaikki sähkö- ja automaatiokaapelikaivannot, 

suojaputket ja kaapelit vedenottamoalueella, eli aidatun alueen 

sisäpuolella, kuuluvat rakennusurakkaan; lukuun ottamatta 

sähkönsyöttökaapelia, jonka toimittaa verkkoyhtiö. 

 Tilaaja (/sähkölaitos) toimittaa ja asentaa sähkömittarin. 

Kysymys 17: Puretaanko nykyisestä rakennuksesta sähköjä tai putkistoja missä 
laajuudessa? 

Nykyisen rakennuksen sähköt jäävät nykyisellään. 

Kysymys 18: Kuinka pitkä vesikatko on sallittu uuden rakennuksen 
käyttöönotossa? 

Vesikatkoista sovitaan työmaalla vesilaitoksen kanssa. 
Vesikatkot on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei ne 
vaaranna vedenjakelua. Sallittu katkos on luokkaa 2-3 tuntia. 

Kysymys 19: Onko kunnalla tarjota maankaatopaikkaa ja jos niin kuinka 
kaukana rakennuskohteesta? 

Punkalaitumella ei ole osoittaa paikkaa maa-ainekselle. Tietoja 
antaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy; Asemat | Loimi-Hämeen 
Jätehuolto Oy (lhj.fi) 

Kysymys 20: Kuuluvatko raivaustyöt urakkaan. Voidaanko kannot ja risut viedä 
kunnan osoittamaan paikkaan vai kuuluvatko urakoitsijalle? 

Raivaustyöt kuuluvat urakkaan. Urakoitsija vastaa raivausjätteen 
poiskuljetuksesta ja käsittelystä ja kuluista. Urakoitsija voi 
hyödyntää materiaalit itse. Hyötypuu jää maanomistajalle. 
Alueelta poistettavat puhtaat ylijäämämaat kuuluvat tilaajalle 
mutta niitä voi käyttää täytöissä ja rakentamisessa. 

Kysymys 21: Onko kohteessa saatavilla verkostovettä? 

Vesilaitoksella on vesipiste, josta voidaan ottaa vähäisiä määriä 

verkostovettä. Vedenotosta ja rakennusaikaisesta käytöstä 

sovitaan tarkemmin vesilaitoksen kanssa urakkaohjelman 

mukaisesti. 

 

C. KORJAUS AUTOMAATIOTOIMITUKSEN SISÄLTÖÖN JA LAAJUUTEEN 

 

Punkalaitumen kunnalla on vesilaitoksen kaukovalvonnan ja automaation 

puitesopimus Insta Automation Oy:n kanssa (/yhteyshenkilö: Timo 

Niemistö, p. 040 849 3602). 

Ellei toisin sovita, tilaaja toimittaa vesilaitosautomaation ja 

automaatiokeskuksen  

Automaatiotoimittaja osallistuu laitoksen koekäyttöön ja säätämiseen ja 

vastaa automaatiojärjestelmän toiminnasta ja yhteensovittamisesta 

urakoitsijan järjestelmään urakoitsijan toimittamien tietojen pohjalta. 

Automaatiourakka on mahdollista alistaa pääurakkaan. 

https://www.lhj.fi/kotitaloudet/hinnasto/jateasemat-1413498054/
https://www.lhj.fi/kotitaloudet/hinnasto/jateasemat-1413498054/


 

 

 

Dokumenttiviite: HR c:\users\fireha\desktop\punkalaidun\211117_kanteenmaanvo_lisäkirje.docx 5/5 

17.11.2021 

 

Versio: 1 

Työnumero: 23702075 

Projekti: Punkalaidun/Kanteenmaan 

vo/Rakennuttaminen ja valvonta 

 

KVR- urakoitsijan toimitukseen sisältyy: 

- PI-kaavio 
- Ajotapakuvaus / toimintakuvaus 
- Laiteluettelot  
- Pisteluettelo liityntätietoineen (IO, väylä yms.) 

KVR-urakan ja automaatiourakan urakkarajaus: 

- Insta toimittaa automaatiokeskuksen ja kytkee kaapelit keskuksen 
päässä 

- KVR- urakoitsija kaapeloi laitteet automaatiokeskukselle 
- KVR- urakoitsija toimittaa kaapelimerkinnät  

Tarjoajalla on oikeus tarjota automaatiota myös omalla ohjausyksiköllä ja 

automaatiolla, mutta sen on oltava yksilöity ja yhteensopiva tilaajan 

vesilaitoksen kaukovalvonta- ja automaatiojärjestelmien kanssa. Tarjoajalla 

ei kuitenkaan ole mahdollisuutta kieltäytyä tilaajan automaatiotoimituksesta, 

jos tilaaja näin päättää selonottoneuvottelujen jälkeen. 

 

D. MUITA URAKASSA HUOMIOITAVIA ASIOITA 

 

1. Nykyinen raakavesiputki kulkee suunnitelmassa esitetyn rakennuksen alla. 

Putki siirretään pois rakennuksen alta (kuuluu rakennusurakkaan). 

Rakennuksen paikkaa voi muuttaa, vrt. karttaliite. 

2. Nykyistä aitaa on mahdollisuus hyödyntää rakentamisessa, jos se saadaan 

pysymään kunnossa. 

3. Tällä hetkellä vesilaitoksella on käytössä jälleenimeytys. Vettä pumpataan 

kauempana olevasta pohjavesikaivosta ilmastusportaikkoon ja 

hiekkasuodattimeen, josta vesi sadetaan harjuun. Verkostovesi pumpataan 

vedenottamon kaivon nro 3 kautta verkostoon. Ennen vuotta 2020 saadut 

raakavesitiedot ovat edustavampia kuin tänä vuonna mitatut. Laatutietoja 

täydennetään tarvittaessa myös KVR- suunnittelun aikana. 

4. Huuhteluvesikirkaste johdetaan paineputkessa pois sorakuopasta; putken 

arvioitu pituus noin 200 metriä. Linjaus tarkistetaan ja sovitaan 

maanomistajan kanssa rakentamisen yhteydessä. Linjapituuden muutokset 

sovitaan yksikköhinnoilla. 

5. Uudisrakennuksella on myönnetty rakennuslupa Swecon suunnitelmien 

mukaan. Urakoitsijalla on mahdollista jättää vaihtoehtotarjous mm. runko- ja 

julkisivumateriaaleista. Mittojen, sijoituksen, rakenteiden ja 

julkisivumateriaalien muuttaminen edellyttää pääkuvien muuttamista, josta 

on sovittava rakennusvalvonnan kanssa. Kaikki RAM- ja jatkosuunnittelu 

kuuluu urakkaan.  

 

 


