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TARJOUSPYYNTÖ IPP:N ILMAJOHTOVERKON PURKUTÖISTÄ 30.1.2023 

 

Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, jäljempänä IPP pyytää tarjousta ilmajohtoverkon 

purkutöistä kiinteällä hinnalla alla mainituilta alueilta toteutettavaksi 31.6.2023 

mennessä. Tavoite on, että työt voi aloittaa helmikuun 2023 lopulla. 

 

Purkukohteet 

  

Kohteista ilmoitetut pylväsmäärät, kuten myös kaapeli- ja johdinmetrit voivat poiketa 

tässä dokumentoidusta. Tässä ilmoitetut pylväsmäärät eivät sisällä esim. tuki- tai 

porttiharuspylväitä. Haruksien ja muiden pylväskiinnikkeiden eikä talojen 

seinäkiinnitysten määrään ole yksilöity tässä tarjouspyynnössä. Kaikki nämä edellä 

mainitut kuuluvat kuitenkin purettaviin yksiköihin. Tarjoajan on tutustuttava kohteisiin 

ennen tarjouksen antamista. 

Tilaajan pylväät, kuten myös haruslaatat silmuineen puretaan kaivamalla ne 

kokonaisena maasta ylös. Kaikki pylväissä olevat kiinnikkeet tulee irrottaa maasta ja 

pylväistä. Yhteiskäyttöpylväistä kaapelit sekä johdot on irrotettava kiinnikkeineen. 

Tilaaja osoittaa urakkasopimuksessa pylväiden varastoalueen Parkanosta max. 30 

km päässä purkualueelta, jonne urakoitsijan on ne toimitettava. Osa pylväistä 

voidaan luovuttaa kohteessa asiakkaille/maanomistajille, joilla on Y-tunnus ja pylväille 

hyväksytty jatkokäyttö. Kaapelit ja muut tarvikkeet tulee toimittaa Fincumetin 

vastuulliseen kokonaiskierrätyspalveluun purkukohteessa. Tilaaja hankkii tätä varten 

siirtolavat purkukohteeseen. Tilaaja vastaa varastoalueelle toimitetuista pylväistä ja 

siirtolavoille toimitetuista muista materiaaleista ja niiden kierrätyksestä. Urakoitsijan 

on pidettävä kirjaa varastoalueelle toimitetuista tai kohteessa asiakkaille / 

maanomistajille luovutetuista pylväs määristä.    

Purkukohteet sijaitsevat Ikaalisissa, Parkanossa ja Kihniöllä. Kohteiden verkkokartat 

ja arvioidut purkumäärät liitteissä 1, 2, 3 ja 4. Kiinnostuneille tarjoajille toimitetaan 

tarvittaessa tarkemmat kartat niitä pyydettäessä.   
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Hinnoittelu 

Hinnat tulee ilmoittaa kokonaishintana kohteittain arvonlisäverottomina (alv=0%) ja 

niiden tulee sisältään kohteiden kaikki kulut. Kohteet jaetaan halvimman 

kohdekohtaisen tarjouksen tehneille urakoitsijoille. 

 

Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo 

Tarjous on toimitettava sähköpostilla 13.2.2023 klo 08.00 mennessä osoitteeseen  

reijo.makila@ipp.fi.  

 

Tarjous tulee olla voimassa 31.6.2023 saakka. Tarjouksen voi jättää joko molemmista 

tai vain toisesta kohteesta. 

 

Muuta huomioitavaa 

Urakoitsija hankkii maastoliikenneluvat, tieturvat jne 

Takuu työlle on oltava kaksi vuotta. Työaikaisen ja takuuaikaisen vakuuden suuruus 

määritellään urakkaneuvotteluissa. 

Tilaaja hakee vain ELY.n työluvan kohteeseen. Urakoitsija hakee 

maastoliikenneluvat, yksityisteiden työluvat, toteuttaa liikenteenohjauksen Tilaajan 

tekemän suunnitelman tai tiehallintoviranomaisten vaatimusten mukaisesti. 

Urakoitsijalla on ainakin yhdellä henkilöllä oltava Tieturva 2 kortti voimassa. 

 

Purkutöistä johtuvien jälkien korjaus kuuluu Urakoitsijalle ilman erillistä korvausta. 

Maastoliikenne tulee mahdollisuuksien mukaan suorittaa talviaikaan vaurioiden 

välttämiseksi. 

Työmaan turvallisuudesta ja vakuutuksesta huolehtii Urakoitsija ja hänen on 

huolehdittava, että kaikilla työntekijöillä on tätä varten riittävä koulutus, eli ainakin 

Työturvallisuus ja Tieturva 1 koulutukset suoritettuna.  

Rakennuttajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjous.  

Tarjoajan on esitettävä täyttävänsä Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, sekä 

liitettävä mukaan esittely käytössä olevasta kalustosta. Tarjoajan on liitettävä 
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tarjoukseen myös selvitys siitä, miten huolehditte työntekijöiden riittävästä 

koulutustasosta tieturvan ja muiden vastaavien turvallisuus koulutusten osalta.  

 

Lisätiedot 

Lisätietoja työkohteista antavat: 

 Reijo Mäkilä, puh 043 217 5569 reijo.makila@ipp.fi 

Jussi Mikkola, puh 043 217 5563 jussi.mikkola@ipp.fi 

 

  

 

 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy 

 

 

 Reijo Mäkilä 

 Reijo Mäkilä 

 Verkkopalvelupäällikkö 

  

LIITTEET  

LIITE 1 Parkano Kairokoski, verkkokartta ja arvioidut purkumäärät 

LIITE 2 Ikaalinen Pukara ja Hangasperä, verkkokartta ja arvioidut purkumäärät 

LIITE 3 Parkano Hakojärventie Mustineva, verkkokartta ja arvioidut purkumäärät 

LIITE 4 Kihniö Nerkoo, verkkokartta ja arvioidut purkumäärät 
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