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 TARJOUSPYYNTÖ 
 
 

Lapuan kaupungin teknisen keskuksen viheraluepalvelut pyytää tarjoustanne 
liitteenä olevan suunnitelman mukaisista, Liuhtarin alakoulun 
välitutuntipihalle hankittavista kahdesta  
 
MONITOIMIKENTÄSTÄ sekä kenttien ja juoksuradan 
HIEKKATEKONURMESTA asennuksineen 
 

 
MONITOIMIKENTTÄ 1 
 
- kentän koko n. 12 – 16 m  x 23 – 28 m  
- korotetut laidat n 2,4 m 
- korotetut päädyt noin 3,6 m 
- ulko- ja talviolosuhteisiin soveltuva 
-    materiaali ilkivaltaa kestävä vahva teräsrakenne (ei kolmilanka verkkoa) 
-    rakennustavaltaan syväperusteinen  
-    huoltoportti sivulla 
-    varusteena vähintään maalit ja koripallotelineet  
-    maalit tai niiden kehykset laitojen kanssa eri väriset, siten että ne  
     erottuvat kentän muusta värityksestä 
-    helppokäyttöinen esteetön pyörätuolisisäänkäynti, jossa mopolla tai     
     muilla ajoneuvoilla kentälle pääsy estetty  
 
Lisähinnat pyydetään seuraavista tuotteista 
-    sählymaalit ja lentopalloverkkomahdollisuus 
-    koripallotelineet areenan ulkopuolelle, kentän päätyihin 
-    monitoimikentän ohjetaulu 
 
Tarjouksia voi antaa erikokoisista monitoimikentistä 
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 MONITOIMIKENTTÄ 2 

 
 
-     muodoltaan pyöreä/kulmikas (halkaisija noin 6 m) tai  soikea (leveys  
      enintään 6 m ja pituus enintään 8 m) 
-     laitojen korkeus n 2 m 
-     materiaali ilkivaltaa kestävä vahva teräsrakenne (ei kolmilanka   
      verkkoa) 
-     ulko- ja talviolosuhteisiin soveltuva 
-     rakennustavaltaan syväperusteinen 
-     maalit kiinteästi seinärakennelmassa 
-     helppokäyttöinen esteetön pyörätuolisisäänkäynti, jossa mopolla tai     
      muilla ajoneuvoilla kentälle pääsy estetty 
 
Tarjouksia voi antaa erikokoisista enimmäismitat alittavista kentistä    
 
 
Tarjoukset monitoimikentistä annetaan paikoilleen asennettuna. 
 

 
 

HIEKKATEKONURMET: 
Monitoimikenttä 1 sekä juoksurata  

 
-     asennus sisältää pintakerroksen tasauksen ja nurmen asennuksen 
      (materiaalit ja pohjatyöt kivituhkaan saakka tilaajan toimesta) 
-     monitoimikentän hiekkatekonurmen väri vihreä 
-     juoksuradan tekonurmen väri punainen 
-     monitoimikenttä 1 rajamerkinnät sekä juoksuradan keskiviiva  

 hiekkatekonurmella toteutettuna 
-  hiekkatekonurmen tulee soveltua mm. jalkapallon, koripallon,     
      lentopallon ja sählyn pelaamiseen 
-  tarjouksen tulee sisältää tekonurmen, täytemateriaalin (kuivattu    

    kvartsihiekka tai vastaava) ja tarvittavat liimat 
-  vähimmäisvaatimuksina: materiaali polyeteeni tai ominaisuuksiltaan    
-  vastaava, kokonaispaino noin1,8 kg/m2, nukan pituus n. 24 mm,   

 vesireikien määrä noin120 kpl/m2, 
-  rakenteen ympäristöystävällisyys: täyttää REACH-vaatimukset,   

 voidaan kierrättää, pitkäikäinen, kestävä 
-  takuu vähintään 2 vuotta 

 
 

Kaikkien tarjottujen tuotteiden tulee olla julkiseen ja kovaan liikuntakäyttöön 
suunniteltuja sekä testattuja.  Niiden tulee olla TÜV-hyväksyttyjä ulko- 
leikkipaikka- ja liikuntapaikkavälineille annettujen EN-normien mukaisia ja 
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täyttää EU-alueella ja Suomessa voimassa olevat säädökset ja 
viranomaismääräykset. Asennukset tulee suorittaa tuotteiden vaatimien 
asennusohjeiden mukaisesti. 

 
 Toimitusaika on heinäkuun 2021 loppuun mennessä. Tarjoushinnan tulee   
 sisältää rahti osoitteeseen Tuulimyllyntie 11, 62100 Lapua.  
 

                     Tarjous annetaan oheisilla lomakkeilla tarjouspyynnössä olevien ehtojen    
                     mukaisesti. 

 
                     Hankintapäätös syntyy erillisellä päätöksellä ja lopullinen sopimus, jossa   

    vahvistetaan asennusurakkaan liittyvät ehdot, allekirjoitetaan erikseen.   
    Asennusurakassa noudatetaan YSE1998 mukaisia ehtoja. 

 
       Lapuan kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä osatarjouksia tai hylätä 
       kaikki tarjoukset.  

 
       Tarjoukset jätetään sähköpostitse kirjaamo@lapua.fi. Viestin otsikkona  
                     ”monitoimiareenatarjous” tai kirjallisesti suljetussa kirjekuoressa 29.1.2021    
                      klo 12.00 mennessä osoitteeseen Lapuan kaupunki, Tekninen keskus,  
                      Poutuntie 8, 62100 LAPUA. Kuoreen merkintä  ”monitoimiareenatarjous”.   

   
    

    
 

             Lapualla 15.1.2021 
 
   Raija Talvitie 
   kaupunginpuutarhuri 
      Lapuan kaupunki 
   0444384612 
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