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TALVIKUNNOSSAPITO SYKSYLLE 2019 JA KALENTERIVUODELLE 2020 
 

1. Yleistä 
Tarjouspyynnön kohteena ovat Hailuodon kunnan alueella sijaitsevien 
- yksityisteiden auraus/linkous 
- vakituisten asuntojen pihateiden auraus/linkous 
- kaavateiden auraus/linkous  
- kunnan omien kiinteistöjen piha-alueiden auraus/linkous ja liukkaudentorjunta sekä 

hiekoitushiekan keräys. 
Tilaajan puolelta teknisenä yhteyshenkilönä on kiinteistöpäällikkö Sami Kauppila,  
p. 040-6835750, sami.kauppila@hailuoto.fi. 
Sopimusasioissa yhteyshenkilönä toimii tekninen johtaja Markku Maikkola,  
p. 044-4973510, markku.maikkola@hailuoto.fi. 
 
Tilaaja: Hailuodon kunta / Tekniset palvelut 
  Luovontie 176 90480 Hailuoto 
Työkohde:  Talvikunnossapito syksylle 2019 ja kalenterivuodelle 2020 
Laskutus: Sähköinen laskutus 
Viite laskuun: Nella Nikkilä 
 

2. Hankinnan kohde 
Talvikunnossapidon piiriin kuuluu yksityisteitä n. 85 kpl, pituudeltaan yhteensä n. 50 km.  
Vakituisesti asuttuja pihoja on n. 450 kpl, ja niillä yksityisteiltä haarautuvia pihateitä arviolta n. 50 
km.  
Kaavateitä on neljä kappaletta ja ne sijaitsevat Kirkonkylän rakennuskaava-alueella. Kaavateiden 
yhteispituus on n. 1,6 km.  
Piha-alueita on 14 kpl ja niiden yhteispinta-ala on n. 2,4 ha. 

 
3. Työ 

Työ käsittää vakituisten asuinkiinteistöjen yksityis-, kaava- ja pihateiden lumen ja sohjon poiston. 
Palvelun piiriin ei kuulu vapaa-ajan asuntojen tiealueet.  Kunnan omien kiinteistöjen piha-alueilla 
tulee lisäksi huolehtia liukkaudentorjunnasta ja hiekoitushiekan poistosta. Talvikunnossapitoa ohjaa 
kunnan hyväksymä palvelutaso-ohje (liitteenä). 
 

4. Tarjous 
Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään. 
Tarjouksen voi jättää koko saaren kattavasta tai pienemmästä alueesta. Aikaisempi aluejako on 
esitetty ohessa liitteenä. 
Tarjouskilpailun valintaperusteena on hinta, 100 %. Hailuodon kunnalla on oikeus hylätä kaikki 
tarjoukset. 
Tarvittaessa kunta voi valita urakoitsijat neuvottelumenettelyn kautta. 
 

5. Hinta 
Tarjouksen tulee koostua kahdesta eri osahinnasta: 
- tuntihinta  € / h  (esim. xx €/h) 
- kiinteä hinta  € / osoite / kausi (esim. xxx €/osoite) 
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Lisäksi tulee esittää hinta mahdollisille lisätöille. Tarjous tulee esittää oheisella tarjouslomakkeella. 
Kaikki hinnat alv 0 %. Laskutusperiaatteista sovitaan urakkasopimuksessa. 
 

6. Vahingonvastuu 
Urakoitsija vastaa toiminnan vastuuvakuutuksellaan välittömästi aurauksesta/linkouksesta 
aiheutuneista vahingoista kulloistenkin vakuutusehtojen mukaisesti.  
 

7. Aikataulu 
Tarjoukset pyydämme lähettämään 8.11.2019 klo 14.00 mennessä kirjallisina osoitteeseen  
 
Hailuodon kunta 
Tekniset palvelut 
Markku Maikkola 
Luovontie 176 
90480 Hailuoto  
Kuoreen tunnus ” Talvikunnossapitotarjous”. 
 

8. Lisätiedot 
Tarjouksen liitteenä on toimitettava enintään kolme (3) kuukautta vanhat tilaajavastuulain 
edellyttämät tiedot ja selvitykset: 
- selvitys yrityksen merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä 

 arvonlisäverovelvolliseksi 
- kaupparekisteriote 
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistuksesta ja sen noudattamisesta 
- todistus työeläkevakuutusten ottamisesta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta, tai  

todistus erääntyneiden maksujen maksusopimuksesta ja sen noudattamisesta 
- todistus työttömyysvakuutusmaksuista (työttömyysvakuutusrahaston todistus) tai 

erääntyneiden maksujen maksusopimuksesta ja sen noudattamisesta 
- selvitys vastuuvakuutuksesta 
- selvitys tapaturmavakuutuksesta 
- selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta 
- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 
Vaihtoehtoisesti hyväksymme voimassaolevan Tilaajavastuu.fi -raportin. 
Mikäli olet yksityinen elinkeinonharjoittaja tai toiminimiyrittäjä, tulee lisäksi toimittaa todistus 
voimassaolevasta yrittäjäeläkevakuutuksesta (YEL/MYEL). 

 

Markku Maikkola 
Tekninen johtaja 

 
liitteet: 

- tarjouslomake 
- palvelutaso-ohje 
- aluejako talvikausi 2018-2019 
- kunnan laskutusohje 


