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TARJOUSPYYNTÖ 17.9.2020 
 
KIINTEISTÖ OY KUNINKAANPITÄJÄN KIINTEISTÖJEN TALVIKAUDEN LUMI- JA 
HIEKOITUSTÖISTÄ TALVIKAUDELLA 2020-2021 
 
 

Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjä pyytää tarjoustanne kiinteistöjen talvikunnossapidosta 
sisältäen lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan koneellisesti ja tarvittaessa käsin.  
 

Alueet ja kohteet 

Alue 1   Mahlamäentie 3 (RT 3/9) 

    Mahlamäentie 4 (RT 3/10) 

    Metsolantie 20 (KT 1/2 porrasta) 

  
  Petäjistöntie 1 (RT 3/10) 

  
  Petäjistöntie 3 (RT 3/10) 

  
  Petäjistöntie 4 (RT 3/8) 

  
  Petäjistöntie 5 (RT 2/7) 

  
  Petäjistöntie 10 (RT 2/9) 

  
  Petäjistönkuja  2 – 8 (RT 4/16) 

  
  Petäjistönkuja 12-14 (RT 2/9) 

Alue 2   Kaikulantie 94 (RT 1/5) 

 
Tilaaja edellyttää huolellista tutustumista hoidettaviin kiinteistöihin ennen tarjouksen 
tekemistä. Tarjoukset voi antaa molemmista alueista tai vain 
jommastakummasta alueesta. 

 
Sopimuskausi 

Sopimus koskee talvikautta 2020-2021 + optiona kaksi seuraavaa talvikautta. 
Talvityökausi alkaa ensimmäisten liukkaiden tai lumisateiden alkaessa ja päättyy 
keväällä, kun hiekoitussepelit ovat nostettavissa. 
 

Kalusto 
Tarjoajan konekaluston on oltava hoidettaviin kiinteistöihin sopivaa, käytettävä 
kalusto on esitettävä tarjouksessa. Kaluston tulee olla riittävä alueiden hoitamiseen 
asetetussa määräajassa. Työkoneet on varustettava joka suuntaan näkyvillä 
varoitusvilkuilla ja peruutusvaroittimella.  
Tarjoukset, joissa kalusto ei vastaa edellä kuvattua, hylätään. 
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Henkilöstö 

Aurausta ja hiekoitusta suorittavilla on oltava tieturva 1 kortti sekä kokemusta piha-
alueiden kunnossapidosta. Henkilöstön tulee käyttää työssä SFS-EN-471 luokan 2 
huomiovaatetusta. Henkilöstöllä tulee olla mukanaan matkapuhelin, jonka yhteystieto 
luovutetaan tilaajan edustajalle. 
Tarjoukset, joissa henkilöstö ei vastaa edellä kuvattua, hylätään. 
 

Työn suorittaminen 
Urakoitsijan tulee aurata kiinteistöjen piha-alueet, kun pakkaslunta on satanut 6 cm, 
suojalunta 3 cm tai kun tilaajan edustaja on tehnyt erillisen tilauksen. 
 
Auraus suoritetaan em. rajan vuoksi korkeintaan kaksi kertaa vuorokaudessa ja 
aurauksen aloituksessa on huomioitava sade-ennuste, siten että auraus pyritään 
ajoittamaan mahdollisuuksien mukaan sateen loppuun. 
 
Liukkaudentorjunta tulee suorittaa oma-aloitteisesti kiinteistöjen pihoissa ja 
kulkureiteillä hiekoitussepeliä käyttäen siten, että jalankulkureitit ja ovien edustat ovat 
turvallisia käyttää.  

 
Vastuu vahingosta 

Urakoitsija on korvausvelvollinen tilaajalle ja kolmannelle osapuolelle 
aiheuttamastaan vahingosta (rakenteet, kasvillisuus jne.). 
 
Urakoitsija vastaa osaltaan laiminlyönneistä aiheutuneiden tapaturmien 
kustannuksista ja on velvollinen ottamaan em. tapaturmat kattavan vakuutuksen. 
 

Yhteiskuntavastuut 
Tarjoajan on esitettävä seuraavat tilaajavastuulainmukaiset selvitykset 
- selvitys ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 

kuulumisesta, 
- kaupparekisteriote tai kaupparekisteriotetta vastaavat muut tiedot, 
- selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verovelkaa, tai mikäli verovelkaa on, 

viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä, 
- todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta, eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen 
maksusopimuksesta, 

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, 
- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 
Mikäli yritys ei toimita vaadittuja selvityksiä tai ne osoittavat velvoitteiden 
laiminlyöntejä, hylätään tarjous. 
 

Tarjouksen sisältö   
Tarjouksessa tulee antaa hinnat    
- aurauskertojen vähimmäismäärälle (10 kertaa) sekä kertahinta vähimmäismäärän 

ylittäville aurauskerroille ja   
- hiekoituskertojen vähimmäismäärälle (15 kertaa) sekä kertahinta 

vähimmäismäärän ylittäville hiekoituskerroille. 
- käsilumitöiden kertahinta/kohde 
- käsihiekoitustöiden kertahinta/kohde 
- hiekoitushiekan poistosta päällystetyiltä piha-alueilta, tuntihinta ja 
- optiona lumien siirtotyön tuntihinta. 
Hinnat tulee ilmoittaa liitteenä olevilla tarjouslomakkeilla. 
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Urakoitsijan valinta  
 

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajilta vaaditut selvitykset 
yhteiskuntavastuiden täyttämisestä sekä kalustosta ja henkilöstöstä. Puutteelliset 
tarjoukset hylätään. 
 
Toisessa vaiheessa tehdään hintavertailu, jossa pyydetyt aurauksen ja hiekoituksen 
hinnat lasketaan yhteen.  
 
Urakoitsijaksi valitaan hinnaltaan edullisimman, ehdot täyttävän tarjouksen tehnyt 
tarjoaja.    

 
Tilaaja voi jättää kaikki tarjoukset hyväksymättä. Tilaaja ei palauta lähetettyjä 
tarjouksia.  
 

 
Tarjouksen jättäminen 
 

Tarjous tulee jättää liitteenä olevalla tarjouslomakkeella ja se on toimitettava 
sähköpostitse osoitteeseen lea.raitala@hartola.fi tai kirjallisena Hartolan kunnantalon 
neuvontaan 9.10.2020 klo 12.00 mennessä. 
 

 
Lisätietoja Lea Raitala, puh. 044 7432 234, lea.raitala@hartola.fi   

 
 
Hartolassa 17.9.2020 
 
KIINTEISTÖ OY KUNINKAANPITÄJÄ 

  
Lea Raitala 
toimitusjohtaja 
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