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JANAKKALAN KUNNAN TALVIAURAUSTEN JA 
HIEKOITUSPALVELUIDEN HANKINTA 
 
 

Janakkalan kunnan Tila- ja aluepalvelut pyytää tarjousta talviaurausten ja liukkauden 
torjunnan suorittamisesta kunnan katualueilla tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden 
mukaisesti. 

 

Työhön kuuluu  
 

Työkohteet on merkitty aluekohtaisille kartoille ja urakkaan sisältyvät työsuoritteet on 
esitetty tässä tarjouksessa. Työkohteiden rajauksesta ja pienimuotoisista muutoksista 
työn laajuudessa voidaan sopia myös sopimuskauden aikana. 

 

Osatarjoukset  
 

Osatarjouksia ei hyväksytä, urakoitsijan on tarjottava kaikkia alueita kokonaisuutena 
pyydetyn tuntihinnan mukaisesti. 
 

Tarjoushinta 
 

Työstä (aurauksesta ja hiekoituksesta) annetaan tuntihinta €/h (alv 0 %). Tuntihintaan 
on sisällytettävä kaikki kulut. Hiekoituksen materiaali ei sisälly tarjottuun tuntihintaan 
vaan laskutetaan erikseen toteutuneiden määrien mukaan. Tilaajan arvion mukaan 
vuosittainen käyttömäärä on 40 – 60 tn:iin.  

 

Ehdottomat vaatimukset  
 

Työssä käytettävän koneen maksimi työleveys aurauksessa tulee olla vähintään 
kolme metriä ja peruskoneen painon yli 5000 kiloa. Työkoneen tulee olla vähintään 
vuosimallia 2005, varakoneena hyväksytään vm. 2000. Työkoneen kuljettajalla tulee 
olla voimassa oleva katu- tai tieturva 1 kortti.  

 

Tehtäväkohtaiset toimenpideajat ja vaatimukset  
 
Talvihoitotehtävät (auraus, sohjonpoisto, liukkaudentorjunta) tulee suorittaa niin, että 
tehtävä/tehtävät tulevat suoritetuksi aurauksen liukkaudentorjunnan osalta 
seuraavasti: 

 

 Toimenpideaika on 4 tuntia tarpeen syntymisestä kuitenkin siten, että auraus 
ja liukkaudentorjunta on yön jälkeen suoritettu aina klo 7.00 mennessä 
kaikissa kohteissa, poikkeuksena liitteen 3 Ilveslinnantie jonka auraus oltava 
suoritettuna arkisin klo 6.00 mennessä (päiväkodin toiminnan turvaamiseksi). 
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 Aurauksen lähtöraja liitteen 2 alueet, liitteen 3 alueet ja liitteen 1 alue on 
kuivaa irtolunta neljä senttimetriä (punainen) ja muilla alueilla aurauksen 
lähtöraja on viisi senttimetriä.  

 Liitteen 3 alueen auraus ja liukkaudentorjunta on yön jälkeen suoritettu arkisin 
klo 6.00 mennessä (punainen).  

 Liitteen 1. Alueen 1 osalta tulee tarjouksessa ilmetä varajärjestelmä 
Paloaseman toiminnan turvaamiseksi. Lisäksi alueella 1 urakoitsijalla on 
oltava valmius hiekoitukseen tarvittaessa, tilauksen voi tehdä kiinteistön 
käyttäjä. Ovet ja portit: Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm. Lumien poisto 
tehdään käsityövälinein (liite 1 keltainen väri).  

 

Hankintamenettely  
 

Hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä. Tarjouspyyntö julkaistaan 
kokonaisuudessaan Janakkalan kunnan nettisivuilla. 
 
Hankinnan kokonaisarvo ei ylitä hankintaL 25 §:n mukaista kansallista kynnysarvoa.  
 

Hankinnan keskeyttäminen ja tarjousten hylkääminen 
 

Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. 
Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos yhtään tarjousta ei ole hyväksytty. 
Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta jos saadaan vain yksi (1) hyväksyttävissä 
oleva tarjous tai jos ostajankäytössä olevat rahat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen. 
Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen 
virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua tai jos 
toimintaympäristössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella 
tarjouspyyntö ei ole omiaan tuottamaan tarkoituksenmukaista ratkaisua. Muulta osin 
pidätetään oikeus keskeyttää hankinta muissa lainsäädännön sallimissa rajoissa. 

 

Tarjoajan kelpoisuus 
 

Tarjouskilpailun voittajaa pyydetään esittämään ennen hankintapäätöksen tekoa 
vastuugroup.fi:n Luotettava Kumppani –yritysraportti tai todistus tai muu luotettava 
selvitys seuraavista:   
 

 selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 

 kaupparekisteriote, 

 todistus verojen maksamisesta 

 todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva 
maksusopimus on tehty, 

 todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta, 

 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista 

 todistus vastuuvakuutuksesta  
(vastuuvakuutuksen summa vähintään 400 000e) 
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Edellä mainitut asiakirjat eivät saa olla 3 kk vanhempia. Mikäli toimitetuissa tiedoissa 
on joltain osin häiriömerkintä, muut puute tai tietoja ei ole kokonaan tai osittain 
saatavilla Luotettava Kumppani –raportin kautta, sitoutuu urakoitsija toimittamaan 
viipymättä tilaajan määrittämät lisäselvitykset. 
 
Tarjoajan on tarjouksessa mainittava mahdolliset aliurakoitsijat. Tarjouskilpailun 
voittajaa pyydetään esittämään myös aliurakoitsijoiden kelpoisuutta osoittavat em. 
asiakirjat ennen hankintapäätöksen tekoa. Samat kalustoa koskevat ehdottomat 
vaatimukset ja kelpoisuus vaatimukset koskevat myös aliurakoitsijoita.  

 

Tarjousten ja asiakirjojen julkisuus 
  

Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
(621/1999). Tarjoukseen tulee merkitä selkeästi liike- ja ammattisalaisuudet ja erottaa 
nämä aineistot selvästi muusta aineistosta tarjouksessa. Hintaa ei pidetä liike- ja 
ammattisalaisuutena. 
 
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 

 

Valintaperuste  
 

Valintaperusteena on halvin tuntihinta. 
 

Sopimusaika  
 

Sopimusaika 1.11.2020 – 15.5.2021 sekä 1.11.2021 – 15.5.2022. 
 

Sopimusehdot ja asiakirjojen pätevyysjärjestys 
 
Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 

 Sopimus 

 Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen 

 JYSE 2014 Palvelut (huhtikuu 2017 versio) 

 Tarjous liitteineen 
 

Laskutus  
 

Urakoitsijan tulee pitää työstä tuntikirjanpitoa töiden toteutumisen mukaan. Kirjaukset 
työtunneista tehdään 15 minuutin tarkkuudella. Laskutus tapahtuu kuukausittain 
tilaajan edustajan hyväksymän työsuoriteluettelon perusteella.  
 
Laskutus ensisijaisesti verkkolaskuna. Maksuehto on 21 päivää netto. Erillisiä 
laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin 
voimassa oleva viivästyskorko. 



   4 (4) 
 

  

 

 

Tiedustelut  
 

Hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja lisätietopyyntöjä voi esittää sähköpostitse 
28.9.2020 klo 12 saakka. Kysymykset tulee lähettää osoitteeseen 
hankinnat.tilapalvelu@janakkala.fi, sähköpostin aihekenttään merkintä 
”Lisätietopyyntö talviauraus ja hiekoituspalvelu”. 
 
Lisätiedot ja vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistaan Janakkalan kunnan 
internet-sivuilla osoitteessa https://www.janakkala.fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot-ja-
hankinnat/ viimeistään 30.9.2020. 
 
Tilaaja pyytää tarjoajia huomioimaan, että kaikki mahdolliset lisätiedot, vastaukset 
esitettyihin kysymyksiin sekä mahdolliset lisäkirjeet julkaistaan edellä mainituilla 
internetsivuilla. Tarjoajan vastuulla on käydä tarkistamassa internetsivut ennen 
tarjousajan päättymistä. 

 

Tarjouksen jättäminen  
 

Tarjous tulee toimittaa Janakkalan kuntaan 8.10.2020 klo 12.00 mennessä 
sähköpostilla osoitteeseen hankinnat.tilapalvelu@janakkala.fi tai suljetussa 
kirjekuoressa osoitteeseen: 
 

 Janakkalan kunta 
 Tila- ja aluepalvelut 
 Anu Viitala 
 Juttilantie 1 
 14200 TURENKI 
 

Sähköpostin aihekenttään tai kuoreen merkintä: ”Talviauraus ja hiekoituspalvelu 2020 
– 2022” 

 
 
 JANAKKALAN KUNTA 
 

 
 
 
LIITTEET  
 

Aluekohtaiset kartat, 3 kpl 
Tarjouslomake auraus- ja hiekoituspalveluiden suorittamisesta 
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