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Tarjouspyyntö kunnallistekniseen rakentamiseen ja 
kunnossapitoon tarvittavista työkoneista lisälaitteineen 
työkausina 2021 ja 2022 
 
 

Janakkalan kunnan Tila- ja aluepalvelut pyytää tuntihintatarjoustanne kunnallis-
tekniseen rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvittavista työkoneista lisälaitteineen 
työkausina 2021 ja 2022. Konepalvelut mahdollisine lisälaitteineen tilataan 
tuntihinnoilla mm. äkillisiin korjaustöihin sekä pieniin investointihankkeisiin, joihin ei 
erikseen valita urakoitsijaa. 
 
Tarjouspyyntö ei koske liikennealueiden ja piha-alueiden talvikunnossapidossa 
(aurauksessa) käytettäviä työkoneita eikä liikenneväylien lanaukseen tarvittavia 
työkoneita, jotka on kilpailutettu tai kilpailutetaan erikseen.  
 
Urakoitsijan tarjoamien hintojen tulee olla voimassa myös Janakkalan Vesi 
liikelaitoksen tilaamissa kiireettömissä, normaalina työaikana tehtävissä töissä. 
Janakkalan Vesi pidättää oikeuden suorittaa tarvittavat työt parhaaksi katsomallaan 
tavalla ja valita työn suorittajaksi myös muu kuin tässä kilpailutuksessa tarjouksen 
jättänyt urakoitsija. Janakkalan Veden osalta noudatetaan erityisalojen hankintalakia. 

 
Pääsääntöisesti tarvittavia työkoneita lisälaitteineen ovat: 

 hydraulinen kaivinkone, tela-alustainen  KKH (t) 

 hydraulinen kaivinkone, pyöräalustainen  KKH (p) 

 traktorikaivuri    KKT 

 pyörätraktori    TR 

 kuorma-auto    KA 

 pyöräkuormaaja    KUP 

 telapuskutraktori    PT 

 traktoridumpperi    TRD 

 täryjyrä    JT 

 imuharja-auto, alle 5000 kg  

 imuharja-auto, yli 5000 kg 

 

Hankinnan ja kaluston yleiset ehdot 
 

Tarjous koskee työkoneen toimittamista kuljettajineen tuntityöhön €/h (alv. 0 %), 
tilaajan työnjohdon alaisuuteen.  

 
Osin KE 08:sta poiketen koneen siirrosta työmaalle ja työmaalta pois huolehtii 
vuokralle antaja omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. Poikkeuksellisesti koneen 
siirrosta lyhytkestoiselle työmaalle (alle 3 vrk:n työ) maksetaan siirto yhden kerran, 
kuitenkin max. 125 euroa (alv. 0 %). 
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Tela-alustaisen koneen siirrosta tilaajan toiselle tilauksen voimassaoloaikana olevalle 
työmaalle maksetaan siirtokustannukset. 

 
Koneiden tulee täyttää voimassa olevat työturvallisuusmääräykset. Tilaajalla on 
oikeus tarkistaa kone varusteineen ja laitteineen ennen sen siirtymistä työmaalle 
sekä milloin tahansa työmaalla työkuntoisuuden ja työturvallisuusmääräysten 
täyttämisen toteamiseksi. 
 
Tarjottavissa koneissa tulee olla hyväksytty CE-merkintä (kone on EU:n 
laatuvaatimusten mukainen) ja koneiden on täytettävä tieliikenne- ja työsuojelu-
viranomaisten määräykset. 
 
Kaivukoneiden (tela-alustaiset ja pyöräalustaiset) osalta tarjouksen tulee sisältää 
koneen perustuntihintaan hydraulisella pikakiinnityslaitteella varustettu koneen 
normaali kynsikauha, kallistuva kauha, routakoukku, asfalttileikkuri ja 
kauhanpyörittäjä. Tämä vaatimus ei koske traktorikaivureita kauhanpyörittäjän osalta. 
 
Työssä noudatetaan tilaajan työntekijöiden noudattamaa työaikaa 38h 15 min/viikko, 
mikäli ei tapauskohtaisesti toisin sovita.  
 
Koneen työskennellessä tuntivuokralla maksetaan täysi tuntivuokra vain 
vuokrakoneen käyttöilmoituksen mukaiselta teholliselta työajalta. Teholliseksi 
työajaksi ei lueta koneen huolto- ja korjausaikaa, ruokataukoja tai koneen työmaalta 
puuttuvien työvarusteiden hakuun kuluvaa aikaa. 
 
Hankinnassa noudatetaan kone- ja kuljetuspalvelujen yleisiä ehtoja (KE08) seuraavin 
poikkeuksin:  

 kohta 4, Vuorotyöt ja ylityöt: Ylitöistä ei makseta erillistä korvausta. Tarjottua 
tuntihintaa käytetään myös ylitöissä sekä ilta-, viikonloppu- ja yötöissä.  
 

Työkoneen kuljettajalle asetetut vaatimukset 
 

Koneen kuljettajalla tulee olla kokemusta kunnallisteknisten konetöiden 
suorittamisesta. Koneen kuljettajalta edellytetään hyväksytysti suoritettu tietöiden 
turvallisuutta koskeva ”Tieturva 1”-kurssi, josta on pyydettäessä esitettävä voimassa 
oleva todistus.  
 
Katu-, kunnossapito- ja kaivantotöissä vaaditaan työntekijöiltä vähintään EN 
471/suojausluokka 2 normit täyttävä turva-asu. 
 
Yrityksen työntekijöillä tulee olla työkohteessa työskennellessään kuvallinen 
henkilökortti, jossa on myös veronumero. 
 
Kone- ja kuljetustöiden osalta koneen kuljettajan edellytetään tarvittaessa 
osallistuvan työtehtävän toteuttamiseen. 
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Hankintamenettely 
 

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksesta 
(1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”). Hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintaL 25 
§:n mukaisen kansallisen kynnysarvon.  
 
Työkonepalvelujen hankinta toteutetaan hankintalain 32 § tarkoittaman avoimen 
menettelyn mukaisena. Hankintailmoitus on julkaistu osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi sekä Janakkalan kunnan internetsivuilla 16.10.2020. 

 
Pidätetään oikeus 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 
ostajaryhmittymän käytössä 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. 

 

Vaihtoehtotarjoukset 
 

Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön mukaisesti.  
 
Jokaisesta tarjottavasta koneesta/kuljetusvälineestä tulee antaa oma erillinen tarjous.  

 

Tarjouksen tekeminen 
 

Tarjous tulee antaa liitteenä oleville tarjouslomakkeille laadittuna. 
 

Osatarjoukset 
 

Osatarjoukset otetaan huomioon.  

Hinnat 
 

Sopimusaikana tapahtuvia kustannustason muutoksia voidaan tarkistaa vuosittain 
1.1.2022 alkaen. Toimittaja voi tehdä marraskuussa 2021 hinnantarkistusesityksen 
koskien vuotta 2022. Muutoksen perusteena noudatetaan 
maanrakennuskustannusindeksin 2015=100 kokonaisindeksiä. Vuoden 2022 hinnat 
lasketaan syyskuun 2021 indeksin mukaan ja vertailuarvona käytetään 
tarjouspyynnön jättämiskuukauden indeksiä. Indeksissä tapahtunutta alle 2 pisteen 
muutosta ei huomioida. 

 

Laskutus 
 

Maksut suoritetaan laskua vastaan käyttöilmoituksen mukaisesti. Laskutus on 
suoritettava vähintään kerran kuukaudessa. 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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Laskutuksessa käytetään sähköistä laskutusta. Maksuehto 21 päivää netto. Erillisiä 
laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin 
voimassa oleva viivästyskorko. 

 

Tarjoajan kelpoisuus sekä tarjoukseen liitettävät asiakirjat 
 

Tarjoukseen tulee liittää tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät selvitykset ja 
todistukset tai muu luotettava selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: 
 
Vastuugroup.fi:n Luotettava Kumppani –yritysraportti TAI Rakentamisen Laatu  RALA 
ry:n pätevyysrekisteristä tulostettu ajantasainen yritysraportti sekä kaupparekisteriote 
TAI todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista:  

 selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, 

 kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut vastaavat tiedot, 

 todistus verojen maksamisesta, 

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

 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista, 

 selvitys työterveyshuollon järjestämisestä Suomessa  

 todistus työntekijöiden tapaturmavakuutuksen ottamisesta 

 todistus vastuuvakuutuksesta 

 
Todistusten aitous on pystyttävä toteamaan toimitetuista dokumenteista ilman 
selonottajan omia lisäselvityksiä. Mahdollisista ulkomaisista todistuksista on 
esitettävä suomenkieliset käännökset siinä laajuudessa, että keskeinen sisältö on 
todettavissa suomen kielellä.  
 
Mikäli toimitetuissa tiedoissa on joltain osin häiriömerkintä, muu puute tai tietoja ei ole 
kokonaan tai osittain saatavilla Luotettava Kumppani tai RALA -raporttien kautta, 
sitoutuu urakoitsija toimittamaan viipymättä tilaajan määrittämät lisäselvitykset. 

 
Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla annettaessa kolmea kuukautta 
vanhempia ja niiden tulee olla ajantasaisina saatavissa urakkasuorituksen aikana. 
Sopimuksen mukaisten maksuerien maksamisen edellyttää, että 
tilaajavastuutodistukset ovat voimassa koko urakan ajan. 
 
Siltä osin kuin tarjoajaa ei ole merkitty edellä mainittuihin rekistereihin tai häneltä ei 
löydy vaadittavia todistuksia tai selvityksiä, on hänen selvitettävä ne seikat joihin 
esim. rekisteröimättömyys perustuu. 

 

Tarjousten voimassaolo 
 

Tarjousten tulee olla voimassa koko hankinnan kestoajan 31.12.2022 saakka.  
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Valintaperusteet 
 

Hankinnan valintaperusteena on tarjousehdot täyttävä konetyypeittäin halvin 
tarjoushinta.  
 
Palvelutilaus tehdään edullisuusjärjestyksessä ensimmäiselle vapaana olevalle 
tehtävään sopivalle koneelle tai ajoneuvolle. Kuhunkin työtehtävään valitaan 
parhaiten soveltuva konetyyppi. Koneryhmän valinnan tekee se työnjohtaja, jonka 
teettämiin työkohteisiin kone tai kuljetusväline tilataan.  
 
Työkonepalveluja hankitaan vain tarpeen mukaan, joten missään koneryhmässä ei 
voi taata jatkuvaa työtä. 

 

Tarjousasiakirjojen julkisuus 
 
Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
(621/1999) sekä hankintalaki (1397/2016) § 138. Tarjoukseen tulee merkitä selkeästi 
liike- ja ammattisalaisuudet ja erottaa nämä aineistot selvästi muusta aineistosta 
tarjouksessa. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 
 

Tarjouksen hylkääminen 
 

Toimeksiantajalla on oikeus hylätä ne toimittajat, jotka eivät täytä julkisista 
hankinnoista annetun lain sisältämiä ehdottomia valintakriteereitä. Tarjous hylätään, 
ellei se täytä tarjouspyynnössä esitettyjä ehdottomia vaatimuksia tai se on muutoin 
tarjouspyynnön vastainen. Myöhästyneenä saapunut tarjous hylätään. 
 
Mikäli tilaaja hylkää kaikki tarjoukset johtuen tämän tarjouspyynnön 
Hankintamenettely-kohdassa ilmoitetusta syystä, ei tarjoajille synny tässä oikeutta 
taloudellisiin tai muihin vaatimuksiin. 

 

Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset 
 

Tarjouskilpailuun liittyviä kysymyksiä ja lisätietopyyntöjä voi esittää sähköpostitse 
2.11.2020 klo 12.00 saakka. Kysymykset tulee lähettää osoitteeseen 
hankinnat.tilapalvelu@janakkala.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä ”Lisätieto-
pyyntö työkoneet”.  
 
Lisätiedot ja vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistaan Janakkalan kunnan 
internetsivuilla osoitteessa https://www.janakkala.fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot-ja-
hankinnat/ viimeistään 5.11.2020. 
 
Tilaaja pyytää tarjoajia huomioimaan, että kaikki mahdolliset lisätiedot, vastaukset 
esitettyihin kysymyksiin sekä mahdolliset lisäkirjeet julkaistaan edellä mainituilla 
internetsivuilla ja nämä tulee huomioida tarjouksessa. 

 

 

mailto:hankinnat.tilapalvelu@janakkala.fi
https://www.janakkala.fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot-ja-hankinnat/
https://www.janakkala.fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot-ja-hankinnat/
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Tarjouksen jättäminen 
 

Tarjous tulee toimittaa Janakkalan kuntaan 13.11.2020 klo 12.00 mennessä 
sähköpostilla osoitteeseen hankinnat.tilapalvelu@janakkala.fi tai vaihtoehtoisesti 
suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: 
 
Janakkalan kunta 
Tila- ja aluepalvelut 
Anu Viitala 
Juttilantie 1 
14200 TURENKI 

 
Kirjekuoreen tai sähköpostin aihekenttään merkintä ”Työkonetarjous”. 

 

 
 
Janakkalassa, lokakuun 16. päivänä 2020 
 
   
Esa Heikkinen 
vs. tekninen johtaja 
Janakkalan kunta 
 
 
 
  

 

LIITTEET 
LIITE 1 Tarjouslomake kone- ja kuljetuspalveluiden suorittamisesta TÄYTETTÄVÄ 
LIITE 2 Konekohtainen tarjouslomake TÄYTETTÄVÄ 
LIITE 3 Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot 2008 (KE08) 
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