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TALVIHOIDON KONETARJOUSPYYNTÖ 
 
 

Toimitusaika    18.10.2021 - 31.5.2023 

Toimitusehdot on ilmoitettava 

Maksuehto on mainittava ja maksuaika 
alkaa laskun saavuttua tilaajalle 

Hinnat on ilmoitettava verottomina Tilaaja pidättää itsellään oikeuden 
vapaasti hyväksyä tai hylätä tarjous 

Osatarjous hyväksytään  Tarjouksen on oltava voimassa 3 
kuukautta 

Tarjouksen (kone perusvarustuksessa) 
valintaperusteena on alin tuntivuokra 

Osatarjousta ei hyväksytä  

 

Tarjouksen on oltava Ulvilan kaupungin teknisessä toimistossa 30.9.2021 klo 13:00 
mennessä, suljetussa kirjekuoressa varustettuna merkillä: ”Tekninen toimiala / Talvihoidon 
konetarjouspyyntö” osoitteessa: 

 
Ulvilan kaupunki / tekninen toimiala 
PL 77 
28401 ULVILA 
 
tai 
 
sähköpostilla osoitteeseen: 
tarjous.tekninentoimiala@ulvila.fi 
(aihe-kenttään teksti: ”Tekninen toimiala ja vesilaitos / Talvihoidon konetarjous 
 

 

MYÖHÄSTYNYTTÄ TARJOUSTA EI HUOMIOIDA 
 

 
 
Tarjouskilpailun ratkeamisesta ilmoitetaan hankintalain mukaisesti sähköpostilla 
tarjouksen lähettäjän tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen. 
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Ulvilan kaupungin tekninen toimiala pyytää Teitä tarjoamaan talvihoidossa tarvittavia 
koneita ja laitteita kuljettajineen Ulvilan kaupungin tarpeisiin ajankohtana 18.10.2021 – 
31.5.2023. Tarjouspyyntö käsittää seuraavat koneet kuljettajineen: 
 
-  4-vetotraktorit 
-  pyöräkuormaajat, 4-pyörävetoiset 
-  kaivurikuormaajat 
-  tiehöylät 
-  muut talvihoitoon katsottavat koneet ja laitteet 
 
Tarjouspyyntö käsittää koneiden käyttöä kahdelle talvikaudelle. Koneita käytetään tarpeen 
mukaan. Koneen vuokrauksessa noudatetaan Suomen kuntaliiton julkaisun ”Kone- ja 
kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot KE 08” vuokrausehtoja tarjouspyynnössä olevin 
poikkeuksin, mm. ylityöstä ei makseta eri korvausta ja tarjottua tuntihintaa käytetään myös 
ilta-, viikonloppu- ja yötöissä. Tarjoajan tulee tuntiveloitushinnassaan ottaa tämä asia 
huomioon ja arvioida tämän tekijän vaikutus tuntiveloitushintaan. 
 
Kaikkien maanrakennuskoneiden konelajikohtaisessa ryhmittelyssä ja luokituksessa 
noudatetaan maanrakennuskoneiden luokitusryhmän kulloinkin voimassa olevia luokituksia. 
Poikkeuksena ovat kuitenkin pyörätraktorit (traktorit), joiden luokitusryhmän luokkien rajat 
katsotaan muodostetun liian tiheäksi. Näiden osalta noudatetaan tarjouspyynnön liitteen 
mukaista ajoneuvojen ryhmittelyä ja luokitusta. Koneluokituksessa määräävä asiakirja on 
rekisteriote. 
 
Muut tarjousta koskevat ehdot on esitetty tarjouspyynnön seuraavilla sivuilla. Tilaaja ei takaa 
vuosittaista eikä kuukausittaista takuutuntimäärää. Koneiden tilaus työkohteisiin tapahtuu 
talvikunnossapidon tarpeen mukaan. Tarpeen määrittää tilaaja ja koneen vuokraaminen 
voidaan tehdä lyhyelläkin varoitusajalla tarpeen niin edellyttäessä. 
 
Tilaaja päättää työhön soveltuvan konetyypin/-luokan. 
 
 
Koneiden käyttötarkoitus 
 
Koneita käytetään talvihoidon kunnossa- ja puhtaanapitotöissä kaupungin työnjohdon 
antamien ohjeiden ja määräysten sekä tarpeen mukaan. Työalueina ovat Ulvilan kaupungin 
liikennealueet, kiinteistöjen pihat, ulkoilu- ja luistelualueet sekä muut yleiset alueet. 
 
Työvuoron pituus ja vuorokautinen työmäärä määräytyvät sääolosuhteiden ja vaadittavan 
laatutason mukaan. Koneiden käyttö voi olla osa-aikaista myös päivittäisellä tasolla. 
Urakoitsijoille määrätään hoitoalueet tarjouskauden ajaksi. 
 
Hoitoalueiden kunnossapidosta ei tehdä erillistä hoitosopimusta tarjouskauden ajaksi, vaan 
tarvittavat talvihoitotyöt tehdään työtilauksilla tarpeen mukaan. 
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Tarjottava kalusto 
 
Tarjottavan kaluston tulee tarjouksen antamisen ajankohtana olla tarjouksen antavan 
ammatinharjoittajan tai yrityksen omistuksessa tai hallinnassa oleva kalusto. Kalustosta 
ilmoitetaan tarjouslomakkeessa pyydetyt tiedot. Virheelliset tiedot, kuten väärä koneluokka, 
voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen. 1.1.1995 jälkeen ( EU-alueelle ) maahan tuodun koneen 
tulee olla CE-merkitty ja siitä tulee pyydettäessä esittää vaatimustenmukaisuusvakuutus. 
 
Koneiden ja laitteiden tulee olla käyttötarkoitukseen sopivia, riittävän lujarakenteisia ja siten 
suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen eivätkä muille koneen läheisyydessä 
oleville.  
 
 
Lainsäädäntö ja sopimusehdot 
 
Työtilauksessa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä julkisten 
hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2014 Palvelut). Koneen 
vuokrauksessa noudatetaan lisäksi Suomen kuntaliiton julkaisun ”Kone- ja 
kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot KE 08” vuokrausehtoja tarjouspyynnössä olevin 
poikkeuksin. Hankinta-asiakirjat täydentävät toisiaan. Jos hankinta-asiakirjat ovat keskenään 
ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä, ellei toisin 
ole sovittu: 

 Tarjouspyyntö 
 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 Palvelut) 
 Tarjous 
 Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot KE 08 

 
Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa Tilaajavastuulain §:n 5 mukaiset selvitykset. Todistukset 
eivät saa toimitushetkellä olla kahta kuukautta vanhempia. 
 
Tarjouskauden aikana todistukset on toimitettava tilaajalle kahden viikon kuluessa aina niitä 
pyydettäessä. Edellä mainittujen todistusten puuttuminen tai niiden edellyttämien 
velvollisuuksien laiminlyönti voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen tai tarjouskauden aikana 
ostopalvelun purkamiseen. 
 
Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tarjouksessa mainittua konetta ja sille annettua tuntihintaa 
kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Osapuolet sitoutuvat 
siihen, että tarjouskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista (esimerkiksi 
olennaisten organisaatio- ym. muutosten johdosta) ilmoitetaan viipymättä toiselle 
osapuolelle. 
 
Tilaajalla on oikeus jättää tarjoushinta huomioimatta, jos palvelutoimittaja kirjallisesta 
huomautuksesta huolimatta toistuvasti toimii tarjouspyynnössä esitettyjen ehtojen 
vastaisesti. 
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Talvihoitotöiden toteutuksessa noudatetaan tienpitoon ja vahingonkorvaukseen säädettyjä 
lakeja ja asetuksia. Lisäksi työssä tulee noudattaa seuraavia normeja ja työselityksiä 
soveltuvin osin: 

 Liikenne tietyömaalla, Tienpitoajoneuvot (Liikenneviraston ohjeita 40/2013) 
 
 
Maksuperuste, maksuehdot ja laskutus 
 
Työkoneiden maksuperuste on tuntivuokra €/h (aikaperuste). Tarjoushintoja ei sidota 
indeksiin.  
 
Palvelusta perittävä arvonlisävero lisätään laskuun eriteltynä tilaajaa laskutettaessa. 
 
Tarjouksen maksuehdon on oltava vähintään 21 pv netto. Laskutus tehdään neljän viikon 
välein.  
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Tarjousta koskevia ehtoja 

1. Tarjouspyyntö käsittää koneen toimittamista tilaajan käyttöön tuntityöhön 
mahdollisine lisälaitteineen. Talvikunnossapitokoneiden perusvarustukseen tulee 
kuulua lumiaurat ja perälevy terineen. Perusvarustus edellytetään kuuluvaksi 
tuntivuokraan (valintaperuste). 
 
Lisälaitteiden korvaushinnat maksetaan käyttötunneilta, mikäli ne eivät kuulu koneen 
perushintaan. Tarjouksessa pyydetään myös lisälaitteiden tuntihintaa. 

2. Tarjous annetaan ”Talvihoidon konetarjous”-lomakkeella jokaisesta tarjottavasta 
koneesta erikseen. Jokaisesta koneesta annetaan vain yksi hinta /tarjous. 

3. Tuntihinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomin nettohinnoin (€ / h). Tuntihintojen tulee 
olla kiinteästi voimassa koko tarjouskauden. Päivystyksestä tai varallaolosta ei 
makseta eri korvausta, ja tarjottua tuntihintaa käytetään myös ylitöissä sekä ilta-, 
viikonloppu- ja yötöissä. 

4. Työkohteeseen siirtymistä ja poistumista ei lueta kuuluvaksi korvattavaan työaikaan. 

5. Työvuoron pituus ja vuorokautinen työmäärä määräytyvät sääolosuhteiden ja 
vaadittavan laatutason mukaan. Työhön otettavan koneen tulee olla valmiudessa 
osallistua työhön koko vuorokauden. Talvikauden katsotaan alkavan vuosittain 
lokakuun 18. päivänä ja päättyvän toukokuun 31. päivään.  
 
Talvikunnossapitotyöt aloitetaan kaupungin työnjohdon ohjeiden mukaan. 

6. Tilaajalla ja työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkastaa kone varusteineen ja 
laitteineen ennen sen ottamista töihin sekä milloin tahansa työtä suoritettaessa 
työkuntoisuuden ja työturvallisuusmääräysten toteamiseksi. 
 
Kuljettajan tulee käyttää työalueella työskenneltäessä asianmukaista, voimassa 
olevat työturvallisuusnormit täyttävää valoa heijastavaa turvavaatetusta. Lisäksi 
kuljettajan tulee olla suorittanut tieturva 1-kurssi hyväksytysti. 

7. Tilaaja voi pyytää erillisiä tarjouksia talvihoitotöistä, esim. hiekanpoistosta. 

8. Tarjottavan koneen varustukseen ja tuntiveloitushintaan tulee kuulua gsm-puhelin, 
jolla koneen kuljettaja on tavoitettavissa. 
 
Talvikunnossapitotöissä tilaajan niin vaatiessa tulee urakoitsijan asentaa/asennuttaa 
tilaajan toimittama gps- tai muu vastaava työnseurantajärjestelmä koneeseensa. 
Tilaaja vastaa laitteen asentamiskustannuksista. Asennettu seurantajärjestelmä on 
riitatilanteissa koneen työtuntimäärän peruste. Seurantalaitteen käytön laiminlyönnin 
seurauksena tilaajalla on oikeus vaihtaa työkone kuljettajineen.
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Ulvilan kaupunki 
Loukkurantie 1 PL 77 kirjaamo@ulvila.fi 
28450 Vanha-Ulvila 28401 Ulvila etunimi.sukunimi@ulvila.fi 
Avoinna ma–pe klo 8–15 Vaihde (02) 677 4511 www.ulvila.fi 

9. Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset 
tulee laatia siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien 
sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava 
erillisellä liitteellä.  
 
Tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. 

10. Tilaajalla ei ole ehdotonta velvollisuutta vaihtaa työkohteen työkonetta kesken 
talvikauden, vaikka edullisemman tarjouksen jättänyt urakoitsija olisikin talvikauden 
aikana vapautunut käytettäväksi. Tilaaja voi kuitenkin suorittaa vaihdon. 

11. Jos tilattuun työhön urakoitsijan omalla hoitoalueella tarvitaan useampi kone (voi olla 
eri koneluokastakin), tilaaja voi ottaa koneet tarvittaessa samalta tarjoajalta ruuhka- 
tai muun poikkeustilanteen hoitamiseksi. 

12. Koneen kuljettajan tulee olla ammattitaitoinen. 
 
Koneen kuljettajalta edellytetään ominaisuuksia, jotka täyttävät tilaajan työn 
tekemiselle asettamat vaatimukset. Kuljettajalta edellytetään vastuuntuntoisuutta, 
oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä. 
 
Tilaajalla on oikeus vaihtaa työkone kuljettajineen, mikäli työsuoritus on tilaajan 
mielestä kelvoton tai kalusto ei ole sopiva kyseiseen työhön. 

13. Asiointikieli on suomen kieli 

 
Tarvittaessa lisätietoja antavat: 
 
Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Eetu Elohaka, puh. 0400 134 683 
 
Liikennealueiden työnjohtaja Jani Lahtinen, puh. 0400 134 708 

 
 

ULVILAN KAUPUNKI 
Tekninen toimiala 

 
 

     
Eetu Elohaka 
Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri 

 
 

LIITTEET  Talvihoitokoneiden vertailuluokitus 
Talvihoidon konetarjous-lomake 


