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Liitteet  

- Tarjouslomake 
- 1. Aurausalueet_KARTTA 
- 2. Aurausalueet_KATULUETTELO 
- 3. Aurausurakka TARJOUSLOMAKE 
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1. TILAAJAN YHTEYSTIEDOT 

 
Laitilan kaupunki, tekninen toimi 
Keskuskatu 30 
23800 LAITILA 
 
Liikenneväylät ja yleiset alueet, yhteyshenkilö : 
Petri Hautakoski 
työpäällikkö, Laitilan kaupunki 
050 342 8753 
petri.hautakoski@laitila.fi 

 
Vaaraa aiheuttavat kaivojen kansistovauriot: 
Vesihuoltolaitos päivystäjä: 050 550 1363 
 

2. YLEISTÄ 

Laitilan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti talvikausille 2020-2021 ja 2021-
2022. 
 
Tarjouspyyntö koskee Laitilan kaupungin ylläpitämien asemakaava-alueen mukaisten katujen koneellisia 
aurauksia. 
 
Tarjoukset on annettava täysin tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjous on annettava tarjouspyynnön 
mukana toimitetulla lomakkeella.  

 
3. AURAUSKOHTEET 

Aurausalueet on jaettu liikennealueittain kahdeksi eri urakaksi, joista toinen valtatien kahdeksan pohjois- ja 
toinen eteläpuolella. Aurattavat kadut on merkitty aurausaluekarttaan sinisellä (alue 1) ja keltaisella värillä 
(alue 2). 

 
3.1. Liikenneväylät  

 
Liikenneväylillä tarkoitetaan tässä tapauksessa ainoastaan katuja ja mahdollisesti kadun ja 
kevyenliikenteenväylän väliin jääviä paikoitusalueita. 
 
Liikenneväylien aurausalueet 1 ja 2 on määritetty tarjouspyyntöasiakirjojen karttaliitteessä ja 
katuluettelossa. Muut aurattavat liikenneväylät huolehtii kaupunki omana työnä omalla kalustollaan.  
 
Katuluettelossa on esitetty kadun nimen lisäksi kadun pituusarvio, jolla tarjoajat voivat arvioida 
aurausalueen laajuutta. Tilaaja ei vastaa kadun pituustiedoissa ilmenevistä virheistä tai pituustietojen 
oikeellisuudesta.   
 

4. TUTUSTUMINEN TARJOTTAVIIN AURAUSKOHTEISIIN 

Tarjouksen jättäjän tulee olla tutustunut tarjoamiinsa aurauskohteisiin paikanpäällä ennen tarjouksen 
jättämistä. 
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5. VAATIMUKSEN TYÖN SUORITTAMISELLE 

Työn suorittamisessa on noudatettava Suomen lakeja ja asetuksia. 
 

5.1. Liikenneväylät ja yleiset alueet 
 
Auraustyö on tehtävä mahdollisimman vähän haittaa aiheuttaen. Aurattava lumi on kinostettava 
katualueelle. Kiinteistöliittymien eteen tai kevyenliikenteen väylien päihin ei saa läjittää lunta enempää, 
kuin mitä ohiaurattaessa liittymän / kevyenliikenteenväylän kohdalle kinostuu.  
 
Auraustyö on tehtävä liikenneväylän ja yleisen alueen käyttötarkoituksen mukaisesti. Päättyvillä kaduilla 
auraustyötä jatketaan viimeisen asemakaavakiinteistön liittymän ohi. 
 
Aurausalueen urakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huomioita katualueella oleviin kaivojen kansistoihin. 
Mikäli auraaja epäilee kansiston vaurioituneen auraustyön aikana, on siitä ilmoitettava kohdassa 1 
ilmoitetulle taholle. Auraustyön suorittajan on aina varmistettava, ettei vaurioitunut tai paikaltaan siirtynyt 
kansi aiheuta vaaraa muulle liikenteelle, auraustyön suorittajan on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin 
vaaran poistamiseksi. 
 

 Lähtövalmius- ja suoritusaika 
 
Aurausalueiden auraukset tehdään aina Laitilan kaupungin työntekijän (talvikunnossapidon päivystäjä / 
työpäällikkö) ilmoituksesta. Omatoimisesta auraamisesta ei makseta mitään korvausta. Talvikunnossapidon 
päivystäjä ilmoittaa aurausurakoitsijalle aurausalueen auraamistarpeen puhelimitse. Aurausurakoitsijan on 
aloitettava alueensa auraus 60 minuutin sisällä päivystäjän ilmoituksesta. 60 minuutin määräajan 
laskenta aloitetaan aurausilmoituksesta (=soitosta aloittaa aurausalueen työt), huolimatta siitä 
tavoitetaanko urakoitsija soitolla. Laitilan kaupungin työntekijä soittaa yhden aurausilmoitussoiton.   
 
Aurausurakoitsijan on suoritettava alueensa auraus yhtäjaksoisesti. Aurausalue on oltava suoritettu 8 
tunnin kuluessa aurausilmoituksesta.  
 
Aurausalueiden 1 ja 2 urakoitsijoiden tulee olla marraskuun 1. päivästä huhtikuun 30. päivään viikon 
kaikkina päivinä, vuorokauden ympäri lähtövalmiudessa. Lähtövalmiudessa olemisesta suoritetaan korvaus 
kohdan 7.2 mukaisesti. 
 

 Käytettävä kalusto 
 
Auraustyö tulee suorittaa aurausalueelle soveltuvalla kalustolla. Kaluston on oltava tieliikennekelpoinen.  
 
Kalusto on merkittävä julkaisun Väyläviraston ohjeita 5/2020 Liikenne tietyömaalla Kunnossapitotyöt 
LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TYÖTURVALLISUUS TEIDEN KUNNOSSAPITOTÖISSÄ  kohdan 5. (TYÖKONEIDEN 
HAVAITTAVUUDEN PARANTAMINEN JA TURVALLISUUTTA PARANTAVAT LAITTEET) mukaisesti. 
 

 Auraustyön suorittajaa koskevat vaatimukset 
 
Urakoitsijan edellytetään käyttävän suorituksissa ammattitaitoista ja kokenutta työvoimaa, jolla on riittävä 
koulutus ja luvat tehtävien suorittamiseen. 
 
Auraustyön suorittajalta edellytetään voimassa olevaa Suomen pelastusalan keskusjärjestön myöntämää 
Tieturva 1 –korttia. 
 

6. VASTUUVELVOITTEET 

 
6.1. Vastuu tilaajalle ja kolmannelle osapuolelle 

 
Itsenäinen työn suorittaja tai työsuhteessa olevan työn suorittajan työnantaja on velvollinen korvaamaan 
kaikki aiheuttamansa haitat ja vahingot tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle, mikäli työn suorittajan 
vahinkoa ei ole voitu välttää kaikkea varovaisuutta tai huolellisuutta noudattaen. Työnsuorittajan on 
pyydettäessä esitettävä kirjallinen selvitys haitan tai vahingot aiheuttaneesta tilanteesta.  
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6.2. Vakuutukset 
 
Urakoitsijalla tulee olla lakisääteiset ja työehtosopimuksiin perustuvat vakuutukset. 
 
 

6.3. Sanktiot 
 
Liikenneväylien urakoitsijoilla on *lähtövalmiusvelvollisuus ja **suoritusaikavaatimus, mikäli urakoitsija 
laiminlyö lähtövalmiusvelvollisuuden ja/tai suoritusaikavaatimuksen seuraa sanktiota seuraavasti: 
 
1. kerta *Lähtövalmiuskorvausta ei makseta, kirjallinen muistutus  
2. kerta *Lähtövalmiuskorvausta ei makseta, ensimmäinen kirjallinen huomautus 
3. kerta *Lähtövalmiuskorvausta ei makseta, toinen kirjallinen huomautus 
4. kerta *Lähtövalmiuskorvausta ei makseta, SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 
 
*Lähtövalmiuskorvausta ei makseta laiminlyönnin aikaiselta kuukaudelta. 
 
**Suoritusaikavaatimuksen ylittämistä ei sanktioida, mikäli myöhästymien johtuu 
liikenneonnettomuustilanteesta, jossa auraustyön suorittajan ei katsota olevan myötävaikuttanut omalla 
toiminnallaan kolarin / onnettomuuden aiheutumiseen. 

 
7. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 

7.1.  Urakkahinnan muodostuminen 
Aurausten tarjoushinnat sisältävät aurausurakan suorituksen kertaalleen. Auraustyöstä suoritetaan korvaus 
suoritusperusteisena kertakorvauksena aurausalueittain. Kertakorvauksen suuruus on aurausurakoitsijan 
tarjouksen mukainen kokonaishinta joka maksetaan, kun auraustyö on suoritettu kokonaisuudessaan ja 
tilaajan vaatimusten mukaisesti. 
 

7.2. Lähtövalmiuskorvaus 
Aurausalueiden 1 ja 2 urakoitsijoille maksetaan lähtövalmiuskorvaus, joka maksetaan kertaeränä 
kuukausittain. Kertaerän summa on aurausalueen kertakorvaus. Kertaerä maksetaan 1.11. - 30.4. väliseltä 
ajalta, niiltä kuukausilta, joilta auraustyötä on tehty kohdan 5.1.1 mukaisesti. Kuukausilta, joilla 
auraustyötä ei ole suoritettu, maksetaan 50 % kertakorvauksen määrästä. 
 

7.3. Urakkahinnan maksaminen 
Yksikköhinnat ja maksuerät lasketaan arvonlisäverottomina hintoina ja arvonlisävero lisätään kuhunkin 
laskuun.  

 
7.4. Maksuaika ja viivästyskorko 

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen 
mukainen työ on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Jos tilaaja ei 14 
vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, maksamattomalle määrälle suoritetaan 
määräajan ylittäneeltä ajalta korkolain mukainen kulloinkin voimassaoleva vuotuinen viivästyskorko.  
 
Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 
 

7.5. Hintasidonnaisuus 
Urakkahinnat on kiinteät ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Hintojen ja palkkojen muutokset eivät 
vaikuta urakkahintoihin. 
 

8. ERIMIELISYYDET 

Aurausurakoita koskevat mahdolliset riitaisuudet pyritään sopimaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli 
ristiriitaa ei pysty ratkaisemaan keskinäisessä neuvottelussa eikä osapuolet pysty sopimaan ulkopuolisesta 
sovittelumenettelystä, riitaisuudet ratkaistaan tilaajan kotipaikan mukaan määräytyvässä käräjäoikeudessa. 
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9. HANKINTAMENETTELY 

Hankintasopimuksen ennakoitu arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa tai kansallista kynnysarvoa. Tilaaja valitsee ja 
toimittaa tarjouspyynnöt valitsemilleen urakoitsijoille. 
 

9.1. Tarjouksen sisältö ja tarjoajan kelpoisuus 
Tarjous tulee laatia täysin tarjouspyyntökirjeen ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjous tulee laatia 
suomenkielellä. 
 
Julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla 
ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on 
laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. 
 
Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat selvitykset tai todistukset: 
 
- selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 

ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen 
arvonlisävelvollisten rekisteriin 

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva 
maksusuunnitelma on tehty  

- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, 
että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista  
- todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen 
- kaupparekisteriote. 
 
Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Todistukset voi korvata yritystä koskevalla 
Tilaajavastuulain tiedot -raportilla tai Yritysraportilla. Tilaajan on tarkastettava ennen sopimuksen 
tekemistä, että urakoitsija täyttää laissa tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 
työvoimaa käytettäessä (1233/2006) asetetut vaatimukset. 
 
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään 3 kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä 
tarjouksen jättöpäivästä lukien. 
 

9.2. Tarjouksen jättäminen 
Tarjous tulee toimittaa 20.10.2020 kello 12:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 
tekninen.toimi@laitila.fi ja viestin aiheeksi tulee merkitä aurausurakkatarjous. 
 
Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. 
 
Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva ilmoitus on saapunut tilaajalle ennen kuin 
tilaaja on ryhtynyt tarjouksia käsittelemään. Peruutus pitää vahvistaa virallisella kirjeellä. 
 
Tilaaja ei maksa palkkiota tarjouksen tekemisestä, eikä korvausta tarjouksen tekemisestä aiheutuneista 
kuluista.   
 

9.3. Tarjousten käsittely 
Tarjoukset avataan tarjouksen jättöajan jälkeen. Avaustilaisuus on määrämuotoinen. Tarjousten tekijät 
eivät saa olla tilaisuudessa läsnä.  
 
Tarjoukset käsitellään seuraavasti: 
- Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 
- Tarjousten vertailu  
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9.4. Tarjousten hylkääminen 
Tarjous hylätään, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan 
hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi seuraavat: 

- tarjous on saapunut tilaajalle tarjousajan päättymisen jälkeen 
- tarjoushinta tai sen perusteet ovat epämääräiset 
- tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset urakan 

suorittamiselle  
- tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti 
- tarjoushinta on arvioituihin kustannuksiin verrattuna niin alhainen, ettei työtä voida ilmoitetulla 

hinnalla suorittaa 
- tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten maksuvelvoitteidensa 

suorittamisen. 
 

Lisäksi tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja 
koskevissa säädöksissä. 
 

9.5. Valintaperusteet 
Tarjouksen valintaperusteena on edullisin kokonaishinta Aurausalueittain. 
 
Liikenneväylien tarjousten poikkeavat valintaperusteet: 
 
Aurausalueille 1 ja 2 voidaan valita sama urakoitsija, mikäli urakoitsijalla katsotaan olevan riittävät tekniset, 
taloudelliset tai muut edellytykset urakan suorittamiselle.  
 
Mikäli urakoitsija jättää molemmista aurausalueista 1 ja 2 edullisimman tarjouksen, eikä kykene 
molemmista tarjouspyyntöehtojen mukaisesti suoriutumaan, on urakoitsijalla oikeus valita toisen 
tarjoamistaan aurausalueista, tällöin valitsematta jääneen aurausalueen urakoitsijaksi valitaan 
kokonaishinnaltaan toiseksi edullisimman ko. alueesta tarjouksen jättänyt urakoitsija. 
 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään saamistaan tarjouksista 

9.6. Hankintapäätös 
Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköpostilla tarjouksen jättäneille, sähköpostiosoite on 
ilmoitettava tarjouslomakkeella sille varatussa kohdassa. Urakkasopimus katsotaan syntyneeksi vasta, kun 
se on allekirjoitettu. 
 

9.7. Hankintasopimus ja sopimusehdot 
Valittujen urakoitsijoiden kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimukseen liitetään tarjouspyyntöaineisto 
ja tarjous. 
 

9.8. Lisätiedot  
Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle 
Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa viimeistään 5 arkipäivää ennen tarjousajan päättymistä.  
 
Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset toimitetaan kirjallisesti kaikille osallistuville toimittajille 
vähintään 3 arkipäivää ennen tarjousajan päättymistä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Ainoastaan 
tilaajan kirjallisesti antamat lisätiedot ja -selvitykset ovat sitovia. 
 
Lisätietoja kohteesta antaa ja tiedusteluihin vastaa kohdassa 1 nimetyt tilaajan yhteyshenkilöt. 

 
 

 

Laitilassa 25.9.2020 

Petri Hautakoski   
Työpäällikkö  
Laitilan kaupunki   


