
VIMPELIN KUNTA 
               Pieni kunta, monta sankaria 

   

Vimpelin kunta   
Patruunantie 15  www.vimpeli.fi 
62800 VIMPELI  vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi  

 
 

 

 
TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPIDOSTA KAUSILLE 2018-
2020 
 
Vimpelin tekninen toimi pyytää TARJOUKSET LUMENAURAUKSESTA/ 
LIUKKAUDENTORJUNNASTA Vimpelin kunnan kunnossapitämiltä kaava-/yksityisteiltä sekä 
kiinteistöjen piha-alueista. 
 

Hankinnan kohde 
 
Talvikunnossapito on jaettu yhdeksään alueeseen. Alueet 1-3 käsittävät kirkonkylän ympäristön 
ja keskustan alueella olevat kiinteistöt sekä Serpentiiniten tiealueen ja 4-9 sisältävät sivukylien 
alueet ja kiinteistöt.  Alueiden kartta on nähtävillä kunnan teknisessä toimessa.    
 

Työ 
 
Työ käsittää kaava- ja yksityisteiden ja kiinteistöjen lumen poiston. Yksityisteistä 
kunnossapitoon kuuluvat yli 200 metriä pitkät yksityistiet sekä kotipalvelun piirissä olevien 
asukkaiden teiden auraus pihapiiriin asti. 
 
Alueilla 1-2 auraustyön suoritus tulee aloittaa aina, kun lumen paksuus ylittää 5 cm, 
poikkeuksena arkipyhät sekä viikonloput, jolloin auraustyö tulee suorittaa lumen paksuuden 
ylittyessä 8 cm. Muiden alueilla auraustyö tulee aloittaa, kun lumen paksuus ylittää 8 cm. 
Alueiden 1-2 tiet tulee olla aurattuina klo 7.00 mennessä ja muilla alueilla 8 tunnin sisällä. 
Auraus tulee suorittaa tien koko leveydeltä. 
 
Lisäksi työhön kuuluu em. alueiden liukkaudentorjunta, polanteiden poisto, lumensiirrot ym. 
tienpitoon liittyvät traktorityöt. Auraaja huolehtii itse liikkeelle lähdöstä ja 
lumisadepäivystyksestä.   
 

Tarjous 
 
Tarjoukset tehdään ajalle syksy 2018 – kevät 2020. Lisäksi on mahdollisuus 1 vuoden 
lisäoptioon. Tarjouksia pyydetään aluekohtaisesti. Alueiden 1-3 tarjous koostuu parhaasta 
hinta/laatusuhteesta ja alueiden 4-9 halvimmasta tuntihinnasta. Parhaan hinta/laatusuhteen 
pisteytys koostuu tarjoushinta 65%, kalusto 30% ja laatu 5%.  
 
Tarjous tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Vimpelin kunnan on oikeus hylätä tarjoukset.  
 

Kalusto 
 
Työ tulee suorittaa traktorilla tai vastaavalla tieliikenteeseen hyväksytyllä 
tieliikennerekisterissä olevalla työkoneella. Tarjouspyynnön mukaan tulee esittää kalusto 
tarjouslomakkeella, jolla työn suoritusta ollaan tarjoamassa. Auraaja vastaa kaikesta 
aiheuttamastaan vahingosta. Vahingon sattuessa tulee ottaa välittömästi yhteyttä tekniseen 
toimeen. 



VIMPELIN KUNTA 
               Pieni kunta, monta sankaria 

   

Vimpelin kunta   
Patruunantie 15  www.vimpeli.fi 
62800 VIMPELI  vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi  

 
 
Alueilla 1-3 kalusto tulee olla 1 neliveto traktori teholtaan n. 100 kw, joka on varustettu lingolla ja 
jossa on kääntyvä torvi sekä tarvittaessa alueaura ja perälevy. Alueille 1-3 tarjoajalla voi lisäksi 
olla teholtaan pienempiä työkoneita/traktoreita . 
 
Muilla  alueilla 4 -9 tulee olla traktori n. 80 kw ja näille alueille ei pisteytystä suoriteta.  
 
Lisäksi liukkauden torjuntaan pitää olla hiekoituslaite. 
 
Tarjoajilla tulee olla voimassa tieturva 1. 
 

Tarjouspyyntö 
 
Tarjous tulee esittää tarjouslomakkeella. Kaikki hinnat alv 0 %.  
 

Aikataulu 
 
Tarjoukset on toimitettava Vimpelin kunnan tekniseen toimistoon kirjeellä ja kuoreen merkintä 
”Talvikunnossapito” 15.10.2018 klo 12 mennessä. 
 
Tarjouslomakkeita ja lisätietoja saa teknisestä toimistosta. 
 
Yhteydenotot 044 4659 775 (Yrjö Koivukoski) tai 040 6517 191 (Ville Karjalainen) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


