
ESIMERKKI TALVIKUNNOSSAPIDON 

URAKKATARJOUSPYYNNÖSTÄ/TARJOUKSESTA/URAKKASOPIMUKSESTA 

 

SAVIKULMAN YKSITYISTIEN TIEKUNTA  

TARJOUSPYYNTÖ / TARJOUS / URAKKASOPIMUS 
 

Pyydämme tarjoustanne Savikulman yksityistien aurausviitoituksesta, aurauksesta ja linkouksesta 

tarvittaessa sekä hiekoituksesta. Tarjous voidaan tehdä myös erikseen pelkästä aurausviitoituksesta, 

aurauksesta ja linkouksesta tai pelkästä hiekoituksesta.  

Savikulman yksityistie on pituudeltaan 6,3 km. Tie on merkitty liitteenä olevaan karttaan. Ajoradan leveys 

on koko tiellä noin 5,0 m. Tie ei sovellu kuorma-autoauraukseen. Hiekoitus voidaan tehdä kuorma-autolla.  

 

Sopimuskausi 

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi. Tarjoushintojen on oltava voimassa ensimmäisen 

talvikauden 2021-2022. Hintoja voidaan yhteisin neuvotteluin tarvittaessa tarkistaa talvikausittain.   

Sopimus voidaan irtisanoa vuosittain elokuun loppuun mennessä. Sopimus voidaan irtisanoa kesken 

sopimuskauden, jos toinen osapuoli ei kirjallisesta huomautuksesta huolimatta täytä velvoitteitaan.    

 

Tehdyt työt laskutetaan erikseen syyskaudelta ja kevätkaudelta. Maksuerien määrästä sovitaan tarkemmin 

erikseen.  

 

Muut ehdot 

Tarjouksessa on esitettävä tiedot pääasiallisen kuljettajan kokemuksesta vastaavissa töissä sekä tiedot 

varamiesjärjestelyistä. Tarjouksessa on esitettävä tiedot vastuuvakuutuksesta töissä aiheutettujen 

vahinkojen varalta. 

Tarjouksessa on esitettävä urakoitsijan Y-tunnus, jonka perusteella tiekunta voi varmistua urakoitsijan 

ennakkoperintä- ja arvonlisäverorekisteröinneistä. Urakoitsijan tulee varautua pyydettäessä esittämään 

todistukset verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.  

Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tehtävää sopimusta ilman toisen sopijapuolen 

suostumusta. Sopimuksessa noudatetaan soveltuvin osin Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. 

Sopimusta koskevat riitaisuudet, joita osapuolet eivät voi ratkaista, jätetään Mallilan käräjäoikeuden 

ratkaistavaksi. 

 

Tarjous  

Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa merkinnällä "Talvihoitotyöt” osoitteeseen Savikulman 

yksityistien tiekunta c/o Kalevi Iso-Kehveli, Savikulmantie 100, Mallila. Tarjouksen tulee olla perillä 

viimeistään perjantaina 5.10.2012 klo 16.00. Tarjouspyyntöä koskeviin tiedusteluihin vastaa hoitokunnan 

puheenjohtaja Kalevi Iso-Kehveli, yhteystiedot ohessa. 

Tiekunta valitsee saaduista tarjouksista kuhunkin työkokonaisuuteen itselleen kokonaistaloudellisesti 

edullisimman.   

 

Tilaajan allekirjoitus  



Aurausviitoitus 

Aurausviitoitukseen käytetään tiekunnan aurausviittoja. Urakoitsija vastaa viittojen asettamisesta sekä 

katkenneiden ja kadonneiden viittojen uusimisesta. Tiekunta vastaa tarvittavien lisäviittojen hankinnasta.  

 

Urakoitsija on vastuussa puutteellisen viitoituksen aiheuttamista vahingoista. Yliaurausta ei saa tapahtua. 

Auraamista haittaavat tai vaarantavat kivet ja muut esteet merkitään. Tiekunnan osoittamat rummut ja 

muut erityiskohteet merkitään. Aurausviittojen poiskeräämisen keväällä ja tarvittavan puhdistuksen ennen 

varastointia tekee urakoitsija.  

 

Tarjous aurausviitoituksesta pyydetään arvioituna tuntimääränä ja tuntihintana €/h + alv.  

 

 

 

 

 

 

 

Auraus ja linkous 

Päivystyksestä huolehtii ja kaluston liikkeellelähdöstä päättää urakoitsija. Hoitokunta seuraa 

palvelutasotavoitteiden toteutumista ja antaa tarvittaessa lisäohjeita. Tiellä sallitaan enintään noin 10 cm 

lunta ja noin 6 cm sohjoa. Tien on oltava henkilöautolla liikennöitävässä kunnossa klo 6 – 22 välisenä 

aikana. Yöllä lumimäärä saa ylittyä, mutta liikenne ei saa kokonaan estyä. Esimerkiksi hälytysajoneuvojen 

on päästävä kulkemaan. 

 

Tie aurataan pääsääntöisesti lumisateen tai pyryn jälkeen. Tarvittaessa aurataan kuitenkin myös lumisateen 

aikana, ettei maksimi lumimäärä ylity. Poikkeuksellisen voimakkaan lumipyryn ja/tai kinostumisen aikana ja 

välittömästi sen jälkeen riittää aluksi ajoradan toisen puolen avoinna pitäminen. Tarvittaessa on käytettävä 

linkoa. 

 

Ensimmäisillä aurauskerroilla on noudatettava erityistä varovaisuutta. Kulutuskerrosmursketta ei saa aurata 

sivuojiin. Tiekunta osoittaa tien varren varottavat rakennukset, rakenteet ja laitteet.   

 

Tarjouksessa pyydetään ilmoittamaan traktorin malli ja teho sekä mahdolliset lisävarusteet (esimerkiksi 

etukauha tai alusterä). Aurasta pyydetään ilmoittamaan malli ja leveys sekä käytettävissä olevat terätyypit 

sekä mahdolliset lisävarusteet (esimerkiksi lumisiipi). Lingosta pyydetään ilmoittamaan malli ja leveys. 

 

Tarjous aurauksesta ja linkouksesta pyydetään urakkahintana € + alv. Kaluston lisälaitteista riippuen 

voidaan urakoitsijalla teettää tämän tarjouspyynnön ulkopuolisena lisätyönä talvihöyläystä, aurausvallien 

madaltamista tai sohjo-ojia. Tuntihinta €/h + alv pyydetään ilmoittamaan, jos se poikkeaa aurauksen 

tuntihinnasta. 

 

 

Hiekoitus 

Tarjous: 

 

 

 

Tarjous: 

 

 

 



Päivystyksestä huolehtii ja kaluston liikkeellelähdöstä päättää urakoitsija. Säätietojen seuranta ja ennakoiva 

hiekoitus on tärkeää pääkallokelien välttämiseksi. Hoitokunta seuraa palvelutasotavoitteiden toteutumista 

ja antaa tarvittaessa lisäohjeita.  

 

Tien on oltava henkilöautolla liikennöitävässä kunnossa klo 6 – 22 välisenä aikana. Yölläkään ei saa olla niin 

liukasta, että liikenne kokonaan estyy. Esimerkiksi hälytysajoneuvojen on päästävä kulkemaan. 

 

Tie hiekoitetaan linjahiekoituksena eli koko tie hiekoitetaan kalustosta riippuen joko yhdensuuntaisella tai 

edestakaisella ajokerralla. 

 

Hiekoitusmateriaalina käytetään mursketta tai sepeliä, jonka raekoko on 0…2 – 8…10 mm.  

 

Tarjouksessa pyydetään ilmoittamaan auton tai traktorin malli ja teho. Hiekoittimesta pyydetään 

ilmoittamaan tyyppi, malli ja leveys.  

 

Tarjous hiekoituksesta pyydetään tuntihintana €/h + alv. Murskeen tai sepelin arvioitu määrä ja hinta 

pyydetään ilmoittamaan t/hiekoituskrt ja €/t. Tarjouksen voi tehdä myös kertahintana €/hiekoituskrt + alv, 

jolloin murskeen tai sepelin hinta sisältyy tarjoushintaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjoajan allekirjoitus 

 

 

--- 

 

Tämä tarjous muuttuu sopimukseksi tilaajan ja tarjoajan allekirjoituksin. 

 

Allekirjoitukset   

 

Tarjous: 

 

 

 


