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YKSITYISTEIDEN LANAUS 

 

Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyytää tarjoustanne 1.12.2020- 

31.12.2023 ja optiona ajalle 1.1.2024 – 31.12.2025 Peräseinäjoen 

kaupunginosissa sijaitsevien yksityisteiden lanauksesta. Option käytöstä päätetään 

vuosittain erikseen. 

 

1. Hankintayksikkö 

Seinäjoen kaupunki 

Kaupunkiympäristön toimiala / Yhdyskuntatekniikka 

Kirkkokatu 6, PL 215 

60101 Seinäjoki 

 

2. Hankintamenettelyn tiedot 

Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. 

Hankintamenettely on avoin.  

3. Kohde 

Lanattavat alueet on merkitty kartta/kohdeluettelo liitteissä. Jokaisesta  

alueesta on tehtävä erillinen tarjous. Tilaaja voi tarkentaa urakan laajuutta työn 

aikana tarjouksessa annetuin yksikköhinnoin.  

 

4. Urakka-aika 

Urakka-aika alkaa 1.12.2020 päättyy 31.12.2023 ja optiona ajalle 1.1.2024 – 

31.12.2025. Pääasiallinen suoritusaika on maalliskuusta marraskuun loppuun. 

 

5. Urakan sisältö ja vaatimukset 

 

Alueet on jaettu eri urakka-alueeseen erillisten liitetiedoston mukaisesti.  

Urakkaan sisältyy alueittain kohdeluettelon mukaisten yksityis- ja kaavateiden 

lanaus kaikkine tarvittavine töineen ja laitteineen. Esitetyt pituudet ja suuruudet 

eivät ole tilaajaa sitovia, vaan ne ovat suuruusluokkaa ilmaisevia. 

Lanausurakan matka lasketaan tien pituuden mukaan.  

 

Urakoitsijan tulee olla tavoitettavissa puhelimitse tai muutoin sovittavalla tavalla 

urakka-aikana. 

 

Lanaus on suoritettava yhtäjaksoisesti ja konerikon sattuessa hankkia tilalle uusi 

lanaaja mahdollisimman nopeasti. Tilaaja pidättää oikeuden lanauksen 

viivästyessä hankkia tilalle uusi lanaaja ja pidättää maksuerästä tekemätöntä työtä 

vastaava osuus. 
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Tilaaja voi teettää tarvittaessa lisätöitä, joko urakka-alueen sisällä tai ulkopuolella 

annettujen yksikköhintojen mukaisesti. Lisäksi tilaaja pidättää oikeuden teettää 

osa-alueen urakasta ulkopuolisella, ellei urakoitsija ole halukas ko. osa-aluetta 

tekemään sitä vastaavalla korvauksella. 

 

Urakoitsija vastaa kaikista tilaajalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamistaan 
vahingoista, kuten postilaatikot, liikennemerkit, katuvalopylväät yms. 
 
    
Urakka-alue/ pituus: 
Alue I  67.359 km 
Alue II  40.512 km 

Alue III  26,248 km 

 

Kullakin urakka-alueella on käytettävissä kaupungin lana. Tyhjänä ajo tulee kuulua 

urakan juoksukilometrihintaan. Lanausurakan pituus lasketaan lanattavan tien 

pituuden mukaan. Hyvän työtuloksen saamiseksi korkein sallittu lanausnopeus on 

6-8 km/h.  

 

Urakoitsijan tulee vastata työstään siten, ettei tielle jää lanauksen jälkeen 

liikennettä vaarantavia kasautumia, kiviä ja muita esteitä. Lanaus on suoritettava 

niin usein, ettei tielle pääse muodostumaan vaarallisia kuoppia ja että tie on aina 

liikennöitävässä kunnossa. Lanaus suoritetaan vain kostealla säällä ja 

mahdollisuuksien mukaan sateen jälkeen ennen tien pinnan kuivumista, jolloin 

pölyhaitat jäävät mahdollisimman pieniksi. 

 

Lanaustarjousta älkööt jättäkö sellaiset urakoitsijat, jotka eivät varmasti ehdi 

kunnolla hoitaa vaativaa lanaustehtävää. Palaute teiden kunnosta tulee esiin, ellei 

homma ole hoidossa. 

 

Rakennuttaja voi tarkentaa urakan laajuutta työn aikana tarjouksessa annetuin 

yksikköhinnoin.  

 

6. Kaluston vaatimukset 

 

Käytettävät lanat ovat kaupungin omistamia, terät lanoihin ja mahdolliset 

korjaukset hoitaa kaupunki.  

 

Tarjouksessa on esitettävä luettelo kalustosta varusteineen, jolla tarjouspyynnön 

sisältämät työt tullaan hoitamaan.  

 

Vetokoneiden tulee olla kyseiseen työhön soveltuvia ja niiden tulee täyttää kaikki 

tieliikennelain säädännön ja työsuojeluviranomaisten määräykset.  

Urakoitsijan on suoritettava työhön käytettävälle kalustolle työkoneen 

vastaanottotarkastus vuosittain ennen kesäkauden alkua. Tarkastuksesta on 

tehtävä pöytäkirja, joka luovutetaan tilaajalle.  
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7. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus 

 

 Tarjousten ja sen kaikkien liitteiden on oltava suomenkielisiä. Tarjous ei saa 

olla ehdollinen. Osatarjouksia ei hyväksytä.  

  

8. Tarjoajaa koskevat vaatimukset 

 

 Koneen kuljettajana toimivalla henkilöllä tulee olla katu- tai tieturvakoulutus 1 

pätevyys, joka on esitettävä ennen sopimuksen allekirjoittamista.  

  

 Työkoneissa tulee olla ammattitaitoiset kuljettajat. Kuljettajalla tulee olla 

Suomessa kelpaava ajokortti ja tulee puhua ja ymmärtää Suomen kieltä. 

Lisäksi kuljettajalla tulee olla kuvallinen henkilötunniste rekisteröidyllä 

veronumerolla sekä tähän työhön soveltuva turvavaatetus.  

  

 Tarjouksen yhteydessä tarjoajan tulee toimittaa tilaajavastuulain mukaiset 

selvitykset yritystoiminnastaan: 

 

- selvitys siitä, että toimittaja on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen 

ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 

mukaiseen arvonlisäverollisten rekisteriin 

- kaupparekisteriote 

- todistus verojen maksamisesta ja verovelkatodistus tai selvitys siitä, että 

verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 

- todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja 

eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että 

erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty  

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 

työehdoista  

- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta 

- selvitys työntekijöiden työterveyshuollon järjestämisestä 

Esitetyt tiedot ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 

 

Toimittajan tulee sisällyttää nämä vaatimukset kaikkia alihankkijoitaan 

koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. 

 

Työn kestäessä yli 12 kk on urakoitsijan esitettävä tilaajalle tilaajavastuulain 

mukaiset todistukset / selvitykset 12 kuukauden välien.  

 

Vakuutus 

 

Palveluntuottajalla on oltava voimassa oleva vuosittaisen urakkasumman 

suuruinen toiminnan vastuuvakuutus.  
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Todistus vastuuvakuutuksesta tulee liittää tarjousasiakirjoihin tai toimittaa 

tilaajalle viimeistään ennen hankintapäätöksen tekemistä. 

 

9. Tarjoushintaa koskevat vaatimukset 

 

 Tarjoukset on tehtävä oheisilla lomakkeilla, urakka-alueittain selkeästi 

numeroituna yksi alue/tarjouslomake (urakkatarjouksen antaja voi tarjota 

useita alueita) 

 

 Hinnat ovat kiinteät kahden ensimmäisen sopimusvuoden ajan. Hinta 

sidotaan Maanrakennuskustannusten erillisindeksiin Katujen ylläpito 

(2015=100). Perusindeksinä käytetään 3/2021 pistelukua. Hinta tarkistetaan 

kahden ensimmäisen vuoden jälkeen vuosittain saman kuun indeksillä, mikä 

perusindeksi on ja tarkistettu kokonaishinta €/aurauskerta tulee voimaan 

lokakuun alusta. Alle 2 %:n muutosta perusindeksiin ei huomioida.  

  

10. Sopimusmenettely  

  

 Tilaaja tekee valittujen urakoitsijoiden kanssa kirjallisen sopimuksen.  

  

11. Maksusuoritukset 

  

 Laskutus tapahtuu ensisijaisesti verkkolaskulla, kahden (2) viikon välein 
työnjohdon tekemän tiliöimän lähetteen mukaan, joka liitetään laskuun 
liitteenä. Hintoihin lisätään arvonlisävero.  

  
 Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty 

tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen 
viivästyskorko.  

 
 Kaupunki kannustaa verkkolaskutukseen. Ohjeet löytyvät linkistä: 
 http://www.seinajoki.fi/verkkolasku 
  
12. Tarjouksen valintaperusteet 

 

Tarjousten vertailu aloitetaan alueelta yksi (1) edeten numerojärjestyksessä 

eteenpäin. Tilaaja varaa oikeuden urakoitsijan valintaan neuvottelumenettelyllä.  

 

13. Tarjousten hylkääminen 

 

 Tarjous hylätään, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää 

omia ehtoja. Tarjoukseen tulee liittää tilaajavastuulain mukaiset selvitykset / 

todistukset. 

 

 Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi 

seuraavat: 

http://www.seinajoki.fi/verkkolasku
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 Tarjous on saapunut tilaajalle tarjousajan päättymisen jälkeen 

 Tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelliset tai muut 

edellytykset työn suorittamiselle 

 Tarjouksen tekijä on tarjouskilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan 

vastaisesti 

 Tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten 

maksuvelvoitteidensa suorittamisen 

 Lisäksi tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu 

esimerkiksi julkisia hankintoja koskevissa säädöksissä 

 

Tilaaja pidättää oikeuden hylätä selvästi alihintaiset ja ylihintaiset tarjoukset. 

 

14. Tarjouksen voimassaoloaika 

 

 Tarjoukset ovat sitovia, vähintään kaksi (2) kuukautta tarjousten jättämiselle 

asetetun määräajan. 

 

15. Lisätietoja  

 

Lisätietoja asiasta antaa Seinäjoen kaupungin työpäällikkö Hannu Ilomäki p. 044-

4181252 hannu.ilomaki@seinajoki.fi 

 

16. Tarjouksen jättäminen 

 

Tarjous on jätettävä liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella suljetussa kirjekuoressa. 
Kuoren päällä on oltava merkintä: ”Lanaukset/Peräseinäjoki/Urakkatarjous”. 

 

Tarjous on toimitettava 18.9.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: 

 

Seinäjoen kaupunki 
Kaupunkiympäristön toimiala 
Peräseinäjoen aluetoimisto 
Keikulinkuja 1 
61100 PERÄSEINÄJOKI 

Myös sähköpostilla annettu tarjous hyväksytään edellyttäen, että tarjous on tullut 
määräaikaan mennessä ja että se vahvistetaan asianmukaisella allekirjoituksella.  

Sähköpostiosoite: kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi 

Viestin aiheeksi ehdottomasti laitettava: 
”Lanaukset/Peräseinäjoki/Urakkatarjous” 
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SEINÄJOEN KAUPUNKI 

 Kaupunkiympäristön toimiala, yhdyskuntatekniikka 

 

 

 

Hannu Ilomäki 

työpäällikkö 

 

  

 

LIITTEET: 

1. Tarjouslomake/tiedot koneesta 

2. Tiedot koneesta 

3. Lanausalueet 

 

 

 

 
 
    


