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TUNNISTINKAAPELEIDEN JA MAHDOLLISET RUNKOKAAPELEIDEN ASENNUSTYÖT 2023 
JA 2024 

Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön toimiala/ yhdyskuntatekniikka pyytää 
tarjoustanne tunnistinkaapeleiden asennustöistä ja mahdollisesti tehtävistä 
runkokaapeleiden asennustöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana. 
 
Urakoitsijan valintaperuste on halvin vertailuhinta. Vertailuhinta saadaan kertomalla 
arvioidut tunnistin- ja runkokaapelimäärät urakoitsijan niille tarjoamilla yksikköhinnoilla 
ja laskemalla näin saadut summat yhteen. Hankintamenettely on avoin. 
 
Työkohteet sijaitsevat eri puolilla Seinäjoen kaupunkia olevissa 
liikennevaloristeyksissä. 

 
1. Sopimuskausi  

Sopimuskausi alkaa 1.5.2023 päättyy 31.11.2024.  

Tilaaja varaa itselleen oikeuden halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) vuodella 

1.5.2025 - 31.11.2025. Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä erikseen. Option 

käyttämisestä ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään helmikuussa 2025. 

Hintojen tulee olla kiinteät sopimuskauden 1.4.2023 – 31.11.2024 ajan. Optiovuoden 

1.5.2025 – 31.11.2025 yksikköhinnat sidotaan Maanrakennuskustannusten 

osaindeksiin Katujen ylläpito 2015 = 100. Perusindeksinä käytetään maaliskuun 2023 

pistelukua. Hinta tarkistetaan optiovuoden 2025 osalta saman kuun indeksillä ja hinta 

tulee voimaan toukokuun alusta 2025. Alle 3 %:n muutosta perusindeksiin ei 

huomioida. 

2. Suoritusvelvollisuuden laajuus 

Tunnistinkaapeleiden ja mahdollisesti runkokaapeleiden urien timanttisahaus katuihin 
tilaajan edustajan merkitsemiin paikkoihin. Tunnistinkaapeleiden sahausuran leveys 
n. 12 mm ja syvyys 70-100 mm, kuitenkin siten, että kaapelit tulevat päällysteeseen. 
Runkokaapeleiden urien sahausleveys on n. puolet leveämpi. 

Kaapeleiden asennus sahausuriin ja urien täyttäminen kuumabitumilla. Kaapelit ja 
bitumi tilaajan varastosta. Kytkennän kojeisiin tekee tilaajan edustaja. 

Tunnistinkaapeleiden urakka suoritetaan vuosittain kahdessa erässä siten, että noin 
200 metriä kesäkuussa ja toinen noin 200 metriä syys-, lokakuussa. Mahdollisten 
runkokaapeleiden asennus n. 100 metriä suoritetaan tunnistinkaapeleiden kanssa 
samassa yhteydessä. Määrät ovat suuruusluokkaa ilmaisevia eivätkä tilaajaa sitovia. 

Metrihinnan tulee sisältää kaikki työstä aiheutuvat kustannukset 
liikennejärjestelyineen, työstä aiheutuneiden roskien ja jätteiden pois viemisen 
jätekustannuksineen sekä työnjohto ym. yleiskuluineen. 

Urakoitsija vastaa kaikista tilaajalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamistaan 
vahingoista. 

Urakan suoritusajankohdista sovitaan erikseen tilaajan hyväksyttyä urakkahinnat. 

3. Tarjoajaa koskevat vaatimukset 



 TARJOUSPYYNTÖ 
     
  15.3.2023 
   2/4 

Kelpoisuuden toteamiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa Vastuu Group 
mukaiset selvitykset/ todistukset tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystiedot. 

Esitetyt tiedot ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 

Työn kestäessä yli 12 kk on urakoitsijan esitettävä tilaajalle Vastuu Group mukaiset 
todistukset/ selvitykset 12 kuukauden välein.  

Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva vuosittaisen urakkasumman suuruinen 
toiminnan vastuuvakuutus. Todistus vastuuvakuutuksesta tulee liittää 
tarjousasiakirjoihin tai toimittaa tilaajalle viimeistään ennen hankintapäätöksen 
tekemistä. 

4. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus 

Tarjouksen on oltava suomenkielinen, tarjouspyynnön mukainen, eikä se saa sisältää 
tarjoajan omia ehtoja (esimerkiksi minimiasennusmääriä). 

Tarjous tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjouksen viimeisestä 

sisäänjättöpäivästä lukien. 

5. Tarjoajan soveltuvuus 

Urakoitsijan ja tilaajan välinen kommunikointikieli on Suomi.  

Tarjoajalla tulee olla taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset palvelun 

tuottamiseen sekä hankinnan kohde huomioon ottaen riittävästi kokemusta 

vastaavista palveluista. 

Kaikilla urakassa työskentelevillä on oltava voimassa oleva Tieturva 1-kortti. 

Urakassa työskentelevillä tulee lisäksi olla kuvallinen henkilötunniste rekisteröidyllä 

veronumerolla sekä tähän työhön soveltuva turvavaatetus. 

6. Laskutus ja maksuehdot 

Laskutus tapahtuu ensisijaisesti verkkolaskulla. Lasku maksetaan kahtena 
maksueränä/ vuosi eli kummankin asennuskerran jälkeen.  

Maksuerä on laskutuskelpoinen, kun asennusten risteyskohtaiset mittauspöytäkirjat 
on luovutettu tilaajalle.  

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

Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

Verkkolaskutuksen ohjeet löytyvät linkistä:  

http://www.seinajoki.fi/verkkolasku 

 

7. Kartelliehto 
 

Urakoitsija vahvistaa tarjouksen allekirjoituksella, ettei se ole tarjousaikana 

syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien 

väliseen kiellettyyn kilpailurajoitukseen (kartelliin) tätä hankintaa koskevilla 

markkinoilla tilaajan toiminta-alueella. 

Mikäli urakoitsija on toiminut vastoin tätä velvoitetta, tulee urakoitsijan suorittaa 

tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetusta ja maksetusta urakan kokonaisarvosta 

http://www.seinajoki.fi/verkkolasku
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korkoineen sekä korvata sopimussakon ylittävät tilaajalle aiheutuneet vahingot. 

Näiden lisäksi urakoitsijan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet 

kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. 

Tämä sopimusehto on voimassa myös sopimuksen päätyttyä. 

 

8. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 
 

Tilaajan irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta. Irtisanomisaika alkaa kulua 

irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden 1. päivästä lukien. Irtisanomisaikana 

noudatetaan ehtoja, jotka olivat voimassa ennen irtisanomisajankohtaa. 

Kumpikin osapuoli saa purkaa sopimuksen joko osittain tai kokonaan, jos toinen 

osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitettaan tai on ilmeistä, että olennainen 

sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, sopijapuoli voi 

purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt 

sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen 

sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. 

Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos 

urakoitsijaa rasittaa hankintalain 1397/2016 80 §:ssä mainittu pakollinen 

poissulkemisperuste tai hankintalain 81 §:ssä mainittu harkinnanvarainen 

poissulkemisperuste. Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään 

välittömästi, vaikka edellä mainitut perusteet olisivat syntyneet vasta sopimussuhteen 

alkamisen jälkeen. 

 

9. Laadulliset puutteet ja sanktio 
 

Jos urakoitsija poikkeaa siitä, mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa sanottu urakan 

sisällöstä ja laadusta, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että urakka on suoritettu 

ammattitaitoisesti ja huolellisesti on urakoitsijalla. 

Puutteellisuus voi tarkoittaa esim. 

o hidasta työnsuoritusta 

o työnjohdon määräysten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen 

o työturvallisuuden vaarantaminen 

Palvelun puutteisiin liittyvistä kirjallisista huomautuksista veloitetaan seuraavasti: 

1. Huomautus, maksuton 

2. Huomautus 

o tilaajalla on oikeus periä toisesta tai useammasta huomautuksesta 

haittakorvausta 1.000,00 € / huomautus 

Urakoitsija sitoutuu vuorovaikutteiseen yhteistyöhön urakan tilaajien kanssa urakan 

laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Urakoitsijalta odotetaan aktiivista otetta 

toiminnan kehittämisessä.  

Ylivoimaisesta esteestä on ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle mahdollisimman 

pikaisesti sen ilmaannuttua. Sanktion täyttymisen ehdoista neuvotellaan 

yhteyshenkilöiden välityksellä kunkin tapauksen kohdalla. 
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10. Tarjousasiakirjojen julkisuus 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

(621/1999). 

Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa liiteaineistoon selkeästi, mitkä tiedot se 

katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin. Tilaaja harkitsee 

tapauskohtaisesti, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa 

pidettäviä. Hinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. 

Tarjouksen avaustilaisuus ei ole julkinen. 

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Erimielisyydet, joita sopijapuolet eivät voi keskenään sopia jätetään Etelä-

Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

12. Muut ehdot 
 
Tarjouksen tekemisestä ei makseta. 

Tarjous, jota ei ole laadittu tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti hylätään. 

Myöhässä saapunutta tarjousta ei käsitellä. 

Seinäjoen kaupunki pidättää itsellään oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun sekä 
kaikkien tarjousten hylkäämiseen. 

13. Lisätietoja 

Lisätietoja antavat tarvittaessa:  

tiemestari Akseli Olli p. 044 418 1448  

kunnossapitomestari Jarno Aaltonen p. 044 418 1065   

kunnossapitopäällikkö Tuomo Etula p. 040 514 2903 

14. Tarjouksen sisäänjättö 

Tarjous tulee jättää kirjallisena liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella maanantaihin 
3.4.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 
 
kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi 
 
Sähköpostin aihekenttään: Tunnistinkaapeleiden asennustyö tarjous 2023 

 
SEINÄJOEN KAUPUNKI  
Kaupunkiympäristön toimiala/ Yhdyskuntatekniikka 

 
Tuomo Etula  
kunnossapitopäällikkö 
 

LIITTEET: 1. Tarjouskaavake  
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