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Lisäkirje Karvian kunnan talvikunnossapito urakkatarjouspyyntö asiakirjoihin  

 

Urakoitsijoiden infotilaisuudessa 19.9.2022 esittämät kysymykset.  Vastaukset punaisella. 

Viikonloput, loma-ajat 

Pidetäänkö nämä kunnankohteet kuten koulu, kirjasto, kunnantalo samaan tapaan lumesta vapaana kuin 

viikollakin? 

 Kuten tarjouspyynnössä on niin kaikki kunnan kohteet ovat aurattuna aina oletettavista kiinnioloajoista 

huolimatta. 

 

Järvirannan varikkoalue 

Kuka auraa/hiekoittaa kulun hiekkavarastolle? 

Päivystävä talonmies voi hoitaa. 

 

Tarjouspyynnössä s. 3 liittymän auraus 

Koskeeko tämä sääntö kaikkia liittymiä, omakotitaloja, kunnankiinteistöjä, tienliittymiä kaikkiako? 

Koskee vain Kunnan aurauskilpailutuksen teitä ja alueita. 

 

Kalusto 

Miten määritellään sopiva kone ko. tehtävään? 

Vaatimuksia kuten esim. päästöluokitus, neliveto vs. takaveto ei ole määritelty joten ei liene olennaista 

mikä kone? 

Tieliikennekelpoinen, riittävä teho ja paino, jolla saadaan auraukset hoidettua määräajassa. 

Lautakunta tarkastaa kelpoisuuden. 

 

Liukkauden torjunnan tarve 

Monijakoinen kirjaus. 

Alueet kokonaan hiekoittaen? 

Vain jalankulkureitit? 

Jalankulkuväylillä vain reuna? Liittymäalueet? 
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Hiekoittaja määrittelee hiekoitustarpeen omatoimisesti tehtäväkuvauksen mukaisesti. Tilaaja varaa mah-

dollisuuden tilata hiekoitus, vaikka hiekoituskynnys ei ylity.  Työtä valvotaan Kunnan toimesta ja korjauske-

hotuksia annetaan, jos on tarpeen. 

”Hiekoitustyö priorisoidaan niin että ensisijaisesti hiekoitetaan jalankulkijoita varten reitit (jalankulkuväylät 

ja teiden reunat) ja ajoneuvo liikenteelle risteysalueet.  Muuten hiekoitetaan vain tilaajan käskystä”. 

Lauseke tarkoittaa työn suoritusta kun aikaisemmat lausekkeet koskevat työn aloittamista. 

 

Alueet 

Aikaisempina vuosina on ollut aurattavissa alueissa mm. Veräjätorpantieltä poikkeava tie, joka menee mm. 

Laitilan ohi, Härkäkorventieltä poikkeavat kaksi pistoa Sarviluoma/Maiju... 

Korjattu tarjouslomakkeeseen. 

 

Karttakuvat 

Karttakuvat ovat liian epäselvät 

Korjattu tarjouslomakkeeseen. 

 

Piha-alue vs. katualue 

Miten erotellaan vuokratalojen laskut Yrityspalvelu Ituun ja kunnan laskut kuntaan esim. koulun rivitaloilla, 

kierrätyskeskuksella? 

Erilliset laskut. Korjattu tarjouslomakkeeseen. 

 

Hermannintie/Haapasentie + jalkakäytävä 

Järkevämpi rajaus, alueen keskellä paalut estämässä läpiajon. 

Korjattu tarjouslomakkeeseen. 

 

Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat 

Kaupparekisteriotetta ei ole kaikilla, eikö tilaajan kuulu tarkistaa nämä eikä urakoitsijan kuulu liittää näitä 

tarjoukseen. 

Kaupparekisteriote ei ole tarpeen.  Vastuu Group Oy:n tilaajavastuuraportti riittää toimikelpoisuuden totea-

miseksi. 
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HILMA kanavalla puutteellinen ilmoitus 

Hilma-ilmoitukseen on laitettu linkki tarjouspyyntöasiakirjoihin.  Linkki ei kuitenkaan jostain syystä toimi.  

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat kuitenkin Hilmasta ladattavissa.  Asiakirjoja saa olla ladattavissa vain yhdestä 

paikasta. Hilmaan on tehty korjaus asiasta. 

 

 

Vastaukset 

Milloin näihin kysymyksiin on vastaukset nähtävillä? 

Lisääkö näihin tarkennuksiin vastaaminen tarjouksen jättämiselle aikaa?  

Vastataan mahdollisimman nopeasti.  Aikataulu korjataan jotta  saadaan riittävä laskenta-aika. 

 

 

 

Karviassa 22.9.2022  

Talvikunnossapitotyöryhmä 

 
 


