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LAPUAN KAUPUNKI 

TEKNINEN KESKUS 
 

 
 
 
 
 
TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPIDON KONETYÖSTÄ 
 
 
Lapuan kaupungin teknisen keskuksen viheraluepalvelut pyytää tarjoustanne traktorilla suoritettavista 
kunnossapidon töistä hoitokausille 2021 – 2022. Traktorin urakointiaika on pääasiassa välillä huhtikuun 
puoliväli – syyskuun loppu. Kautta voidaan jatkaa tarvittaessa lokakuulle. Loppukauden aikana koneen 
tarve saattaa olla pienempi kuin viisi päivää viikossa, jolloin työpäivistä sovitaan erikseen työnjohtajan 
kanssa.  
 
Tarjous annetaan liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Tarjouksesta tulee ilmetä koneen merkki, moottorin 
teho kW:na, vuosimalli, sarjanumero, vakuutusyhtiö.  Traktorin tulee soveltua kokoluokkansa puolesta 
puistoalueiden hoitoon. Tähän vaikuttavat mm traktorin leveys, korkeus ja paino. 
 
 
Lisälaitteina traktoriin vaaditaan  

-  etukuormaaja + kauha 
-  trukkipiikit 
-  perälevy, tms. puistojen lanaukseen, kapeampi lana leikkialueiden lanaukseen  
-  kipillinen peräkärry 
-  kippikärryllinen kahmarikuormain, joka soveltuu maa-ainesten kuormaamiseen sekä 
     pienimuotoiseen puiden kuormaamiseen 

 
Tarjous annetaan tuntivuokrahintana (alv 0 %) koko kaudelle ja annettu tuntihinta sisältää 
vaadittavat lisälaitteet.   
 
Lisäksi pyydetään erillinen yksikkötuntihinta alv (0 %) maansiirtokärrylle, joka soveltuu myös kivien 
kuljetukseen. Lisäksi voidaan tarjota muuta mahdollista viheralueiden hoitoon soveltuvaa lisälaitetta. 
 
 
Tarjotun koneen tulee olla tarjoajan henkilökohtaisessa tai konepalveluja tarjoavan yrityksen omistuksessa 
tai vuokrattuna. Liikenneluvan suhteen noudatetaan Suomen valtion voimassa olevia lakeja. Ennen 
päätöksentekoa tilaajalla on oikeus nähdä tarjottu kone. 
 
Koneenkuljettajalla tulee olla suoritettuna Tieturva I-kurssi ja hänen tulee käyttää asianmukaisia vähintään 
suojaluokan II varoitusvaatteita sekä kullakin työkohteella vaadittavia työturvallisuuslain mukaisia 
varusteita. Traktorinkuljettajalla on oltava kuvallinen henkilökortti, josta ilmenee henkilötiedot, veronumero 
ja työnantaja. 
 
Tarjoajan tulee kuulua vastuugroup.fi tilaajavastuureksiteriin. 
 
Traktorille suoritetaan käyttöönottotarkastus ennen työn aloitusta. 
 
 
 
 
 

mailto:etunimi.sukunimi@lapua.fi


_________________________________________________________________________________________ 
        Lapuan kaupunki 
 Tekninen keskus 
 Valtuustontie 1 
 62100 Lapua 
 Puh. (06) 438 4111 
 Fax. (06) 438 4721 

 E-mail: etunimi.sukunimi@lapua.fi 
 www.lapua.fi 

Suoritetusta työstä muodostetun laskun maksuehto on 21 vrk siitä, kun lasku on jätetty tekniseen 
keskukseen. 
 
 
Urakkaan liittyviin tiedusteluihin vastaavat kaupunginpuutarhuri työnjohtaja Henna Martikkala 0444384715 
kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie 0444384612. 
 
 
 
Tilaaja pidättää oikeuden olla valitsematta ketään urakoitsijaa. 
 
Tarjoukset on jätettävä viimeistä 11.2.2021 sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@lapua.fi 
otsikolla Viheraluepalveluiden traktori tai teknisen keskuksen postilaatikkoon osoitteella: 
Lapuan kaupunki, Tekninen keskus, Raija Talvitie 
Poutuntie 8 
62100 LAPUA 
 
Kuoreen merkintä ”Viheraluepalveluiden traktori” 
 
 
 
Lapualla 20.1.2021 
 
 
Raija Talvitie 
kaupunginpuutarhuri 
0444384612 
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