
 
 
KÄRSÄMÄEN KUNTA   TARJOUSPYYNTÖ 
Tekninen toimisto    
Haapajärventie 1   12.2.2020 
86710 KÄRSÄMÄKI 
 
MAANRAKENNUSMATERIAALIT JA TYÖKONEET KATUJEN JA PUISTOJEN KUNNOSSAPI-
TOON JA RAKENTAMISEEN VUODELLE 2020 
 
 Kärsämäen kunta pyytää tarjoustanne vuodelle 2020 kaavateiden ja puistoalueiden 

kunnossapidossa ja maanrakennuskohteissa tarvittavista koneista, kalustosta ja ma-
teriaaleista. 

    
 Pintamaiden poistossa maiden kuormaus ja ajo läjityspaikalle: 

  
- Pintamaiden kuormaus ja pohjan muotoilu kaivinkoneella, hinta € / m² tai € / h 
- Pintamaiden ajo läjityspaikalle 1-2 km, hinta € / m³ tai € / h 
- Pintamaiden määrä on arviolta n. 2000 m³ 

  
 Maanrakennusmateriaalien kokonaismäärät on arvioita ja määrät voivat muut-

tua rakentamisten toteutumisen mukaan.  
 
Yksikköhintatarjous tulee antaa seuraavista materiaaleista toimitettuna, levitet-
tynä ja tasattuna: 
 

 - Eristehiekka    n. 3500 tn 
 - Kalliomurske 0 –55 / 0-64 / 0-100   n. 6000 tn 
 - Kalliomurske 0 – 32 mm     n. 3000 tn 
 - Kalliomurske 0 – 16 mm  n. 1500 tn 

 
Yksikköhintatarjous tulee antaa seuraavista materiaaleista toimitettuna: 
 

  - Salaojasora / salaojamurske     n. 100 tn 
 - Turvahiekka       n. 100 tn 
 - Kivituhka 0 – 4 – 8 mm      n. 100 tn 
 - Hiekoitusmurske 2-6-8 mm     n. 200 tn 
 - Kalliomurske 8 – 16 mm  n. 100 tn 
 - Kalliosepeli 32 – 55 mm      n. 450 tn 
 - Ruokamulta       n. 200 m ³ 
 
 Tarjoukset maansiirtokoneista ja laitteista: 

 
- Kaivinkoneet: merkki, tyyppi, vuosimalli, paino, varusteet, tuntihinta €/h 
- Puskukoneet, merkki, tyyppi, vuosimalli, paino, varusteet, tuntihinta €/h 
- Kuormaajat: merkki, tyyppi, vuosimalli, paino, varusteet, tuntihinta €/h 
- Traktorit: merkki, tyyppi, vuosimalli, varusteet ym. tuntihinta €/h 
- Muut koneet, jyrsimet, tiivistyskalusto, laitteet ym. tuntihinta €/h tai  

vuokraushinta €/ vrk 
   
 Kaikki hinnat tulee antaa ilman arvonlisäveroa, Alv 0 % 
 

Toimitettavien työsuoritusten ja materiaalien tulee täyttää teiden ja katujen rakentami-
sen yleisten työselitysten mukaiset laatuvaatimukset. 
 
Urakoitsijoiden ja materiaalien toimittajien tulee olla ennakkoperintärekisterissä ja 
täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. 
 



 
 
Kärsämäen kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset 
sekä valita edullisimmat kulloinkin saatavilla olevat urakoitsijat ja materiaalientoimitta-
jat tehdyistä tarjouksista. 
 
Koneiden valinnassa otetaan huomioon koneiden koko, tehot, lisävarusteet, monipuo-
lisuus ja kuljettajien ammattitaito.  
 
Materiaalien toimittajien valinnassa pyritään siihen, että samalta toimittajalta voitaisiin 
ottaa kaikki tarvittavat materiaalit ja koneet kuhunkin työkohteeseen.      
 
Tarjoukset pyydämme toimittamaan tiistaina 28.2.2020 klo 14.00 mennessä 
osoitteeseen: 
  
 Kärsämäen kunta, Tekninen toimisto 
 Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki 
 Kuoreen tunnus: ” Maanrakennustarjous ” 
 
Tai sähköpostiin: esko.hamalainen@karsamaki.fi 
 
Lisätietoja antaa: Rakennusmestari Esko Hämäläinen 
 Puh. 044-4456 841, esko.hamalainen@karsamaki.fi 
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