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TARJOUSPYYNTÖ 
Kauniaisten kaupungin metsäkuvioiden hoitotyöt 2022-2023 
 

1. HANKINNAN KUVAUS 
 
Pyydämme tarjoustanne seuraavien karttaan merkittyjen metsäkuvioiden hoitotöistä: kuviot 3, 14, 21, 23, 
24, 26, 37, 39, 40, 41, 49, 59, 63, 75, 76, 79, 120, 137, 141, 142, 146, 148, 150, 163, 165, 172, 173, 179, 180, 
182, 184, 192, 195, 199, 200, 201, 208, 222, 232, 238, 245, 247, 249, 252, 260, 267, 270, 271, 273, 277.   
Kuviot hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman 2022-2031 mukaisesti, sillä poikkeuksella, että istutustyöt ei-
vät kuulu tähän tarjouspyyntöön. Tähän tarjouspyyntöön sisältyvät vuosille 2022-2023 merkityt työt, kuvion 
172 kohdalla vuodelle 2024 merkityt työt, jotka voi suorittaa aiemmin. 

- Liitteinä 1.1-1.4 ovat otteet luonnonhoitosuunnitelmasta ko. kuvioiden kohdalta. Otteessa esitetään 
hoitotoimenpiteet ja arvioitu kaatomäärä kuviokohtaisesti kyseisille toimenpidevuosille. Kuviot ovat 
paikoin hyvin pieniä ja puunkaadot yksittäisiä puita kuviolla.  

- Liitteinä 2.1-2.2 on kuviokartta-aineisto. 
 
Tarjous annetaan kokonaishintaisena (alv 0 %) liitteenä 3. olevalla tarjouslomakkeella, ja siihen sisältyy: 

- puiden kaato ja mahdollinen poiskuljetus risuineen (puut ja risut urakoitsijan omaisuutta). Alueet, 
jonne puut pitää jättää maapuiksi, on mainittu erikseen luonnonhoitosuunnitelmassa. 

- osallistuminen työmaan aloitus- ja lopetuskokouksiin, maastokäynteihin ja tarkastuksiin.  
 
Töitä metsissä voi suorittaa ma-la klo 7-18. Kuvioiden puunkeruu ja hakkuutähteen poiskuljetus on suoritet-
tava kahden viikon kuluessa puunkaadon päättymisestä, jos se maaston kestämisen kannalta on mahdollis-
ta. Urakoitsijan on käytettävä asianmukaista turvavarustusta, eli metsurinpukua viiltosuojahousuineen, 
metsurinkypärää kasvojen – ja kuulonsuojaimella sekä metsurin turvajalkineita, kaikki CE-hyväksyttyjä. 
Työssä on noudatettava työturvallisuusohjeita (valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta 
749/2001). 
 
Kuviotyöt on tarkoitettu tehtäväksi vuosien 2022-2023 aikana. Työjärjestys sovitaan erikseen ennen töiden 
aloitusta. Kaupunki varaa aikaa kunkin kohteen asukastiedotukseen 2 viikkoa. Kohteet kävellään läpi valitun 
urakoitsijan kanssa vuorollaan ennen töiden aloitusta. Tilaaja merkitsee työalueiden rajat maastoon, milloin 
se katsotaan tarpeelliseksi, samoin leimaukset tehdään tarpeen mukaan. Esimerkiksi alueilla, missä esiintyy 
liito-oravia, kaadettavat puut leimataan etukäteen. Merkintäaikaa on varattava 2 viikkoa.  
 
Suunniteltaessa puunkaatojen ajankohtaa tulee ottaa huomioon, että kaikki linnut ovat pesimäaikaan rau-
hoitettuja luonnonsuojelulain 39 § nojalla. Tällöin lintujen pesimärauha tulee turvata ja häiriötä lisäänty-
mispaikoilla välttää. Pesien ja munien siirtäminen ja hävittäminen tai pesivien lintujen ja poikasten hätyyt-
täminen on tällöin kielletty. Lintujen pesintä on herkimmillään huhti- heinäkuun välisenä aikana. 
 
Mikäli maa ei jäädy, puunkorjuuta tai hakkuuta ei voi kaikilla alueilla suorittaa normaalikonein, jolloin se 
siirtyy myöhempään ajankohtaan. Sopimus solmitaan tämän vuoksi vuoden 2024 loppuun saakka. 
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2. HANKINTAMENETTELY 
 
Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöaineisto on julkaistu 9.12.2021 julkisten 
hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa sekä Kauniaisten kaupungin internetsivulla: 
https://www.kauniainen.fi/tarjouspyynnot/. 
 

3. TARJOUS JA VERTAILUPERUSTEET 
 
Tarjoajalta edellytetään, että se on suoriutunut yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen suorittamisen laiminlyönyt tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. 
Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa tilaajavastuulain (1233/2006, muutokset 470/2012 ja 678/2015) edel-
lyttämät selvitykset ja todistukset sekä selvitys vastuuvakuutuksesta. Nämä eivät saa olla kolmea kuukautta 
vanhempia. 
 
Tarjousvertailun perusteena on halvin hinta. 
 
Maksuehto on 21 pv netto laskettuna siitä, kun maksukelpoiseksi hyväksytty lasku on toimitettu tilaajalle. 
Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskutusmaksuja ja pientilauslisiä ei hyväksytä. 
 
 

4. TARJOUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 
 
Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa 
asiakirjoissa olevat ehdot. Tilaaja on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tar-
jouksessa on sellainen virhe tai puute joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön 
mukaisten tarjousten kanssa. Myös ehdollisena jätetty tarjous sekä osatarjoukset voidaan hylätä. 
 
 

5. HANKINTAA KOSKEVAT LISÄKYSYMYKSET JA VASTAUKSET 
 

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset on toimitettava maanantaihin 22.12.2021 mennes-
sä. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen kauni-
ainen@kauniainen.fi ja sähköpostin otsikon tulee olla ”Kysymys – Kauniaisten kaupungin metsäkuvioiden 
hoitotyöt 2022-2023”. 
Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset, sekä tarjouspyynnön mahdolliset täsmennykset julkaistaan 
viimeistään maanantaina 29.12.2021 klo 16.00 mennessä osoitteessa:  
https://www.kauniainen.fi/tarjouspyynnot/ 
Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin yllämainitusta 
osoitteesta ennen tarjouksen jättämistä, tai pyydettävä ne kaupungin yhteyshenkilöltä määräaikaan men-
nessä.  Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi. 
 

6. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN 
 

Sitova suomenkielinen sähköinen tarjous liitteineen on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen  
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kirjaamo@kauniainen.fi perjantaihin 14.1.2022 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin otsikon tulee olla ”Tar-
jous: Kauniaisten kaupungin metsäkuvioiden hoitotyöt 2022-2023”. 
Tarjouksen voi toimittaa myös suljetussa kirjekuoressa perjantaihin 14.1.2022 klo 12.00 mennessä osoit-
teeseen: 
Kauniaisten kaupunki 
Kirjaamo 
PL 52 
02701 Kauniainen 
Kuoreen merkintä ”Tarjous: Kauniaisten kaupungin metsäkuvioiden hoitotyöt 2022-2023”. 
Tarjous on annettava suomen kielellä. 
Hallintolain (434/2003) 17 §:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle 
määräajassa. Postin kuljetettavaksi jätetyn tarjouksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. 
 
Myöhästyneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta 
tekemästään tarjouksesta. Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon. 
 
Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset. 
 

7. TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS 
 
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoitta-
misen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Asianosaisella 
on kuitenkin aina oikeus saada tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tarjousten vertai-
lussa käytetystä tekijästä. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liikesalaisuuksia, on tarjoajan 
ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä, jonka ylälaitaan tulee merkitä teksti "SALAINEN". Hankintayk-
sikkö harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen hintatie-
toa ei pidetä liikesalaisuutena. 
 

8. HANKINNAN SITOVUUS 
 
Hankintapäätös ei vielä sido tilaajaa, vaan vasta muutoksenhakuajan jälkeen kaupungin puolesta tehty eril-
linen sopimus on sitova. 
 
Kauniaisissa 9.12.2021 
Emmi Silvennoinen  
Kaupunginpuutarhuri 
Kauniaisten kaupunki 
puhelin 050-5004128 
sähköposti: emmi.silvennoinen@kauniainen.fi   
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LIITTEET 
 
Liite 1. Luonnonhoitosuunnitelman hoito-ohjeet kuvioittain: 
1.1 Metsäkuviot 3-79 
1.2 Metsäkuviot 120-165 
1.3 Metsäkuviot 172-238 
1.4 Metsäkuviot 245-277 
Liite 2. Luonnonhoitosuunnitelman kartta-aineisto: 
2.1 Hoitokohteet kartalla  
2.2 Luonnonhoitosuunnitelman kuviokartat  
Liite 3. Tarjouslomake 
 
  
 


