
1 
 

SIIKALATVAN KUNTA   18.3.2021 

 

PALVELUKUVAUS JA HOITOLUOKITUS 

Kaukaloiden ja luistelukenttien hoito 

 

1. Yleistä 

 

1.1 Tilaaja       
 

Siikalatvan kunta/ tekninen toimi 

Pukkilantie 4 

 92600 Pulkkila 

 

1.2 Urakan kohteet  
 

Liikunta-alueet sijaitsevat Siikalatvan kunnassa. Tarjoukset on annettava kylittäin ja 

palveluntuottaja valitaan kylittäin. Palveluntarjoaja voi antaa erillisen tarjouksen 

useammalta kylältä. 

 

Tarjouksessa kysytään urakkahinta ajalle 1.7.2021- 30.6.2024 ja 

(mahdollisena optiona 1.7.2024 – 31.5.2025). Tilaajalla on mahdollisuus käyttää tai 

olla käyttämättä optioita, mutta siitä on ilmoitettava palveluntuottajalle 6 kuukautta 

ennen sopimuskauden loppua. 

 

1.3 Urakan laajuus 
 

Tässä palvelukuvauksessa esitetyt pinta-alat ovat kartalta mitattuja noin arvoja, 

tarkoittaen siten, että kaikki reuna-alueet ja kaistaleet, jotka ovat osa liikunta-aluetta 

kuitenkin kuuluvat palvelusopimuksen piiriin. 

 

Urakkaan sisältyvät kartoilla merkittyjen liikuntapaikkojen lisäksi niiden ajoväylät ja 

pysäköintipaikat, joissa keväällä ja syksyllä tasoituslanaukset.  

 

Talviaikaista kunnossapitoa vaativien liikunta-alueiden kunnossapidon tehtäviä ovat 

liukkauden torjunta ja kulkureittien lumesta avaaminen ja lumen poistaminen 

toimintaan kuuluvilta varusteilta penkeiltä ym.  

 

Liikuntapaikolla olevien kuvatusrakenteiden kunnossapito kuuluu myös 

palvelusopimuksen piiriin. Kuivatusrakenteita ovat rummut, avo-ojat, salaojat ja 

sadevesikaivot. 

Alueilla olevat opasteet ja liikennemerkit hankkii tilaaja ja asentaa palveluntuottaja, 

joka myös huolehtii niiden kunnossapidosta, siisteydestä ja suoruudesta. 

 

Yleisen siisteyden vaaliminen on tärkeä osa liikunta-alueiden hoitoa ja roskien keräys 

aina huoltotöiden yhteydessä kuitenkin 2 kertaa viikossa. Roska-astioiden 

lähiympäristö pidetään siistinä. Häiritseviä kulttuuriroskia ei ole 

puhdistustoimenpiteiden jälkeen. Vaaralliset roskat poistetaan ensi tilassa. 
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Tyhjennyskertojen välillä roska-astiat eivät saa täyttyä niin, että roskat pursuavat ulos 

syöttöaukoista tai aiheuttavat haittoja. Pienet roska-astiat tyhjennetään alueilta 

löytyviin Vestian tyhjennysrenkaassa oleviin säiliöihin.  

 

Urakkakatselmuksessa huomioidaan tämänhetkinen tilanne liikunta-alueiden suhteen, 

jonka olemassa oleva hoitotaso täytyy säilyttää. 

Rakenteiden ja kalusteiden suoruus ja eheys tarkistetaan keväällä ja korjataan 

välittömästi kuntoon. Muutoin aluevarusteiden kuntoa tarkastellaan aina 

hoitokierroksilla.  

 

Liikunta-alueiden kunnossapitoon kuuluvat kaikki käsityökaluin suoritettavat  

työt, jotka eivät edellytä erityisosaamista tai erikoistyökaluja. Työt suoritetaan niin 

että turvaohjeistuksen määräykset täyttyvät ja nykyinen hoitotaso säilyy. 

Kaikki erityisosaamista ja erityistyökaluja vaativat työt ja konetyöt hankkii tilaaja 

erillishankintana. Ilkivallasta ja luonnonilmiöistä johtuvista vioista ja vaurioista on 

palveluntuottaja ilmoitusvelvollinen tilaajalle, em. mainitut eivät sisälly sopimukseen. 

Vaurioiden korjaaminen sovitaan erikseen. 

Tässä palvelukuvauksessa mainitut kaikki kunnossapitotyöt kuuluvat 

palveluntuottajalla, jollei erikseen mainita, että työ kuuluu tilaajalle. 

 

Tilaajalla on oikeus muuttaa urakan laajuutta ja hoitotasoa. Mikäli aluemuutoksia 

ilmaantuu; muutoksien vaikutus hinnoitteluun määritellään suhteellisen työmäärän 

vähenemisen tai lisääntymisen perusteella. 

Valitun palveluntuottajan kanssa tarkistetaan alueet ennen urakkasopimuksen 

tekemistä, josta laaditaan urakkaneuvottelupöytäkirja. 

Kaksi kertaa vuodessa ennen kesähoitotöitä ja ennen talvihoitotöitä tarkistetaan 

liikunta-alueiden kunto palveluntuottajan, kunnan kunnossapitovastaavan sekä kunnan 

liikuntapalvelujen edustajan välisellä katselmuksella. 

 

Palveluntuottaja voi antaa osan töistä aliurakoitsijoilla. Palveluntuottaja vastaa 

aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä 

urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. 

 

Urakkamuoto on kokonaishintaurakka, joista urheilutapahtumien järjestämisen 

vaatimille huoltotöille ja muille lisätöille kysytään erikseen hinta. 

Valaisimien ja lamppujen uusiminen sekä sähkölaitteiden korjaus, huolto ja vaihto 

kuuluvat sopimuksen piiriin. 

 

 

1.4 Palveluntuottajan käyttöön luovutettavat kalustot ja laitteet: 
 

Laitteet luovutetaan sopimusajaksi vastikkeettomana palveluntuottajalle, joka 

huolehtii ja kustantaa kunnossapidon. Tarvittaessa palveluntuottaja hankkii uuden 

kaluston käyttöönsä.  

- jäämatti 4kpl (Pulkkilassa tarvitsee kunnostusta) 

- lanauskalusto käytettävissä Pulkkilassa ja Rantsilassa 

 

Palveluntuottajan oma kalusto: 
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Urakoisijan on varmistettava kalustonsa soveltuvuus liikuntapaikkakohteiden 

kunnossapitoon. Kalusto on eriteltävä tarjouksessa. 

- kenttien lanauskalusto 

- aurauskalusto 

- käsityökalut 

 

Käytettävistä työkoneista vastaa palveluntuottaja. Koneet ovat ehjiä ja niiden melu- ja 

pakokaasupäästöt nykysäädösten mukaiset. 

 

1.5 Kunnossapitoon tarvittavien tarvikkeiden ja materiaalin hankinta: 
 

- Kunnossapidon vaatimat tarvikkeet ovat tilaajan hankinta, ellei tästä asiakirjasta 

muuta ilmene. Hankinta tapahtuu tilaajan osoittamasta kaupasta tilaajan laskuun, 

ellei tarvikkeita ole saatavana tilaajan varastosta. Suuremmista hankinnoista, 

joiden arvo ylittää 300 € ollaan yhteydessä kunnan kiinteistövastaavaan, jonka 

kanssa sovitaan ostosta. 

- Kiviainesmateriaalin tilaaja toimituttaa kasaan liikunta-alueelle, jossa 

kunnostustarvetta. 

- Kiviainesmateriaalin levitys- ja tasaustyö on lisätyötä, jonka hinnoittelusta 

sovitaan erikseen. 

 

 

Kunnossapitoon kuuluvat osa-alueet 

- rakenteet, kaukalo 

- kalusteet 

- ympärysaidat ja portit 

- pinnoitteet 

- kulkuväylät ja parkkialueet (vain osassa liikunta-alueita) 

 

 

1.6 Valvonta 
 

Liikunta-alueiden hoidosta palveluntuottaja pitää kirjaa BEM 

kiinteistötietojärjestelmässä, johon merkitsee tekemänsä toimenpiteet liikunta-alueilla 

seurantaa varten. 

 

Kunnan puolesta liikunta-alueiden hoidosta vastaa Siikalatvan kunnan 

kunnossapitovastaava (käytetään nimeä tilaaja), joka valvoo liikuntapalvelutuottajan 

(käytetään nimeä palveluntuottaja) töitä ja toimii sopimus- ja neuvottelu osapuolena. 

 

Silmämääräistä tarkastelua kiinteistöjen osalta suorittaa Siikalatvan kunnan kustakin 

liikunta-alueen käytöstä vastaava liikuntapalvelujen tai koulun työntekijä, jolla on 

oikeus olla suoraan yhteydessä palveluntarjoajaan havaittuaan kohteessa 

hoitosopimuksen laiminlyöntejä. Laiminlyönneistä tehdään merkinnät myös BEM:iin. 

 

Liikunta-alueiden käyttäjät voivat myös laittaa palvelupyyntöjä BEM:n kautta 

sopimukseen kuuluvista töistä. Erillis- tai lisätöitä voi tilata vain tilaaja. Palvelupyynnöt ja 

erikseen tilattavat lisätyöt tehdään BEM:n kautta. 
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Mikäli tilaaja havaitsee laiminlyöntejä tässä tehtäväluettelossa mainittujen töiden 

suhteen, eikä niitä kirjallisesta huomautuksesta huolimatta korjata, on tilaajalla oikeus 

huoltopalkkion pidätykseen enintään laiminlyöntejä vastaavalta osalta. Tarkemmin 

sopimusrikkomusten seuraamukset on määritelty tarjouspyynnön sopimuksen 

purkuehdoissa. 

 

 

2. Hoitoluokitus jääkiekkoalueet ja luistelukentät 
 

       

Kestilän kaukalo  1829m²   Luistelualue kaukalon vieressä       370m² 

Piippolan kaukalo  1829m² Luistelualue kaukalon ympärillä     1080m² 

Pulkkilan kaukalo   1540m²  Luistelualue alakoulun takana     1000m² 

Rantsilan kaukalo   1829m²  Luistelualue Aleksanterin koulun kentällä 1000m² 

Savalojan/Hovin kaukalo    950m² 

 

Hoidon tavoite:  

Jääkenttä hoidetaan siten, että se on käyttäjälle turvallinen, voimakkaasta käytöstä huolimatta. 

Käyttäjälle luodaan keskinkertaiset edellytykset toimia kentällä. Pohjan jäädytysvesi levitetään 

letkulla ja jään ylläpitojäädytys jäänhoitokoneella. Jäädytysvesi tulee Kestilässä ja Piippolassa 

peruskoulujen ulkovesiposteista kuitenkin siten että Kestilässä perusjääntekemiseen tarvittava vesi 

otetaan kentän laidalla olevasta palopostista. Pulkkilassa perusjään tekemiseen tarvittava vesi 

otetaan jääalueiden vieressä olevista vesiposteista. Jäämattiin lämmin vesi otetaan Pulkkilassa 

vanhan kunnanviraston alakerrasta. Rantsilassa kaukalon perusjää tehdään liikuntahallin 

vesipostista ja Aleksanterin koulun sekä Hovin koulun jäädytysvesi ajettava Rantsilan paloasemalta 

säiliöautolla. Lämmin vesi otetaan liikuntahallin lämmönjakohuoneesta. Vedenottopaikoissa voi 

tapahtua muutoksia sopimuskauden aikana. 

 

Syyskunnostus: Kaikki kentät on tasattava ennen maan jäätymistä. Kaukalon laidat, 

päätyverkot ja tukirakenteet korjataan ja oiotaan. Jos kaukalolevyissä 

uusimistarvetta sovitaan korjaustyöstä lisähintana palveluntuottajan 

kanssa.  

 

Jäädytys:  Perusjäädytys aloitetaan viikon 51 alussa, kun kentän alustan pinta on 

jäätynyt ja pysyvä pakkanen on odotettavissa, ellei tilaajan kanssa ole 

muuta sovittu (kts kohta Hoitoaika). Kenttä pidetään suljettuna, kunnes 

kentällä on noin 8 cm paksuinen jääkerros. 

 

Hoitojäädytys: Suoritetaan joka toinen päivä olosuhteiden mukaan tai välittömästi 

aurauksen jälkeen. Hoitojäädytys lopetetaan viimeistään viikolla 12 tai 

sopimuksen mukaan riippuen talvesta. Samassa yhteydessä tasoitetaan 

mahdolliset reunoille syntyneet reunapalteet. Maalit siirretään pois 

kaukalosta aurauksen ja jäädytyksen ajaksi. Töiden jälkeen maalit 

laitetaan paikalleen ja kaukaloiden laidat suljetaan. 

 

Auraus: Aurausta suoritetaan niin, että kentät ovat aurattuna ja hoitojäädytettynä 

klo 09.00 mennessä tai kahden tunnin päästä lumisateen loputtua. 

Auraus suoritetaan luistelukauden aikana joka päivä sataneen lumen ja 

muodostuneen jäähileen poistamiseksi kuitenkin siten että jos 

ilmanlämpötila <-20C tai jatkuva lumisade, ei päivittäistä puhdistusta 
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suoriteta.  Kulkutiet jääalueille ja pukukatoksiin pidetään avoinna ja 

aukaistaan lumesta.  

 

Kalusteiden ja varusteiden 

kunnossapito:  

  

Luistelualueiden käyttöön liittyvien pukukatosten ja mahdollisten 

varustesuojien siisteydestä ja kunnossapidosta huolehtimin kuuluu 

myös sopimuksen piiriin. Kaukalon varusteet maalit ym. esim. 

hoitokalusto pidetään kunnossa ja ilmoitetaan tilaajan edustajalle, jos 

kalustossa uusimistarvetta. Piippolan kaukalon purku ja pystytys sekä 

pukukoppien siirto työ kuuluvat palvelusopimuksen piiriin. Muutoinkin 

palveluntuottaja huolehtii luistelualueiden kaluston kesäaikaisesta 

varastoinnista ja käyttöönotosta jääkauden alettua. 

Jos ei varsinaista varastotilaa ole kalusto suojataan pressulla. 

 

 

Rakenteiden kunnossapito suoritetaan kolmen päivän sisällä, ottaen 

huomioon materiaalitoimitukset. Turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa 

liikunta-alue suljetaan välittömästi. Palvelusopimuksen piiriin kuuluu 

huolehtia kaukalon ja siihen liittyvien varastojen ja katosten 

kunnossapidosta ja siisteydestä. Valaistus pidetään tarvittaessa kytkettynä 

16.00 ja 22.00 välillä, alkaen päivästä, jolloin vaadittu jään vahvuus on 

saavutettu. Palveluntuottaja huolehtii valaistuksen toimivuudesta 

valaisinten ja lamppujen osalta sekä ilmoittaa liikuntapaikkaan liittyvistä 

häiriöistä tilaajan edustajalle. 

  

Hoitotyöt: Hoitotöiden aikana kenttä on suljettu.  

 

Hoitoaika: 

 Palveluntuottajan tulee tarjousta laatiessaan laskea jäiden hoitoajaksi 13 

viikkoa. Jäädytys aloitetaan viikon 51 alussa, eli 20.12.2021, mikäli on 

pakkasjakso. Työt voidaan aloittaa aikaisemmin ja toisaalta säiden niin 

salliessa, jatkaa myös pidempään. (aiempina vuosina kaukaloiden hoito 

on jouduttu sääolojen vuoksi lopettamaan keskimäärin viikolla 11 ) . 

Sopimukseen kuulumattomista ajanjaksoista maksetaan päiväkohtainen 

korvaus, joka lasketaan seuraavasti: 

  Tarjous€ 

13 vko*7pv 

 

 Saatu tulos kerrotaan ylimääräisten hoitopäivien määrällä. 

 

Erikseen sovittavat hoitotoimenpiteet 

- kaukalon viivoituksen merkkaaminen 

- erilliset tapahtumat 

- lisävarustelu 


