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LAATULUPAUSMITTARIT 

 
Arvostelukohtaiset pisteet ovat suoraan laatupisteitä. Laatupisteitä on mahdollista saada yh-
teensä 30 pistettä. Tarjoaja määrittää itse omat laatupisteensä valitsemalla taulukoista 
omaa toimintaansa parhaiten kuvaavan kohdan. Tarjoajan täytyy täyttää ainakin jokaisen mit-
tarin minimivaatimus, muuten tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta.  
 
Laatulupausmittarit ja näiden maksimipisteet: 

1.  Urakoitsijan aikaisempi kokemus  (6 pistettä)           
2. Työtä valvovan henkilön kokemus (6 pistettä)         
3. Työkoneen kuljettajien kokemus  (6 pistettä)         
4. Urakoitsijan kalusto   (6 pistettä)    
5. Työn seuranta ja raportointi     (6 pistettä) 

 
URAKOITSIJAN LAATULUPAUS 

            
1. Urakoitsijan aikaisempi kokemus (6 pistettä) 

 
Esitetään urakoitsijan kokemus vastaavista töistä.  

 

Esitetään urakoitsijan aikaisempikokemus  Pisteet  Tarjoajan merkintä 
valinnastaan  

Urakoitsijalla ei ole kokemusta metsä- tai muiden yk-
sityisteiden kunnossapidosta. 

0  

Urakoitsijalla on kokemusta vastaavista töistä työko-
neen kuljettajana. 

1  

Urakoitsija on tehnyt useita vastaavia töitä kone - tai 
työurakoina yksikköhintaisina töinä. Yksikköhinta on 
ollut esimerkiksi vesakon raivaus eur/km. 

3  

Urakoitsija on tehnyt viimeisen 5 vuoden aikana edel-
listen lisäksi vähintään yhden kokonaishintaisen ura-
kan. Kokonaishinta on ollut esimerkiksi vesakon rai-
vaus eur/ koko tiekunta. 

6  

 
 

2. Urakoitsijan vastuuhenkilön osaaminen (6 pistettä) 
 
Esitetään seuraavien henkilöiden kokemus vastaavista tehtävistä.  
 

Urakoitsijan nimeämän työtä valvovan henkilön 
kokemus  

Pisteet  Tarjoajan merkintä 
valinnastaan 

Kokemus metsä- tai muiden yksityisteiden kunnossa-
pidosta vähintään 1 vuotta 

1  

Kokemus metsä- tai muiden yksityisteiden kunnossa-
pidosta vähintään  2 vuotta 

3  

Kokemus metsä- tai muiden yksityisteiden kunnossa-
pidosta vähintään 5 vuotta 

6  
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3. Urakoitsijan työkoneiden kuljettajien osaaminen (6 pistettä) 
 
Esitetään seuraavien henkilöiden kokemus vastaavista tehtävistä.  
 

Urakoitsijan työkoneiden kuljettajien keskimääräi-
nen kokemus  

Pisteet  Tarjoajan merkintä 
valinnastaan 

Työkoneiden kuljettajien keskimääräinen kokemus 
metsä- tai muiden yksityisteiden kunnossapidosta vä-
hintään 1 vuotta 

1  

Työkoneiden kuljettajien keskimääräinen kokemus 
metsä- tai muiden yksityisteiden kunnossapidosta vä-
hintään 2 vuotta 

3  

Työkoneiden kuljettajien keskimääräinen kokemus 
metsä- tai muiden yksityisteiden kunnossapidosta vä-
hintään 5 vuotta 

6  

 
 

4. Urakoitsijan kalusto (6 pistettä) 
 
Esitetään urakoitsijan kalusto. Tehtäväkorttien ehdotukset minimivaatimuksista: vetotraktorin 
massan tulisi olla vähintään 6000 kg, tehon 110 kW ja lanan massan vähintään 3000 kg. 

 

Kalusto Pisteet Tarjoajan merkintä 
valinnastaan 

Urakoitsijan kalustolla voi toteuttaa tehtäväkorttien 
vaatimusten mukaista laatua 

1  

Urakoitsijan kalusto on pääosin tehtäväkorttien vaati-
musten mukaista 

3  

Urakoitsijan kalusto on tehtäväkorttien vaatimusten 
mukaista ja traktori-, lana- ja kaivinkonekaluston 
osalta alle 10 vuotta vanhaa 

6  

 
 

5. Työn seuranta (6 pistettä) 
 

Esitetään miten tilaaja saa tietoa työn etenemisestä maastossa.  
 

Seurannan tiedot Pisteet  Tarjoajan merkintä 
valinnastaan 

Tilaaja käy omatoimisesti maastossa toteamassa työn 
etenemisen 

0  

Urakoitsija kertoo esim. puhelimitse tai sähköpostitse 
työn etenemisestä yhdessä sovitun aikataulun mukai-
sesti 

2   

Tilaaja pääsee urakoitsijan omaan tai urakoitsijan 
kumppanin sähköiseen seurantaympäristöön katso-
maan toteumatietoja. Toteumatiedot päivittyvät ympä-
ristöön ainakin kerran vuorokaudessa. 

6   

 
 


