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ENONTEKIÖN JOULUVALOJEN ASENTAMINEN JA POISOTTAMINEN 

Enontekiön kunta pyytää tarjousta jouluvalojen asentamisesta ja poisottamisesta Hettaan, 

Karesuvantoon ja Kilpisjärvelle. Jouluvalot ovat varastoituna kussakin kylässä. Tarjous tulee tehdä 

kylittäin, eikä tarjousta saa sitoa muiden kylien asennustarjouksiin. Tilaaja ratkaisee kilpailutuksen 

jokaiselle kylälle erikseen edullisimman hinnan mukaan. Tarjoushinnat tulee ilmoittaa 

arvonlisäverottomina. 

Asennustyön tekijältä vaaditaan Tieturva I -pätevyys ja varoitusvaatetus. Tarjoajan täytyy hakea 

jouluvalot hänelle kerrotusta varastosta ja nostokoria hyväksi käyttäen ripustaa jouluvalot 

katuvalopylväissä valmiina oleviin koukkuihin ja laittaa jouluvalopistoke pylväässä valmiina olevaan 

pistorasiaan. Asennus suoritetaan tilaajan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana, kuitenkin 

mielellään heti viikolla 48 ennen joulukuun alkua. 

Jouluvalot asennetaan kylittäin seuraavasti: 

HETTA 

Jouluvalojen asentaminen maantien liikennealueelle Enontekiön Sähkö Oy:n sähköpylväisiin ja 

sähkövirran ottamista ELY-keskuksen omistamista valaisinpylväistä, jotka sijaitsevat tien 

liikennealueella seuraavasti: 

Maantie 956 Sirkka – Hetta, Enontekiön kirkonkylä välillä Hetan Aitta – Kirkko 

Tierekisterisosoiteväli 956.022.7200 – 022.7800 

KARESUVANTO 

Jouluvalojen asentaminen maantien liikennealueelle Enontekiön Sähkö Oy:n sähköpylväisiin ja 

sähkövirran ottamista ELY-keskuksen omistamista valaisinpylväistä, jotka sijaitsevat tien 

liikennealueella seuraavasti: 

Maantie 21 Tornio – Kilpisjärvi, Karesuvannon kylä välillä Terveystalo - Rajabaari 

Tierekisteriosoiteväli 021.215.6000 – 216.150 vasen 

KILPISJÄRVI 

Jouluvalojen asentaminen maantien liikennealueelle Enontekiön Sähkö Oy:n sähköpylväisiin ja 

sähkövirran ottamista ELY-keskuksen omistamista valaisinpylväistä, jotka sijaitsevat tien 

liikennealueella seuraavasti: Maantie 21 Tornio – Kilpisjärvi, Kilpisjärven kylä välillä Salmivaarantie 

– Kilpisjärven koulu 

Tierekisteriosoiteväli 021.237.500 – 237.1050 

Voittaneen tarjouksen jättäneeltä yritykseltä vaaditaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset,  

joita ovat: 

 selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/ 1993) 
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 



 kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat 
tiedot; 

 todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa 
koskeva maksusuunnitelma on tehty; 

 todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai 
selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; 

 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 

 selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 
 

Edellä mainitut tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia 

laskettuna tarjouksen jättöpäivästä. 

Tarjousten jättöaika 22.11.2018 mennessä sähköpostiosoitteeseen sirpa.mannela@enontekio.fi 

Viestiin merkintä ”TARJOUS JOULUVALOT”. Enontekiön kunta pitää itsellään oikeuden hyväksyä 

tai hylätä tarjoukset. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 

Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset voi esittää sähköpostitse osoitteeseen 

sirpa.mannela@enontekio.fi tai puhelimitse numeroon: 0400-716908 (Sirpa Mannela). 
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