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Asia, jota  
päätös koskee 

 

Ammattikäyttöön tarkoitetun ruohonleikkurin hankinta Soinin tekniselle toimel-
le 

Selostus  
asiasta 

Tekninen toimi on pyytänyt tammikuussa 2021 tarjoukset keskileikkurilla va-
rustetuista, ammattikäyttöön tarkoitetuista ruohonleikkureista kolmelta eri toi-
mijalta. 
Tarjoukset jättivät Oy J-Trading Ab, Hautala Service sekä Oy Hako Ground & 
Garden Ab. 
 
Tarjous jätettiin: 
1) Toro Titan XS4850 MyRide: sauvaohjattava vaakatasoleikkuri hintaan 6 
210 € (0 % alv) sekä E-Z VAc Twin Bagger puhallinlietso ja kerääjä hintaan 1 
260 € (0 % alv). 
2) Ferris ISX 800, hintaan 8 600 € (0 % alv) (rekisteröinti lisämaksusta 980 €) 
3) Ferris IS 2100Z hintaan 10 200 € (0 % alv). 
4) Grasshopper 124 keskileikkuri 6 300 €, etupyöräjousitus 280 € sekä kerää-
jävarustus asennettuna 2 500 €, yht. 9 080 € (0 % alv) 
 
 

Perustelut Vertailun perusteella käyttötarkoitusta parhaiten vastaava tuote on Grasshop-
per 124  tarjouksenmukaisine lisävarusteineen hintaan 9 080 € (0 % alv). Li-
säksi Grasshopper 124:n takuuaika ja -ehdot sekä huollon maantieteellinen 
sijainti puoltavat valintaa.   
 

Päätös Valitaan Hautala Servicen tarjoama Grasshopper 124 hintaan 9 080 € (0 % 
alv). 
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Päätöksen-
tekijän  
allekirjoitus 

 
 
Risto Rinne 
Tekninen johtaja 

Pöytäkirja 
nähtävänä 

Pvm 

5.2.2021 
Oikaisuvaati-
musohje 

Oikaisuvaatimusohje 
 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen hallituksen, lautakunnan, 
niiden jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. 

 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi-
keuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kunnan jäsen. 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, 
kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitetta-
va. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä 
postiosoite ja puhelinnumero. 

 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä  
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–   päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
–   asiakirjat, joihin vedotaan. 

 
Kunnan yhteystiedot: 

 
Soinin kunta/(tekninen lautakunta) 
Multiantie 27 A 
63800 Soini 
 
 
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen soinin.kunta(at)soini.fi 
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä. 

Päätöksestä 
tiedottaminen 

Tiedoksisaajat:  Hautala Service Oy, Oy J-Trading Ab, Oy Hako Ground & Garden Ab,  

kiinteistöhuollon esimies Petri Piipponen         
 
Päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 139 §):  
Annettu postin kuljetettavaksi / lähetetty sisäisen postin välityksellä 
 
 
Päivämäärä _5.2.2021___________________   ____________________________ 
  Tuula Pahankala 
 
Luovutettu asianosaiselle: 
 
Päivämäärä _________________________  ____________________________ 
  Asianosaisen allekirjoitus 

 
 ____________________________ 

  Luovuttajan allekirjoitus 

 
 

 

 


