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Tarjousnimike JÄÄNHOITOKONE  

 

1. Tekniset ominaisuudet ja vaatimukset  
 

- soveltuu Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan  
palvelukokonaisuuden käyttöön ulkokentille 

- pystyttävä tekemään jään huoltoajo ilman veden tankkausta 
(kulutus n. 0,25 l/m2 ) jääpallokentän kokoisella kentällä ( n. 65 
m x 100 m) 

- koneella on pystyttävä ajamaan jää vähintään 20 kertaa 
päivässä, taukojen välillä pikalataus sallitaan. 

- akkukäyttöinen, akun koko min. 900 Ah 
- nelivetoinen  
- ajonopeusalue noin 0-12 km/h 
- valot edessä ja takana 
- automaattinen, nopeuden mukaan säätyvä 

vedentuottojärjestelmä  
- manuaalisesti säädettävä vedentuottojärjestelmä  
- veden levitinkangas ja teline (tai vastaava, nimi/kuvaus) 2 kpl 
- jäänpesujärjestelmä 
- renkaidenpesujärjestelmä 
- nastarenkaat 
- reunaharja 
- lumenmurskain 
- lumenostokierukoiden pyöriminen eteen /taakse  
- vesisäiliö/-säiliöt, muovia tilavuus vähintään 2000 l. 
- lumisäiliö, pakkaamatta vähintään 5 m3 
- terä, työleveys vähintään 250 cm 
- terän kerkeudensäätö manuaalisesti tai sähköisesti 

ohjaamosta 
- höylästön voitelu yhdestä paikasta 
- muovinen potkulistansuoja 
- lämmitettävä ohjaamo 
- automaattinen vesitankkauksen pysäytys 
- vesipumppujen automaattinen pysäytys vesisäilijöiden/-säiliön 

tyhjennettyä 
- nauhoittava kamera eteen ja taakse  
- lisäterät 5 kpl 
- lisärengassarja  (nastoitettu) 
 

2. Lisävarusteet, erikseen hinnoiteltuna  (lisävarusteet eivät vaikuta  
hankintapäätökseen) 
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3. Tarjouksessa erikseen ilmoitettavat ja vaadittavat tiedot  

- tarjottavan koneen mitat ja paino (tankit tyhjänä ja täynnä)  
- akkujen latauskertojen määrä elinkaaren aikana 

 

4. Huolto- ja varaosapalvelut  

Huolto- ja varaosapalvelut on oltava saatavana  

pääkaupunkiseudulla.  

5. Käyttö- ja huoltokirjallisuus  

Myyjä sitoutuu toimittamaan kaupan yhteydessä ilman eri 
veloitusta konekohtaisten kirjojen lisäksi käyttöohjekirjan ja 
varaosaluettelon. Tavoite: myös korjaamokäsikirja (paperinen tai 
sähköinen versio).  

6. Käyttö- ja huoltokoulutus  

Kauppaan tulee sisältyä tarvittava käyttäjäkoulutus kuljettajille 
sekä tilaajan vaatiessa huoltokoulutus vähintään kolmelle 
huoltohenkilölle enintään 2 pv:n kestona takuuajan kuluessa.  

7. Takuutiedot  

Takuuaikavaade on vähintään 36 kk.  

 

8. Toimitusehto   

Vapaasti tilaajalla Helsingissä käyttövalmiina. 

9. Toimitusosoite 

Helsingin kaupunki 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Liikunnan palvelukokonaisuus  

Liikuntapaikat   

10. Toimitusaika  
31.12.2019 mennessä  
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