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1 Rakennushankkeen yhteystiedot 

1.1 Tilaaja 

Puumalan kunta 
Keskustie 14 
52200 Puumala 
Kimmo Hagman, tekninen johtaja 
p. 0500-654 590 
kimmo.hagman@puumala.fi 
 

1.2 Suunnittelijat ja asiantuntijat:  

Sitowise Oy 
Sami Pailamo, johtava konsultti 
p. 040 557 2195  
sami.pailamo@sitowise.com 
 

1.3 Rakennuttajan valvojat:  

Nimetään myöhemmin 
 

1.4 Turvallisuuskoordinaattori: 

Nimetään myöhemmin 
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1 RAKENNUSKOHDE 

1.1 Rakennuskohde ja -paikka 

Urakan nimi on: ”Pistohiekan matkailualue maarakennustyöt” 
 
Urakka-alue ulottuu Puumalan Pistohiekan alueella Lietvedentien risteyksestä Rokansalon-
tien risteykseen saakka suunnitelma-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.  
 

1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan 

Urakoitsija velvoitetaan ennen tarjouksensa jättämistä tutustumaan rakennuspaikkaan ja sen 
vallitseviin olosuhteisiin.  

Urakoitsijan on ilmoitettava suunnitelmissa havaitsemistaan epäkohdista ennen töiden aloit-
tamista tai viimeistään YSE § 32 tarkoittamassa kohtuullisessa ajassa. 

2 URAKKAMUOTO 

2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 

Urakkamuotona on kokonaisurakka. Maarakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana 
ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.  
 
Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, mikäli ne eivät olennai-
sesti muuta urakkasuoritusta. Mahdolliset muutokset sovitaan tapauskohtaisesti. 

Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat on pääurakoitsijan otettava huomioon aikataulua laa-
dittaessa ja töiden yhteensovittamisessa. 

Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä 
työn loppuun saattamiseksi. 

Urakassa noudatetaan sopimusehtoina rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. 

2.2 Maksuperuste 

Maarakennustöiden urakan maksuperusteena on kokonaishinta.  

Urakassa ei makseta aikatauluun tms. liittyviä bonuksia.  

2.3 Urakkasuhteet 

Kohdassa 3.2 mainitut sivu-urakat alistetaan pääurakkaan RT 16-10220 Sivu-urakan alistamis-
sopimuksella. Urakoitsijalle varataan mahdollisuus perehtyä muiden urakoiden urakkasopi-
muksiin liikesalaisuutta koskevia asioita koskevin rajoituksin. Urakoitsijalla ei ilman pätevää 
syytä ole oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistamisesta. 

Urakoitsija voi antaa osan töistään tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Alihankkijat ja aliura-
koitsijat on hyväksytettävä YSE 7§ mukaisesti. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijan toiminnasta ja 
työstä kuten omastaan. Urakoitsija on selvitysvelvollinen alihankkijoidensa tilaajavastuulain 
mukaisista selvityksistä. Urakoitsija vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osal-
taan Puumalan kunnan sopimuskumppanille asetettuja velvoitteita.  
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Hankintayksikkö kohdistaa mahdolliset vaatimukset ja reklamaatiot aina sopimuskumppanil-
leen, vaikka työn tai palvelun suorittaja olisi toimittajan alihankkija. Alihankkijoiksi katsotaan 
kaikki sellaiset oikeudelliset henkilöt, joilla on eri Y-tunnus kuin tarjoajalla. 

Mikäli tarjouksen jättää ryhmittymä, on sen liitettävä tarjouksen liitteeksi myös erillinen selvi-
tys siitä, miltä osin ryhmittymän jäsenet tulevat vastaamaan sopimuksen mukaisista suorit-
teista ja minkälaiseen yhteistyöhän ja sopimukseen ryhmittymän jäsenten vastuut ja velvoit-
teet perustuvat. Sopimuskaudella Leppävirran kunta vaatii, että ryhmittymällä on yksi yhteys-
tieto tai henkilö, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon sopija puolten välillä, ellei sopijapuolet 
muuta sopimuksella sovi. Urakoitsijoiden ketjutus on kielletty.  

Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden käyttää myös muita urakoitsijoita.  

3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 

3.1 Pääurakka 

Maanrakennusurakan työt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti täysin 
valmiiksi urakkarajat, sivu-urakat ja rakennuttajan hankinnat huomioon ottaen.  

Urakkaan kuuluvat kaikki työt tarvikkeineen ja materiaaleineen, jotka asiakirjojen mukaisen 
työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, 
etteivät ne kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin. 

Maarakennusurakoitsija toimii työmaan pääurakoitsijana. Urakkaan sisältyvät työmaan johto-
velvollisuuksien lisäksi työmaapalvelut, jotka koskevat kohdan 3.2 sivu-urakoita ja kohdan 3.3 
rakennuttajan hankintoja. 

Pääurakka sisältää mm. seuraavat työt: 

- Vesijohtoverkoston, jätevesiviemäröinnin ja paineviemäröinnin rakentaminen mate-
riaaleineen ja tarvikkeineen sekä maatöineen; 

- rumpuputken asennus tarvikkeineen ja maatöineen; 
- laskuojan muotoilu;  
- luiskien maisemointi (maisemanurmi 1,); 
- tielinjausten sovittaminen tonttiliittymiin; 
- nykyisten rakenteiden siirrot ja suojaukset; 
- katuvalaistuskaapelointien suojaputkien sekä valaisinjalustojen asentaminen maatöi-

neen ja tarvikkeineen. Kaapelinvetonarujen asennus suojaputkiin; 
- tietoliikennekaapeleitten varausputkien asennus tarvikkeineen ja maatöineen sis. 

vetonarut. 

3.2 Sivu-urakat 

− Sivu-urakoita ei ole 
 

3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 

− JV-puhdistamorakennuksen, jätevesipumppaamon ja vedenottamon rakentaminen 
tarvikkeineen. 

− Puuston kaato ja runkopuiden poisto 

− Valaisimien, valaisinvarsien, lamppujen, valaisinpylväitten ja kaapelointien hankinta 
ja asennukset sekä sähkökytkentöjen teko 
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3.4 Urakkarajat 

Urakan sisältö on esitetty teknisissä asiakirjoissa seuraavin tarkennuksin:  
- Väyliä J1 ja K2 ei tässä vaiheessa rakenneta (merkinnät suunnitelmakartassa), J1- linjaille 

kuitenkin rakennetaan vesihuollon putkistot suunnitelmien mukaisesti; 
- Painejohtojen suojaputkitukset rakennetaan K1:n alitse ja tuodaan ne K2:n liittymään. 

Suojaputket tuodaan näkyviin ja ne merkitään ja suojataan huolellisesti myöhemmin teh-
tävää rakentamista varten. 

- Urakka ei sisällä asfaltointeja, ajoratamaalauksia eikä asfaltoinnin piennartäyttöjä; 
- Urakkaan ei sisälly JV-puhdistamorakennusta, jätevesipumppaamoa eikä vedenottamoa. 
- Katurakenteen urakkaraja sitomattoman kantavan kerroksen yläpinta +/- 2 cm; 

 

3.5 Sivuvelvollisuudet 

- Tarkennuksena YSE:n 2 § 1. momenttiin on työssä noudatettava vähintään niitä palkka-, 
työaika-, ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan 
noudatettavana samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija suo-
rituttaa työntekijöillään. 

- Urakoitsijan sivuvelvollisuuksiin kuuluu lisäksi työaikataulun, työsuunnitelman sekä tur-
vallisuuteen liittyvien suunnitelmien lisäksi muiden niihin verrattavien suunnitelmien (lii-
kennejärjestelysuunnitelmat yms.) toimittaminen tilaajalle ja päivitys (ajantasalla pito). 

 

3.6 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista johtuvat velvollisuudet  

(YSE 2 §, kohta 1 j) 

Päätoteuttajan velvollisuus on pitää työmaalla kaikista työskentelevistä henkilöistä luetteloa, 
josta ilmenee nimi, sosiaaliturvatunnus, kotipaikka (verotuskunta), veronumero jonka on ol- 
tava aktivoitu, ja työnantaja. Ajan tasalla oleva henkilöluettelo on oltava esitettävissä viran- 
omaisille ja rakennuttajalle. 
 
Mikäli työmaalla syntyy epäselvyyttä siitä, onko yritys maksanut palveluksessaan olleille työn-
tekijöille yllä sovitun työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja muita työehtosopimuksen edel-
lyttämiä korvauksia, on yritys velvollinen esittämään palkan ja muiden korvausten maksusta 
asian selvittämiseksi tarvittavat luotettavat tositteet tilaajalle.  

Kaikki urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan tilaajavastuulain säädöksiä (TEM 
22.12.20016/1233). 

Urakoitsijan tulee vaatia alaurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainit-
tujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin häneltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on 
sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. 

Aliurakoitsijoiden ketjutus on kielletty. 

Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija tai 
aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä tai jolla on selvitysten mukaan hoita-
mattomia velvoitteita. 

Tilaajalla on oikeus ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, Y-tun-
nus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvi-
oitu valmistumisajankohta, urakkasumma) veroviranomaiselle. 
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Urakan kestäessä yli 3 kuukautta on urakoitsijan esitettävä tilaajavastuulain mukaiset todis-
tukset/ selvitykset. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm RALA ry:n myöntämää voi-
massa olevaa todistusta. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 

4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 

4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 

Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töi-
den järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaati-
mukset. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennutta-
jalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta, kuitenkin 
ennen työn aloittamista.  

4.2 Työaikataulu 

Pääurakoitsija laatii YSE 5 §:n mukaisesti työmaan aikataulun ja toimittaa sen kahden viikon 
kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta ja kuitenkin ennen töiden aloittamista raken-
nuttajan hyväksyttäväksi. Työaikatauluun on merkittävä mahdollisten sivu- ja aliurakoitsijoi-
den työt ja mahdolliset rakennuttajan erillishankinnat sekä työmaan kuljetus- ja liikennejär-
jestelyt.  

Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä 
yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun 
tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa ainoastaan yhteisesti sopimalla työmaa-
kokouksissa.  

Työaikatauluun tulee merkitä kaikkien urakoitsijoiden tärkeimmät ja tahdistavat työvaiheet ja 
aikataulu on myös kaikkien urakoitsijoiden allekirjoitettava ja sitouduttava sitä noudattamaan. 

4.3 Turvallisuus  

Urakoitsijan tulee ottaa turvallisuusseikat huomioon hankkeen suunnitteluvaiheessa laaditun 
turvallisuusasiakirjan mukaisesti, joka on tämän urakkaohjelman liitteenä.  

Pääurakoitsijan on laadittava työstä turvallisuussuunnitelma ennen töiden aloittamista. Työt 
saa aloittaa vasta, kun rakennuttaja on todennut turvallisuussuunnitelman riittäväksi töiden 
aloittamiseksi. 

Erityistä huomiota urakoitsijan on kiinnitettävä työmaan liikennejärjestelyihin.  

Turvallisuus- ja riskienhallintasuunnitelma ei kuitenkaan miltään osin vähennä urakoitsijan 
vastuuta työmaalla toimimisesta. Urakoitsijan on nimettävä työmaalta tavoitettavissa oleva 
henkilö, joka toimii urakoitsijan edustajana turvallisuusasioissa eli ns. vastuullisena henkilönä. 

4.4 Työmaajärjestelyt 

4.4.1 Työalueet 

Rakennuttaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työn suoritukselle välttämättömät 
alueet. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Vastuu työkoh-
teesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankoh-
dasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. 
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Pääurakoitsija pystyttää tarvitsemansa työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö, 
varasto- yms. tilat. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat hankkii pää-
urakoitsija. 

Urakoitsija järjestää työmaalle tarvittavan valaistuksen, ensiapuvälineet ja sammutusvälineet. 

Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteuttamista varten tarvit-
semansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat maanomistajilta ja viranomaisilta 
sekä rakennuttajan hyväksyminen alueiden käytölle. Alueet on sijoitettava ja niitä on käytet-
tävä siten, että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, 
eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava al-
kuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. 

4.4.2 Työnaikaiset liikennejärjestelyt 

Urakkakohde sijaitsee Pistohiekan alueella n 13 km päässä Puumalan kuntakeskustasta rajoit-
tuen pohjoisessa Lietvedentiehen ja idässä Rokansalontiehen. Urakka-alueella on joitakin 
tonttiteitä. 

Urakan aikana kulkua muille kiinteistöille ei saa katkaista kuin väliaikaisesti. Kulun katkaisemi-
sesta urakoitsijan on sovittava hyvissä ajoin tilaajan sekä kiinteistöjen edustajien kanssa. 

Urakoitsija huolehtii ilman erillistä korvausta tarpeellisista työnaikaisista liikenne- ym. järjes-
telyistä suojalaitteineen samoin kuin urakkaan kuuluvien alueiden kunnossa- ja puhtaanapi-
dosta siitä alkaen, kun työ on aloitettu ja siihen saakka, kun urakka on luovutettu tilaajalle. 
Urakoitsija hankkii kustannuksellaan tarvittavat työluvat ja hyväksyttää tarvittavat työnaikai-
set liikenteenohjaussuunnitelmat tilaajalla. Urakoitsija noudattaa työluvissa annettuja ohjeita 
ja määräyksiä. 

Urakoitsijan tulee huolehtia työmaan aiheuttamista kunnossapito / siivoustehtävistä myös 
urakka-alueen ulkopuolella. Urakoitsijan tulee kiinnittää erityistä huomiota massojen kuljetuk-
sen aikana ajoneuvojen renkaissa kulkeutuvan maa-aineksen poistamisesta lähialueen väyliltä. 

Urakoitsijan tulee laatia liikenteellisesti merkittävien työvaiheiden liikenteenohjaus-suunnitel-
mat sekä toimittaa ne rakennuttajalle ja poliisiviranomaiselle viikkoa ennen työvaiheiden aloit-
tamista.  

Urakoitsija vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat urakoitsijalle kuuluvista tieliikennejärjeste-
lyistä ja -töistä. Mikäli urakoitsija laiminlyö hänelle kuuluvat liikennejärjestely- ja kunnossapi-
totehtävät, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää ne urakoitsijan kustannuksella. 

4.4.3 Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet 

Urakoitsijan tulee kustannuksellaan selvittää työalueella olevat rakenteet, kuten aikaisemmat 
vesi- tai viemärijohdot, kaukolämpöjohdot, aidat, rajapyykit, kaapelit, ilmajohdot, kaivot, lii-
kennekilvet yms. Työnaikaiset siirrot ja suojaukset kuuluvat urakkaan ja tehdään k.o kohteen 
omistajan ohjeiden mukaisesti. Urakoitsija on vastuussa työn tekemisestä näille aiheutuvista 
vahingoista.  

Mikäli jokin työvaihe edellyttää sähkön tai vedenjakelun katkaisua kiinteistöiltä on siitä ilmoi-
tettava kiinteistön omistajia vähintään katkosta edeltävän vuorokauden aikana.  

Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että urakan aikana mahdollisesti paikaltaan siirtyneet tai hä-
vinneet rajamerkit mitataan ja asennetaan virallisesti uudelleen paikalleen. Suunnitelmien 
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mukaisen työn toteutuksen vuoksi tehtävät rajamerkkien uudelleen asennukseen liittyvät kus-
tannukset maksaa tilaaja. Mikäli urakoitsijan muun toiminnan vuoksi rajamerkit vahingoittu-
vat, vastaa kaikista kustannuksista urakoitsija. 

Urakoitsijan on kustannuksellaan todettava ja huomioitava tärinän vaikutus olemassa oleviin 
rakenteisiin ja vastaa näistä aiheutuneista vaurioista. 

Kaikki kunnallistekniikkaan kohdistuvat työt on tehtävä kunnan vesi- ja viemärilaitoksen val-
vonnassa.  

4.4.4 Muu kalusto ja tarvikkeet 

Yleisen- ja työmaaliikenteen järjestelyihin sekä suojaukseen tarvittavat liikennemerkit, sulku-
aidat, ajosillat ja muut tarvittavat varusteet työn keston ajaksi kuuluvat urakkaan. 

Työmaasähkön ja veden hankinta kuuluvat urakkaan. 

4.5 Suunnitelmakatselmus / urakan selonottotilaisuus 

Suunnitelmakatselmus pidetään urakan selonottoneuvottelun yhteydessä ennen urakkasopi-
muksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiu-
den toteamiseksi. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 

4.6 Erityiset katselmukset ja mittaukset  

Urakoitsijan tulee huolehtia kustannuksellaan kaikista työsuorituksensa vaatimista luvista, 
mittauksista ja katselmuksista. 

Ennen urakan aloittamista rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue 
luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Aloituskatselmuksessa todetaan 
olemassa olevat rakenteet sekä kirjataan urakkaan kuulumattomien pintojen, rakenteiden ja 
muun ympäristön kunto. Aloituskatselmuksen yhteydessä pidetään myös työmaan aloitusko-
kous (Työmaakokous nro 1).  

Hankkeen valmistuttua pidetään loppukatselmus, jossa tarkastetaan, voidaanko työn jälki hy-
väksyä ja vastaako toteutus sitä edeltänyttä tilannetta. Katselmukseen osallistuvat rakennut-
tajan ja urakoitsijoiden edustajat. Urakoitsija kutsuu koolle kyseisen katselmuksen. Katselmuk-
sesta laaditaan pöytäkirja. 

Muista katselmuksista (YSE 1998, kohdat 65 § ja 67 §) sovitaan erikseen. Katselmuksiin osallis-
tuvat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat. Katselmuksista laaditaan pöytäkirjat. 

Mikäli työvaihe aloitetaan ilman sovittua katselmusta tai mallityön hyväksymistä, urakoitsijan 
tulee varautua mahdolliseen tehdyn työn purkamiseen omalla kustannuksellaan. 

Urakoitsija mittaa kohteet ja rakenteet paikalleen suunnitelmien mukaan. Urakoitsija suorit-
taa tarvittavat tarkemittaukset sekä linjakuvauksen rakennettavan viettoviemärin osalta. 

4.7 Luvat ja ilmoitukset 

Rakennuttaja on huolehtinut urakkaan kuuluvien suunnitelmien hyväksyttämisestä sekä suun-
nitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavista luvista. 

Rakennuttaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. 

Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta. 
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Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä huolehtii urakoit-
sija. Hankkimistaan luvista ja sopimuksista urakoitsijan on toimitettava kopiot rakennuttajalle. 

Työstä tiedotetaan paikan päällä työmaataululla. Työmaataulun hankinta, rakentaminen, pys-
tyttäminen ja purkaminen sekä poisto on sisällytettävä urakan kustannuksiin. Työmaataulu on 
urakoitsijan omaisuutta ja urakoitsija poistaa sen kustannuksellaan urakan valmistumisen jäl-
keen. Työmaataulu tulee olla riittävän suuri ja siitä tulee ilmetä työn kohde, rakennuttaja, pää-
urakoitsija, arvioitu kesto, työtä suorittavan pääurakoitsijan nimi ja puhelinnumero. Rakennut-
tajalla tulee hyväksyttää työmaataulun tiedot ennen valmistusta. 

5 Laatu  

5.1 Laadunvarmistus  

Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta, kui-
tenkin ennen töiden aloittamista työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn 
kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva laatusuunnitelma, jossa on 
esitetty, kuinka urakoitsija varmistaa työtuloksen vaatimustenmukaisuuden. Laatusuunnitel-
massa on esitettävä laadun dokumentointi esim. seuraavasti:   

1) Työmaasuunnitelma sisältäen liikenteen ohjaussuunnitelman  
2) Työmaan työturvallisuussuunnitelma ja riskikartoitus  
3) Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat  
4) Suunnitelma ympäristön suojelutoimenpiteistä  
5) Laadunmittaukset ja poikkeamaraportit 
 
Urakoitsija kokoaa laatuaineiston urakkakohtaiseksi kelpoisuuskirjaksi.  

Suunnitelmat on luovutettava rakennuttajalle ennen k.o. työvaiheen suorittamista. 

Laadunvarmistus tehdään InfraRYL 2015, rakennussuunnitelmien ja rakennussuunnitelman 
työselityksessä mainittujen yleisten laatuvaatimusten mukaisesti. 

Kaikki tarvittavat laadunvarmistuskokeet kuuluvat urakan kokonaishintaan. 

5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta  

Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja 
työsuoritusta, sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava 
hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopi-
muksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.  

5.3 Rakennustuotteiden kelpoisuus 

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat 
joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuote-
asetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkit-
tyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehy-
väksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. 

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä ja kansal-
linen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohtee-
seen. Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen 
vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
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Kaikkien urakoitsijan hankkimien rakennustarvikkeiden ja – aineiden on oltava asiakirjojen ja 
määräysten mukaisia sekä virheettömiä. 

5.4 Vaihtoehtoiset tuotteet 

Halutessaan käyttää asiakirjoissa rakennustuotteiden asemasta muita vastaavia tuotteita, ura-
koitsijan on osoitettava tuotteen vastaavuus ja yhteensopivuus sekä hankittava vaihdolle etu-
käteen rakennuttajan ja suunnittelijan hyväksyminen. Asiassa noudatetaan YSE98:n 10 §:n ja 
28 §:n mukaista menettelyä. 

6 Ympäristö  

6.1 Ympäristön suojelu  

Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esi-
merkiksi käyttämällä työkoneissa ympäristöystävällisiä öljyjä ja polttoainetta, suunnittele-
malla ylijäämämaiden hyötykäyttö ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyt-
töikä, korjattavuus ja ympäristörasitus.  

Ympäristöhaitoista ja mahdollisista vahingoista vastaa haitan tai vahingon aiheuttanut urakoit-
sija.  

6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte  

6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines  

Kaivantojen käyttökelpoista ylijäämä maa-ainesta voidaan käyttää luiskatäyttöihin. 

Urakka-alueella irrotettava ylimääräinen sekä rakenteisiin kelpaamaton maa-aines poiskulje-
tuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. 

Alueella säilytettävien kasvillisuuksien suojaukset kuuluvat urakkaan. 

Alueelta poistettava runkopuu on tilaajan omaisuutta.  

6.2.2 Läjitysalueet 

Tilaaja ei osoita urakoitsijalle urakka-alueen ulkopuolisia läjitysalueita 

6.2.3 Varamaanottopaikat 

Tilaaja ei osoita varamaanottopaikkaa. 

6.2.4 Kojeet ja laitteet 

Purettavien rakenteiden, rakennelmien, kojeiden ja laitteiden purkaminen, poiskuljetus ja jä-
temaksut veroineen sekä käytöstä poistettavien maahan jätettävien vesijohtojen ja viemärei-
den tulppaukset ja täytöt kuuluvat urakkaan, mikäli näitä on. 

6.2.5 Raivaus- ja purkujäte 

Muut purettavat rakennusosat, sekä raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja 
kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. 
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6.2.6 Purkumateriaalin hyötykäyttö 

Urakoitsijan edellytetään luovuttamaan mahdollisimman suuren osan purkumateriaaleista sa-
moin kuin ylijäämätuotteista uudelleen kierrätettäviksi työmaalla tai muuten hyötykäyttöön. 

6.2.7 Haitalliset aineet ja pilaantunut maa-aines 

Rakennusalueella ei ennakkotietojen mukaan ole pilaantuneita maa-aineksia ja haitallisiksi 
luokiteltavia aineita tai rakenteita.  

Mikäli näitä työn aikana löydetään, on niistä tehtävä ilmoitus välittömästi rakennuttajalle ja 
tarvittavin toimenpitein estettävä ympäristövahinkojen syntyminen. Pilaantuneiden maa-ai-
nesten ja haitallisten aineiden johdosta syntyvät ylimääräiset kustannukset kuuluvat tilaajalle. 
Urakoitsija on velvollinen toimittamaan haitalliset aineet ja pilaantuneet maa-ainekset tilaajan 
osoittamaan paikkaan. 

7 Urakassa noudatettavat asiakirjat 

7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat  

Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä sekä sen liitteenä olevassa 
asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkastettava, että asiakirjatoimitus vastaa 
asiakirjaluetteloita ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle.  

Tarjous annetaan urakkaohjelmassa ja tarjouspyynnössä vaadituilla liitteillä. 

Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle sähköisessä muodossa. Tarvitsemansa lisä-
kopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. 

Urakoitsijan tulee tarkastaa saamansa asiakirjat sekä ilmoittaa niissä mahdollisesti havaitse-
mistaan virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle ennen tarjouksen jättöajan ku-
lumista umpeen. 

Sähköiset tallennetut tarjouspyyntöasiakirjat on poistettava tiedostoista kahden viikon kulu-
essa siitä, kun urakkapäätöksestä tai tarjousten hylkäämisestä on tiedotettu urakoitsijoille. 
Asiakirjoja ei saa luovuttaa eteenpäin. 

7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 

Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT 80260 tai vastaavalle sopimusmal-
lille. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16–10660.  

Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 

A. Kaupalliset asiakirjat: 
a) urakkasopimus 
b) selonottoneuvottelupöytäkirja  
c) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 
d) urakkaohjelma 
e) turvallisuusasiakirja 
f) rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16–10660  
g) urakkatarjous liitteineen 
h) yksikköhintaluettelo  
i) maksuerätaulukko 
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B. Tekniset asiakirjat: 
j) Asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat 
k) Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
l) Sopimuspiirustukset 
m) Yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 

 
Yleisiä asiakirjoja ei ole tämän urakkaohjelman liitteenä. Urakoitsijan edellytetään hankkivan 
puuttuvien asiakirjojen tuntemuksen.  

Edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava Suomessa voimassa olevia rakentamista 
ja turvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia virallisia 
ja puolivirallisia normimääräyksiä.  

Hankekohtaisella laatuvaatimuksella ja työselostuksella on parempi pätevyys yleisiin laatuvaa-
timuksiin ja teknisiin ohjeisiin verrattuna. Mikäli jossakin asiakirjoissa tai keskenään samanar-
voisissa asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttaja, mitä teknisessä mielessä 
noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa.  

Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ, joka ilmenee jos-
sakin näissä asiakirjoissa, sisältyy urakkaan. 

7.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus 

Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakir-
joista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuu-
deksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoit-
taa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 

7.4 Määrä- ja yksikköhintaluettelo 

Tilaajan toimittama määräluettelo on luonteeltaan informatiivinen eikä se sido tilaajaa. Ura-
koitsija laskee määrät suunnitelmien, asiakirjojen ja alueeseen tutustumisen perusteella.  

Urakoitsijan täydentämässä määräluettelossa ja siinä antamia yksikköhintoja käytetään sovel-
tuvin osin lisä- ja muutostöiden sekä hyvityksien hinnoitteluun. 

Yksikköhintaluetteloihin merkitään hinnat ilman arvonlisäveroa. Yksikköhintojen tulee sisältää 
kaikki urakan välittömät ja välilliset kustannukset. 

7.5 Sidotut määrät 

Tilaaja ei ilmoita urakoitsijalle ns. sitovia määriä.  

7.6 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 1 sarjan kopioita laadituttamistaan tek-
nisistä asiakirjoista urakkasopimuksen allekirjoitustilaisuuteen. Mahdolliset muutokset suun-
nitelmiin tai rakennuttajalle kuuluviksi katsottavat lisäsuunnitelmat urakoitsijan tulee pyytää 
1 viikko ennakkoon. Lisäksi rakennuttaja toimittaa laaditut suunnitelmat urakoitsijalle sähköi-
sessä formaatissa (PDF ja DWG-tiedostoina). 

Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi urakoitsija tilata kustannuksellaan suunnittelijalta.  
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7.7 Projektin tietopankki 

Projektilla ei ole tietopankkia. 

8 Urakan aikamääräykset 

8.1 Urakka-aika 

Rakennusaika katsotaan alkavaksi siitä, kun pääurakoitsija on saanut luvan aloittaa työt, ja 
päättyy siihen, kun työt ovat valmiit, lopputarkastus tehty ja hyväksytty ja laatukansio on toi-
mitettu ja hyväksytty. 

Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennut-
taja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 

Tiedossa olevien ja havaittavien teoreettisten työmäärien kasvun varalta on urakoitsijan mi-
toitettava työaikataulunsa ja kapasiteettinsa siten, että teoreettisen työmäärän kasvu 20 %:lla 
ei vielä oikeuta urakoitsijaa saamaan urakka-ajan pidennystä edellyttäen, että urakoitsijan on 
vallitsevissa olosuhteissa mahdollista resursseja lisäämällä turvata aikataulussa pysyminen. 

8.2 Töiden aloitus ja valmistuminen 

Urakoitsija voi aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu, todistus rakennustyöva-
kuutuksesta ja urakkasopimuksen mukainen vakuus luovutettu rakennuttajalle, työmaa-alu-
een järjestelysuunnitelma, työaikataulu, turvallisuussuunnitelma ja työmaan laatusuunnitel-
mat on hyväksytty. Urakka on tehtävä yhtäjaksoisesti työn aloittamisesta loppuun saakka sää-
olosuhteet huomioon ottaen. Urakan työt on aloitettava viimeistään 1.12.2020. 

Urakan on oltava kaikilta osiltaan täysin valmiina ja kaikki viimeistelytyöt tehtynä viimeistään 
23.5.2021. 

8.3 Välitavoitteet 

Urakassa ei ole välitavoitteita. 

8.4 Työaika 

Rakennusaika on laskettu siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuo-
rotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneu-
vottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työ-
ehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät.  

Päivittäinen työaika on arkisin klo 07:00-18:00 ja lauantaisin klo 8:00 -16:00. Näistä poikkeami-
seen mahdollisesti tarvittavien lupien hankkiminen kustannuksineen kuuluu urakoitsijan vas-
tuulle. 

8.5 Viivästyminen  

Viivästysseuraamukset YSE:n mukaisesti. 

Rakennuttaja voi periä viivästyssakon maksamatta olevasta urakkahinnasta. 
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9 Vastuuvelvoitteet  

9.1 Urakoitsijan vakuudet 

9.1.1 Rakennusajan vakuus 

Rakennusajan vakuus on annettava tilaajalle ennen ensimmäisen maksuerän maksamista, kui-
tenkin viimeisintään 21 vuorokauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.  

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 §). Rakennusai-
kaisen vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan, kuitenkin joka ta-
pauksessa siihen saakka, kunnes: 

- työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan; 
- vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu; 
- takuuajan vakuus on asetettu; 
- mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa 

joutua vastuuseen; 
- rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai 

erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu; 
- urakoitsijan toimitukseen kuuluvat luovutusdokumentit on vastaanotettu ja hyväksytty. 

 

9.1.2 Takuuaika 

Takuuaika on rakennuskohteen hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. 
Takuuaikana urakoitsija on velvollinen korjaamaan korvauksetta rakennussuorituksessa il-
menneet virheet, puutteet ja haitat, mikäli ne eivät ole aiheutuneet virheellisestä käytöstä, 
normaalista kulumisesta tai tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyön-
nistä. Virheet tulee korjata olosuhteiden vaatimalla kiireellisyydellä, sillä uhalla, että rakennut-
taja korjaa vian tai puutteet urakoitsijan laskuun. Urakoitsijan takuun piiriin kuuluvat myös 
mahdollisten urakoitsijan aliurakoitsijoiden tekemät työt sekä lisä- ja muutostyöt.  

Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuulu-
vat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. 

Takuuaika alkaa koko rakennuskohteen hyväksytystä vastaanotosta riippumatta siitä, onko 
osa urakkasuorituksesta sovittu valmistuvaksi ja käyttöönotettavaksi aikaisemmin. 

9.1.3 Takuuajan vakuus 

Hyväksytyn vastaanoton jälkeen työnaikainen vakuus vaihdetaan takuuajan vakuudeksi. Ta-
kuuajan vakuuden suuruus on 2 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkasummasta, joka 
sisältää lisä- ja muutostyöt. Takuuajan vakuuden on oltava voimassa 3 kuukautta yli takuuajan.  

Vakuudeksi hyväksytään suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama, rakennuttajan hy-
väksymä, omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus pankin kuit-
taamattomuustodistuksella varustettuna.  

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät takuumiehet vapaudu velvollisuuksis-
taan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät, siinäkään tapauksessa, 
että sopimus puretaan rakennusurakan YSE 1998 78 - 81 §:n perusteella.  
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9.2 Rakennuttajan vakuudet 

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä rakennuttaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poik-
keus YSE 37 §). 

9.3 Vakuutukset 

YSE 38 §:n mukaisesti urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kustannuksellaan rakennus- 
kohteen sekä työtä varten hankittujen rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden vakuuttami-
sesta niiden jälleenhankinta-arvosta mukaan lukien rakennuttajan hankinnat. Rakennustyötä 
koskevan rakennustyövakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata 
vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa, sisältäen kaikki ura-
kat ja rakennuttajan hankinnat. Vakuutussumma ilmoitetaan urakkaneuvottelussa. Vakuutuk-
sen omavastuu saa olla korkeintaan 0,1% urakan vakuutussummasta. 

Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva YSE 38.10 §:n mukainen 
toiminnan vastuuvakuutus, jonka kokonaismäärä tulee olla vähintään 500.000,00 euroa.  

Urakoitsijan on näytettävä tilaajalle, että vaaditut vakuutukset on otettu ja että vakuutus- 
maksut on maksettu. Maksujen laiminlyönnin ilmetessä tilaajalla on oikeus maksaa laimin-
lyödyt vakuutusmaksut ja vähentää suoritetut vakuutusmaksut urakoitsijan tilaajalta olevasta 
saatavasta. 

10 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 

10.1 Urakkahinnan muodostuminen 

Maarakennusurakan maksuperuste on kokonaishintaurakka.  

Urakkahinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta sekä arvonlisävero. 

Urakoitsija antaa tarjouksessaan kokonaisurakkahinnan maarakennustöille, joka on kokonai-
sedullisimman tarjouksen vertailuperuste. Puumalan kunta ei ole käänteisen arvonlisäveron 
piirissä. 

Urakan kumulatiivinen hinta on esitettävä juoksevana jokaisessa laskussa. 

Määrä- ja yksikköhintaluetteloihin merkitään hinnat ilman arvonlisäveroa. Yksikköhintojen tu-
lee sisältää kaikki urakan välittömät ja välilliset kustannukset. 

10.2 Urakkahinnan maksaminen 

10.2.1 Maksuerätaulukko 

Urakoitsija laatii ehdotuksensa maksuerätaulukoiksi ennen selonottoneuvottelua.  

 Tilaajan hyväksymät maksuerätaulukot liitetään urakkasopimukseen. 

Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkahintaosuus ensim-
mäistä erää lukuun ottamatta ole suurempi kuin pysyvän työn arvo. 

Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä materiaalien ja tarvikkeiden hankinta, että asennus. 
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Ensimmäinen maksuerä on enintään 5 % urakan kokonaishinnasta ja se maksetaan, kun sopi-
mus on allekirjoitettu, vahinkovakuutus otettu, työnaikainen vakuus jätetty, työmaa perus-
tettu ja tilaajan hyväksymä aikataulu tehty. Lisäksi urakoitsija on hyväksyttänyt rakennuttajalla 
tarkennetun laadunvarmistussuunnitelman. 

Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakan kokonaishinnasta. Viimeinen 10 % mak-
suerä maksetaan vasta sitten, kun urakka on kaikilta osiltaan valmis, hyväksytysti vastaan-
otettu, rakennuttajan hyväksymä taloudellinen loppuselvitys pidetty ja takuuajan vakuus sekä 
urakan luovutusdokumentit on toimitettu rakennuttajalle.  

Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutu-
vat ilmeisesti suoritettavaksi tulevat haitat, vahingonkorvaukset ja kustannusten korvaukset, 
joista rakennuttaja saattaa työn teettäjänä joutua myöhemmin vastuuseen. Samoin rakennut-
tajalla on oikeus pidättää sopimussakot ja arvonvähennykset. 

10.3 Hintasidonnaisuudet 

Urakkaa ei sidota indeksiin. 

10.4 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko 

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava 
sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukel-
poiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työ on tehty.  

Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa 
urakoitsijalle viivästyskorkoa viivästyskorkolain mukaisesti. 

Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 

10.5 Lisä- ja muutostyöt 

Lisä- ja muutostyöt on urakoitsijan sovittava tilaajan kanssa ennalta.  

Kaikille lisä- ja muutostöille on saatava ennen kyseiseen työhön ryhtymistä kirjallinen vahvis-
tus tai rakennuttajan allekirjoittama tilaus. Rakennuttaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman tätä 
kirjallista vahvistusta tai tilausta.  

Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarvittavat työt ja materiaalit, ellei toisin ole mainittu.  

Urakoitsijan on osoitettava mahdolliset lisä- ja muutostöiden mukaiset tarjoukset ja laskut nu-
meroituina erikseen rakennuttajalle. Nämä käydään läpi työmaakokouksessa.  

Mahdollisissa määrämuutoksissa hinnoittelussa käytetään sopimuksen mukaisia yksikköhin-
toja. Urakoitsija sitoutuu tekemään työn aikana esille tulevat muut lisätyöt (kts. kohta 2.1). 

Ellei lisä- ja muutostöiden hinnasta ole muuta sovittu, noudatetaan YSE 47§. 

Ellei lisä- tai muutostyötarjouksessa ole mainintaa mahdollisesta suoritusajan pidentymisestä, 
niin rakennuttaja katsoo, ettei lisä- tai muutostyö aiheuta rakennusajan pidentymistä.  

Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden käyttää lisätyössä myös muita urakoitsijoita tai omaa 
työtä. 
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11 Valvonta 

11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 

Noudatetaan YSE 59§ mukaista menettelyä. 

Henkilöiden nimet ja valtuudet ilmoitetaan viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa. 

11.2 Rakennuttajan laadunvalvonta 

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 60-62 §:n mukaisesti. Henkilöiden nimet ilmoite-
taan viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa 

Rakennuttajan valvonta ei rajoita tai vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta. 

11.3 Turvallisuuskoordinaattori  

Hankkeen turvallisuuskoordinaattori nimetään myöhemmin.  

Turvallisuuskoordinaattori huolehtii työturvallisuuden ja työterveyden huomioon ottamisesta 
rakennushankkeessa. Turvallisuuskoordinaattori tekee yhteistyötä päätoteuttajan kanssa ra-
kentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa ja hä-
nelle ilmoitetaan turvallisuusasiakirjan tietoihin liittyvät muutokset ja poikkeavat tiedot. 

11.4 Rakennuttajan asiantuntijat 

Rakennuttaja voi halutessaan käyttää apunaan asiantuntijoita. 

Asiantuntijoiden tehtävät ja valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle työtä aloitettaessa tai sitä mu-
kaan, kun heidät määrätään tehtäviinsä. 

11.5 Suunnittelijan laadunvalvonta  

Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla 
on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi.  

Suunnittelijoilla ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoit-
taa rakennuttajan valtuuttama edustaja. 

11.6 Valvonnan työajat 

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija tekee työtä yhteisesti sovittuna työaikana, jonka mu-
kaan rakennuttaja järjestää valvonnan. 

Jos urakoitsija tekee säännöllisesti työtä normaalin työajan ulkopuolella, rakennuttaja järjes-
tää harkintansa mukaan valvonnan ao. työhön. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tästä rakennutta-
jan edustajalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen sen aloittamista. 

Rakennuttajalla on oikeus laskuttaa urakoitsijalta valvontahenkilökunnalle maksettavat yli-
määräiset korvaukset. Urakoitsija maksaa valvonnan kulut työajan ulkopuolelle.  

11.7 Arvonalennus 

Mikäli työtulos ei täytä kaikkia sille asetettuja laatuvaatimuksia, mutta voidaan kuitenkin hy-
väksyä käyttöön otettavaksi, noudatetaan arvonalennuksessa YSE 27 §:ä. 
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Turvallisuuteen vaikuttavia virheitä ei voida hyväksyä arvonalennuksiin, vaan ne on korjattava. 

11.8 Toiminnalliset laatupoikkeamat 

Teknisten laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatupoikkeamat käsitellään YSE 1998:n 
mukaan. Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja/tai käsitellään työmaakokouk-
sessa.  

Lisäksi rakennuttaja voi määrätä 1000 euron sakon ilman muistutuksia, kun on todettu, että 
urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuu-
desta tai on kysymys vakavasta laiminlyönnistä. 

Urakoitsijan edustajan vaihtoon rakennuttajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu kaksi 
yksittäistä muistutusta viimeisen kahden (2) viikon sisällä. Urakoitsijan edustajaksi katsotaan 
urakan ”vastaava mestari” (vastuunalainen työnjohtaja, YSE § 58 kohta 4). 

Työmaalle nimetyllä rakennuttajan edustajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes vaaran-
tavat epäkohdat on poistettu. 

11.9 Urakoitsijan laadunvalvonta  

Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja 
työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava 
hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopi-
muksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 

Urakoitsijan on esitettävä koko urakan kattava kirjallinen laatusuunnitelma ennen työn alka-
mista sekä työvaihekohtaiset työ- ja laadunvarmistussuunnitelmat ennen kunkin työvaiheen 
alkua.  

Urakoitsija kokoaa laatuaineiston urakkakohtaiseksi kelpoisuuskirjaksi luovuttaen sen raken-
nuttajalla urakan päätyttyä. 

Jos urakoitsija haluaa käyttää uusia, vähän tunnettuja materiaaleja tai työtapoja, hänen on 
suoritettava kustannuksellaan kaikki rakennuttajan vaatimat kokeet niiden käyttökelpoisuu-
den osoittamiseksi. 

11.10 Urakoitsijan raportointivelvollisuus 

Urakoitsijan tulee laatia rakennuttajan edellyttämät urakan aikataulua, töiden etenemistä, las-
kutusta, kassavirtaa, laadunvarmistusta ja resursseja koskevat raportit. 

12 Työmaan hallinto ja toimitukset  

12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 

Tässä urakassa käytettävä kieli on suomen kieli.  

Urakoitsijalla tulee olla työmaalla rakennuttajan hyväksymä suomen kielen taitoinen vastaava 
työnjohtaja. Vastaavalta työnjohtajalta edellytetään vähintään RKM tai vastaavaa soveltuvaa 
ylempää rakennusalan teknistä koulutusta, sekä yli kahden (2) vuoden työkokemusta vastaa-
vana työnjohtajana infrarakentamisen alueelta.  

Tarjoajan tulee sitovasti nimetä tähän toimeksiantoon vastaava työnjohtaja.  
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Urakoitsija esittää vastaavan työnjohtajansa tarjouslomakkeessa ja tarjouksen liitteenä pyy-
detyillä muilla selvityksillä. 

Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja mahdollisille muille urakoitsijoille työmaan työ-
suojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö.  

Mahdollisten aliurakoitsijoiden tulee myös nimetä omien töidensä vastuullinen työnjohtaja ja 
ilmoittaa se rakennuttajalle. Yleisesti mikäli urakoitsija käyttää työn suorituksessa aliurakoitsi-
joita, on ne esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen aliurakoitsijan tulemista työ-
maalle. 

12.2 Työvoima  

Tilaaja edellyttää, että urakoitsijan työmaalla toimiva henkilökunta on todistettavasti ammat-
titaitoista ja tuntee työhön ja tähän urakkaan liittyvät vaarat, turvallisuusmääräykset ja -oh-
jeet.  

Työmaalla työskentelevillä henkilöillä tulee olla työturvallisuus- sekä tieturva 1 – pätevyydet 
ja tulitöitä tekevillä henkilöillä tulityöpätevyys. Työnjohdolla ja työnaikaisista liikennejärjeste-
lyistä vastaavilla henkilöillä, sekä työmaan valvojalla ja turvallisuuskoordinaattorilla on oltava 
Tieturva 2 pätevyys. Vesihuollon ja kunnallistekniikan töitä tekevillä on oltava vesityökortti. 

Urakoitsijan tulee huomioida Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista raken-
nustyössä 14.12.2006/1176 ja hoitaa ko. velvollisuudet, jotka asetuksessa on määrätty. 

Urakoitsijan tulee ulottaa vastaava valvonta omiin aliurakoitsijoihinsa.  

Tilaajalla on oikeus hylätä urakoitsijan esittämiä työntekijöitä. 

12.3 Kulkuluvat 

Kulkuluvan myöntämisen edellytyksenä on pääurakoitsijan toimesta työntekijälle annettu ja 
työntekijän allekirjoituksellaan saaduksi vahvistettu perehdyttäminen. 

Pääurakoitsijan velvollisuus on pitää kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä ja heille 
annetusta perehdyttämisestä luetteloa. Ajan tasalla oleva henkilöluettelo on oltava esitettä-
vissä viranomaisille ja rakennuttajalle.  

Urakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä 
on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteessa on ol-
tava näkyvillä henkilön nimi, veronumerorekisteriin merkitty veronumero, työnantajan nimi 
sekä onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorit-
taja.  

Pelkkä kuvallinen henkilötunniste ei anna lupaa liikkua työmaalla. 

Tunnistetta ei edellytetä henkilöiltä, jotka vain kuljettavat tavaraa työmaalle (eli eivät tee 
työtä tai asioi säännöllisesti työpaikalla vaan käyvät siellä tilapäisesti). 

12.4 Työmaapäiväkirja  

Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti, numeroiduin sivuin varustettua työmaapäivä-kir-
jaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Työmaan päiväkirjassa esitetyt huomau-



Puumala, Pistohiekan matkailualue. Katujen ja 
kunnallistekniikan rakentaminen 

8.10.2020 23 (26) 
  

 

 Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sähköposti 
etunimi.sukunimi@sitowise.com 

 www.sitowise.com   
 

tukset, joilla katsotaan olevan taloudellisia tai aikataulullisia vaikutuksia, on urakoitsijan tuo-
tava seuraavan työmaakokouksen käsittelyyn uhalla, että puhevalta asiassa muutoin menete-
tään. 

Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, jotka rakennuttajan edustaja ja urakoitsijan 
edustaja kuittaavat vähintään kerran viikossa. Urakoitsija säilyttää omat kappaleensa työmaa-
päiväkirjoista työmaalla.  

12.5 Yhteiset toimitukset 

12.5.1 Katselmukset 

Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Takuuajan 
puolivälissä pidetään välitarkastus. Muita katselmuksia pidetään tarpeen ilmaantuessa. 

12.5.2 Työmaakokoukset 

Työmaakokouksia pidetään noin 1 kertaa kuukaudessa. Pääurakoitsija varaa riittävän suuren 
tilan kokousten pitämiseen. Työmaakokousten puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan 
edustajat. 

Ensimmäisen työmaakokouksen yhteydessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
rakennustyön aloituskokous (tarvittaessa). 

Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle kaksi (2) arkivuorokautta ennen työmaakokousta kuu-
kausiraportti sähköpostilla word- tai exel- tiedostona, jossa on mm. seuraavat urakan edisty-
mistä kuvaavat asiat. 
 
- työmaan vahvuus 
- laskutus, valmiusaste (%) 
- lisä- ja muutostyöt 
- aikataulutilanne 
- aliurakoitsijat, uusien hyväksyttäminen 
- laatumittausten edistyminen, laatupoikkeamat ja suoritetut/ suoritettavat korjaustoi-

menpiteet 
- ympäristöasiat 
- työsuojelu; pidetyt työsuojelutarkastukset, MVR- mittaus 
- työnaikaisen liikenteen hoito 
- kolmansia osapuolia koskevat asiat 
 
Työmaakokouspöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa työmaako-
kouksessa. Tällöin on myös esitettävä sitä koskevat huomautukset. 
 

12.6 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 

Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten ura-
koitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltä-
vänä on rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä raken-
nuttajan tai suunnittelijan edustajat.  
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12.6.1 Viranomaistarkastukset 

Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset tu-
levat pidetyiksi. Toimituksista on ilmoitettava viikkoa ennen toimituksen pitoa rakennuttajalle, 
jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. 

12.6.2 Viranomaisilmoitukset 

1.7.2014 voimaan tulleen asetuksen/lain mukaisesti yhteisen työmaan päätoteuttaja on vel-
vollinen huolehtimaan koko työmaan työntekijäilmoitusten tekemisestä kuukausittain verot-
tajalle.  

Kukin tilaaja on velvollinen antamaan Verohallinnolle urakkailmoituksessa vaaditut tiedot ve-
romenettelylain (1558/1995) säädösten mukaisesti. 

Päätoteuttajan tulee antaa ilmoitukset työmaan tiedoista myös rakennuttajan tietoon pyydet-
täessä. 

Päätoteuttajan tulee ennen rakennustyön alkua tehdä asianomaiselle työsuojeluviranomai-
selle ennakkoilmoitus työmaasta. 

13 Vastaanotto  

13.1 Vastaanottotarkastus  

Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti.  

13.2 Urakkasuorituksen tarkastus  

Noudatetaan YSE 70 - 74 §:n mukaista menettelyä. 

13.3 Tarkastuskustannukset  

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan.  

Mikäli vastaanottotarkastuksen ja sen jälkitarkastuksen sekä takuuajan välitarkastuksen ja var-
sinaisen takuutarkastuksen jälkeen joudutaan pitämään urakoitsijasta johtuvista syistä lisäkat-
selmuksia, perii rakennuttaja ko. lisäkatselmukset aiheuttaneelta urakoitsijalta 1 000 eu-
roa/kerta (alv 0 %). Nämä kustannukset vähennetään urakan loppusummasta tai pidätetään 
takuuajan vakuudesta.  

Korvausvelvoitetta ei ole, jos työsuorituksen puutteesta tai keskeneräisyydestä on etukäteen 
ilmoitettu rakennuttajalle ja rakennuttaja on hyväksynyt tarkastuksen pidettäväksi suorituk-
sen keskeneräisyydestä huolimatta. 

13.4 Luovutusasiakirjat  

Tarkemittaukset tulee luovuttaa tilaajalle sopivassa formaatissa ja koordinaatistossa. 

Kaikki poikkeamaraportteihin liittyvät asiat valokuvataan ja ne toimitetaan valvojalle sähkö- 
postitse välittömästi niiden oton jälkeen.  

Kolmansille osapuolille luovutettavan aineiston (mm. sijaintitiedot) toimituksesta on liitettävä 
laatuaineistoon vastaanottajan hyväksyntä. 

Tilaajalle luovutettava aineisto on järjestettävä laatukansioksi seuraavan jaon mukaisesti: 
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1. Aikataulut 
2. Tekniset työsuunnitelmat 
3. Laatusuunnitelmat 
4. Turvallisuus- ja riskienhallintadokumentaatio 
5. Laatumittaukset 
5.a Laatumittausraportit 
5.b Laatumittauspöytäkirjat 
5.c Koemittaukset 
5.d Materiaalien laatutiedot 
5.e Murskeiden rakeisuuskäyrät 
6. Poikkeamaraportit 
6.a Korjaussuunnitelmat 
7. Suunnitelma-asiat 
7.a Muutos- ja korjaussuunnitelmat 
7.b Toteutumapiirustukset (viemäröinti, kaivot, suojaputket yms.) 
7.c Kuvaukset 
8. Työmaapäiväkirja 
9. Kolmannet osapuolet ja asiakaspalautteet 
9.a Korvausasiat 
9.b Sopimukset 
9 c. Asiakaspalautteet 
10. Ympäristöraportti 
10.b Jätteiden määrät, toimituspaikat ja vastaanottokuittaukset sekä 
siirtoasiakirjat 
11 Muut asiat 
 

Luovutusasiakirjat ja käyttöohjeet toimitetaan tilaajalle paperitulosteina kolmena sarjana sekä 
sähköisesti PDF, sekä DWG- formaatissa muistitikulle tallennettuina. Sähköisesti tallennetut 
tiedostot eivät saa olla lukittuja salasanalla, vaan niiden täytyy olla avoimesti rakennuttajan 
käytettävissä. 

14 Taloudellinen loppuselvitys 

YSE 73§ mukaan 

15 Takuutarkastus  

YSE 74§ mukaan 

16 Riitaisuuksien ratkaiseminen 

Riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli ristiriitaa ei pysty ratkaisemaan 
keskinäisessä neuvottelussa eivätkä osapuolet pysty sopimaan ulkopuolisesta sovittelumenet-
telystä urakan suorittamisen edellyttämässä kohtuullisessa ajassa, riitaisuudet ratkaistaan ra-
kennuttajan kotipaikan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. 

17 TARJOUS 

Tarjous jätetään tarjouspyynnön 07.10.2020 mukaisesti.  

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavissa täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta 
www.puumala.fi 
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17.1 Tarjousten vastaanottamisen määräaika 

03.11.2020 12:00 

17.2 Tarjousten avaamisaika 

03.11.2020.  

17.3 Vähimmäisaika, jonka tarjouksen tekijän on pidettävä tarjouksensa voimassa 

Kolme kuukautta yli tarjousten viimeisen jättöajan 

17.4 Lisätietokysymysten vastaanottamisen jättöaika 

22.10.2020 12:00 

17.5 Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste  

Halvin hinta 

 

Kunnioittavasti 

 

Puumalan kunta 

 

Kimmo Hagman 


