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1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 

1.1 Tilaaja /rakennuttaja 

 

Seinäjoen kaupunki 

Kaupunkiympäristön toimiala / yhdyskuntatekniikka 

Kirkkokatu 6, PL 215 

60101 Seinäjoki 

p. (06) 416 2111  

f. (06) 416 2506  

kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi 

etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi 

 

Yhteyshenkilöt 

 

Riikka Salo, toimistoinsinööri 

p. 044 4255456 

 

Joni Ulvila, kaupungininsinööri 

p. 044 4181677 

 

Tiina Penttilä, projekti-insinööri 

p. 050 5609552 

 

1.2 Suunnittelijat 

 

Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho Oy 

Jami Aho 

p. 040 086 8250 

 

1.3 Muut osapuolet 

 

Työn aikainen vesistönäytteiden otto: 

 

Eurofins Ahma Oy 

Oivaltajantie 10 

60100 Seinäjoki 

 

Yhteyshenkilö: 

 

Jessica Åsbacka, ympäristöasiantuntija 

p. 040 138 1627 

 

1.4 Urakoitsija 

 

Urakoitsijalla tarkoitetaan tilaajaan/rakennuttajaan sopimussuhteessa olevaa työmaan johtovel-

vollisuuksista vastaavaa päätoteuttajaa, joka toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. 

 

 

2. RAKENNUSKOHDE 

2.1 Rakennuskohde ja -paikka 

 
Rakennustyö käsittää Seinäjoen vähävetisen uoman kunnostuksesta Kruutikosken ja Vuorikosken 
alueen sekä pohjapadon rakentamistyöt. 
 

mailto:kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi
mailto:etunimi.sukunimi%40seinajoki.fi
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Kohteet sijaitsevat Seinäjoen Törnävän, Kärjen ja Soukanjoen kaupunginosassa. 
 

Urakoitsijan tulee tutustua rakennuskohteeseen maastossa ennen tarjouksen jättämistä ja tekee 

tarpeelliseksi katsomiaan lisätutkimuksia esim. työskentelyolosuhteiden selvittämiseksi. Kunnos-

tusalueen työskentelyolosuhteisiin vaikuttavat useat eri rajoitukset (mm. muinaismuistot, luon-

nonsuojelualue ym.), jotka tulee huomioida tarjousta jätettäessä. 

 

 

3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 

3.1 Urakkamuoto 

 

Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. 

 

Urakoitsija on velvollinen urakkahintaan kuuluvana vuokraamaan mahdollisesti töiden toteutta-

mista varten tarvitsemansa lisäalueet sekä korjaamaan ja korvaamaan rakentamisesta mahdolli-

sesti ympäristölle ja muille merkittäville kohteille aiheutuvat vauriot ja häiriöt. 

 

3.2 Arvonlisävero 

 

Tässä urakassa noudatetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tilaaja rakentamispalvelujen 

ostajana kuuluu käännetyn arvonlisäveromenettelyn piiriin. 

 

3.3 Maksuperusteet 

 

Urakka on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka. 

 

3.4 Urakkasuhteet 

 

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hy-

väksymille aliurakoitsijoille. 

 

4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 

4.1 Pääsuoritusvelvollisuus 

 

Valittava urakoitsija toimii kohteessa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana hankkeen 

päätoteuttajana. 

Myös rakennuttajan ja käyttäjän hankintojen turvallisuusjohtaminen kuuluu päätoteuttajan vel-

vollisuuksiin ja ko. hankintojen toimittajien tulee noudattaa päätoteuttajan ohjeita ja määräyksiä. 

4.2 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 

Kokonaisurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki sopimusasiakirjojen 

edellyttämät työt ja hankinnat täysin valmiiksi tehtynä sekä työmaapalvelut. 

Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja 

siinä noudatettaviksi määrättyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä 

hankinnat aikaansaadakseen näissä asiakirjoissa määritetyn työntuloksen ja luovuttamaan sen 

sopimusasiakirjojen mukaisesti tehtynä valmiina tilaajalle.  

Kaivutöiden yhteydessä esiin tulevat ≤ 2 m3 kivet lasketaan kuuluviksi maamassoihin. 
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4.2.1 Tarkennuksia ja rajauksia urakkaan kuuluvista työsuoritteista 

 

Urakoitsijan suoritteisiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä työn val-

miiksi saattamiseksi. 

- Vesialueeseen vaikuttavat työt suoritetaan syksyllä tai talvella vähäisen virtaaman aikaan, li-
säämättä jääpatojen riskiä 

- Työssä tarvittavien mittauksien tekeminen 

- Ajoyhteyksien rakentaminen urakkarajaliitteen mukaisesti 

- Kutusoraikkojen ja poikaskiveysten rakentaminen 

- Suurten kivien ja sorastusten asentaminen 

- Virtausohjaimien ja kynnysten rakentaminen 

- Alivirtaamauomien sekä kuoppien kaivaminen ja muotoilu 

- Tarvittavien tiivistysten tekeminen sekä kivitäytöt ja kiilaus 

- Ylijäämämassojen sekä raivausjätteen poiskuljetukset maanläjitysmaksuineen 

- Työn aikana tarkkaillaan veden laatua kerran viikossa. Vesistönäytteenoton hoitaa kolmas osa-
puoli. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan työmaan aikataulut ja mahdolliset muutokset 

kolmannelle osapuolelle, että tarkkailut voidaan toteuttaa lupaehtojen mukaisesti. 

- Jos samentumista aiheutuvia töitä tehdään jäättömänä aikana, tulee samentumisen leviämistä 
tarkkailla silmämääräisesti päivittäin. Havainnot samentuman leviämisestä tulee kirjata työ-
maapäiväkirjaan. Samentuman havainnointi tulee tehdä päivittäisen työn loppuvaiheessa sa-
mentuman ollessa laajinta. Kruutikosken kunnostuksen yhteydessä tarkkailu suoritetaan ha-
vainnoimalla Koskenalantien sillalta ja jos samentumaa havaitaan, tulee havainnointi käydä 

tekemässä Mallaskosken kävelysillalta. Kruutikosken kunnostuksessa tarkkailu suoritetaan 

Björkenheimintien sillalta ja jos samentumaa havaitaan, tulee havainnointi käydä tekemässä 
Koskenalantien sillalta. 

- Urakkaa varten tarvittavien tiedotustaulujen hankinta ja pystytys 

- Työn esteenä olevien kolmansien osapuolten omistamien sähkö-, puhelin-, viemäri-, vesi-, 
ym. johtojen/kaapeleiden selvittäminen 

- Yhteydenpito ulkopuolisiin. Yhteydenpito voi käsittää mm. seuraavia tahoja ja aiheita: raken-
tamisen aikaiset ympäristöhäiriöt, liittymäjärjestelyt, melu-, pöly-, ym. haitat, turvallisuus ja 

onnettomuudet (poliisi ja palo- ja pelastustoimi), tiedotusvälineet, työnaikaista vesistönäyt-
teenottoa suorittavan yrityksen edustaja 

Rakennuttaja merkitsee tarvittavat rajat maastoon ennen rakennustöiden aloittamista (esim. kul-

kuyhteyksiä varten sovitut alueet). Varsinaiset rakennustöiden mittaukset kuuluvat urakoitsijalle. 

Suunnitelmassa 03-04 (liite 8) pistekatkoviivalla esitetty alue ei kuulu kokonaisurakkaan. 

 

4.3 Sivu-urakat 

 

Ei ole. 

 

4.4 Rakennuttajan ja kolmansien osapuolien työt ja hankinnat 

 
Urakkaan ei sisälly töitä ja hankintoja kolmansilta osapuolilta. 

 

4.5 Varottavat kohteet 

 

Ennen työhön ryhtymistä urakoitsijan tulee ottaa huomioon työalueella ja sen läheisyydessä ole-

vat erityisalueet. Kruutikosken kunnostusalueen läheisyydessä sijaitsee luonnonsuojelualue, 

jonne hankkeen toimenpiteitä tai liikkumista työkoneilla ei saa ulottaa. Sekä Kruutikosken, että 
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Vuorikosken kunnostusalueilla rantojen läheisyydessä on myös muita kulttuurihistoriallisia koh-

teita, joihin ei saa kajota.  

 
Kunnostustöiden yhteydessä rantojen puu- ja pensaskerrosten kasvillisuutta tulee pyrkiä säilyttä-
mään ja uomaan tulee jättää mahdollisuuksien mukaan siinä olevaa kaatunutta puustoa. 

 

Urakoitsijan tulee huomioida Björkenheimintien sillan läheisyydessä oleva ns. Hallilankosken 

pato, jonka rakenteita ei saa hajottaa tai muuttaa.  

 

Lisäksi ennen töiden aloitusta on urakoitsijan selvitettävä kunnostusalueiden rantojen läheisyy-

dessä sekä jokiuomassa sijaitsevat rakenteet, laitteet ja johdot ym. Urakoitsijan tulee ottaa huo-

mioon työalueella olevat rakenteet, kuten rajapyykit, ilmajohdot, kaivot, liikennekilvet yms. sekä 

puut ja istutukset, varmistaa niiden rakennusaikainen toimivuus ja suojaus, sekä saattaa ne työn 

valmistuttua alkuperäistä vastaavaan kuntoon. 

 

Urakoitsija vastaa mahdollisista aiheuttamistaan vahingoista. 

 

4.6 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista johtuvat velvollisuudet 
(YSE 2 §) 

Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja työnantajamaksujen 

suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koske-

viin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa ja ali-

urakoitsijaa tai näiden hankkijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.  

Urakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on 

työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä 

ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. 

Työntekijän tunnisteessa tulee olla veronumero.  

Jokaisen palveluntuottajan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien 

ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla 

tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi. 

 

4.7 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet 

 

Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat alu-

eet. Urakka-alue ja työt sijoittuvat ainoastaan jokiuomaan. Kulkuyhteydet jokiuomaan voidaan 

rakentaa ainoastaan niihin paikkoihin, joista on sovittu urakoitsijan kanssa. Muilla alueilla ei saa 

liikkua työkoneilla.  

Käytetyt kulkuväylät ja muut alueet tulee ennallistaa maisemaan soveltuen töiden päätyttyä. 

 

5. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 

5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 

 

Työn toteutuksessa ja yhteistoiminnassa noudatetaan YSE 1998 5-7§ ohjeita. 

Pääurakoitsija huolehtii eri aliurakoitsijoiden ja rakennuttajan erillishankintojen töiden ja työvai-

heiden yhteensovittamisesta.  Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huo-

mioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alu-

een järjestelyistä rakennuttajalle, joka hyväksytään aloituskokouksessa.  

 

Pääurakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta urakka-alueeseen ra-

joittuville kiinteistöille. 
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Lisäksi on noudatettava asetusta VNA205/2009. 

 

5.2 Työaikataulu 

Urakoitsijan tulee laatia työaikataulu, jonka tilaaja hyväksyy aloituskokouksessa. 

5.3 Turvallisuus 

Rakennuttaja on laatinut hankkeen turvallisuusasiakirjan. Urakoitsija huolehtii työmaan työturval-
lisuudesta ja turvallisuussuunnittelusta. Turvallisuussuunnitelma on toimitettava rakennuttajalle 
ennen aloituskokousta. 

5.4 Työmaajärjestelyt 

Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä osapuolten sopimalla tavalla. (Yleisohje: 

Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella” vaati-

mukset). 

Kaikille työmaan vaikutuspiiriin kuuluville kiinteistöille pitää olla jatkuva tieyhteys.  

Urakoitsijan on laadittava ja hyväksytettävä liikennejärjestelysuunnitelmat rakennuttajalla hy-

vissä ajoin ennen toteutusajankohtaa. Urakoitsija asentaa kustannuksellaan urakassa tarvittavat 

liikennemerkit, viitat ja opasteet ym. liikenteenohjauksessa tarvittavat laitteet. 

Urakoitsijan on pidettävä kunnossa kaikki työn aikana käyttämänsä alueet. 
 
Työmaakulkujen järjestämisestä on sovittava ja paikat erikseen varmistettava tilaajan edustajan 

kanssa.  

 

5.5 Suunnitelmakatselmus 

 

Suunnitelmakatselmus pidetään tarjousneuvottelun yhteydessä, jossa varmistetaan, että tarjoaja 

on ymmärtänyt asiakirjat tilaajan tarkoittamalla tavalla. 

 

5.6 Erityiset katselmukset ja mittaukset 

Ennen töiden aloittamista pidetään alkukokous, jossa käsitellään urakan laatu-, työmaa- ja tur-

vallisuussuunnitelmat. Urakoitsija suorittaa myös rakennustyöalueen vaikutusalueella olevien ra-

kennusten, rakenteiden ja laitteiden kuntotarkistukset ennen työn aloitusta ja vastaa niille ai-

heuttamistaan vahingoista. 

Ennen räjäytystöiden ja muiden tärinää aiheuttavien töiden aloittamista on suoritettava riskialu-

eella katselmus, jonka perusteella laaditaan tärinämittaussuunnitelma. 

 

5.7 Luvat 

 

Urakkaan liittyviä lupia ja lupaehtoja ovat mm.: 

- Museoviraston lausunto 

- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös valtionavustuksesta 

- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto kunnostushankkeen vesilain mukaisesta luvantar-
vearviosta ja siihen liittyvät tarkkailuvelvoitteet 

- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös poikkeus yksityismaan luonnonsuojelualueen rauhoi-
tusmääräyksistä 

 

Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelman toteuttamisessa tarvittavat 

alueet ja hankkii tarvittavat viranomaisluvat. Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia lupaehtoja. 
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Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alka-

misajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. 

Urakoitsijan on omalla kustannuksellaan hankittava kaikki muut viranomaisten vaatimat luvat, 

tarkastukset, katselmukset, ilmoitukset ja mittaukset. 

 

5.8 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 

 
Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta kahtena (2) sarjana. Tarvitsemansa 
lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. 
 
 

6. LAATU  

6.1 Laadunvarmistus 

Urakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloitusta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täy-
dennetään työn kuluessa. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla 
ja näiden alihankkijoilla.  

6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 

Rakennustyö tulee toteuttaa LVR (laatuvastuu) -periaatteella. Urakoitsijan tulee ennen työn aloi-

tusta laatia kohteen projekti- ja työvaihekohtaiset laatu- ja työsuunnitelmat, missä hän esittää 

toimet laatuvaatimukset täyttävän työn tekemiseksi ja menettelyt laadun toteamiseksi. Laatu-

suunnitelmat laaditaan niitä koskevien työselostusten ja yleisten ohjeiden (InfraRYL) mukaisesti. 

Urakoitsijan tulee esittää laatukansioiden sisältörunko. 

Urakoitsijan tulee kustannuksellaan tehdä työselostusten normien ja määräysten edellyttämät 

kokeet ja tarkistusmittaukset ja esittää tulokset rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ko. työtä 

koskevan maksuerän maksamista. 

Urakoitsijan tulee valvoa omaa ja aliurakoitsijoiden työnjohtoa, työsuorituksia, rakenteita ja han-

kintoja, jotta sopimusasiakirjojen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 

Urakoitsijan tulee huolehtia, että: 

 tiedot käytetyistä materiaaleista ja rakenteiden mittaustuloksista dokumentoidaan 

 tulokset dokumentoidaan siten, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä niihin 

johtaneet syyt on jäljitettävissä 

 kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, 

että rakenteilla on ne ominaisuudet, joita niiltä edellytetään ja niille on määritelty 

 jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta laaditaan aina poikkeamaraportti, josta ilme-

nee laatupoikkeaman syy ja tehdyt korjaustoimenpiteet, ja jos poikkeama on sellainen, 

ettei sitä voi enää korjata, urakoitsijan tulee esittää syy miksi asiaa ei ole korjattu. 

Laadunvarmistusdokumentit toimitetaan urakan aikana ilman erillistä pyyntöä urakoitsijan toi-

mesta tilaajan edustajalle. Urakan päätteeksi vaaditut laatudokumentit kootaan urakoitsijan toi-

mesta laatukansioksi. 

6.3 Käytettävät tuotteet 

 

Rakennuttaja 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-merkittyjä, 

tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntä-

lain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja.  
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7. YMPÄRISTÖ 

7.1 Ympäristön suojelu 

 
Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia tällä työmaalla soveltuvia ympäristönsuojelua koskevia lakeja 
ja määräyksiä sekä urakan lupiin ja sopimuksiin liittyviä ehtoja.  

Rakentamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat otetaan huomioon urakoitsijan laatujärjestel-
mässä/laatusuunnitelmassa. 

7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 

 

7.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines 

 

Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa-aines ja louhittava kallio sekä katselmuksessa kaa-

dettavaksi määrätyt puut ja kannot kuuluvat urakoitsijalle, paitsi ne puut jotka sijaitsevat tontin 

kohdalla ja tontin omistaja haluaa puut itselleen. Urakoitsija kuljettaa ylimääräisen maa-ainek-

sen, louheen ja poistettavat puut pois työmaalta kustannuksellaan. Kaatopaikkamaksut jäteveroi-

neen maksaa pääurakoitsija. Vanhan asfaltin poisto, jolloin asfaltinpalat ja kannot erotellaan kai-

vumaista ja kuljetetaan asianmukaiseen kierrätys tai loppusijoituspaikkaan.  

 

7.2.2 Raivaus- ja purkujäte 

 

Rakennusalueen kaiken raivaus- ja purkujätteen poiskuljetus jäteveroineen ja kaatopaikkamak-

suineen sisältyy kokonaisurakkaan. 

 

7.3 Ongelmajäte 

 

Rakennuttajalla ei ole tiedossa, että rakennusalueella on ongelmajätteeksi luokiteltavaa materi-

aalia tai maa-aineksia. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaalia tai pi-

laantuneita maa-aineksia, tulee pääurakoitsijan välittömästi informoida asiasta rakennuttajaa. 

 

 

8. ASIAKIRJAT 

8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 

 

Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön liiteluettelossa. 

 

8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 

 

Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (viittauksissa käytetty 

lyhennettä YSE). 

 

Asiakirjojen pätevyysjärjestys  

Urakkasopimukseen liitetään: 

 

A Kaupalliset asiakirjat 

urakkaneuvottelun/suunnitelmakatselmuksen pöytäkirja 

yleiset sopimusehdot YSE 1998 (ei liitteenä) 

tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 

urakkaohjelma  

turvallisuusasiakirja 

tarjous liitteineen (sisältää yksikköhintaluettelon) 

maksuerätaulukko 

InfraRYL Rakennusosa ja hankenimikkeistö sekä Määrämittausohjeet (ei liitteenä) 
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B Tarjouspyynnön liiteluettelon mukaan 

työselostus 

sopimuspiirustukset 

InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (ei liitteenä) 

Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu “Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla” (ei liit-

teenä).  

Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia. 

Mikäli joku asia on ilmoitettu urakkaan kuuluvaksi yhdessä asiakirjassa esim. urakkaohjelmassa, 

mutta se puuttuu muista asiakirjoista esim. piirustuksista, niin asia kuuluu urakkaan. 

Urakoitsijan tulee tarkastaa saamansa piirustukset ja asiakirjat sekä ilmoittaa niissä mahdollisesti 

havaitsemistaan virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle tarjouspyynnössä ilmoitetulla 

tavalla. 

 

8.3 Asiakirjojen julkisuus 

 

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta kos-

kevia ja kuntalain säännöksiä. 

 

8.4 Rakennuttajan määrälaskenta 

 

Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrätiedot perustuvat liitteinä oleviin suunnitelmiin. 

 

Määräluettelossa ilmenevät yksikkömäärät ovat ohjeellisia, eivätkä sido rakennuttajaa. Tarjouk-

sen tulee kuitenkin sisältää muutkin erittelemättömät työt, jotka tarvitaan valmiin lopputuloksen 

aikaansaamiseksi. 

 

Louhitut kalliomäärät (m2tr ja m3ktr) mitataan urakan aikana. Mikäli urakassa toteu-

tuneet määrät poikkeavat määräluettelossa ilmoitetusta, niin poikkeamat otetaan huo-

mioon hyvitys- (-) tai lisälaskuilla (+), jossa yksikköhintana on urakkatarjouksen mu-

kana annettu yksikköhinta. 

 

Suunnitelmissa esitettyjen kerrosvahvuuksien yms. täyttyminen esitetään loppuselvityskansiossa. 

 

 

9. URAKKA-AIKA 

9.1 Töiden aloitus 

Urakan voi aloittaa, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan ja vaaditut takuut ase-

tettu. 

9.2 Viivästyminen 

 

Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästy-

missakkoa kultakin työpäivältä 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästymissakko 

lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 päivältä.  
 

9.3 Työaikataulu ja välitavoitteet 

 

Urakan tulee olla valmiina tarjouspyyntökirjeen mukaisesti. Ei välitavoitteita. 
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9.4 Työaika 

 

Työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma - pe). Mikäli tästä halutaan 

merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työ-

päiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. 

  

 

10. VASTUUVELVOITTEET 

10.1 Takuuaika 

 

Urakkasuorituksen takuuaika on kaksi vuotta hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien. 

 

10.2 Urakoitsijan vakuudet  

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 

Takuuajan vakuus on 5 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. 

Vakuuksien tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sovittujen valmistumis- ja takuuajan päättymis-

päivien. 

 

10.3 Vakuutukset 

(YSE 38 §) 

10.4 Rakennuttajan vakuudet 

 

Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 

 

10.5 Vastuu kolmannelle osapuolelle 

 

Työmaalla toimivalle urakoitsijalle tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, jonka 

korvausmäärän on oltava riittävä rakennuskohteelle. Urakoitsijan vastuu on YSE 1998:n 31 §:n 

mukainen. 

 

10.6 Urakoitsijatietojen ilmoittaminen 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Seinäjoen kaupungin kaupun-

kiympäristö toimialan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasum-

mat.  

Urakassa on otettu käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva uusi tiedonantovelvolli-

suus 363/2013 ja 364/2013.  

 

11. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 

11.1 Urakkahinnan muodostuminen 

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta.  

11.2 Urakkahinnan maksaminen 
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11.2.1 Maksuerätaulukko 

Tilaaja maksaa urakoitsijalle urakkahinnan hyväksytyn maksuerätaulukon mukaisesti. 

 

11.2.2 Erityiset maksuerät 

 

Työturvallisuusrikkomuksista aiheutuneet kustannukset käsitellään taloudellisessa loppuselvityk-

sessä ja vähennetään tarvittaessa viimeisestä maksuerästä. 

 

 

11.2.3 Ensimmäinen maksuerä 

 

Ensimmäisen maksuerän (ennakko) suuruus on enintään 5 % urakkahinnasta. Tämä maksuerä 

maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen va-

kuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. 

 

11.2.4 Loppuerä 

Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä on mak-

sukelpoinen sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksynyt ja vastaanottanut työn sekä urakoitsijan toi-

mitukseen kuuluvat dokumentit ja taloudellinen loppuselvitys on hyväksytty. 

11.3 Maksuaika ja viivästyskorko 

 

Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle ja valvoja on 

todennut työn tehdyksi. 

  

Viivästyskorko on viivästyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Laskun 

virheellisyydestä tai laskun virheellisestä toimittamisesta aiheutuneesta maksun viivästymisestä 

on vastuussa urakoitsija. 

 

11.4 Hintasidonnaisuus 

 

Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 

 

11.5 Lisä- ja muutostyöt 

 

11.5.1 Lisä- ja muutostöistä maksaminen 

Lisä- ja muutostöistä maksettava korvaus tulee sopia tapauskohtaisesti sopimuksen mukaisilla 

yksikköhinnoilla. Kaikille lisä- ja muutostöille on saatava ennen kyseiseen työhön ryhtymistä kir-

jallinen vahvistus tai rakennuttajan allekirjoittama tilaus. Muutokset voivat olla myös työmääriä 

vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään yksikköhintojen mukaan.  

Muutos- ja lisätöistä suoritettavat maksut maksetaan urakan viimeisen maksuerän yhteydessä, 

ellei muuta sovita. 

Urakkaan kuuluvien töiden mahdollisten keskeytysten takia tai ajalta tilaaja ei maksa urakoitsi-

jalle minkäänlaista korvausta. 

 

11.5.2 Yksikköhinnat 

 

Urakkasopimukseen liitetään yksikköhintaluettelo. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo 

ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. 
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Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarvittavat työt ja materiaalihankinnat, ellei toisin ole 

mainittu. Yksikköhinnat ovat ilman arvonlisäveroa. 

 

 

12. VALVONTA 

12.1 Tilaajan/rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 

 

Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista sekä lisä- ja muutostöistä päättävät Seinä-

joen kaupungin vastuuhenkilöt heille annettujen tilausoikeuksien puitteissa. 

 

Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää rakennuttajan valtuuttamana työmaavalvoja. 

 

12.2 Rakennuttajan valvonta 

 

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 60 – 62 §:n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei 

vähennä urakoitsijan vastuuta. 

 

12.3 Muiden osapuolten laadunvalvonta 

 

Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla ja 

nimetyillä käyttäjän edustajille on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. 

Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennut-

taja. 

 

 

13. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 

13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 

 

Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus tätä työmaata 

vastaavista rakennustöistä. Työnjohtaja tulee hyväksyttää tilaajalla. Pääurakoitsijalla tulee olla 

työmaalla työnjohtajan lisäksi riittävästi muuta ammattitaitoista työnjohtoa. 

Pääurakoitsija vastaa, että viranomaisten vaatimat vastuuhenkilöt ja työturvallisuudesta vastaa-

vat henkilöt nimetään kohteeseen. 

Tarjoajan on esitettävä aikaisempi kokemus ja referenssit vastaavanlaisesta työstä. Koneen kul-

jettajalla tulee olla riittävä kokemus vastaavista töistä. Vähimmäisvaatimus työkokemuksesta ky-

seisistä töistä on 2 kk ja tarjoajalla on oltava vähintään 2 referenssiä vastaavista urakoista. Vas-

taavanlaiseksi työkokemukseksi ja urakaksi lasketaan kalataloudelliset virtavesikunnostukset ja 

luonnonmukaisten pohjapatojen ja kalateiden rakentaminen. 
 

Urakoitsija saa vaihtaa rakennuttajan hyväksymiä urakan vastuuhenkilöitä vain rakennuttajan 

luvalla. Tilalle tulleiden vastuuhenkilöiden tulee olla kokemukseltaan vähintään samaa tasoa kuin 

työhön alun perin hyväksyttyjen vastuuhenkilöiden. 

Pääurakoitsija pitää yllä koko työmaata koskevaa jatkuvaa henkilötiedostoa. 

Liikennejärjestelyistä vastaavalla henkilöllä tulee olla Tieturva 2 suoritettuna töiden alkaessa. Tie-

turva 1 koulutusta vaaditaan kaikilta tiellä työskenteleviltä henkilöiltä. 

Jokaisella työntekijällä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. 
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13.2 Työvoima 

 

13.2.1 Työvoimasuunnitelma 

 

Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus tätä työmaata 

vastaavista rakennustöistä. Työnjohtaja tulee hyväksyttää tilaajalla. Pääurakoitsijalla tulee olla 

työmaalla työnjohtajan lisäksi riittävästi muuta ammattitaitoista työnjohtoa. 

Työnjohdon on kyettävä kommunikoimaan kirjallisesti ja suullisesti suomen kielellä. 

Pääurakoitsija vastaa, että viranomaisten vaatimat vastuuhenkilöt ja työturvallisuudesta vastaa-

vat henkilöt nimetään kohteeseen. 

 

13.2.2 Ulkomainen työvoima 

 

Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaalaisen työvoiman työskentelyyn Suomessa ja lähe-

tettyihin työntekijöihin liittyviä Työsuojeluhallinnon (http://www.tyosuojelu.fi/fi/ulkomaalaiset) 

antamia ohjeita ja mitä laissa on säädetty. 

 

Pääurakoitsijanvelvollisuus on huolehtia, että kaikki ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät to-

distukset ja selvitykset toimitetaan rakennuttajan käyttöön suomenkielelle käännettyinä, viralli-

sen kielenkääntäjän kääntäminä. 

 

13.3 Kirjaukset 

 

Pääurakoitsijan on pidettävä päivittäistä työmaapäiväkirjaa.  

 

Päivittäiseen työmaapäiväkirjaan kirjataan havainnot samentuman leviämisestä. 

 

13.4 Työmaakokoukset 

Työmaakokouksia sovitaan aloituskokouksessa. 

13.5 Yhteiset toimitukset 

 

Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa.  

 

13.6 Viranomaiskatselmukset 

 

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset tulevat 

pidetyiksi.  

 

 

14. VASTAANOTTOMENETTELY 

14.1 Vastaanottotarkastus 

Vastaanottotarkastus pidetään, kun rakennustyö on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaa-

timukset. 

Urakoitsijan on toimitettava urakan toiminta- ja laatusuunnitelmissa ja työmaakokouksissa sovi-

tut dokumentit rakennuttajalle 7 vuorokautta ennen vastaanottotarkastusta. 
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15. ERIMIELISYYDET 

15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 

 

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. 

Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään paikallisen käräjäoikeuden ratkaista-

vaksi. 

 

 

16. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 

16.1 Tarjouksen hylkääminen 

 

Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja ja 

on puutteellinen.  

 

Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt, urakkatarjous-

pyynnön mukaisen vertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen tekijä. 

 

Tilaaja voi hylätä kaikki saadut tarjoukset, jos kohteelle varattu määräraha ei riitä. 

 

 

17. TARJOUS 

17.1 Tarjouksen muoto 

Tarjous annetaan kokonaishintaisena, sekä liitteenä olevan yksikköhintaluettelon muodossa ja 

esitetyllä tavalla eriteltynä täydellisenä. 

Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset. 

 

17.2 Tarjouksen voimassaoloaika 

 

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt 

sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kuusi viikkoa tarjouspyyntökirjeessä määrä-

tystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. 

 

17.3 Tarjouksen tekeminen 

 

Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökir-

jeessä ilmoitettuna ajankohtana. 

 

17.4 Lisätiedot 

 

Urakkapyyntöasiakirjoissa mahdollisesti esiintyvistä ristiriitaisuuksista ja puutteista tulee välittö-

mästi ilmoittaa yhteys tilaajaan, viimeistään yhtä viikkoa ennen tarjouksen jättöpäivää. Mahdol-

lista korjausilmoitusta on seurattava HILMA:sta. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sito-

viksi. 

 

 

Tiina Penttilä 

projekti-insinööri 

Kaupunkiympäristön toimiala, Yhdyskuntatekniikka 


