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Kaupunkiympäristön toimiala 

 

 

Pajuluoma 2021 

 Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyytää tarjoustanne Pajuluoma 2021 
yhdyskuntatekniikan rakentamiseen liittyvistä louhinta- ja konetöistä kuljetuksineen. 

Kohde 

Rakennuskohde sijaitsee Seinäjoen kaupungin Pajuluoman kaupunginosassa. 
 

Urakoitsijan tulee tutustua rakennuskohteisiin maastossa ennen tarjouksen jättämistä. 

Tarjouspyyntöasiakirjoissa mahdollisesti esiintyvistä ristiriitaisuuksista ja puutteista tulee 
välittömästi ilmoittaa yhteys tilaajaan, viimeistään yhtä viikkoa ennen tarjouksen jättöpäivää. 
Mahdollista korjausilmoitusta on seurattava HILMA:sta. 

Urakkamuoto 

Konetyöurakka on yksikköhintaurakka (louhinta- ja konetyöt kuljetuksineen). 

Työturvallisuus 

Työssä on noudatettava rakennustyön turvallisuudesta annettua valtioneuvoston päätöstä. 
Tarjouspyynnön liitteenä on turvallisuusasiakirja. 

Maaperätiedot 

Alueelle tehdyt kairaukset näkyvät alkuperäisissä katusuunnitelmissa. 
  

Urakan laajuus 

Katuleikkaustyöt, rakennekerrosten levitys ja muotoilu: 

Kustaanpojankatu 

- pituus 205 m, leveys 5,5 m  

 

Siimoninpojankatu 

- pituus 163 m, leveys 5,5 m 

 

Knuutinpojankatu 

- pituus 150 m, leveys 5,5 m 

 

Puistoraitit 

- pituus noin 1020 m, leveys 3,0 m 

 

Putkitus- ja louhintatyöt: 

Kustaanpojankatu 

- 3 putken kaivanto (jvv + vj+ svv) + tonttiliittymät  n.  185 jm + 30 jm 
- 1 putken kaivanto (sv)    n.  70 jm 

 

Simoninpojankatu 

 
- 3 putken kaivanto (jvv + vj+ svv) + tonttiliittymät  n. 140 jm + 30 jm 
- 1 putken kaivanto (sv)    n. 50 jm 
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Knuutinpojankatu 

 
- 3 putken kaivanto (jvv + vj+ svv) + tonttiliittymät  n. 110 jm + 30 jm 

1 putken kaivanto (sv / jvv)   n. 70 jm 
 

 

JVV ja VJ runkolinja 

 
- 2 putken kaivanto (jvv + vj)  n. 100 jm 

 
 

Kaapelointityöt  

 
- valaisinpylväiden jalustat  n.  32 kpl  
- kaapelit, kaapeliputkitukset/ -kaivot  
- jakokeskukset  

 

Kaukolämpötyöt 

 
- kaukolämpökanaali  n. 485 jm 

 
 

Urakkaan kuulumattomat työt 

 

 Rakennuttajan toimesta suoritetaan kaapelointiin, kaukolämpöön ja katuvalaistukseen liittyvät 

työt sekä asfaltointi. 

Urakkaan sisältyvät työt 

 

Maan kaivu suoritetaan normaaliosuudella katualueella tasoon tsv n. -1,00 – 1,30 m. Alueella, 
jossa kallio esiintyy lähellä katuleikkaustasoa, suoritetaan kaivu kovaan pohjaan saakka 
enintään tasolle tsv – 1,60. Turve ja eloperäiset maalajit poistetaan kuitenkin kovaan pohjaan 
saakka. Maiden lastauksessa yli 10 cm suuruiset kannot ravistellaan maista ja eritellään eri 
kuormaan. 

Kaivannon luiskakaltevuus tulee määrittää vallitsevien olosuhteiden ja kaivusyvyyden 
mukaiseen kaltevuuteen. Teoreettisena luiskana on laskennassa käytetty kaltevuutta 1:1 

Sivuojat ja luiskatäytöt rakennetaan suunnitelmien mukaiseen tasoon ja luiskakaltevuuteen. 
Sivuojapainanteen pohja muotoillaan siten, että sadevesikaivo sijoittuu aina painanteen 
alimpaan kohtaan. 

Rakennekerrosten muotoilu tulee suorittaa puskukoneella tai tela-alustaisella kaivukoneella. 
Suodatinkangasta käytetään tarvittaessa maanleikkauspohjassa. 

 
Kallio louhitaan tarvittaessa vesipesien poistamiseksi ns. louhossalaojana. 
 

 Urakoitsijan tulee suorittaa louhinta- ja konetyöt siten, että rakennettavia katualueita voidaan 
käyttää samanaikaisesti työmaateinä. Tarvittaessa rakennetaan työmaatiet leikkausalueen 
viereen. 

Putkitustyöt 

Kanaalin kaivun juoksumetrihintaan sisältyy kaivu luonnollisen maanpinnan tai kadunpinnan 
tasosta sekä maan kuormaus ajoneuvoon tai läjitys kaivannon viereen. Kanaalin louhintatyöt, 
louheen/maan kuormaus ajoneuvoon tai läjitys kaivannon viereen sekä louheen tasaus 
katupenkereeksi. 
 
Kaivumaat on sijoitettava siten, etteivät ne aiheuta kaivannon seinämän sortumista eivätkä 
putoa kaivantoon tai vaaranna työturvallisuutta. 
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Kaapelointi- ja kaukolämpötyöt 

 

Lähistöllä, jo rakennetulla katualueella on sähkö- ja teleyhtiön kaivoja/kaapeleita joita tulee 

varoa. 

Kaapelit asennetaan katuleikkaustasoon. Kaapeleiden asennussyvyyden tulee olla vähintään 

0,7 m. Putkien ja kaapeleiden peitto suodatinhiekalla siten, että hiekka peittää putket 200 mm. 

Kaapelikaivantoa ei saa peittää masuunihiekalla/-murskeella.  

Kaapelikaivannon lopputäyttö suoritetaan rakennekerrosten teon yhteydessä, eikä näin ollen 

suoriteta erillistä korvausta, lukuun ottamatta kerroksiin kaivettua kaivantoa. 

Mikäli katukerrokset joudutaan tekemään ennen kaapelointia, kaivetaan kaapelien vaatima 

tila valmiiseen rakennekerrokseen.  

 Rakentamisen yhteydessä tehtävät vähäiset lisäkaivut (n. 100…200 mm), lasketaan ne 

katuleikkausmassoihin, kuten myös salaojakaivojen sekä kiintopisteiden vaatimat lisäkaivut.  

 Kaukolämpökanaalin kaivu katualueen ulkopuolella tehdään luonnollisen maanpinnan 
tasosta. Kaukolämpöputkien sivulla on oltava tilaa 200 mm molemmin puolin ja päällä 
peittosyvyyttä vähintään 550 mm myös työmaa-aikana, kun alueella kuljetaan työkoneilla. 
Kaukolämmön vaatima tila on 600 mm ja kaukolämmön + kaapeleiden vaatima tila on 1900 
mm. Kaapeli-/kaukolämpökaivanto peitetään, kun kaapelit on asennettu ja 
kaukolämpöputkien lämmitysosuus on valmistunut ja putket on hitsattu. Kaapeli-
/kaukolämpökaivantoa ei saa peittää louheella.  

 

 Valaisinpylväiden jalusta asennetaan pystysuoraan suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen 

paikkaan. Jalustojen yläosat jätetään 50…150 mm ympäröivän valmiin lopullisen pinnan 

yläpuolelle riippuen jalustatyypistä.  

Konetyöt 

 Kanaalin kaivu turvalliseen luiskakaltevuuteen ja kuormaus ajoneuvoon tai kanaalin 

viereen   

 Kaivannon asennusalustan n. 150-160 mm teko pohjalle tehdään konetyönä. 

 Kaivannon alkutäyttö ulotetaan n. 300 mm yli putken laen konetyönä. 

  Kaukolämpö/kaapelikaivannon alkutäyttö n. 200 mm yli putken laen konetyönä. 

 Kaivannon lopputäyttö tehdään kadun rakennekerrosten alapinnan tasoon, olemassa 
olevan maanpinnan tasoon muotoiltuna tai suunnitelmissa osoitettuun korkeuteen. 
Ojapainanteen kohdassa painanteen pohjan tasoon muotoiltuna ja niin, että viimeinen 0.5 
m on maamassoilla täytetty. Täytöissä tulee huomioida painumavara. 

 Kaukolämmön/kaapelikaivannon arinan teko konetyönä, materiaalina käytetään sepeliä 
8…16 mm. Pohjan tulee olla tiivis ja tasainen.  

 Sivuojan kaivu ja luiskien muotoilu. 

 Katuvalo-, sähkö- ja telekaapelien kanaalin sekä kaivojen, valaisinpylväiden ja 
jakokeskusten kaivu-, louhinta- ja täyttötyöt. 

 Kaivutöiden yhteydessä esiin tulevat ≤ 2 m3 kivet lasketaan kuuluviksi maamassoihin. 

 Salaojien kaivu- ja täyttötyöt. 

 Yhdistelmäputkilla täyttö tehdään salaojahiekalla tai vettä läpäisevällä materiaalilla. 

 Liikennemerkkien betonisten jalustojen asentaminen 

 Uusien rakenteiden tulee olla liitetty saumattomasti ja viimeistellysti rakennettuun 
ympäristöön.  

 Roudan rikkominen iskuvasaraa tai routapiikkiä hyväksi käyttäen. 
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Asennusalusta ja alkutäyttötyöt sekä YP -putkien täyttötyöt tehdään rakennuttajan kanaalin 
viereen toimittamasta materiaalista. 
 
Kaivannon lopputäyttö tehdään joko kaivuvaiheessa kanaalin viereen varastoidulla tai 
rakennuttajan kaivannon viereen toimittamalla materiaalilla kerroksittain muotoiltuna. 

 

Kaivot 

 Kaivoina käytetään  400/315 muovikaivoja. 
 

Kaivumaiden kuljetus 

 Urakkaan sisältyy ylijäävien leikkausmassojen kuljettaminen rakennuttajan osoittamiin 

paikkoihin tai käytössä olevalle maanläjitysalueelle.  Yksikköhintoihin ei sisälly maa-aineksen 

vastaanottoa. 

 Jätteitä kuljetettaessa tulee työssä käytettävän kaluston olla hyväksytty ja merkitty 

jäterekisteriin. 

 Seinäjoen kaupunki (Y-tunnus on 1928736-3) on rakennuspalveluja tuottava ja myyvä toimija, 

joten kaupunki kuuluu käänteisen arvonlisäveron piiriin. Urakoitsija lähettää tilaajalle 

konetöiden ja sisäisten kuljetusten/siirtojen osalta arvonlisäverottoman laskun ja 

tilaaja hoitaa laskun osalta arvonlisäveron tilityksen. Työmaan ulkopuolelle tehtävien 

kuljetusten osalta urakoitsija lähettää tilaajalle arvonlisäverollisen laskun. 

Louhintatyöt 

 Louhinnalla tarkoitetaan räjäyttämällä tapahtuvaa kallion irrotusta ja tarvittaessa rikotus ja 
”kynsien” poisto iskuvasaralla. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan räjäytettävän kentän 
peittämisestä kumimattoja tai huopia apuna käyttäen. Maalla peittäminen ei ole sallittua.  

 
 Louhinnoissa on huomioitava määräysten (VNA 644/2011) edellyttämät räjäytys- ja 

turvallisuussuunnitelmat. Räjäytyssuunnitelmassa tulee huomioida leikkauspintojen 
tarkkuusvaatimus ja vaadittu louhekoko. Tässä työssä käytettävän louheen maksimi 
lohkarekoko on 600 mm. 

 
 Kallio louhitaan vähintään 150 mm asennettavan putken alareunaa syvemmälle ja niin 

leveälti, että putkien ja kaivannon seinämän väliin jää tilaa vähintään 400 mm. Putken päästä 
louhinta suoritetaan vähintään kahden metrin etäisyydelle. Tasauskerros 150 mm tehdään 
hienolla murskeella huolellisesti tiivistäen. Tasauskerrosta käytetään myös kivisessä 
maaperässä. 

 
 Louhittavilta osuuksilta paljastetaan kalliota 1,0 m teoreettista louhintaleveyttä laajemmalta.  

Louhinnasta saatava louhe käytetään kanaalien lopputäyttöihin sekä tarvittaessa katualueiden 
rakennekerroksiin.  

  
 Tarvittavat kiinteistöjen louhinta- ja rakennustöiden katselmukset on pidettävä ennen töiden 

aloittamista. 
  

Louhittavat kalliopinnat puhdistetaan työn edellyttämällä tarkkuudella kauttaaltaan kaivutöiden 
yhteydessä. Kallioleikkauksessa ei saa esiintyä ryöstöä. Louherakenteessa irtilouhinta 
suoritetaan tasoon tasausviiva -1,0 m ja kaivutyöt tasolle tasausviiva -0,30 m ylimääräiset 
louheet käytetään kadun rakennekerroksiin louhepenkereeksi. Louhittu kalliopinta tulee kiilata 
siten, että rakennekerrosten rakentaminen on mahdollista. Rakennusalueella halkaisijaltaan 
>1 m kivet rikotaan. 
 
Putkistojen rakentamisesta jääneet maat kuuluvat katuleikkausmassoihin (katupohjan 
leikkaus). 
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 Sähkö- ja puhelinverkostojen vaatimat louhintatyöt: 

 

 Louhittavat katuvalopylväskuopat ovat kooltaan pohjasta n. 1,0 x 1,0 m ulottuen n. 1,8 m 

syvyyteen maan-/valmiista pinnasta.  

 Jakokaappien perustusten vaatimat louhinnat ovat kooltaan n. 1,5 x 1,0 m ulottuen 1,0 m   

syvyydelle maan-/valmiista pinnasta. 

 

Tarjouksessa huomioitavia tekijöitä 

Rakennuttaja huolehtii kohteen liikennejärjestelyistä sekä kunnossapidosta kuitenkin siten, että 

kaivutöiden ajan työkohteen kunnossapidosta konetöiden osalta vastaa urakoitsija (sis. 

yksikköhintoihin). 

 

Rakennuttaja huolehtii   

 asennusalustan, tasauskerroksen sekä eri täyttöjen tekemisestä 

 hulevesiputkien, salaojaputkien sekä kaivojen asentamisesta 

 suodatinkankaan asentamisesta päällysrakenteen alapinnan (masuunihiekka/murske) ja 

pohjapinnan väliin.  

lukuun ottamatta em. töihin sisältyviä konetöitä. 

 

Urakoitsija vastaa  

 

 kaikista rakennuttajalle tai kolmansille henkilöille aiheuttamistaan vahingoista. 

 kustannuksellaan roudan  50 cm rikkomisesta. Mikäli roudan syvyys > 50 cm, maksetaan 

sen rikkomisesta yksikköhinnan mukainen korvaus. Mikäli kaapeli sijaitsee 

routaantuneessa maassa, irrotus sulattamalla ei kuulu urakkaan. 

 

 Kaluston tulee olla tarjouspyynnön mukaisiin tehtäviin yleisesti käytettyä siten, että ne 

täyttävät kaikki vaatimukset soveltuvuuden, tehon ja työturvallisuuden osalta. Tarvittaessa 

tarjoajan tulee esittää selvitys tai perusteet kaluston soveltavuudelle.  

 Kaivukoneessa tulee olla lisävarusteena kauhanpyörittäjä.  

 Kaluston tulee täyttää Stage 2- luokituksen vaatimukset.  

 Urakoitsijan on varauduttava käyttämään pienempää kaivukonetta putkistojen 

rakentamisessa. 

 

 

 Työt suoritetaan samanaikaisesti rakennuttajan muiden töiden kanssa ja niiden edistymisen 

mukaisesti. 

 Kaupunki käyttää mahdollisesti yhtä omaa kuorma-autoa kaivettavien maa-ainesten 

kuljettamiseen.  

Urakoitsijalla on oikeus käyttää ainoastaan merkittyä työaluetta, eikä työalueen rajaa ole lupa 

ylittää ilman rakennuttajalta saatua lupaa. 

 

Kaupunki ei maksa töiden keskeytysajalta minkäänlaista korvausta eikä järjestä keskeytysten 

ajaksi urakoitsijalle muuta työtä. 

Ilmoitettavat massamäärät eivät ole rakennuttajaa sitovia, vaan ne ovat vertailuhintaa 

laskettaessa suuruusluokkaa ilmaisevia. 

Tekniset vaatimukset 

Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty 

Rakennustieto Oy:n julkaisuissa InfraRYL 2017 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, 

Osa 1, Väylät ja alueet sekä InfraRYL 2017Osa 2, Järjestelmät ja täydentävät osat. 
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Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa Infra 

2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje.  

Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkaisuissa 

esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat 

pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL 2017:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia.  

Tässä rakennushankkeessa noudatetaan InraRYL:ssa taajama-alueista annettuja 

toleransseja, teknisiä vaatimuksia ja ohjeita, jollei ao. asiakohdassa tässä työselostuksessa 

muuta sanota. 

 

Tarjous ja urakoitsijan valinta 

 Tarjous on annettava oheisella tarjouskaavakkeella ja yksikköhinnat tulee antaa verottomina   
(alv = 0 %).  
 

Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt, 
urakkatarjouspyynnön mukaisen vertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen tekijä. 
  

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

ja on puutteellinen.  

 Tilaaja ei maksa tarjouksen tekemisestä, eikä korvausta tarjouksen tekemisestä 

aiheutuneista kuluista. 

Seinäjoen kaupunki pidättää itsellään oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun sekä 

kaikkien tarjousten hylkäämiseen mm. silloin, jos kohteelle varattu määräraha ei riitä. 

 

Urakka-aika ja urakoitsijan velvollisuudet 

 Mikäli työt eivät valmistu määräaikaan mennessä, pidättää rakennuttaja viivästymissakkoa 

kultakin työpäivältä 0,05 %:n arvonverottomasta urakkasummasta, kuitenkin enintään 50 

työpäivältä. 

 Urakoitsijan on tarjouksessaan esitettävä varatyökone, ettei työhön tule  konerikosta 

aiheutuvia keskeytyksiä, joiden kesto on yli neljä (4) työtuntia. 

 Urakoitsijan tulee asettaa yleisten työnaikainen vakuus kymmenen (10) % urakan 

vertailuhinnasta ja vakuuden tulee olla voimassa yhden (1) kuukauden yli urakan 

valmistumisajan. 

 Urakkasumma maksetaan urakoitsijalle tehdyn työn mukaan sopimuksesta ilmenevin 

yksikköhinnoin. Ensimmäinen maksuerä maksetaan sen jälkeen, kun rakennusaikainen 

vakuus on hyväksytty. 

 Rakennuttaja pidättää viimeistä maksuerää varten kymmenen (10) % urakan vertailuhinnasta 

siihen saakka, kunnes työ on vastaanotettu ja vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty.

  

Työnantajavelvoitteiden täyttäminen  

Kelpoisuuden toteamiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa Vastuu Group mukaiset (ent. 

Tilaajavastuu) selvitykset/todistukset tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystiedot. 

Esitetyt tiedot ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia urakkasopimusta 

tehtäessä (sama koskee aliurakoitsijoiden tietoja).  

Tilaaja voi hylätä tarjouksen, mikäli em. selvityksiä ja todistuksia ei ole liitetty tarjoukseen. 
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Henkilötunnisteet ja työntekijöiden perehdyttäminen 

 Rakennuttaja edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä 
työmaalla. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että rakennustyömaalla työskentelevillä 
urakoitsijan kaikilla omilla työntekijöillä ja aliurakoitsijoidensa työntekijöillä on työmaalla 
liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, 
onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja, 
sekä mainittava henkilön nimi, veronumero ja, mikäli kyse ei ole itsenäisestä työnsuorittajasta, 
työnantajan nimi.  

 
Jokaisella työntekijällä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti sekä suoritettuna 
vähintään Tieturva 1 –kurssi. 

  

Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 

Työssä noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.  

 

Urakoitsijatietojen ilmoittaminen 

Urakassa käytetään työntekijöitä ja rakennusurakoita koskevaa uutta tiedonantovelvollisuutta 

(363/2013 ja 364/2013) Sen vuoksi rakentamiseen liittyvää tietojen antamista Verohallinnolle 

on lisätty. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa 

Tiina Penttilä, projekti-insinööri puh. 050 5609552  

Petri Juppo, suunnittelumestari puh. 040 7748365 

Jyri Jouppila, maanrakennusmestari puh. 040 5910952   

 

Tarjouksen jättäminen 

Tarjous on jätettävä liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella suljetussa kirjekuoressa. Kuoren 

päällä on oltava merkintä: " Pajuluoma 2021, Urakkatarjous”. 

Seinäjoen kaupunki 

Kaupunkiympäristön toimiala  

PL 215 

60101 SEINÄJOKI 

 

Tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi. Merkintänä on 

oltava " Pajuluoma 2021, Urakkatarjous”. 

Tarjous on toimitettava 14.12.2020 klo 12.00 mennessä. 

Urakka-aika 

Valitun urakoitsijan ja rakennuttajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta 
molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen. Urakan voi aloittaa, kun tilaaja on antanut 
aloittamiseen kirjallisen luvan ja vaaditut takuut asetettu.  Arvioitu alkamisaika on viikolla 02-
03/2021. Urakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis 30.6.2021. 
 

Seinäjoen kaupunki pidättää itsellään oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun sekä 

kaikkien tarjousten hylkäämiseen. 

Seinäjoen kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala 
 

 
Projekti-insinööri 
Tiina Penttilä 

mailto:kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi
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Liitteet  
1. Tarjouskaavake 26.11.2020 
2. Turvallisuusasiakirja  
3. Knuutinpojankatu 2900-K 
4. Knuutinpojankatu 2900-V 
5. Kustaanpojankatu 2902-K 
6. Kustaanpojankatu 2902-V 
7. Puistoraitti 1 2909-K 
8. Puistoraitti 4 2911-K 
9.  Siimoninpojankatu 2901-K 
10.  Siimoninpojankatu 2901-V 
11.  Pajuluoma JVV ja VJ runkolinja 2921-V 
12. Työaluekartta  

 


