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1. TIETOJA HANKKEESTA 

1.1 Tilaaja 

Hattulan kunta 

Tekninen toimiala 

Pappilanniementie 9 

13880 Hattula 

puh. 050 509 0347 

toimisto.tekninen@hattula.fi   

1.2 Tilaajan edustaja 

Tilaajan edustaja nimetään myöhemmin. 

1.3 Urakan kohde 

Urakan kohteena on Hattulan kunnan katujen, kevyen liikenteen väylien ja 

kiinteistöjen piha-alueiden talvityöt. Talvitöihin kuuluvat lumen ja sohjon auraus, 

lumen kuormaus ja kuljetus sekä lähisiirto, liukkauden torjunta hiekoittamalla, 

aurausviitoitus, polanteen poisto. Lisäksi urakotisija vastaa talviajan päivystyksestä 

sekä kelitarkkailusta. 

2. URAKKAMUOTO  

2.1 Yksikköhintaurakka 

Maksuperusteena on urakkasopimuksessa sovittujen yksikkö- ja kokonaishintojen ja 

toteutuneiden työyksiköiden perusteella määräytyvä urakkahinta.  

Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä. Yksikkö- ja kokonaishintoihin on 

sisällytettävä kaikki urakoitsijan työnjohtokulut sekä kaikki ilta-, yö- ja 
viikonlopputöistä sekä päivystyspalvelusta johtuvat korotukset. 

2.1 Urakkasuhteet 

Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla. 

Urakkaan voi tehdä tarjouksen myös työyhteenliittymänä. Työyhteenliittymä tulee 

olla perustettuna ennen tarjouksen jättämistä. 

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 

3.1 Urakkaan kuuluvat työt 

Urakka käsittää aluekarttoihin merkittyjen ajoratojen, kevyen liikenteen väylien, 
kiinteistöjen pihojen ja pysäköintialueiden, linja-autopysäkkien sadekatosten, 

pysäköintialueiden sekä puistokäytävien ja urheilualueiden talvihoitotehtävät: auraus, 

hiekoitus ja sohjonpoisto. Muina talvitöinä on polanteenpoisto, lumen lähisiirto sekä 

lumenkuormaus ja -kuljetus. 

Lisäksi talvitöihin luetaan ja urakkaan kuuluu myös aurausviitoituksen tekeminen 

ennen kauden alkua sekä purkaminen kauden päätyttyä. Aurausviitoitus on tehtävä 

siten, että vahingot muille rakenteille vältetään. Puutteellisen viitoituksen takia 

aiheutuneet vahingot urakoitsijan on korjattava kustannuksellaan. 

Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan erikseen sovittavalla tavalla 

urakka-alueella myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä.  
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Edellä lueteltujen talvihoitoon liittyvien tehtävien suorittaminen edellyttää järjestel-

mää, jonka avulla tilaaja saa tarvittaessa kaikkina vuorokauden aikoina yhteyden 

urakoitsijan nimettyyn edustajaan. Järjestelmä on oltava voimassa 15.10. – 15.4. 

välisenä aikana. Järjestelmän voimassaoloaika sovitaan kunakin optiovuonna 

kalenterin mukaiseksi. 

Kaikki yllämainituista järjestelmistä koituvat kustannukset on sisällytettävä 

yksikköhintoihin. 
Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakka-alueella 

havaitsemansa katu-, puisto- ja pihavauriot sekä liikennettä vaarantavat tai haittaavat 

puutteet. 

Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen, 

käytön tms. urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai 

korjaustoimenpiteisiin, ja ilmoitettava asiasta ensi tilassa tilaajan edustajalle. 

3.1.1 Yksikköhinnoilla suoritettavat työt 

Auraus- ja sohjonpoistotyön suoritus katualueilla:  
- I-luokan kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä lumiraja on keskimäärin 3cm 

kuivaa pakkaslunta 

- II- ja III-luokan kaduilla lumiraja on keskimäärin 5cm kuivaa pakkaslunta 

- sunnuntaisin ja pyhäpäivinä I-luokan kaduilla lumiraja on keskimäärin 5cm 

kuivaa pakkaslunta ja II- ja III-luokan kaduilla keskimäärin 7cm kuivaa 

pakkaslunta 

- sohjonpoiston lähtöraja on kevyen liikenteen väylillä 2cm, 

kunnossapitoluokassa I 3cm ja kunnossapitoluokissa II ja III 5cm 

- urakoitsija tarkkailee keliä ja käynnistää toimenpiteet lähtörajojen täyttyessä 

- tilaaja määrittelee tarvittaessa väylien tärkeysjärjestyksen, tärkeimmät väylät 
on ajettava ensin 

- tavoitetyöaika I-luokan ajoradoilla ja kevyen liikenteen väylillä 4h, luokissa II ja 

III 8h 

 

Auraus- ja sohjonpoistotyön suoritus kiinteistöjen pihoissa:  

- lumiraja on keskimäärin 5 cm pakkaslunta 

- sohjonpoiston lähtöraja on 4cm 

- urakoitsijalla on oma lähtövelvollisuus lähtörajan täytyttyä 

- työt suoritettava arkisin klo 07:00 mennessä 

- viikonloppuisin ja pyhinä työt on suoritettava, kun lumiraja ylittyy. 
 

Liukkaudentorjuntatyön suoritus: 

- urakoitsija tarkkailee keliä ja käynnistää toimenpiteet, kun on ennustettavissa 

liukkautta tai on tapahtunut liukkauden merkittävä muutos 

- liukkaudentorjunta on suoritettava sirottelevalla hiekoituslaitteella 

- suolan käyttö liukkauden torjuntaan on lähtökohtaisesti kielletty 

- tilaaja määrittää erikseen kohteet, joissa suolahiekan käyttö on sallittu 

- hiekoitussepelin raekoko on 3…6 mm, tilaaja toimittaa materiaalin, paitsi 

suolahiekan 

- liukkaudentorjunnan tarve ja laajuus arvioidaan tapauskohtaisesti 
olosuhteiden mukaan 

- tavoitetyöaika sama, kuin aurauksessa ja sohjonpoistossa 
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Polanteenpoistotyön suoritus: 

- I- ja II-luokan kaduilla sekä kevyen liikenteen väylillä työhön lähdettävä, kun 

polanteen syvyys on keskimäärin 3 cm  

- III-luokan kaduilla työhön lähdettävä, kun polanteen syvyys on keskimäärin 5 

cm 

- urakoitsijalla on oma lähtövelvollisuus  

- polanteenpoiston tarve ja laajuus arvioidaan tapauskohtaisesti olosuhteiden 
mukaan 

 

Lumen kuormauksen ja kuljetuksen suoritus: 

- kuormaus on tehtävä lumilingolla  

- kuormakoon on oltava vähintään 20 m3 

- työhön sisältyy risteysalueiden vallien poistaminen, kun vallin korkeus ylittää 

50cm 

- tilaaja määrittää muuten lumenajotarpeen valvontakierrosten tai 

urakoitsijalta saatujen havaintojen perusteella 

- lumen vastaanottopaikka on Kettumäentien ja Tasalantien risteyksessä 
- tähän urakkaan kuuluvien lumien vastaanotosta ei peritä maksua 

- vastaanottopaikalle ajetusta lumikuormasta maksetaan kuormahinta 

 

Urakkaan sisältyy myös muita tuntiveloitettavia töitä, joita urakoitsija suorittaa 

omatoimisesti tai tilaajan työmääräyksen perusteella sovittujen tuntihintojen 

mukaisesti. Tässä tarkoitettavia muita suoritettavia töitä voivat olla mm. ns. 

vesipäästöjen tekeminen sulamisvesien aikaan. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle 

tehtävä työ ennen työhön ryhtymistä. 

3.1.2 Kokonaishinnoilla suoritettavat työt 

Aurausviitoitustyön suoritus: 

- viitat asennetaan n. 25 cm:n päähän kadun reunasta 

- työhön sisältyy viitoituksen hankinta ja asentaminen kaikille tarjouspyynnön 

kohteena oleville katualueille 

- työ sisältää mahdollisesti tarvittavat täydennykset kadonneiden viittojen 

osalta aurauskauden alkaessa 

- työhön sisältyy korokkeiden ja reunakivien viitoitus 

- urakoitsija huolehtii lisäksi aurausalueilla tai sen välittömässä läheisyydessä 

olevien herkästi vaurioituvien kohteiden erityisviitoituksesta, kuten esim. 
sähkö- ja puhelinkaappien, palopostien ja vesihuoltolaitteiden merkinnästä ja 

merkintämateriaalin hankinnasta 

- aurausviitoitus oltava asennettuna 15.11. mennessä 

- viitoitus oltava purettuna 15.5. mennessä 

3.2 Toimintatapa urakka-alueella 

3.2.1 itsenäinen toiminta urakassa 

- Tämän urakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan ominaisuudessa vastuussa 

urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta.  

- Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että tässä urakkaohjel-

massa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia 

kustannuksia aiheuttamatta. 

- Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa 

urakkaan kuuluvat talvihoitotehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua 
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tämän urakkaohjelman, tehtävien kuvaukset-asiakirjan sekä AYSE:n 

(Alueurakointi, Yleinen tehtäväluettelo 2003) tehtäväkorttien mukaisesti. 

3.2.2 Työhön määrääminen 

Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti, omaan harkintaansa ja 

annettuihin ohjeisiin perustuen, on tilaajan edustajalla harkintansa mukaan oikeus 

määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa 

tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin kahden tunnin kuluessa 

määräyksestä, ellei muuta sovita. 

3.3 Kaluston vaatimukset 

- urakka-alueiden talvihoitotyöt edellytetään tehtävän siihen soveltuvalla 

kalustolla 

- tässä urakassa käytettävän kaluston tulee olla vuosimallia 2005 tai uudempi 

- tiehöylillä ei ole ikävaatimusta, mutta niiden on täytettävä yleiset vaatimukset 

turvallisuudesta 

- koneita koskevat tiedot tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella 
- tarjoajalla tulee olla riittävä kalustoreservi tai muu järjestelmä, jolla voidaan 

taata urakka-alueiden vaatimusten mukainen hoitaminen 

- tarjoajan on toimitettava koko käytettävissä olevan kaluston listaus 

tarjouksen liitteenä 

3.3.1 Vaatimukset kunnossapitoluokkaan I 

Kunnossapitoluokassa I vaadittavat toimenpiteet ajoradoilla tulee suorittaa katujen 

talvikunnossapitoon soveltuvalla kuorma-autokalustolla. Kuorma-autossa tulee olla 

etuauran lisäksi alusterä polanteen syntymisen vähentämiseksi.  Lisäksi kuorma-auto 
tulee varustaa sirottelevalla hiekoitinlaitteella.  

3.4 Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti   

Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen tai poiketessa tehtävän 

suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaaja antaa urakoitsijalle kirjallisen 

huomautuksen tai sakon seuraavasti: 

3.4.1 puutteellinen työsuoritus 

- ensimmäinen kerta, huomautus 

- toinen kerta, 500€ 

- seuraavat kerrat, 750€ 

3.4.2 dokumentoinnin laiminlyönti 

- ensimmäinen kerta, huomautus 

- toinen kerta, 500€ 
- seuraavat kerrat, 750€ 

3.4.3 tehtävän laiminlyönti, ei aiheuta vaaraa 

- ensimmäinen kerta, huomautus 

- toinen kerta, 1000€ 

- seuraavat kerrat, 2000€ 

3.4.4 tehtävän laiminlyönti, vaaraa aiheuttava 

- ensimmäinen kerta, 2000€ 
- toinen kerta, 4000€ 

- seuraavat kerrat, 5000€ + urakoitsijan edustajan vaihto 
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Tehtävien tai työsuoritusten toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä 

olevan mukaisesti huomautettu ja sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste. 

3.5 Sivuvelvollisuudet 

3.5.1 Alueurakan johtovelvollisuudet 

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana 

päätoteuttajana. 

3.5.2 Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset 

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa sitoumus tilaajavastuulain mukaisista 

selvityksistä tai todistuksista: 

 selvitys siitä, että urakoitsija on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen 

ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 
mukaiseen arvonlisäverollisten rekisteriin 

 kaupparekisteriote 

 todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että 

verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 

 todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja 

eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä 

eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty 

 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 

työehdoista 

 todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta 

 selvitys työntekijöiden työterveyshuollon järjestämisestä toimittamisesta 

ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. 

Mikäli tarjoaja on liittynyt VastuuGroup.fi –palvelun Luotettava Kumppani–ohjelmaan 
tai vastaavaan, tulee tarjoajan liittää tarjoukseensa Luotettava Kumppani –raportti ja 

sijoitusmaansa lainsäädännön mukainen rekisteriote rekisteröitymisestä ammatti- ja 

elinkeinorekisteriin (Suomessa kaupparekisteriote). Selvitykset eivät saa olla kolmea 

kuukautta vanhempia. Tarjouksen antajan on toimitettava tilaajalle tilaajavastuulain 

mukaiset selvitykset/todistukset, ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. 

 

Urakoitsijan tulee esittää selvitys tilaajalle suunnitelluista/tiedossa olevista 

keskeisistä alihankkijoista. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle hankintaketjun 

alihankkijoiden vastaavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ennen 

urakkasopimuksen allekirjoittamista. Määräys tästä on sisällytettävä alihankintoja 
koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, joka ei ole 

ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista toimittanut vaadittuja selvityksiä. 

 

Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, selvitykset on annettava yhteenliittymän 

kaikkien osapuolten osalta. Lisäksi on annettava selvitys, josta tulee ilmetä mm. 

vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken. Työyhteenliittymä on 

yhteisvastuullisesti vastuussa tilaajalle. 

4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 

4.1 Tilaajan toimesta tehtävät työt 

Tilaaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan hoitoa ja kunnossapitoa haittaavien autojen 

siirron urakka-alueilla. Siirtoajankohdat sovitaan tapauskohtaisesti yhteisesti.   
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Tilaajalla on oikeus suorittaa talvikunnossapitotöitä omalla kalustollaan.  

4.2 Lumen vastaanottopaikat 

Lumen lähisiirtopaikat sovitaan aloituskokouksessa. 

Urakoitsija saa tilapäisesti läjittää lunta tilaajan osoittamille paikoille. 

4.3 Takuutyömäärät 

Urakka-alueista maksetaan vähintään alla olevan taulukon mukaiset työmäärät.  

Mikäli työmäärä jää kuukausittain takuutyömäärän alle, maksetaan takuutuntimäärän 

mukaan. Takuutyömäärien tuntihintana käytetään aurauksen ja hiekoituksen 

tarjoushintojen keskiarvojen mukaista hintaa. 

4.3.1 Takuutyömäärä alueittain 

1. Alue 1 (vihreä) 
- marraskuu, ajoradat 18h / kiinteistöt 20 kertaa 

- joulukuu, ajoradat 24h / kiinteistöt 30 kertaa 

- tammikuu, ajoradat 36h / kiinteistöt 45 kertaa 

- helmikuu, ajoradat 36h / kiinteistöt 45 kertaa 

- maaliskuu, ajoradat 24h / kiinteistöt 30 kertaa 

 

2. Alue 2 (sininen) 

- marraskuu, ajoradat 22h / kiinteistöt 20 kertaa 

- joulukuu, ajoradat 30h / kiinteistöt 30 kertaa 

- tammikuu, ajoradat 44h / kiinteistöt 45 kertaa 
- helmikuu, ajoradat 44h / kiinteistöt 45 kertaa 

- maaliskuu, ajoradat 30h / kiinteistöt 30 kertaa 

 

3. Alue 3 (punainen) 

- marraskuu, ajoradat 20h / kiinteistöt 16 kertaa 

- joulukuu, ajoradat 28h / kiinteistöt 26 kertaa 

- tammikuu, ajoradat 40h / kiinteistöt 42 kertaa 

- helmikuu, ajoradat 40h / kiinteistöt 42 kertaa 

- maaliskuu, ajoradat 28h / kiinteistöt 26 kertaa 

 
4. Alue 4 (keltainen) 

- marraskuu 35h 

- joulukuu 42h 

- tammikuu 56h 

- helmikuu 56h 

- maaliskuu 42h 

 

5. Alue 5 (Lepaa) 

- marraskuu 4 kertaa 

- joulukuu 6 kertaa 
- tammikuu 10 kertaa 

- helmikuu 10 kertaa 

- maaliskuu 6 kertaa 

 

Mikäli työmäärä ylittyy, maksetaan ylimenevästä määrästä sopimuksen mukainen 

tunti- tai kertahinta. 
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Aurausviitoitus suoritetaan kokonaishinnoilla ja siinä ei sovelleta takuutyömääriä. 

5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

5.1 Sopimusasiakirjat 

 Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys: 

1) urakkasopimukseen tehty kirjallinen lisäys 

2) urakkasopimus liitteineen 
3) tarjouspyyntö  

4) urakkaohjelma liitteineen 

5) JYSE 2014 Palvelut 

6) Alueurakan yleinen tehtäväluettelo 2003 

7) tarjous 

5.2 Sopimusasiakirjojen julkisuus 

Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan 

pääsääntöisesti julkisia. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen 

allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen teon 

jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto asiansa käsittelyyn liittyvistä hankinta-

asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Jos urakoitsija katsoo, että joku osa 

tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä 

erikseen mainita tarjouksessa. 

 

Tarjousasiakirjat siltä osin, kun ne vaikuttavat tarjoajan asian käsittelyyn, ovat 
nähtävillä Hattulan kunnan teknisessä virastossa, osoitteessa Pappilanniementie 9. 

Tarjousasiakirjoja ei luovuteta tai lähetetä osallisille ja niiden osittainenkin kopiointi 

on kielletty. 

6. TYÖN SOPIMUSSAIKA 

6.1 Sopimusaika 

Sopimusaika on 15.10.2020 – 15.04.2021 

6.2. Option käyttö 

Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, ellei jompikumpi 

sopijaosapuolista ole irtisanonut sopimusta 15.4.2021 mennessä. 
Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kk. 

Urakka päättyy viimeistään 15.4.2024. 

7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 

7.1 Vakuutukset 

Urakoitsijalle on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa 

tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet 

vahingot. Vakuutuksia otettaessa tulee erityisesti ottaa huomioon tämän urakan 

palveluluonne.  Selvitys vakuutuksesta on toimitettava tilaajalle ennen 

urakkasopimuksen allekirjoitusta. 
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7.2 Vastuun laajuus 

Urakoitsijan edellytetään tulkitsevan sopimusasiakirjoissa esitettyjä tietoja alan 
asiantuntijana, sekä hankkineen ennen tarjouksen antamista urakka-alueesta ja siellä 

työn suorittamiseen vaikuttavista olosuhteista sellaiset tiedot, jotka alan asiantuntijan 

on mahdollista saada perehtymällä paikan päällä kohteeseen ja sen yksityiskohtiin. 

7.3. Vastuu kolmannelle osapuolelle 

Urakoitsija vastaa tien/kadun/yleisen alueen käyttäjille, kiinteistönomistajille ja muille 

kolmansille osapuolille sekä heidän omaisuudelleen aiheuttamastaan vahingosta ja 
haitasta, ellei tämä ole ollut urakan toteuttamisen väistämätön seuraus, jota ei ole 

voitu kaikkea mahdollista huolellisuutta noudattamallakaan välttää. 

Urakoitsija vastaa kuitenkin vahingosta, josta korvausvelvollisuus lain tai 

oikeuskäytännön mukaan syntyy tuottamuksesta riippumatta (esim. virheellinen 

viitoitus, yliauraus). 

8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 

8.1 Urakkahinnan muodostuminen 

Urakkahinta muodostuu urakkasopimuksessa sovittujen yksikkö- tai kokonaishintojen 

ja toteutuneiden työmäärien mukaan. 

8.2 Hintasidonnaisuudet 

Hinnat ovat kiinteitä 12 kuukautta sopimuskauden alusta lähtien.  

Sen jälkeen urakoitsija voi esittää hinnanmuutosta. Hinnanmuutos voi olla enintään 

muuttuneen indeksin verran.  

Hinta sidotaan Tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksin 2015=100 ”katujen 
ylläpidon” –osaindeksiin, jonka pisteluku 2/2020 oli 105,3. 

Alle 5%:n muutos ei aiheuta hinnanmuutosta. 

8.3 Urakkahinnan maksaminen 

Tehdyt työt on laskutettava kuukausittain. 

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

Urakkahinta maksetaan hyväksytyn ajopäiväkirjan perusteella. Ajopäiväkirja tulee 

hyväksyttää tilaajalla jokaisen kuun 15. päivä (tai seuraava mahdollinen arkipäivä 

mikäli osuu pyhäpäivälle) sekä työsuoritusta seuraavan kuukauden 1. päivä (tai 

seuraava mahdollinen arkipäivä mikäli osuu pyhäpäivälle). 
Kuukausittaisesta hyväksyttyjen ajopäiväkirjojen pohjalta tehtävästä laskutuksesta 

tulee vähentää maksettu takuutyömäärän summa. Tästä erotuksesta mahdollisesti 

jäljelle jäävä summa on laskutuskelpoinen. Mikäli maksettu takuusumma on 

suurempi, kuin ajopäiväkirjojen pohjalta laskutettavien töiden muodostama summa, 

maksetaan kyseiseltä kuukaudelta vain takuusumma. 

Kuukausittaiset takuutyömäärät laskutetaan kyseisen kuukauden 5. päivään 

mennessä. 

9. ORGANISAATIOT 

9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat  

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii tekninen johtaja Juha Prittinen tai hänen 

valtuuttamansa henkilö.  Paikallisvalvojana toimii työnjohtaja Petri Kallio. 
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9.2. Urakoitsijan organisaatio/edustajat 

Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön 
ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja/tai vastaava työnjohtaja.  

Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän 

työnjohdon. Työ voidaan alkaa vasta kun vastuunalainen työnjohtaja on hyväksytty.  

Yksikköhintoihin on sisällytettävä kaikki työnjohdosta aiheutuvat kustannukset. 

9.2.1 Työvoimamääräykset 

Kaikkien urakoitsijan tässä urakassa toimivien henkilöiden on hallittava suomen kieli. 

Koneiden kuljettajilla tulee olla voimassa oleva tieturva 1- sekä työturvallisuuskortti. 

Urakkaan nimetyllä työnjohdolla tulee olla voimassa oleva tieturva 2- sekä 

työturvallisuuskortti. 
Kaikilla urakkaan osallistuvilla henkilöillä on oltava kuvallinen henkilökortti, josta 

voidaan tarkistaa vähintään: 

- työntekijän nimi 
- työntekijän veronumero 
- työnantajan nimi 
- työnantajan Y-tunnus 

10. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI 

10.1 Katselmukset 

Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella alkukatselmus, jossa silmämää-

räisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan alueen eri osia koskevat 

urakoitsijalle kuuluvat, mahdolliset tilaajan suorittamat tai kolmansien osapuolten 

suorittamat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen.     

Kauden päättyessä pidetään urakka-alueella katselmus, jossa silmämääräisesti 
tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poik-

keamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna.  

 Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat.   

10.2 Työmaakokoukset 

Ennen urakkakauden alkua sekä kauden päätyttyä pidetään työmaakokoukset. 

Urakka-aikana pidettävistä työmaakokouskäytännöistä sovitaan 

sopimusneuvotteluissa. 

10.3 Työmaapäiväkirja 

Urakoitsijan tulee pitää työmaapäiväkirjaa tai ajopäiväkirjaa tekemistään töistä.  

Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä vähintään: 

- tehty työ 

- työn tilaaja 

- työn aloitus- ja lopetusajat 

- säätila aloittaessa ja lopettaessa 

- mahdolliset poikkeamat, vahingot ym. vaikuttavat asiat 

  
Työmaapäiväkirjasta tulee pystyä selvittämään luotettavasti urakoitsijan 

työsuoritukset myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä.  

Työmaapäiväkirjan allekirjoittavat urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja ja tilaajan 

paikallisvalvoja tai tämän nimeämä edustaja.  
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Työmaapäiväkirjat on kuitattava tilaajalla kerran viikossa. Täytetty ja tilaajan 

allekirjoittama työmaapäiväkirja on liitettävä laskun liitteeksi. Laskuja ei voida 

maksaa, mikäli laskun liitteenä ei ole oikealla tavalla täytettyjä työmaapäiväkirjoja. 

11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 

Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain 
mukaan Kanta Hämeen käräjäoikeudessa. 
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LIITTEET: 

 1. Turvallisuusasiakirja 

2. Tehtävien kuvaukset 

3. Aluekartat 

  

    

 

 


