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1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 

Rakennuttajana ja tilaajana toimii Hattulan kunta. 

Yhteystiedot: 

Hattulan kunta, tekninen toimiala  Puhelin: 050 509 0347 

Pappilanniemetie 9   Faksi: 03 637 1644 

13880 Hattula    Sähköposti: etunimi.sukunimi@hattula.fi 

    Kotisivu: www.hattula.fi 

Rakennuttajan edustajina toimivat: 

Hallinto- ja sopimusasiat: 

Ensisijaisesti:    Varahenkilö: 

Tekninen johtaja Juha Prittinen  Arja Kauppi 

Puh. 050 599 3447   Puh. 050 509 0104 

 

Tekniset asiat ja työmaavalvonta: 

Ensisijaisesti:    Varahenkilö: 

Katupäällikkö Miika Salminen   Projektinjohtaja Liisa Jokinen 

Puh. 050 477 1734    Puh. 050 303 7310  

 

Hankkeen turvallisuuskoordinaattori 
Katupäällikkö Miika Salminen 
Puh. 050 477 1734 
 

Toisena tilaajana urakassa toimii Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy. 

 

Yhteystiedot: 

HS-Vesi    Puhelin: 03 621 2279 

Paroistentie 7    Faksi: 03 621 3717 

13600 Hämeenlinna   Sähköposti: etunimi.sukunimi@hsvesi.fi 

Y-tunnus: 1711549-6   Kotisivu: www.hsvesi.fi 

Tilaajan edustajina toimivat: 

Hallinto- ja sopimusasiat: 

Ensisijaisesti:    Varahenkilö: 

Verkostopäällikkö Leo Aspholm  Toimitusjohtaja Jukka Meriluoto 

Puh. 03 621 3721   Puh. 03 621 2280 

 

Tekniset asiat ja työmaavalvonta (vesihuolto- ja huleveden runko- sekä tonttijohtojen valvonta): 

Ensisijaisesti:    Varahenkilö: 

Työmaainsinööri Annukka Soinola  Työmaavalvoja Miika Laakso  

Puh. 03 621 2705   Puh. 03 621 3149  

 

 

 

mailto:etunimi.sukunimi@hattula.fi
http://www.hattula.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@hsvesi.fi
http://www.hsvesi.fi/


URAKKAOHJELMA  Kutojantien ja Tekstiilitien saneeraus, Hattula 

 

2 (26) 

2. RAKENNUSKOHDE 

2.1 Rakennuskohde ja -paikka 
”Kutojantien ja Tekstiilitien saneeraus, Hattula” kokonaisurakka sisältää urakkakohteen vesijohdon ja 

jätevesiviemärin saneeraamisen aukikaivamalla sekä uuden hulevesiviemärin rakentamisen. 

Tekstiilitien ja Kutojantien välisellä kevyen liikenteen väylällä vesijohdon saneeraus tehdään 

sujuttamalla. Urakan yhteydessä saneerataan myös nykyinen Kutojantie ja Tekstiilitie sekä niiden 

välinen kevyen liikenteen väylä ja siellä oleva valaistus. Lisäksi urheilukentän valaistus saneerataan 

urakassa. Urakassa rakennetaan myös hulevesien viivytyspainanne Verstaantien varteen, jonka 

kohdalla siirretään nykyistä kevyen liikenteen väylää. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii 

pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 

Urakkakohde sijaitsee Hattulan Parolan taajamassa. Tarkempi sijainti on esitetty suunnitelma-

asiakirjoissa. 

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut urakka-asiakirjoihin, rakennuspaikkaan ja 
työskentelyoloihin ennen tarjouksen antamista. 
 

3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 

3.1 Urakkamuoto 
Urakkamuotona on kokonaisurakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja 

lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.  

Urakoitsijoiden pääsuoritusvelvollisuuden suhteen noudatetaan YSE 1998:n 1 §:ä. 

Urakoitsijan sivuvelvollisuuteen kuuluvat kaikki ne YSE 1998:n 2 §:n mukaiset sivuvelvollisuudet, jotka 

ovat sovellettavissa ko. urakkasuoritukseen, ellei jäljempänä tässä urakkaohjelmassa tai muissa 

sopimusasiakirjoissa toisin määrätä. 

Mikäli urakoitsija käyttää suoritukseen aliurakoitsijoita, sopii urakoitsija sivuvelvollisuuksien 

suorittamisesta näiden kanssa niiltä osin kuin ne eivät lakisääteisesti kuulu välittömästi aliurakoitsijalle. 

3.2 Maksuperusteet 
Urakasta suoritetaan kokonaishinta urakoitsijan esittämän ja rakennuttajan hyväksymän 

maksuerätaulukon mukaisesti. Maksuerätaulukko on hyväksytettävä rakennuttajalla 

urakkasopimusneuvotteluiden yhteydessä. 

3.3 Urakkasuhteet 
Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijalle. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai 

aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Urakoitsijan on ilmoitettava kaikki 

alihankkijat ja aliurakoitsijat rakennuttajan hyväksyttäväksi tarjouksessaan tai viimeistään 

urakkaneuvottelujen yhteydessä. Urakoitsija on vastuussa aliurakoitsijoidensa töistä kuten omistaan. 

Aliurakoitsijat on ennen töiden aloittamista hyväksytettävä vielä työmaakokouksissa. 

Pääurakoitsija on velvollinen toimittamaan rakennuttajalle aliurakoitsijoiden rakennuttajavastuulain 

mukaiset velvoitteet. 



URAKKAOHJELMA  Kutojantien ja Tekstiilitien saneeraus, Hattula 

 

3 (26) 

4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 

4.1 Pääsuoritusvelvollisuus 
Urakka käsittää suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen periaatteiden mukaiset työt jäljempänä mainitut 

urakkarajat huomioon ottaen. 

Urakkaan kuuluu kaikki urakka-asiakirjoissa esitetyt sekä työn valmistumisen edellyttämät työt. Urakan 

materiaalihankinnat on määritetty tämän urakkaohjelman liitteenä olevassa urakkarajaliitteessä. 

Urakoitsijan ja rakennuttajan velvoitteet on esitetty niin ikään liitteenä olevassa urakkaa koskevassa 

urakkarajaliitteessä.  

Urakoitsija toimii työmaan pääurakoitsijana ja urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien 

lisäksi työmaapalvelut, jotka koskevat kohdan 4.3 rakennuttajan hankintoja. 

Putkikaivannon tulee olla kokonaan valmiina kuukauden sisällä kaivutyön 

aloittamisesta. Putkikaivantoa on täytettävä kaivun edetessä. Yksittäinen kohtakin tulee 

olla kokonaan valmiina kuukauden sisällä kaivutyön aloittamisesta. 

4.2 Sivuvelvollisuudet 
(YSE 2 §) 

4.3 Rakennuttajan ja tilaajan erillishankinnat 
Hattulan kunta ei hanki erillishankintana hankkeeseen materiaaleja, vaan kaikki kadun rakentamisen 

materiaalihankinnat kuuluvat urakoitsijalle. 

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy hankki vesijohdon ja jätevesiviemärin sekä huleveden runko- ja 

tonttihaarojen vesihuoltotarvikkeet ja putkimateriaalit. Urakoitsija noutaa tarvittaessa pientarvikkeet  

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n osoittamalta toimittajalta Hämeenlinnassa. 

Urakan materiaalihankintavastuut on lisäksi esitetty tämän urakkaohjelman liitteenä olevassa 

urakkarajaliitteessä.  

4.4 Urakoitsijan hankinnat 
Maarakentamiseen ja pohjatöihin ym. kuuluvat maa-aineshankinnat (hiekat, sorat, läjitykset) kuuluvat 

urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. 

Tilaaja ei esitä yläjäämämassoille väliaikaista tai loppusijoituspaikkaa, vaan se kuuluu urakoitsijan 

vastuulle. Lähin puhtaiden maa-ainesten vastaanottopaikka on Rahkoilan maankaatopaikka. 

Kaulukset, irtolaipat, mutterit ja pultit yms. pienosat urakoitsija hankkii rakennuttajan esittämästä 

hankintapaikasta, ellei rakennuttaja ole niitä erikseen toimittanut. Em. hankinnat tehdään kuitenkin 

rakennuttajan laskuun. Pienosia hakiessa urakoitsijan tulee ilmoittaa myyjälle laskutusta varten 

työmaan nimi sekä hakijan nimi ja muut tunnistetiedot. 

Urakan materiaalihankintavastuut on esitetty tämän urakkaohjelman liitteenä olevassa 

urakkarajaliitteessä. 

4.5 Urakat ja urakkarajat 
Urakkaan kuuluu urakka-alueen katujen rakentaminen suunnitelmapiirustusten ja työselostuksen 

mukaisesti. Kyseessä olevan urakan urakkarajat on esitetty urakkarajakartassa 
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Urakoitsija sitoutuu korjaamaan nykyisille kaduille ja liittyville väylille aiheutetut rakentamisen aikaset 

vauriot. Kaikki vaurioiden korjaaminen ja muu ennallistaminen sisältyy urakan kokonaishintaan. 

 Kadun rakentaminen 
Ritiläkantiset hulevesikaivot ja niiden purkuputket sekä salaojat ja katukuivatukseen kuuluvat rummut 

kuuluvat katu-urakkaan.  

Katujen päällystys ei kuulu urakkaan ja kantava kerros rakennetaan tasoon TSV – 10 cm.  

 Valaistus 
Katuvalaistus rakennetaan suunnitelmien ja työselityksen mukaisesti. Valaistukselle on oma 

urakkarajapiirustuksensa. Urakoitsijalle kuuluu nykyisen valaistuksen purku ja valaisinpylväät jäävät 

urakoitsijan omaisuudeksi. Urakoitsijalle kuuluu nykyisten valaisinvarsien ja valaisimien purku ehjänä 

Tekstiilitiellä ja Kutojantiellä ja valaisimien sekä varsien siirtäminen uusiin pylväisiin. Urheilukentällä 

nykyiset valaisimet puretaan kokonaisuudessaan ja urakoitsija hankkii ja rakentaa uudet valaisimet ja 

muut suunnitelmissa esitetyt varusteet (pylväät, johdot, varret jne.) tilalle. Urakoitsijalle kuuluu 

valaistuksen sähköverkkoonkytkennän tilaaminen Elenia Oy:ltä (valaistus kytketään työselityksen 

mukaan nykyiseen keskukseen, eli Eleniaa ei mielestäni tarvita), uusittavan valaistuksen kytkeminen 

nykyiseen valaistusverkkoon kaikki katuvalaistuksen asennustyöt ja valaistuksen materiaalihankinnat 

pois lukien valaisimet Tekstiilitiellä ja Kutojantiellä. Lisäksi urakkaan kuuluu kaikki purkutyöt, sekä 

jakorajamuutokset, joita suunnitelma-asiakirjoissa on esitetty. 

 Vesihuollon maarakennustyöt 
Urakkaan kuuluu rakennettavien, saneerattavien ja purettavien vesihuoltolinjojen kaivuut, täytöt, 

mahdollisesti tarvittavat kaivantojen tuentasuunnitelmat ja tuennat. Kaivantoja tehtäessä on 

huomioitava Työsuojeluhallinnon Kapeat kaivannot –oppaan ohjeistus. Urakkaan kuuluu myös 

kaikkien nykyisten vesihuoltolinjojen risteämisistä johtuvat maarakennustyöt, sekä vanhan tekniikan 

purkutyöt. Vähänummentieltä ja Verstaantieltä vesihuollon vuoksi poistettavien päällysteiden paikkaus 

/ uudelleen päällystys kuuluu urakkaan.  

 Jätevesiviemäri- ja vesijohtotyöt 
Urakkaan kuuluu vesihuollon rakennussuunnitelman mukaiset vesijohtojen rakennustyöt täysin 

valmiiksi rakennettuina. Urakkaan eivät kuulu putkijohtojen ja –tarvikkeiden hankinta vaan HS-Vesi 

toimittaa urakoitsijalle linjojen rakentamisessa tarvittavat putkimateriaalit ja laitteet (sulkuventtiilit, 

liitosyhteet jne.). Urakoitsija kuitenkin noutaa mahdollisesti tarvittavat pienputkitarvikkeet HS-Veden 

osoittamasta paikasta Hämeenlinnassa. 

Paineelliset liitokset nykyiseen vesijohtoverkostoon suorittaa HS-Vesi. Urakoitsijalle kuuluu kaikki 

kaivu-, täyttö- ja avustavat työt. Liitostyön suorittaminen tilataan HS-Vedeltä 5 arkipäivää ennen 

tarvittavaa työtä. Seuraavat venttiilit urakka-alueella tulee asentaa ennen nykyisen vesijohdon käytöstä 

poistoa/korvaamista väliaikaisella vedenjakelulla: 

 Kutojantiellä venttiili 8714 

 Verstaantien ja Kutojantien välillä oleva venttiili 8712 

Vedenotosta uuteen vesijohtoverkostoon on aina sovittava HS-Veden kanssa. Vain HS-Veden 

työntekijät saavat aukaista ja sulkea käytössä olevia venttiileitä. 

Sen sijaan viettoviemäriliitosten ja liitoskohtien maarakennustyöt sekä liitostyöt kokonaisuudessaan 

kuuluvat urakoitsijalle. Kutojantien yläpuolisen verkoston JV-virtaama vuosikulutusennusteen 

perusteella, on 29 m3/vrk. Urakoitsijan on varauduttava,että todellinen virtaama voi olla jotain muuta 

johtuen vuotovesistä yms.  
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Vesijohtotöitä tekevillä pitää olla vesityökortti ja muoviteollisuus ry:n myöntämä 

muoviputkienhitsauspätevyys. 

 Tonttijohdot 
Urakan kokonaishintaan kuuluu kaikkien suunnitelmissa esitettyjen huleveden tonttijohtojen 

rakentaminen sekä 32 kpl nykyisten vesijohdon tonttijohtojen uusimisia ja 32 kpl nykyisten jäteveden 

tonttihaarojen uusimisia, sekä näiden toteuttamiseen liittyvät kaivu ja täyttötyöt kaikkine 

materiaaleineen. Uusituista tonttijohdoista pidetään ajantasaisesti kirjaa kiinteistöittäin (esim. 

katuosoitteiden perusteella). 

Sidottujen määrien lisäksi tonttijohtoja toteutetaan tarpeen mukaan lisä- ja muutostöiden 

yksikköhintaluettelon mukaisin hinnoin. Hintoja käytetään sekä lisäveloituksiin, että sidottujen 

määrien alittuessa hyvityksiin urakkahinnasta. 

Alkuosat 

Työhön sisältyy tonttivesijohdon liittäminen uusittavaan runkolinjaan sekä tonttijäteveden liittäminen 

uusittavaan runkolinjaan kaivoliitoksella (kts.  työselostus 31400 Tonttijohdot). Tonttivesijohto ja 

kiinteistön sulkuventtiiliuusitaan tontinrajalle urakkaa kuuluvana työnä.  

Vesijohdon tonttijohto uusitaan rajan tuntumaan (ei kaadeta esim. aitaa). Jätevesiviemäri uusitan 

rungosta tontinrajalle vain jos se on betonia tai siinä on toiminnallista vikaa 

Katuosuuksilla, joille rakennetaan huleveden runkolinja, rakennetaan kiinteistönrajalle huleveden 

tonttijohtorunkolinjan suunnitelmien mukaisesti. Kaikki   edellä esitetyt tonttijohtojen   

alkuosatyötkuuluvat urakassa urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. 

Tonttijohdot 

Kiinteistönrajalta kiinteistölle  päin tehtävät kuuluvat  kiinteistön  vastuulle. Tontilla  tehtävät  työt  eivät  

sisälly urakkaan, mutta kiinteistön omistaja voi halutessaan sopia urakoitsijan kanssa 

erillissopimuksella kiinteistöllä tehtävistä   töistä. Urakoitsija   sitoutuu   urakkatarjouksen   antaessaan   

tiedottamaan   kiinteistön   omistajia tonttijohtojen    saneerauksesta    sekä    tarjoamaan    kiinteistöille 

urakan    yksikköhinnaston    mukaisia tonttijohtosaneeraustöitä. Urakoitsijan  sitoutuu  siihen,  että  

kiinteistöille  annetut  tarjoukset  eivät  ylitä urakkatarjouksessa   annettuja   hintoja. Urakoitsija   

sitoutuu   tekemään   antamallaan   tarjouksella tonttijohtojen saneeraukset niiden kiinteistöjen osalta, 

jotka sen erikseen urakoitsijalta tilaavat. Näiden kiinteistöiden osalta urakoitsija laatii tarvittavat 

kirjalliset sopimukset ja laskuttaa suoraan kiinteistönomistajia. Tiedot saneeratuista tonttijohdoista 

tulee saattaa myös HS-Veden tietoon siihen tarkoitetulla lomakkeella.   

Tilaaja toimittaa valitulle urakoitsijalle yhteystiedot urakka-alueen kiinteistöistä, tiedot palautetaan 

tilaajalle urakan valmistuttua siten, että kiinteistöjen saneeraustiedot on niihin päivitetty. Urakoitsijan 

tulee urakan valmistuttua ja tilaajalle toimittamisen jälkeen tuhota rekisteri itseltään. 

 Hulevesiviemärityöt 
Urakkaan kuuluu hulevesiviemärien ja kaikkien muiden hulevesijärjestelmän osien rakentaminen 

suunnitelmapiirustusten ja työselostuksen mukaan täysin valmiiksi käyttökuntoon. Urakoitsija hankkii 

kaikki tarvittavat materiaalit hulevesiviemärien rakentamiseksi pois lukien hulevesiviemärin 

runkolinjan putket ja kaivot, sekä tonttihaarojen alkuosat, jotka kuuluvat HS-veden toimittamiin 

materiaaleihin. Ritiläkantisten kaivojen purkuputket, kaivot, salaojat ja kaikki niihin 

liittyvät materiaalit ovat urakoitsijan hankintoja. 
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 Opastus- ja liikenteen ohjausjärjestelmät 
Urakoitsija hankkii ja asentaa uusien liikennemerkkien ja muiden liikenteen ohjauslaitteiden jalustat, 

tolpat ja liikennemrkit liikenteen ohjaussuunnitelman mukaisesti. Urakoitsijalle kuuluu kaikkien 

työssä tarvittavien materiaalien ja laitteiden hankinta sekä kaivut, täytöt ja niissä tarvittavat maa-

ainekset. 

Liikennemerkkiasennuksissa tulee huomioida 1.6. voimaan tuleva uusi tieliikennelaki. 

 Viherrakentamisen työt 
Urakkaan kuuluu katuviheralueiden rakentaminen kadunrakentamisen työselityksen ja muiden 

suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Rakentamiseen liittyvä puuston ja kantojen poisto tai jyrsintä 

kuuluvat urakkaan. 

 Yhteiset työt 
Urakkaan kuuluvat kaikki työmaan hallintoon ja huoltoon liittyvät työt. Niistä ei makseta erillistä 

korvausta, vaan kustannukset sisältyvät annettuun kokonaishintaan. Kaikki yksikköhinnat sisältävät 

yleiskustannuslisän. 

 Katselmukset 
Urakkaan kuuluu kaikkien tarvittavien katselmusten suorittaminen ja dokumentointi. Katselmuksia 

on tehtävä ainakin läheisistä kiinteistöistä, rakenteista, laitteista, rajamerkeistä ja muista vastaavista 

ennen töiden alkua. Katselmuksissa tulee huomioida tiivistämistyön aiheuttaman tärinän mahdolliset 

vaikutukset. 

Urakoitsija käsittelee asianmukaisesti kaikki mahdolliset lähikiinteistöjen ja muiden osallisten, sekä 

kolmansien osapuolien tekemät huomautukset ja vaatimukset työn suoritukseen liittyen ja antaa 

niiden hoidosta kirjallisen selvityksen tilaajalle. Yhteenveto huomautuksista, vaatimuksista ja niiden 

hoitamisesta tulee osaksi laatuaineistoa. 

 Laadunvalvonta   
Urakkaan kuuluu InfraRyl mukainen laadunvalvonta, ellei työkohtaisissa työselostuksissa ja muissa 

suunnitelma-asiakirjoissa ole muuta ohjeistettu. 

Urakoitsija laatii tarjouksen liitteeksi laadunvarmistusmatriisin, josta ilmenee koko urakan aikana 

tehtävät laatumittaukset ja suunnitelmat. Laadunvarmistusmatriisia ylläpidetään ajantasaisena 

urakan aikana. Laadunvarmistusmatriisista tulee ilmetä vähintään tehtävät 

laadunvarmistustoimenpiteet paikoittain (katu), tapa jolla matriisia ylläpidetään ajantasaisena, 

merkintä siitä, että laatumittausta ei ole tarpeen suorittaa jollain paikalla ja tieto siitä, mitä 

laatumittauksia tehdään tilaajan edustajan valvonnassa.  

 Rakenteiden suojaus, siirto ja purku 
Urakkaan kuuluu työalueella olevien kaapeli- ja putkilinjojen esiin kaivuu ja työnaikainen suojaus ja 

siirrot verkostojen omistajien ohjeiden mukaan. 

Urakkaan kuuluu kaikki nykyisen vesihuoltoverkoston purkutyöt ja rakennusjätteen poiskuljettaminen 

kaikkine vastaanotto- ja käsittelymaksuineen. 

Urakoitsijan tulee liittää laatuaineistoon kaikki purkujätteen vastaanottoon ja kuljetukseen liittyvät 

jätteen siirtoasiakirjat. 

 Tiedottaminen 
Hankkeen yleistiedottamisesta vastaavat Hattulan kunta ja HS-Vesi. Työnaikaisista järjestelyistä 

tiedottaminen kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu tiedottaa rakentamisesta 
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aiheutuvista haitoista (kuten työnaikaiset liikennejärjestelyt, vesikatkot ym.) viranomaisia ja alueen 

asukkaita. 

Tiedottaminen tehdään yhteistyössä tilaajan kanssa. Yhteistoiminnasta noudatetaan, mitä 

urakkaohjelman kohdassa 5.1 määrätään. 

5.  TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 

5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 
Pääurakoitsija vastaa työmaan yhteistoiminnasta YSE 1998 7 §:n mukaisesti ja huolehtii eri töiden ja 

työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava 

huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava työmaa-
/toteutussuunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä sekä urakan toteutusaikataulu 
välitavoitteineen rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden (2) viikon kuluessa urakka-
sopimuksen allekirjoituksesta.  

Työmaa-alueen järjestelyissä tulee esittää mm. 

- työnaikaiset rakenteet 

- työnaikaiset asennukset 

- työnaikainen viemäröinti ja vedenjakelu 

- työmaahuolto 

- työnaikaiset tiet ja liikennejärjestelyt (katuluvan mukaisesti) 

- ympäristöturvallisuus 

Pääurakoitsija vastaa päätoteuttajana työmaan työturvallisuudesta ja työsuojelusta työturvallisuuslain 

ja valtioneuvoston rakennustyön turvallisuutta koskevan päätöksen mukaisesti. Työturvallisuus- ja 

työsuojelusuunnitelmat sekä järjestelyt on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen 

ko. töiden aloittamista. 

Pääurakoitsija sitoutuu huolehtimaan henkilökuntansa kitkattomasta yhteistyöstä rakennuttajan ja 

aliurakoitsijoiden kanssa koko urakan ajan sekä siitä, että urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden 

henkilökunta noudattaa alueella annettuja yleis- ja erikoisohjeita. 

Alueella on mahdollisesti töissä myös muita urakoitsijoita. Rakennuttajalla on oikeus toimia urakka-

alueella. 

Kaivannoissa työskentely sallitaan ainoastaan kohteen pääurakoitsijalle ja hänen hyväksytyille 

aliurakoitsijoilleen. Mikäli joku muu urakoitsija aikoo suorittaa töitä ko. kaivannoissa, tulee hänen 

saada siihen kirjallinen lupa sekä kohteen pääurakoitsijalta, että rakennuttajalta. 

5.2 Urakan rajapinnat 
Urakkarajat on esitetty urakkarajakartassa ja valaistuksen suunnitelmapiirustuksissa. Rajapinnoilla 

tehtäviin töihin kuuluu vanhojen ja uusien rakenteiden yhdistäminen siten, että vedenjakelu ja 

viemäröinti sujuvat häiriöittä. 

5.3 Työaikataulu 
Pääurakoitsija laatii YSE 1998 5 §:n mukaisesti työaikataulun, jossa esitetään kaikki oleelliset työvaiheet 

(ja tarvittaessa myös hankinnat). Pääurakoitsijan on suunniteltava työohjelmat aikataulun perusteella 

niin, että valmistuspäivämäärät saavutetaan. 

Työvaiheet, joista on esitettävä erilliset toteutussuunnitelmat ja hyväksytettävä valvojalla vähintään 

viikkoa ennen työvaiheen toteutusta: 
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 väliaikaisen vedenjakelun ja viemäröinnin rakentaminen 

 vesijohdon käyttöönotto liitostyöt 

 liitostöiden jäteveden ohitus järjestelyt 

 painekoejärjestelyt 

 uuden linjan kuvaussuunnitelma 

 nykyisen valaistuksen käytöstä poisto ja uuden valaistuksen käyttöönotto 

Työaikataulun tarkastaa ja hyväksyy rakennuttaja. 

Työaikataulun tulee olla rakennuttajan tarkastettavana viikkoa ennen aloituskokousta. 

Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa erillisissä 

yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun 

tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 

5.4 Turvallisuus 
Työssä noudatetaan voimassa olevia työturvallisuussäädöksiä ja -määräyksiä sekä suunnitelman 

liitteenä olevaa turvallisuusasiakirjaa. Rakennuttaja nimeää hankkeeseen turvallisuuskoordinaattorin. 

Työturvallisuuskatselmuksia tullaan pitämään rakennuttajan toimesta yhdessä urakoitsijan kanssa. 

5.5 Työmaajärjestelyt 
Urakoitsijan on hankittava urakkaa varten tarvittavat tiedotustaulut näkyvään paikkaan käytössä 

olevan väylän varteen jokaisesta suunnasta, josta työmaalle saavutaan. Taulujen vähimmäiskoko 

on 160*180 cm. Työmaataulut on asennettava ennen töiden aloitusta tilaajan ohjeiden mukaisesti 

sekä töiden valmistuttua purettava ja kuljetettava pois. Tiedotustauluihin tulee seuraavat 

merkinnät: 

Työn tilaajat ja tilaajien logot (Hattulan kunta, HS-Vesi Oy) 

o Pääurakoitsija (logo tai nimi) ja vastaavan työnjohtajan 

puhelinnumero 

o Työn nimi ja valmistumisajankohta 

 

Tilaaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsija vastaa 

omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta 

 

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen 

tarjouksen antamista.  

5.5.1 Urakoitsijan hankittavat alueet 
Toiminta tapahtuu rakennuttajan osoittamalla urakka-alueella. Alueen kivituhkainen urheilukenttä 

osoitetaan urakan tukialueeksi. Urakoitsija aitaa alueensa aukottomasti ja ennallistaa alueen 

rakennustöiden päättymisen jälkeen.  Muilta osin urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki 

työssään tarvitsemat alueet, joita ei myöhemmin tässä urakkaohjelmassa ole määrätty rakennuttajan 

hankittavaksi. Muiden alueiden käytölle on hankittava omistajan ja/tai haltijan kirjallinen lupa. 

Näiden alueiden sijaintipaikka on valittava ja alueita on käytettävä siten, että yleistä tai yksityistä 

liikennettä ei estetä, häiritä tai vaaranneta ja ettei niistä aiheudu tarpeetonta häiriötä, haittaa tai vaaraa 

ympäristölle. 

5.5.2 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet 
Työalue määräytyy suunnitelma-asiakirjojen mukaan ja niistä sovitaan alkukatselmuksen yhteydessä. 

Urakoitsijan käyttöön asetettavat maa-alueet voivat olla yksityisiä sekä valtion tai kaupungin omistamia. 
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5.5.3 Maa-ainesten vastaanottopaikat 
Kaivantotäyttöihin soveltuvia maamassoja ei saa läjittää ja varastoida liikennöitäville katualueille ja 

teiden varsille työvuoron yli. 

Rakentamiseen kelpaamattomat ylijäämämassat on urakoitsijan vietävä viranomaisten hyväksymälle 

maankaatopaikalle tai jatkokäsiteltäväksi. Rakennuttaja ei osoita läjityspaikkoja. 

Urakoitsija vastaa kaikista ylijäämämaista aiheutuvista kustannuksista ja kaatopaikkamaksuista.  

Poistettu päällyste, rakennus- ja työmaajätteet (ml. käytöstä poistettavat betonikaivot ja -putket) on 

urakoitsijan kuljetettava asianmukaiseen jätteenkäsittelykeskukseen. Urakoitsija vastaa kuljetus- ja 

vastaanottomaksuista. 

5.5.4 Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto 
Rakennuttajan hankittavaksi määritetyt materiaalit ja tarvikkeet toimitetaan HS-Veden osoittamaan 

paikkaan, josta urakoitsija siirtää ne työkohteeseen urakan alkaessa. Mikäli materiaalit sovitaan 

toimitettavaksi suoraan työmaalle, vastaa urakoitsija tällöin niiden purkamisesta ja varastoinnista 

työmaalla. Vastaanotosta laaditaan vastaanottopöytäkirja. 

Urakoitsijan hankittavaksi määritetyt materiaalit ja tarvikkeet vastaanottaa urakoitsija. Urakoitsija 

huolehtii myös rakennuttajan hankkimien materiaalien ja tarvikkeiden vastaanottamisesta, 

purkamisesta sekä asianmukaisesta varastoinnista urakkakohteessa. 

5.5.5 Luvat (YSE 8 §) 
Tarvittavien lupien hankintojen vastuut on esitetty urakkarajaliitteessä. 

Rakennuttaja on hankkinut tai hankkii seuraavat luvat: 

- johtojen sijoitusluvat maanomistajilta (kunta ja yksityiset) 
 

Urakoitsijan on, YSE:n 8 §:n määräyksistä poiketen, hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan 

toteuttamista varten tarvittavat luvat siltä osin kuin niitä ei jäljempänä tai muissa sopimusasiakirjoissa 

ole määrätty rakennuttajan hankittaviksi. 

Urakoitsijan hankittavaksi kustannuksellaan jäävät mm. seuraavat luvat:  

- alueella ei tarvitse erillistä katulupaa. urakoitsijan on hyväksytettävä 
liikennejärjestelysuunnitelmansa rakennuttajalla. 

- alueiden käyttöoikeutta koskevat luvat ja sopimukset, mm. työmaatiet ja tilapäinen läjitys 

- tilapäisten rakennusten ja apulaitteiden sijoitus- ja rakennusluvat 

- yö- ja vuorotyöluvat 

- räjäytystyöluvat 

- luvat melu- yms. häiriötä aiheuttaville töille. 

Urakoitsijan on hyväksytettävä kirjallisesti kiinteistönomistajilla valmiit viimeistelytyöt ennen työn 

vastaanottamista. Lisäksi urakoitsija vastaa myös ilmoituksista poliisille ja muille viranomaisille. 

Hankkimistaan luvista ja tehdyistä sopimuksista on urakoitsijan toimitettava jäljennökset 

rakennuttajalle ennen ko. toimenpiteiden aloittamista. 

Urakoitsijan on huolehdittava lupien voimassaolosta työn aikana. 

5.6 Työskentelyaika 
Työmaalla noudatetaan normaalia työaikaa, klo. 07.00-16.00. Poikkeavista työajoista on 
sovittava erikseen rakennuttajan valvojan kanssa.  
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Valvojan hyväksyntää ja tarkistusta vaativat työvaiheet tulee olla tarkistettavissa klo 08.00-15:30 

välisenä aikana. 

Mahdolliset vesikatkot on pyrittävä järjestämään klo 08.00-16.00 väliselle ajalle. Vesikatkoksista tulee 

tiedottaa sekä rakennuttajaa että kolmatta osapuolta vähintään yhtä vuorokautta ennen 

katkoajankohtaa. Työnaikaisista vesikatkoista tiedottaminen kuuluu urakoitsijan vastuulle. 

5.7 Työnaikaiset liikennejärjestelyt  
Urakoitsija vastaa kaikista tarvittavista työnaikaisista liikennejärjestelyistä kustannuksellaan, niin 

ajoneuvo- kuin kevyen liikenteenkin osalta. 

Urakoitsijan tulee laatia liikenteellisesti merkittävien työvaiheiden liikenteenohjaussuunnitelma sekä 

esittää se rakennuttajalle hyväksyttäväksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen työvaiheiden aloitusta. 

Liikennejärjestelysuunnitelma tulee liittää osaksi katulupahakemusta ja sitä on tarvittaessa päivitettävä 

työn etenemisen mukaan. 

Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tulee urakoitsijan tiedottaa myös alueen pelastusviranomaisia. 

Yksityinen liikenne työalueella oleville kiinteistöille on urakoitsijan järjestettävä tarvittaessa 

tilapäisjärjestelyin koko urakan ajan. Urakoitsijan on myös tiedotettava työn vaikutusalueen kiinteistöjä 

ajoneuvoliikennettä koskevista poikkeusjärjestelyistä sekä sovittava tarvittaessa kiinteistökohtaisesti 

tarpeellisista muutoksista ja niiden kestosta. 

Urakoitsija hankkii ja asettaa työkohteeseen työmaakyltin, josta ilmenee sekä urakoitsijan 

että rakennuttajan yhteystiedot. 

5.8 Työnaikainen huolto 
Urakoitsija vastaa urakkarajojen sisäpuolella olevasta verkostosta ja sen toiminnasta siihen saakka, 

kunnes työkohde on hyväksyttävästi luovutettu rakennuttajalle ja vastaanotettu. 

Urakoitsijan tulee huolehtia työmaalla tarvitsemistaan väliaikaisista (mm. vedenjakelu) asennuksista ja 

liittymistä sekä niiden purkamisesta kustannuksellaan.  

Urakoitsija vastaa sosiaalitiloista sekä tarvitsemistaan varasto- ym. tiloista. 

Keliolosuhteiden vaatiessa urakoitsijan tulee huolehtia urakka-alueen aurauksista ja 

liukkaudentorjunnasta. Urakoitsijan tulee huolehtia myös pölyntorjunnasta ja katualueiden yleisestä 

siisteydestä urakka-alueella. Urakoitsija huolehtii myös lähialueista vastaavasti, jos likaantuminen tms. 

on työmaasta johtuvaa. 

5.9 Urakkakohteen rakenteet ja laitteet 
Ennen rakennustöiden aloittamista järjestetään urakkakohteessa aloituskatselmus, jossa käydään läpi 

erityisesti ne kohteet, rakenteet ja laitteet, jotka urakoitsijan on huomioitava työsuoritteensa aikana. 

Rakennuttaja laatii aloituskatselmuksesta pöytäkirjan. 

Urakkakohteissa voi olla seuraavia rakennuksia, rakenteita ja laitteita, joita urakoitsijan on erityisesti 

varottava työn suorituksen aikana:  

- sähkö- ja telekaapeleita 

- HS-Veden nykyisiä vesi- ja viemärijohtoja 

- kiinteistöjen viemäreitä sekä vesijohtoja 

- kiinteistöjen salaojia 

- kadun valaistusrakenteita 
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- istutuksia, puita ja pihavarusteita/-rakenteita (sovittava erikseen kiinteistönomistajan 
kanssa toimintatavoista) 

Urakoitsijan on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa otettava yhteys ao. johtojen, kaapeleiden, yms. 

laitteiden omistajiin tai haltijoihin ja rakennuttajaan sekä sovittava tarpeellisista toimenpiteistä (tuenta, 

suojaus, siirto yms.). 

Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että em. laitteiden yms. sijainti on selvästi merkitty ja tiedossa 

rakentamisen ajan. 

Ennen rakennustöiden aloittamista urakoitsija on velvoitettu järjestämään urakkakohteessa 

katselmuksen yhdessä kiinteistön omistajien ja tienpitäjien kanssa. Rakennuttaja osallistuu 

katselmukseen. Katselmuksessa käydään läpi erityisesti ne kohteet, rakenteet ja laitteet, jotka 

urakoitsijan on huomioitava työsuoritteensa aikana. Urakoitsija laatii katselmuksesta pöytäkirjan. 

Yleisen liikenteen alueet tulee urakoitsijan puhdistaa päivittäin työmaaliikenteen aiheuttamasta 

likaantumisesta. 

Urakoitsijan tulee tiedottaa ja informoida työn edistymisestä työn aikana myös ympäristössä olevia 

kiinteistön- tai maanomistajia.  

6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

6.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 
Urakkatarjousten antajan on tarkistettava, että tarjouspyyntöasiakirjatoimitus vastaa asiakirjaluetteloa 

ja tarvittaessa ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. 

Tarjouspyyntöasiakirjoja luovutetaan urakoitsijalle maksutta yksi (1) sarja. 

Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan.  

Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön asiakirjaluettelossa. 

Tarjouspyyntöasiakirjoja ei tarvitse palauttaa. 

6.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 
Urakkasopimusasiakirjat ovat: 

A     Kaupalliset asiakirjat 

1 Urakkasopimus, joka laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT 80260 
2 Urakkaneuvottelupöytäkirjat (selonteko urakasta) 
3 Urakkatarjouspyyntö ja laskenta-aikaiset lisätiedot 
4 Tämä urakkaohjelma liitteineen 
5 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16–10660 
6 Urakoitsijan kaupallinen tarjous, tarjouslomake ja yksikköhintaluettelo 
7 Maksuerätaulukko 

 

B     Tekniset asiakirjat 

1 Selostukset, erittelyt ja hankintaohjelmat asiakirjaluettelon mukaan 
2 Suunnitelmapiirustukset asiakirjaluettelon mukaan 
3 InfraRYL (7.3.2017) 
4 KT02, RIL ja muut alalla yleisesti käytetyt ohjeet 
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Työssä noudatettavien asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998 § 13:sta poikkeava. 

Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että urakkaan sisältyvät kaikki 

työt ja velvoitteet, jotka on esitetty yhdessäkin niistä. 

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan ilman erillistä korvausta kaikki asiakirjoissa mainitsematta 

jääneet työsuoritukset, jotka kuuluvat rakennusalalla yleisesti hyväksyttyyn rakennustapaan ja jotka 

ovat tarpeen urakan tavoitteen mukaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

6.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus 
Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole 

liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan 

ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 

6.4 Määrälaskenta 
Tarjouspyyntöaineistossa on mukana määräluettelo. Annetut määrät ovat ohjeellisia eivätkä ole 

tilaajaa sitovia sidottuja määriä lukuun ottamatta. 

Määrämittaukset sekä laskelmat lisä- ja muutostöistä on hyväksytettävä valvojalla sen 

maksukelpoisuuden hyväksymiseksi. 

Lisä- ja muutostöistä on sovittava rakennuttajan kanssa kirjallisesti ennen työhön ryhtymistä tai heti 

kun se on mahdollista. Kustakin lisätyöstä on tehtävä kirjallinen tarjous sekä siihen liittyvä lisäaika 

vaade. Mikäli sopimukseen lisätyöstä ei päästä, voi rakennuttaja tehdä työn itse tai teettää toisella 

urakoitsijalla. 

Urakoitsija vastaa suoritteiden kaikista määrämittauksista ja laskelmista (yksikköhintaisten laitteiden 

ja varusteiden asennukset yms.). Mittaukset ja laskelmat on suoritettava säännöllisesti töiden 

edistymisen mukaan. 

Urakassa on alla mainitut sidotut määrä. Tuentaelementin määrä on ilmoitettu määrämittausohjeesta 

poiketen kaivantometreinä: 

1631 Teuntaelementti 120 mtr 

3115.2 Jäteveden tonttiliittymä 110 PVC SN8, sis. putket, liitokset ja asennuksen, tilaaja hankkii 

materiaalin  32 kpl 

3133.2 Vesijohdon tonttiliittymä 32 PE100 PN10, sis. putket, liitososat, tonttisulut ja asennuksen, tilaaja 

hankkii materiaalin 32 kpl 

7. URAKKA-AIKA 

7.1 Suoritusaika 
(YSE 17 §) 

Urakka-aika on: 1.6-31.10.2020 

Urakka-alueen valaistus saa olla pois käytöstä 1.6 – 31.7.2020. 
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Urakoitsijan tulee esittää ja hyväksyttää kohdekohtainen työaikataulu rakennuttajalla 

urakkasopimusneuvotteluiden yhteydessä. 

Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun rakennuttaja on antanut aloittamiseen luvan ja tarvittavat 

luvat on hyväksytty ja voimassa. 

7.2 Viivästyssakko 
Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta ilman, että urakoitsija 

voi hyväksytysti esittää YSE 1998 8, 19 ja 20 §:ssä esitettyjä syitä viivästymisen aiheuttajaksi peritään 

viivästyssakkoa, jonka suuruus on YSE:stä poiketen 0,2 % per ylittävä työpäivä alkuperäisestä 

urakkasummasta laskettuna. 

8. VASTUUVELVOITTEET 

8.1 Takuuaika 

8.1.1 Varsinainen takuu  
Takuuaika työlle ja materiaalille on kaksi (2) vuotta vastaanottotarkastuspäivästä lähtien sisältäen 

pinta- ja viimeistelytyöt (ml. mahdolliset kaivantojen painumat). 

8.1.2 Vastuut takuuajan jälkeen 
Takuuajan jälkeen urakoitsijalla on vastuu YSE 1998 30 §:n mukaisesti. 

Urakoitsija on myös takuuajan jälkeen vastuussa aliurakoitsijoidensa YSE 1998 30 §:n tarkoittamista 

virheistä, täyttämättä jääneistä suorituksista ja sovitun laadun varmistuksen olennaisesta 

laiminlyönnistä. 

8.2 Urakoitsijan vakuudet 
Urakoitsija asettaa rakennuttajalle kohtien 8.2.1 – 8.2.3 mukaiset vakuudet. 

8.2.1 Rakennusaikainen vakuus 
Urakoitsijan antaman rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta 

urakkasummasta. Sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli sovitun rakennusajan, kuitenkin joka 

tapauksessa siihen saakka, kunnes rakennuttajan hyväksymä urakan loppuselvitys on pidetty ja 

rakennuttajan hyväksymät takuuajan vakuudet jätetty rakennuttajalle. 

8.2.2 Takuuajan vakuus 
Hyväksytyn vastaanoton jälkeen työnaikainen vakuus vaihdetaan takuuajan vakuudeksi, jonka suuruus 

on 2 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Sen tulee olla voimassa kolme (3) 

kuukautta yli takuuajan.  

8.2.3 Hyväksyttävä vakuus 
Vakuudeksi hyväksytään raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus urakkakohteelle, 

jonka edunsaajana on rakennuttaja. Tarjouksessa on ilmoitettava vakuuden antaja. 

8.3 Vakuutukset 
Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 1998 38 §:n mukaisen asennus- ja 

rakennustyövakuutuksen, joka kattaa kaikki hankkeeseen liittyvät työsuoritukset ja työmaalla olevat 

rakennustarvikkeet (rakennustuotteet, käyttötarvikkeet, rakennusvälineet jne.), tavarakuljetukset ym. 

niiden jälleenhankinta-arvosta. Vakuutus kattaa myös aliurakat ja -hankinnat. 
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Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään 

rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. 

Urakoitsijan on vakuutettava henkilökuntansa vähintään lain vaatimalla tavalla. 

Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka 

kattaa rakennus- ja asennustyöt sekä vahingot kolmannelle osapuolelle. Vastuuvakuutuksen tulee olla 

arvoltaan vähintään 1 000 000 €. 

Vakuutukset tulee ottaa rakennuttajan hyväksymästä vakuutuslaitoksesta, ja vakuutuskirjat on 

esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi neljä (4) viikkoa urakkasopimuksen solmimisen jälkeen, 

kuitenkin ennen töiden aloittamista. Rakennuttaja ei ole vakuuttanut rakennusalueella olevia 

rakennuksia tai rakenteita. 

Urakan vastaanotossa urakoitsijan tulee esittää rakennuttajalle päätös mahdollisista keskeneräisistä 

vahingonkorvausselvityksistä. Ellei urakoitsijalla ole esittää päätöstä, voi rakennuttaja pidättää 

riittäväksi katsomansa summan urakkasummasta kiistanalaisten vahinkojen selvittämisen 

loppuunsaattamiseksi. 

8.4 Rakennuttajan vakuudet 
Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 

9. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 

9.1 Urakkahinnan muodostuminen 

Hattulan kunta ei kuulu käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin. 

HS-Vesi kuuluu käännetyn arvonlisäveron piiriin.  

9.2 Urakkahinnan maksaminen 

9.2.1 Maksuerätaulukko 
Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen 

mukainen maksuerätaulukko. 

Maksuerätaulukon laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa: 

- maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkasummaosuus 
ensimmäistä erää lukuun ottamatta ole suurempi kuin pysyvän työn ja asennetun 
materiaalin arvo 

- urakkahinta on jaettava maksueriin selvästi määritettävien tavoitteiden perusteella 

- maksuerätaulukossa tulee olla omat maksuerät kadunrakennus- ja vesihuoltotöille  

- maksuerän on käsitettävä sekä materiaalit että erään sisältyvät työt 
 

Omistusoikeus urakkasopimukseen sisältyvään rakennustavaraan ja työsuoritusten tuloksiin siirtyy 

tilaajalle kunkin urakkasuorituksen maksuerän osalta maksuerätaulukon mukaisen maksun 

tapahduttua. 

Laskut toimitetaan osoitteeseen: 
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Hattulan kunta 

Hattulan kunnan verkkolaskuoperaattori: CGI 

003701458013  verkkolaskuosoite 

003703575029  välittäjätunnus 

0145801-3           y-tunnus 

Hattulan kunta vastaanottaa ja lähettää verkkolaskuja. 

Hattulan kunnan yleinen laskutusosoite: 

Hattulan kunta 

(ao.yksikkö) 

PL 1000 

13101 Hämeenlinna 

 

HS-Vesi 

sähköiset laskut 

verkkolaskuosoite: 003717115496 

välittäjän tunnus: 003703575029 

operaattori: CGI 

paperilaskut 

HS-Vesi 

PL 1000 

13101 Hämeenlinna 

Laskussa tulee ehdottomasti mainita urakkakohteen nimi sekä rakennuttajan 
nimeämän valvojan nimi. 

9.2.2 Ensimmäinen maksuerä 
Ensimmäinen maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, 

rakennustyövakuutus otettu ja urakkasopimuksen mukainen vakuus sekä yhteisesti hyväksytty 

yleisaikataulu on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. Ensimmäisen maksuerän suuruus voi 

olla enintään rakennusaikaisen vakuuden suuruinen. 

9.2.3 Loppuerä 
Viimeinen maksuerä on 10 % urakkahinnasta ja maksetaan sitten, kun urakka on hyväksytty kaikilta 

osiltaan täysin valmiina, painekoe on tehty, vesinäytteet otettu ja hyväksytetty, tarkemittaukset ja 

maastoon merkinnät suoritettu sekä katurakenteen kantavuusmittaukset tehty ja hyväksytty sekä 

hyväksytty vastaanottotarkastus suoritettu, takuuajan vakuus jätetty ja loppuselvitys pidetty. 

9.2.4 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 maksukelpoiseksi. 

Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. 

Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta. 

Jos rakennuttaja 25 vuorokauden kuluessa ei ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa 

urakoitsijalle määräajan ylittäneeltä ajalta viivästyskorkolain kulloinkin voimassa olevan vuotuisen 

viivästyskoron mukaisen maksun tapahtumiseen saakka. 

Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 
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9.3 Hintasidonnaisuudet 
Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 

9.4 Lisä- ja muutostyöt 
Urakoitsija on velvollinen suorittamaan rakennuttajan vaatimia lisä- ja muutostöitä, elleivät ne muuta 

urakoitsijan suoritusta olennaisesti ja toisen luonteiseksi. 

9.4.1 Lisä- ja muutostyötarjous ja -hinnat 
Muutostöissä noudatetaan YSE 44 §:n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisän tulee sisältyä 

esitettyihin yksikköhintoihin.  

Lisä- ja muutostöistä tulee urakoitsijan aina antaa rakennuttajalle yksilöity kirjallinen 
tarjous. Lisä- ja muutostyötarjouksen tulee pitää sisällään kaikki työstä aiheutuvat kustannukset. 

Kyseisessä tarjouksessa on myös esitettävä mahdollinen lisätyöaikavaade. 

9.4.2 Yksikköhinnat 
Urakkasopimukseen liitetään yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset 

lisä- ja muutostyöt suoritetaan. Yksikköhintojen tulee olla linjassa kokonaisurakan kanssa. Samoja 

yksikköhintoja ja periaatteita sovelletaan myös silloin, kun urakoitsija joutuu hyvittämään 

rakennuttajalle muuttuneista työmääristä. 

Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen 

liitteenä. 

9.4.3 Lisä- ja muutostöiden dokumentointi 
Lisä- ja muutostyöt tulee dokumentoida tarkasti tarkepiirustuksin ja valokuvin sekä tarvittaessa 

videokuvaamalla. Tarkemittaukset tulee tehdä ja toimittaa rakennuttajalle urakan etenemisen 

mukaisesti. 

9.4.4 Lisä- ja muutostöiden aikatauluvaikutus 
Lisä- ja muutostyöt eivät lähtökohtaisesti vaikuta alkuperäiseen aikatauluun. Urakoitsijan voi lisä- ja 

muutostyötarjouksessaan esittää vaateen lisäajasta. Lisäaikavaateet käsitellään yksi lisä- tai muutostyö 

kerrallaan eikä yhtenä yhteisenä kokonaisvaikutuksena. 

9.4.5 Poikkeamien ylöskirjaaminen 
Kaikki poikkeamat tulee merkata työmaapäiväkirjaan. Rakennuttajan edustaja kuittaa 

allekirjoituksellaan työmaapäiväkirjan ja tarvittaessa tekee myös vastakirjauksen. Mikäli vastakirjaus 

tehdään, asia tulee käsitellä viimeistään seuraavassa työmaakokouksessa. 

Kaivantojen on oltava työsuojelumääräysten mukaisia. Mikäli urakoitsija korvaa 

tuennan luiskaamalla, on se aina katselmoitava rakennuttajan kanssa. 

9.5 Sanktioperusteet 
Mahdollisia sopimussakkoja määriteltäessä noudatetaan seuraavia sanktioperusteita: 

Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta. 

Urakassa voidaan käyttää seuraavia sanktioperusteita: 

- sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta 
laatupoikkeamasta 

- teknisten laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatupoikkeamat käsitellään 
arvonmuutoksina 
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- menettelytavat toiminnallisen laatupoikkeaman yhteydessä ovat: 
1. suullinen muistutus, jonka urakoitsija kirjaa työmaapäiväkirjaan, poikkeaman 

korjaus 
2. kirjallinen muistutus, poikkeaman korjaus 

 kirjallinen muistutus on virallinen sanktio, joka kirjataan 
työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa 

3. sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) 
4. lopullisesta urakkahinnasta laskettava arvonalennus  
5. tiettyjen henkilöiden tai tietyn kaluston poistaminen työmaalta 
6. urakkatyömaan töiden ja laskutuksen keskeyttäminen ilman lisäajan myöntämistä 
7. urakoitsijan vaihto 

 

Sanktiot jaetaan syntytapansa perusteella kolmeen ryhmään: 

- urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laadunalitus 

ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus 

- rakennuttajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastuvan 
toiminnallisen laadun alittumisen perusteella annettu muistutus, josta ei ole tehty 
poikkeamaraporttia 

- työturvallisuuteen liittyvät laiminlyönnit, kuten henkilösuojainten käyttämättä jättäminen, 
puutteet kaivantoturvallisuudessa (ml. kaivannon tuennat) jne. Henkilösuojainten 
käyttämättä jättämisestä seuraa 300 € suuruinen sanktiomaksu / henkilö / 
havainto. 

- dokumentoinnin toteutumattomuudesta seuraa 200 € suuruinen 
sanktiomaksu / toteutumaton dokumentti (esim. valokuva tai 
tarkepiirustus) 

- Mikäli toistuvista huomautuksista (=3:s huomautus) huolimatta urakoitsija 
ei korjaa kaivantojen täyttöön, kaivantojen tuentaan, kaivantojen 
tiivistämiseen, liikenneturvallisuuden vaarantamiseen yms. liittyviä 
laatupoikkeamia seuraa 300 € suuruinen sanktiomaksu/seuraava 
huomautus. 

 

Todetusta laatupoikkeamasta aiheutuva sanktio määritetään tapauskohtaisesti. Sanktio voi olla 
laatupoikkeaman korjaus tai rahallinen korvaus. 

 

10. VALVONTA 

10.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet  
Teknisistä asioista ja kustannusvaikutuksiltaan pienehköistä muutoksista päättää rakennuttajan 

nimeämä teknisistä asioista ja työmaavalvonnasta vastaava henkilö. Pienehköllä muutoksella 

tarkoitetaan kustannusvaikutukseltaan alle 5 000 € suuruista muutosta. 

5 000 € suuremmista muutoksista sekä urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää 

rakennuttajan nimeämä hallinto- ja sopimusasioista vastaava henkilö tai rakennuttajan erillinen 

projektiorganisaatio omassa kokouksessaan. 

10.2 Rakennuttajan valvonta  
Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 1998 §:en 60–62 mukaisesti. 



URAKKAOHJELMA  Kutojantien ja Tekstiilitien saneeraus, Hattula 

 

18 (26) 

11. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 

11.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 
Urakoitsijalla tulee olla työmaalla suomen kielen taitoinen työnjohto. Vastaavalta työnjohtajalta 

vaaditaan kokemusta ja näyttöä johtolinjojen rakentamisesta sekä urakan edellyttämistä 

kunnallisteknisten putkistojen saneerausmenetelmistä. Työnjohdon tulee olla päivittäin työmaalla ja 

aina tavoitettavissa työaikana. Lisäksi vastaavan työnjohtajan on oltava tarvittaessa kahden tunnin 

sisällä työmaalla.  

Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja mahdollisille muille urakoitsijoille työmaan 

työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Urakkaan liittyvät 

työsuojeluorganisaation tiedot, työturvallisuussuunnitelma ja riskikartoituslomake 

tulee olla nähtävillä työmaalla. 

Jokaisella rakennushankkeeseen osallistujalla tulee olla asianmukainen voimassa oleva työkortti, esim. 

tulitöiden tekijällä tulityökortti, liikennealueilla työskentelevällä tieturvakortti (jonka lisäksi 

työnjohtajalla Tieturva II) ja vesihuoltotöissä vesityökortti, ja töissä on noudatettava asianmukaisia 

voimassa olevia suojeluohjeita. 

Muoviputkien hitsaustöitä tekevällä tulee olla Muoviteollisuus ry:n muoviputkien 
hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan myöntämä muovihit-
saussertifikaatti. Urakoitsijan tulee esittää töiden tekijät todistuksineen. Rakennuttaja tekee 

arvioinnin ja voi kieltää töiden suorittamisen, jos näytöt osaamisesta eivät ole rakennuttajan mielestä 

riittävät. 

11.2 Työvoima 
Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. 

Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan työmaakokouksissa tai tarvittaessa erikseen pyydettäessä. 

Työvoiman käytössä tulee noudattaa voimassa olevan työllisyyslain ja työllisyysasetuksen määräyksiä.  

Työmaalla edellytetään hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa 

11.3 Kulkuluvat 
Kunkin urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa 

työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, syntymäajat ja veronumerot pääurakoitsijalle ja 

rakennuttajan valvojille. 

11.4 Buildie-sovellus 
Rakennuttaja velvoittaa urakoitsijaa käyttämään Buildie -sovellusta työmaan dokumentointiin. 

Urakoitsija saa 2 kpl lisenssejä käyttöönsä urakan ajaksi. 

Urakoitsija sitoutuu käyttämään Buildien lomakkeistoa, joka sisältää mm. seuraavat lomakkeet: 

- Työmaapäiväkirjat 

- MVR-mittaus 

- Painekoepöytäkirjat 

- Tonttijohtojen saneeraus (kpl, päivitetään ajantasaisesti) 

- Kiinteistökohtainen tonttijohtojen saneeraus -lomake,  

- valokuvat ennen ja jälkeen saneerauksen 
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- tiedot, mitä on saneerattu 

Työmaapäiväkirjaa tulee täyttää päivittäin ja sen tulee olla allekirjoitettu urakoitsijan toimesta 

seuraavan viikon keskiviikkona klo 16 mennessä, ilman pätevää syytä. 

Työmaapäiväkirjaan tulee dokumentoida työn eteneminen valokuvin ja tekstein. Valokuvat tulee olla 

kansioituina työvaiheittain. 

Laatuaineisto tallennetaan Buildie -sovellukseen ajantasaisesti. 

11.4.1 Työmaapäiväkirja 
Pääurakoitsijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa Buildie-sovelluksessa, jonka rakennuttajan valvoja 

kuittaa viikoittain saaneensa tiedoksi. 

Työmaapäiväkirjassa on esitettävä ainakin: 

- säätilaa koskevat tiedot 

- työmäärät ja suoritteet 

- käytössä olleet resurssit 

- louhinta-, tuenta- ja arinamäärät (louhittavat kivet tulee myös valokuvata) 

- erityiset asiat ja poikkeamat 

- muut työn toteuttamiseen tai toteuttamisen kustannuksiin vaikuttavat olennaiset asiat 
 

Työmaapäiväkirja toimii rakennuslain ja rakennusvalvontaviranomaisten edellyttämänä 

tarkastusasiakirjana. 

Urakoitsijan on esitettävä urakoihinsa liittyvät vaatimustenmukaisuustodistukset. 

11.5 Työmaakokoukset 
Työmaakokouksia pidetään vähintään 2-4 viikon välein. Aikataulu-, työturvallisuus-, suunnittelu- ja 

muut kokoukset pidetään tarvittaessa. 

Kokouskäytännöistä sovitaan tarkemmin urakkaneuvotteluiden yhteydessä. Tilaajan edustajat toimivat 

kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä. 

11.6 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 
Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten 

urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on 

myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan 

edustaja. 

11.7 Viranomaistarkastukset 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että oman työsuorituksensa kaikki viranomaiskatselmukset ja 

tarkastukset tulevat pidetyiksi. Toimituksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän 

edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. 

11.8 Takuutarkastus 
(YSE 74 §) 

Takuuajan puolivälissä on mahdollista pitää rakennuttajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen 

nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 
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Takuuajan lopussa pidetään rakennuttajan pyynnöstä takuuajan lopputarkastus. Rakennuttaja voi 

ennen lopputarkastusta suorittaa painejohtojen painekokeen. Mikäli tarkastuksissa ilmenee 
puutteita, tulee ko. tarkastuksista aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan 
urakoitsijan maksettavaksi. 

Puutteet on korjattava mahdollisimman nopeasti (max. 3 kk).  Mikäli urakoitsija ei korjaa puutteita, on 

tilaajalla oikeus teettää työt kolmannella osapuolella urakoitsijan lukuun. 

12. LAADUNVARMISTUS 

12.1 Rakennuttajan laadunvarmistus 
(YSE 9 §) 

Rakennuttaja tulee suorittamaan urakan aikana pistokoeluonteisia laadunvalvontakokeita. 

Rakennuttajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan 

laadunvalvontaa. 

Urakoitsijan on varattava rakennuttajalle mahdollisuus (aikaa tulla paikalle ennen putkien ja niihin 

kuuluvien laitteiden peittämistä) putkien valokuvausta ja tarkemittausta varten. 

12.2 Urakoitsijan laadunvarmistus 
(YSE 10 §) 

Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Urakoitsijan on 

valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työntekijöiden osaamista ja työnsuoritusta. 

Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja suorituksen laatuun on kiinnitettävä huomiota. 

Urakoitsijan tulee tarvittaessa osoittaa pääsevänsä työn vaatimuksen mukaisiin laatuvaatimuksiin 

esimerkiksi tätä tarkoitusta varten laadittavan laadunvarmistussuunnitelman ja/tai laatujärjestelmän 

avulla. 

Urakoitsija vastaa kaikista laadunvarmistukseen kuuluvista toimenpiteistä. Urakoitsijan tulee luovuttaa 

urakkaa koskeva laatu- / loppuselvityskansiot, jotka sisältävät kaikki laadun osoittamiseksi tarpeelliset 

laadunvalvontatulokset vähintään seuraavasti kahta viikkoa ennen luovutusta. Materiaali 
tallennetaan Buildie -palveluun: 

- täydellinen rakennussuunnitelma – aineisto (1 piirustussarja), joka vastaa toteutunutta 
rakennussuoritusta täydennettynä rakennusaikaisilla suunnitelmamuutoksilla 

- tarkemittaustiedot ja maastoon merkkaukset rakennuttajan ohjeiden mukaisesti 

- kadun rakennekerrosten kantavuusmittaukset 

- valaistuksen loppupiirustukset sekä mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat 

- valaistuksen tarvikeluettelo käytetyistä tarvikkeista 

- valaistuksen loppupiirustusten toimitus lähimpään katuvalokeskukseen 

- valaistuksen ja varaputkitusten tarkkeet 

- painekokeiden ja vesinäytteiden tulokset 

- viettoviemäreiden kuvausraportit 

- laadunvalvontatulokset mittauspöytäkirjoineen työselitysten mukaisesti 

- valokuvat ja mahdolliset videokuvaukset putkien risteämäkohdista, liitoksista ja muista 
merkityksellisistä kohteista (kuten olemassa olevien maanalaisten rakenteiden korjaus) 
HS-Veden tarkemittausohjeen mukaisesti. 

o Valokuvat ja mahdolliset videokuvaukset tulee nimetä siten, että kuvauskohde on 
selkeästi tunnistettavissa. Selkeä tunnistetapa on esimerkiksi kadun/tien nimi ja 
tarkka paalulukema tai venttiilin/kaivon numero. 
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- pöytäkirjat venttiilipositioista (auki/kiinni) 

- kaivokortit (myös lähtöjen ja tulojen korkeudet) 

- käytettyjen maa- ja kiviainesten rakeisuuskäyrät 

- asfalttipäällysteen materiaalitodistukset 

- kopiot työmaapäiväkirjasta 
 

12.3 Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi 
Kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että eri 

rakenteilla on ne ominaisuudet, joita siltä edellytetään.  

Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että tiedot urakoissa käytetyistä materiaaleista ja niiden 

testaustuloksista dokumentoidaan. 

Jos laatupoikkeama ei ole enää korjattavissa tai sen korjaaminen on kustannuksiltaan kohtuutonta 

siihen haittaan nähden, joka poikkeamasta aiheutuu, tulee raportissa esittää syyt, jotka ovat estäneet 

poikkeaman korvaamisen uudella suorituksella. 

Urakoitsija laatii urakan luovutusta varten kaikki laaturaportit ja luovuttaa ne rakennuttajalle tallentaen 

Buildie -sovellukseen. Ennen töiden luovutusta urakoitsijan on suoritettava ns. itselle luovutus, josta on 

laadittava tilaajalle luovutettava dokumentti. 

12.4 Poikkeamaraportit 
Mahdollisista poikkeamista urakoitsija laatii kirjalliset poikkeamaraportit ja toimittaa ne 

rakennuttajalle mahdollisimman nopeasti Buildie -sovelluksen lomaketta käyttäen. Poikkeamaraportit 

käsitellään viimeistään seuraavassa työmaakokouksessa. 

Jos laatupoikkeama ei ole enää korjattavissa tai sen korjaaminen on kustannuksiltaan kohtuutonta, 

siihen haittaan nähden, joka poikkeamasta aiheutuu, tulee raportissa esittää syyt, jotka ovat estäneet 

poikkeaman korvaamisen uudella suorituksella. 

13. KÄYTTÖÖNOTTO 

Käyttöönotto toteutetaan erillisen käyttöönottosuunnitelman mukaisesti tai sen puuttuessa 

käyttöönotosta sovitaan rakennuttajan ja urakoitsijan kesken ennen urakkakohteen käyttöönottoa.  

Ennen käyttöönottoa urakkakohteesta tulee olla hyväksytysti suoritettuna painejohtojen painekokeet, 

vesinäytteiden laboratoriotulokset, venttiilipositioiden pöytäkirjat jne. Valaistuksen osalta tulee olla 

loppupiirustukset sekä mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat. Käyttöönottoon tulee saada lupa 

tilaajalta.  

14. VASTAANOTTOMENETTELY 

14.1 Vastaanottotarkastus 
Vastaanottotarkastus suoritetaan teknisten suunnitelma-asiakirjojen ja YSE 1998 §:en 70 – 74 

mukaisesti. 

Vastaanottotarkastusta edeltävät toimenpiteet on esitetty teknisissä suunnitelma-asiakirjoissa. 
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14.2 Urakkasuorituksen tarkastus 
Jos urakkasuoritus tai sen osa on sovittu valmistuvaksi ennen rakennuskohteen vastanottoa, on 

urakkasuorituksen osalta pidettävä suorituksen valmistuttua urakkasuorituksen tarkastus. 

14.3 Vastaanotto 

14.3.1 Dokumentointi 
Kaikki dokumentit on toimitettava sähköisessä muodossa ja dokumentit tulee nimetä selkeästi Buildie 

-sovellukseen. Vaadittavat dokumentit on lueteltu kohdassa ”12.2 Urakoitsijan laadunvarmistus”. 

14.3.2 Työn sopimuksen mukaisuuden arviointi 
Kaikki työt ja dokumentoinnit on oltava tehtynä ennen vastaanottoa kohdan ”12.2 Urakoitsijan 
laadunvarmistus” mukaisesti. 

14.3.3 Puutteiden ja virheiden korjaamisaikataulu 
Viallista tai puutteellista urakkaa ei vastaanoteta. Ennen vastaanottoa tai vastaanotossa havaitut 

puutteet ja poikkeamat tulee olla korjattuina ennen lopullista vastaanottoa. Virheiden ja puutteiden 

aikataulusta sovitaan tai vaihtoehtoisesti urakkasummasta pidätetään puutetta ja/tai poikkeamaa 

vastaava rahasumma. 

14.4 Tarkastuskustannukset 
Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin 

joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja 

veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta 

urakoitsijalta seuraavasti: 

- ensimmäinen jälkitarkastus veloituksetta 

- toinen jälkitarkastus 1 500 € 

- kolmas jälkitarkastus 2 000 € 

- seuraavat jälkitarkastukset 3 000 € / kpl 

15. TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS 

Taloudellinen loppuselvitys pidetään urakoitsijan esityksestä. Urakoitsijan on kahden (2) viikon 

kuluessa vastaanottopöytäkirjan vastaanotosta lähetettävä yksilöity loppuselvitys kaikista 

sopijapuolten välisistä epäselvistä asioista. Tilitys ja siihen annettava tilaajan vastine käsitellään 

loppuselvityksessä, joka on pidettävä neljän viikon kuluessa tilityksen luovuttamisesta tilaajalle. 

Loppuselvitykseen liittyvät dokumentit pitää olla tilaajalla vähintään viikkoa ennen kokousta.  

16. ERIMIELISYYDET 

16.1 Tarkastuskustannukset 
Noudatetaan YSE 1998 89, 90 ja 91 §:ä. 

Urakkasopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja 

jos sopuun ei täten päästä, asia käsitellään Hämeenlinnan käräjäoikeudessa. 
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17. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 

17.1 Tarjouksen hyväksyminen 
Tarjoajalta vaadittavat selvitykset on mainittu kohdassa 18.2. 

17.2 Tarjouksen valintaperusteet 
Rakennuttaja valitsee pää-/rakennusurakan urakkasuorituksen tekijäksi sen urakoitsijan, jonka tarjous 

on hinnaltaan halvin. 

17.3 Vaihtoehtotarjoukset 
Vaihtoehtoista tarjousta ei hyväksytä. 

17.4 Tarjouksen hylkäämisperusteet 
Hattulan kunta ja HS-Vesi voivat perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset. Tilaajat ilmoittavat 

hylkäämisestä ensi tilassa tarjoajalle. Hattulan kunta ja HS-Vesi pidättävät itselleen oikeuden hylätä 

tarjoukset, jos urakkahinta on hankkeeseen budjetoitua summaa suurempi. 

Mikäli tarjous ei ole saapunut määräajassa, ei ole tarjouspyynnön mukainen, tarjouksesta ei pysty 

ottamaan selkoa tai tarjous muuten ei täytä tilaajan asettamia vaatimuksia, tilaajalla on oikeus hylätä 

tarjous. 

Jos jokin hinnoiteltava nimike yksikköhintaluettelossa ei ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin 

kustannuksiin ja epäsuhde on olennainen, tilaajalla on oikeus hylätä tarjous. 

Tilaaja voi harkintansa mukaan pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä ennen tarjouksen hylkäyspäätöksen 

tekemistä. 

Tarjouksen hylkäämisestä tehdään erillinen päätös perusteluineen. Päätös lähetetään hylätyn 

tarjouksen tekijälle. 

18. TARJOUS 

18.1 Tarjouksen muoto 
Urakkatarjouksessa on annettava urakan kokonaishinta, jaoteltuna tarjouslomakkeissa esitettyihin 

osiin oheisia tarjouslomakkeita käyttäen. Tarjouksen on oltava tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. 

18.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset ja asiakirjat 
Tarjoukseen on liitettävä alla luetellut selvitykset. Yrityksen on täytettävä kaikki vaatimukset. Jonkin 

asiakirjan puuttuminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Jos yritys ei täytä kaikkia vaatimuksia, johtaa 

se tarjouksen hylkäämiseen. 

Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset: 

1. Yrityksen tulee olla merkitty kaupparekisteriin 

 

2. Yrityksen tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin 

 

3. Yrityksen tulee olla merkitty työnantajarekisteriin 
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4. Yrityksen tulee olla merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 

 

5. Yrityksen ja tarjoutumisen yhteydessä esitettyjen alihankkijoiden tulee olla maksaneet kaikki 

lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut 

 

6. Yrityksen on oltava luottokelpoinen ja Rating Alfa on oltava vähintään A. Vaihtoehtoisesti 

urakoitsijan on annettava selvitys puuttumisesta / todistettava yrityksen vakavaraisuus 

muuten. 

 

7. Yrityksellä tulee olla toiminnan vastuuvakuutus, jonka korvaussumma on vähintään 

1 000 000 €. 
 

8. Yrityksellä on oltava aikaisempaa kokemusta vastaavien katu- ja vesihuoltosaneerausurakoiden 

suorittamisesta päätoteuttajana (pääurakoitsijana). Kokemus on osoitettava tarjouksessa 

mainituilla referenssikohteilla. Referenssikohteiksi hyväksytään ainoastaan valmistuneet 

rakennusurakat ja urakan valmistumisesta saa olla korkeintaan 6 vuotta. Referenssikohteista 

on ilmoitettava vähintään tilaaja, tilaajan yhteyshenkilö, urakan koko, ajankohta ja paikka sekä 

tilaajan hankinnat. Referenssien vähimmäisvaatimukset (urakoitsijan on täytettävä joko 8a tai 

8b vaatimukset): 

8a: 3 kpl katusaneeraushankkeita, joiden arvo on vähintään 300 000,00 € alv 0% ja 3 kpl 

vesihuollon saneerauskohteita, joiden arvo on vähintään 300 000,00 € alv 0%. 

8b: 3 kpl katu- ja vesihuollon saneerauskohteita, joiden urakkahinta on vähintään 500 000,00 € alv 

0% ja vesihuollon osuus on vähintään 300 000,00 € alv 0%. 

 

9. Urakoitsijan vastaavalla työnjohtajalla ja hänen varahenkilöllään on oltava vähintään 

rakennusinsinööri, insinööri tai näitä vastaava koulutus sekä vähintään 5 vuoden työkokemus 

vastaavista katu- ja vesihuollon saneerausurakoista työnjohtajana.  

 

Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat asiakirjat: 

1. Kaupparekisteriote ja selvitys tarjouksen allekirjoittajan vakuuksista, mikäli se ei ilmene 

kaupparekisteriotteesta. 

 

2. Todistus yrityksen kuulumisesta ennakkoperintärekisteriin. 

 

3. Todistus yrityksen kuulumisesta työnantajarekisteriin. 

 

4. Todistus yrityksen kuulumisesta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 

 

5. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus sekä maksusuunnitelma. Todistus ei saa 

olla kahta kuukautta vanhempi. 

 

6. Todistus eläkemaksujen maksujen tai todistus eläkemaksuveloista ja maksusuunnitelma. 

Todistus ei saa olla kahta kuukautta vanhempi. 
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7. Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta. Lausunto ei saa olla 

kolmea kuukautta vanhempi. 

 

8. Selvitys tarjoajan toiminnan vastuuvakuutuksesta. 

 

9. Luettelo tarjoajan tekemistä tarjottuun urakkaan rinnastettavista urakoista. Luettelosta on 

käytävä ilmi urakoiden arvo, ajankohta, ja paikka sekä tilaajan yhteyshenkilö. Tilaaja pidättää 

itsellään oikeuden arvioida onko referenssikohde laajuudeltaan ja vaativuudeltaan riittävän 

vastaava. 

 

10. Työmaaorganisaatio nimettyine vastuuhenkilöineen sekä luettelo tarjoajan vastaavan 

työnjohtajan ja hänen varahenkilönsä tekemistä tarjottuun urakkaan rinnastettavista urakoista. 

Luettelosta on käytävä ilmi urakoiden arvo, ajankohta, ja paikka sekä tilaajan yhteyshenkilö. 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden arvioida onko referenssikohde laajuudeltaan ja 

vaativuudeltaan riittävän vastaava. 

 

11. selvitys siitä, miltä osin tarjoaja aikoo antaa sopimuksen aliurakoitsijoiden toteutettavaksi ja 
selvitykset mahdollisista aliurakoitsijoista 
 

12. Työsuunnitelma, jossa on esitetty työmaan eteneminen sekä urakka-aikataulu. 
 

13. Laadunvarmistussuunnitelma sekä todistukset työhön osallistuvien henkilöiden ammatillisesta 
pätevyydestä (Vesityökortti, Tulityökortti, Tieturva I ja II, Hätäensiapu, muovihitsauspätevyys 
jne.) 
 

14. Selvitys vakuuden järjestämisestä. Tarjoajan on ilmoitettava vakuuden muoto ja vakuuden 

antaja. Tilaaja hyväksyy ulkomaisen vakuudenantajan vain siinä tapauksessa, että 

vakuudenantajalla on sivukonttori tai muu tilaajan hyväksyttävissä oleva edustaja Suomessa. 

 

15. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tarjoajan on 

selvitettävä, mitä työehtosopimusta hänen omiin tähän hankkeeseen osallistuviin 

työntekijöihinsä sovelletaan ja millä perusteella. Selvitys ei saa olla kolmea kuukautta 

vanhempi. 

 

16. Todistus siitä, että sopimusosapuolella on työntekijöilleen voimassa oleva 

työtapaturmavakuutus. 

 

17. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 

 

Luotettavana selvityksenä hyväksytään Luotettava kumppani – palveluun kuuluminen ja sen raportti. 

Mahdollisten aliurakoitsijoiden osalta on toimitettava vastaavat dokumentit, kuin pääurakoitsijaltakin 

vaaditaan 

18.3 Tarjouksen voimassaoloaika 
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään yhdeksänkymmentä (90) päivää sen jättämiselle 

asetetun määräajan yli. 
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18.4 Tarjouksen tekeminen 
Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle tarjouspyynnössä mainittuun sähköpostiin viimeistään tar-

jouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. 

Sähköpostin aihekentässä on oltava merkintä Kutojantien ja Tekstiilitien saneeraus, Hattula 

18.5 Tarjousten avaus 
Tarjoukset avataan rakennuttajan edustajien toimesta avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen. 

18.6 Lisätiedot 
Mikäli tarjouspyynnössä esiintyy epäselvyyksiä, toimitaan niiden suhteen tarjouspyyntökirjeessä 

esitetyllä tavalla. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitovaksi. 

19. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

19.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin 
(YSE 53 §) 

Rakennuskohteesta poistettava ylimääräinen maa- ja kiviaines sekä purkujätteet ovat urakoitsijan 

omaisuutta, jotka tulee toimittaa asianmukaisille hyväksytyille vastaanottopaikoille tai hyötykäytettävä. 

Työalueelta poistettavat hyötypuut pinottuna kuuluvat maanomistajalle. Poltto- ja paperipuuksi 

menevä puu sahataan massimittaan, tukit tukkipuumittaan. Risujen ja kantojen poisvienti sekä 

loppusiivous kuuluvat urakkaan. 

19.2 Vaaralliset jätteet 
(YSE 53 §, kohta 3) 

19.3 Työvoimamääräykset 
Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan rakennuttajalle sekä työvoimaviranomaisille ilmoitus. 

Urakoitsijan henkilöstöä koskevissa määräyksissä noudatetaan YSE:n 58 §. 

19.4 Ilmoitukset veroviranomaiselle 
Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa veroviranomaiselle rakennuttajan (HS-Vesi) kanssa 

urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. 

 

 

HS-Vesi 

Hattulan kunta 
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1. TARVITTAVIEN LUPIEN HANKINTA 

 Rakennuttaja Urakoitsija Huomioitavaa 
Tilapäisten liikenteenjärjestelyjen ja -
suunnitelmien tekeminen ja 
hyväksyttäminen (kunta) 

 X 
Liikenteenohjaus ja kaivutyöt 

Sijoituslupa (kunta) 
X  

Putkien, kaivojen ja muiden pysyvien 
rakenteiden sijoitukselle 

Liikennealueen vuokraus / Yleisen alueen 
vuokraus 

 X 
Työkoneiden ja materiaalien säilytystä 
varten 

Työsuojeluilmoitus 
(työsuojeluviranomaiselle) 

 X 
 

Meluilmoitus  X  
Yötyöilmoitus  X  
    

 

2. URAKOITSIJALTA VAADITTAVAT DOKUMENTIT 

 Rakennuttaja Urakoitsija Huomioitavaa 
Tilaajavastuulain edellyttämät dokumentit  X www.tilaajavastuu.fi 
Työturvallisuussuunnitelma ja 
urakkakohtainen riskikartoitusselvitys 

 X 
 

Urakka-aikataulun laatiminen  X  
Todistukset työhön osallistuvien 
henkilöiden ammatillisesta pätevyydestä 
(Vesityökortti, Tulityökortti, Tieturva I ja 
II, Hätäensiapu, muovihitsauspätevyys 
jne.) 

 X 

 

    

 

3. TYÖMAAN PERUSTAMINEN 

 Rakennuttaja Urakoitsija Huomioitavaa 
Työkohteen ennakkotiedottaminen (alueen 
asukkaat ja kunnan organisaatiot) 

X  
 

Kuormien purku 
 X 

Sekä työalueella että mahdollisilla työmaa 
käyttöön tarkoitetuilla varastoalueilla 

Materiaalien varastointi  X  

 

4. MATERIAALIHANKINNAT 

 Rakennuttaja Urakoitsija Huomioitavaa 
Venttiilit ja liittimet X   
Sähköhitsausosat 

X  
HUOM! Liitokset pääasiallisesti 
puskuhitsaamalla. Tilaaja määrittelee 
tarvittavat sähköhitsausosat. 

Jätevesi- ja hulevesiviemäriputket, 
vesijohtoputket ja laitekaivot 

X  
 

Routaeristeet X   
Merkkaustolpat ja kilvet  X HS-Veden ohjeen mukaisesti 
Palopostit X   
Väliaikaisen vedenjakelun ja viemäröinnin 
materiaalit 

 X 
 

Kadunrakentamisen materiaalit 
 X 

mm. suodatinkangas, ritilälkaivot, kadun 
salaojat ja ojarummut 
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5. TYÖNAIKAISET TEHTÄVÄT 

 Rakennuttaja Urakoitsija Huomioitavaa 
Aloituskatselmus työkohteessa ja 
pöytäkirjan laatiminen 

X X 
Rakennuttaja laatii pöytäkirjan 

Materiaalien kuljetus rakennuttajan 
osoittamasta paikasta työmaalle 

 X 
 

Materiaalitoimitusten purku työmaalla  X  
Materiaalien varastointi urakan aikana  X  
Työkohteen työnaikainen tiedottaminen 
(ohipumppaukset, liikennejärjestelyt, 
työturvallisuus jne.) 

 X 
 

Väliaikaiset liikennejärjestelyt, liikenteen 
ohjaus ja työnaikainen kunnossapito 
(esim. auraus) 

 X 
 

Puuston raivaus ja raivattujen puiden 
käsittely 

 X 
 

Työmaan työturvallisuudesta 
huolehtiminen 

 X 
 

Viemärivesien kuljetuksen järjestäminen.  X Liitostöiden aikana 
Päivystyksen järjestäminen työkohteeseen 
urakka-ajaksi ongelmatilanteiden varalta 

 X 
Palvelua ei voi ostaa HS-Vedeltä. 

Peittyvien rakenteiden dokumentointi 
valokuvaamalla ja/tai videokuvaamalla 
(liitoskohdat, risteysalueet, 
erikoisrakenteet jne.) 

 X 

 

Liitokset olemassa olevaan viemäri- ja 
vesijohtoverkostoon 

  X 
 

Olemassa olevan vesijohtoverkoston 
venttiileiden käyttö 

 X 
Venttiileiden käytöstä on pidettävä kirjaa ja 
rakennuttajaa on tiedotettava muutoksista 

Kaivu- ja täyttötyöt (ml. täyttötöiden 
tiiveyskokeet Yleisen työselostuksen 
mukaisesti) 

 X 
 

Kaivumassojen varastointi  X  
Purkujätteiden käsittely ja pois 
kuljettaminen (esim. asfaltti, betoni, 
putkimateriaalit yms.) 

 X 
 

Kaivantojen kuivanapito (viemäritulvien 
estäminen) 

 X 
 

 

6. TYÖN LAADUN TARKASTUS JA JÄLKITYÖT 

 Rakennuttaja Urakoitsija Huomioitavaa 
Kaivojen ja venttiileiden sekä tarvittaessa 
painejohtolinjojen merkitseminen 
maastoon tilaajan ohjeiden mukaisesti 

 X 
 

Työkohteen tarkemittaukset ja 
kaivokorttien laatiminen rakennuttajan 
ohjeiden mukaisesti 

 X 
 

Valaistuksen loppupiirustukset (ja 
piirustuksien toimitus lähimpään 
katuvalokeskukseen) sekä mittaus- ja 
tarkastuspöytäkirjat 

 X 

 

Urakkakohteen jälki- ja viimeistelytyöt 
vastaamaan vähintään kohteen lähtötasoa 

 X 
 

Työkohteen asfaltoinnit rakennuttajan 
ohjeiden mukaisesti 

 X 
 

Yksityisillä mailla tehdyistä töistä 
loppukatselmuspöytäkirjan laatiminen 

 X 
Tilaaja osallistuu loppukatselmukseen. 

    

 


