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1. TIETOJA HANKKEESTA 

 
1.1 Alueurakan kohde 
 

Urakan kohteina ovat seuraavat Raision kaupungin alueet:  
 
Katualueet, työaluekartat liitteessä 7a 

- ajoradat ja kevyen liikenteen väylät sekä muut yleiset alueet 
- talvihoitoluokat on esitetty liitteessä 7a 

 
Yksityistiet, työaluekartat liitteessä 7b 

kaupungin alueella olevat yksityistiet 
 

Alueet on esitetty ja rajattu työaluekartoissa. Kaikki osa-alueet kuuluvat samaan 
urakkaan. 
 

1.2 Tutustuminen urakka-alueeseen 
 
 Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut alueurakan kohteeseen ja kaikkiin 
 tarjouspyyntöasiakirjoihin. 
 
  

2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS  
 
2.1 Urakkamuoto ja maksuperuste 
 

Yhdistetty kokonais- ja yksikköhintaurakka  

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta (koh-
ta 3.1.1.1). Erikseen määriteltyjen työsuoritusten (kohta 3.1.1.2) osalta maksuperus-
teena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat. 
 
Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen 
määrämuutosten ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. 
 

2.2 Urakkasuhteet 
  

Urakoitsija toimii tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa töissä pääurakoitsijana ja 
lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Päätoteuttajana urakoitsijan velvolli-
suuksiin kuuluu huolehtia ja vastata työnaikaisesta työsuojelusta ja työturvallisuu-
desta. Urakoitsija voi teettää sopimuksen piirissä olevat työt myös tilaajan hyväk-
symillä aliurakoitsijoilla. 
 
 

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 
3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS 
 
3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt 
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Urakka käsittää työkohdeluetteloihin ja -karttoihin merkittyjen katujen ajoratojen, 
kevyen liikenteen väylien sekä muiden yleisten alueiden talvihoitotehtävät. 

 
Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan erikseen sovittavalla tavalla 
urakka-alueella myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutos- töi-
tä. Lisä- ja muutostöistä sovitaan urakoitsijan kanssa. 
 
Urakkaan kuuluvat työt on jaoteltu hoidon ja kunnossapidon yleisten tehtävien mu-
kaisesti. 
 
Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueella ja lä-
hietäisyydellä tarjoushetkellä käynnissä olevat rakennustyöt. 
  

3.1.1.1 Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät 
 

Kokonaishintaan kuuluvat yleisen tehtäväluettelon mukaiset talvihoitotehtävät (osa 
1000) lukuun ottamatta seuraavia tehtäviä: 

- 1420 Lumen kuormaus ja kuljetus 
- 1430 Lumen poisto, portaat, rampit ja luiskat 
- 1540 Liukkauden torjunta, portaat, rampit, luiskat 
- 1610 Talviaikainen pölynsidonta 
- 1620 Hiekoitushiekan poisto 
- 1630 Hiekoitushiekan poisto, viheralueet 

 
Urakoitsijalle kuuluu ilman erillistä korvausta seuraavat työt ja toimenpiteet: 

- työn suunnittelu ja koordinointi 
- työn johtaminen 
- kokoukset ja katselmukset 
- päivystys ja varallaolo 
- keliolosuhteiden muutosten seuranta 
- tarvittavien aurausviittojen asettamisesta syksyllä ja poistamisesta ke-

väällä 
- ilmoittaa tilaajalle urakka-alueella havaitsemistaan vioista ja puutteista 
- vastaamaan kolmen vuorokauden kuluessa työn suorittamiseen liitty-

vään asiakaspalautteeseen 
- muut urakka-asiakirjoissa mainitut tehtävät 

 
Urakoitsijan on lisättävä edellä mainittujen töiden ja toimenpiteiden kulut pyydettyihin 
yksikköhintoihin, joista lasketaan urakan kokonaishinta.  

 
3.1.1.2 Yksikköhinnoilla suoritettavat työt 
 

Tilaaja voi tarvittaessa sisällyttää urakkaan myös kertaluonteisia urakkaan kuulu-
mattomia lisätöitä. Lisätöistä ja niiden laskutusperusteista sovitaan aina tapauskoh-
taisesti erikseen. 
 
Tapauksissa, joissa maksu perustuu annettuun yksikköhintaan (kokonaishintaan 
kuulumaton tehtävä) työ suoritetaan tilaajan työmääräyksen perusteella. Tilaaja on 
arvioinut lisätöiden määrän tarjouslomakkeessa 3. Arvioidut määrät eivät sido tilaa-
jaa. 
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Yksikköhintaan kuuluvat yleisen tehtäväluettelon mukaiset talvihoitotehtävät:  

- 1410 Lumen lähisiirto 
- 1420 Lumen kuormaus ja siirto 
- 1610 Talviaikainen pölynsidonta 

 
Tilaajan erillisen työmääräyksen perusteella tehtävät työt suoritetaan yleisten tehtä-
vämäärittelyjen periaatteiden mukaisesti, jos työmääräystä annettaessa ei muita 
ohjeita ole annettu. Työmääräyksessä työn ajoitus ja kesto sovitaan tapauskohtai-
sesti. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteyt-
tä tilaajan edustajaan. 
   

3.1.1.3 Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti 
 
Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävän suorituk-
sen ja ei annetussa määräajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai 
teettää työt ja periä kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisena.  

 
3.2 Sivuvelvollisuudet  
  
3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet  
 

Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden selvitykset verojää-
mistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliura-
koita koskeviin tarjouspyyntöihin. 

 
Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, jo-
ka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. 

 
Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus elä-
kevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laimin-
lyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 

 
Urakoitsijalle kuuluu urakka-alueen hallintaan, toiminnan järjestelyyn ja huoltoon liitty-
vien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten mahdollisesti tarvittavat vuo-
ro-, yö- ja pyhätyöluvat, kaivuluvat, tilapäiset liikennejärjestelyluvat sekä ympäristö-
lainsäädännöstä aiheutuvat ilmoitukset. 

 
3.3 Alueurakan johtovelvollisuudet 
  

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana 
päätoteuttajana.  

  
3.4 Toimintatapa urakka-alueella 
 
3.4.1 Itsenäinen toiminta urakassa 
 

Tämän alueurakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan (päätoteuttaja) ominaisuu-
dessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta valtio-
neuvoston päätöksen (nro 629/rakennustyön työturvallisuus mukaisesti). 
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Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että voimassaolevan kadun ja 
eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain määräykset se-
kä tässä urakkaohjelmassa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja 
tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. 

 
Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan 
kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman ja 
tehtäväkorttien mukaisesti. 
 

3.4.2 Työhön määrääminen 
 

Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti, omaan harkintaansa ja annettui-
hin ohjeisiin perustuen, tilaajan edustajalla, urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työ-
suorituksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tai tms. on oi-
keus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Täl-
laisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin yhden tunnin kuluessa 
määräyksestä, ellei muuta sovita. 
 
Viranomaisten (esim. poliisi, pelastuslaitos) määräyksestä tulevissa tehtävissä ura-
koitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. 

 
 

4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 
4.1 Tilaajan toimesta tehtävät työt 
 

Tilaaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan hoitoa ja kunnossapitoa haittaavien 
autojen siirron urakka-alueilla. Siirtoajankohdat sovitaan tapauskohtaisesti yhteises-
ti. 
 
Tilaaja informoi urakoitsijaa alueella urakka-aikana samanaikaisesti muiden ura-
koitsijoiden ja tilaajan tiedossa olevien kolmansien osapuolien toimesta tehtävistä 
töistä. 
 

4.2 Tilaajan hankinnat ja materiaalit 
 
 Tilaajalla ei ole hankintoja. 
 
4.3 Vastaanottopaikat ja hiekkasiilo 

 
 Lumen vastaanottopaikat sijaitsevat Nuorikkalassa Kaislatien varrella aivan  Nesteen-
tien (E18) kulmassa, sekä Haunisissa entisen vesilaitoksen kiinteistön alueella osoit-
teessa Vesilaitoksentie (Liite 7c). Kaupungin lumenvastaanottopaikalle saa tuoda ai-
noastaan urakka-alueen lumikuormia ja urakoitsija huolehtii lumenkaatopaikalla tarvit-
tavista lumen käsittelytöistä. Lumen kuljetus vastaanottopaikalle on yksikköhintainen 
työ, joka tilataan aina erikseen. 
 
Urakoitsijalla on mahdollisuus käyttää talvikaudenaikana kaupungin omistaman 
Temppelivuoren kalliohiekkasiiloa oman liukkaudentorjuntamateriaalin varastointi-
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paikkana. Hiekkasiilon käytöstä laaditaan erillinen käyttöoikeussopimus urakoitsijan 
kanssa. Liukkaudentorjuntamateriaalin hankinta kuuluu urakoitsijalle.  
 

 

5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
 
5.1 Sopimusasiakirjat 
  
 Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:  
 

a) palvelusopimus 
b) alueurakan yleiset sopimusehdot 2003 
c) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäsel-

vitykset 
  d) urakkaohjelma ja turvallisuusasiakirja 
  e) tarjous 

f) työkohdeluettelot ja –kartat  
g) muutostöiden yksikköhintaluettelo  
h) työkohtainen tarkennus  

 i)  alueurakan yleinen tehtäväluettelo 2003_ osa 1000 
    j) Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella  

(SKTY:n julkaisu 1/2013) 
 

5.2 Määrälaskenta  
  

Tilaaja on suorittanut määrälaskennan (yksikköhintaluettelo). Tilaaja edellyttää, että 
urakkatarjous tehdään annettujen määrätietojen perusteella.  

 
Katualueiden pinta-alat on määritelty karttatarkkuudella, minkä vuoksi ne voivat 
hieman poiketa maastossa mittaamalla saatavista arvoista. 

 
5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus 
 

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julki-
suutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 

 
 

6. TYÖN SOPIMUSSAIKA 
 
6.1 Sopimusaika 
 

Kokonaissopimusaika on 1.10.2019 - 30.04.2022. 

     
6.2 Tehtäväkohtaiset toimenpideajat 
 
 Tehtäväkohtaiset toimenpideajat on esitetty liitteessä 4, Työkohtainen tarkennus 1.1. 
 
6.3 Tehtäväkohtaiset välitavoitteet 
 
 Urakalle ei aseteta välitavoitteita. 
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6.4 Tehtäväkohtaiset sanktiot 
 

Urakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen tehtävän suorituksen tai poiketessa tehtävän 
suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaaja voi antaa urakoitsijalle kirjallisen 
huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti: 
 
Poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraavat kerrat 

puutteellinen työsuoritus huomautus 1000 € 1500 € 

tehtävän laiminlyönti (ei 

aiheuta vaaraa) 

huomautus 2000 € 4000 € 

tehtävän laiminlyönti 

(vaaraa aiheuttava) 

3000 € 6000 € urakoitsijan edustajan 

vaihto 

 
Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti 
huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste. 

 
 

7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 
 
7.1 Urakoitsijan vakuudet 
 

Rakennusaikaisen vastuunsa täyttämisen vakuudeksi urakoitsija antaa tilaajalle va-
kuuden, jonka määrä on 10 % vuoden verottomasta urakkahinnasta. 

 
7.2 Tilaajan vakuudet 
  

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta.  
 
7.3 Vakuutukset 
  

Urakoitsijalle on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kat-
taa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheu-
tuneet vahingot. Vakuuksia otettaessa tulee erityisesti ottaa huomioon tämän ura-
kan palveluluonne. 

 
 

8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
 
8.1 Urakkahinnan muodostuminen 
 

Urakkahinta on urakoitsijan tarjouksessaan antama arvonlisäveroton kokonais- hin-
ta. 
 

8.2 Hintasidonnaisuudet 
 
Mikäli sopimuskautta koskevat talvet osoittautuvat olosuhteiltaan keskimääräistä 
talvea helpommaksi, vähennetään verotonta urakkahintaa talvikauden päättyessä 0 
– 15-%: a. Jos talvet osoittautuvat olosuhteiltaan keskimääräistä talvea vaikeam-
miksi, korotetaan verotonta urakkahintaa talvikauden päättyessä 0 – 30- %: a. Ko-
rotuksen suuruus riippuu loka-, marras-, joulu-, tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuun 
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yhteenlasketusta sademäärästä, jolloin ilman lämpötila on ollut pakkasen puolella 
(ns. vertailu sademäärä). Mikäli talvikauden vertailu sademäärä alittaa tai ylittää 
keskimääräisen talven sademäärän, niin urakkasumman vähennystä suoritetaan tai 
korotusta maksetaan. 
 

Talvihoidon kokonaishinnan korjaus 
  

     

 
Sadanta Korjaus-% 

 Luminen talvi 120 30,00 % Maksimikorjaus ylös 

 
110 24,00 % 

  

 
100 18,00 % 

  

 
90 12,00 % 

  

 
80 6,00 % 

  Normaali talvi 70 0,00 % 
  

 
60 -3,00 % 

  

 
50 -6,00 % 

  

 
40 -9,00 % 

  

 
30 -12,00 % 

  Vähäluminen talvi 20 -15,00 % Maksimikorjaus alas 
 
 
Urakoitsija on oikeutettu täyteen korotukseen (+30 %), kun talven seitsemän em. 
talvikuukauden vertailu sademäärä ylittää keskimääräisen, vastaavien kuukausien, 
sademäärän 50 mm:lla. Sademäärä saadaan Forecan virallisten mittauksien ja il-
moituksen mukaan. Mittauspisteenä käytetään Forecan Artukaisen säähavainto-
asemaa (tunnin välein toistuva mittaus). Liitteessä 7 on esitetty vertailun vuoksi to-
teutuneet sademäärät vuosien 2006 - 2015 ajalta, sekä vertailuarvona, ns. nolla-
rajana, käytetty vuosien 2006 - 2015 sademäärien keskiarvo. 

 
8.3 Muutos- ja lisätyöt 
 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa urakan laajuutta ja laatuvaatimuksia. 
Uusien alueiden aiheuttama talvihoidon pinta-alan muutos huomioidaan muuttamal-
la urakan kokonaishintaosuutta tarjouslomakkeella annettujen yksikköhintojen mu-
kaisesti. Muuttuneiden pinta-alojen vaikutus urakkahintaan tarkistetaan kerran vuo-
dessa (ennen talvikauden alkua) määrämuutosten yhteydessä. 
 
Urakkahintaa tarkistettaessa ei huomioida alle (+/-) 5 %:n määräalamuutoksia.  
 
Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa 
mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Kaikista 
muutos- ja lisätöistä ja niistä suoritettavista hyvityksistä ja korvauksista on sovittava 
erikseen. Tilaaja ei maksa mitään laskuja ilman kirjallista sopimusta. 

 
Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset puolin ja toisin selvitetään viimeistään 
ennen palvelusopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta. 

  
Tilaajalla on oikeus suorituttaa muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaoh-
jelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 
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9. ORGANISAATIOT 
 
9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat  
 

Tilaajan edustajina toimivat tekninen johtaja, kaupungininsinööri ja kunnossapitoin-
sinööri. 

  
Tehtävien suoritustapaa, työjärjestystä ja toimintasuunnitelmien muuttamista koske-
via tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä an-
tamaan on oikeutettu kunnossapitoinsinööri Heikki Mikkola. 
 

Kenttävalvoja:   kunnossapitoinsinööri Heikki Mikkola 
      

 
9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat  
  

Urakoitsijalla tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja. 
 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työn-
johdon. Työ voidaan alkaa vasta kun vastuunalainen työnjohtaja on hyväksytty. 
 
Työn suorittamiseksi muodostettava työyhteenliittymät on muodostettava ennen tar-
jouksen jättämistä ja esitettävä tarjouksessa. 

 
 

10. YHTEISET TOIMITUKSET  
 
10.1 Katselmukset 
  

Ennen työn aloittamista pidetään aloituspalaveri, jossa tarkastetaan urakka-alue ja 
todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, tilaajan suorittamat tai kol-
mansien osapuolten suorittamat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. 
 
Urakan aikana talvihoitokauden päättyessä pidetään urakka-alueella katselmus, 
jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset 
urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen ver-
rattuna. 
 
Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. 

 
10.2 Työmaakokoukset 
 

 Työmaakokouksia pidetään urakoitsijan koolle kutsumana noin kuukauden välein. 
Työmaakokouksesta tehdään kirjallinen muistio. 

 
10.3 Toimenpiteiden dokumentointi 
 

Urakoitsijalla tulee olla käytettävissään paikkatietoon perustuva ajantasainen järjes-
telmä, josta selviää tehtävä työ konekohtaisesti. Tilaaja pääsee järjestelmään seu-
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raamaan kulloinkin suoritettavaa tehtävää. Tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan. 
Järjestelmästä on selvittävä ainakin suoritettu toimenpide, työaika sekä työreitti ja 
kone, jolla työ suoritetaan.  
 
 Urakoitsijan tulee pitää tilaajan määrittämää päivittäistä, erillistä sähköisessä muo-
dossa olevaa työmaapäiväkirjaa (sää- ja  kelipäiväkirja, toimenpidekirja). Mi-
käli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei urakka-alueella ole toimintaa, tu-
lee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta. 

 
 Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä: 

- päivittäiset sää- ja lämpötilahavainnot (4-kert/vrk) 
- mahdolliset muut havainnot urakka-alueella 
- tilaajan reklamaatiot 
- asiakaspalaute 

 
Työmaapäiväkirjasta sekä paikkatietojärjestelmästä tulee urakoitsijan työsuoritukset 
pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten 
käsittelyssä. 
 

10.4 Laadunvalvonta 
 

Tilaaja tai tilaajan edustaja suorittaa laadunvalvontaa urakka-alueella omatoimisesti 
ja pistokoeluonteisesti. 
 
Tilaajan ja urakoitsijan yhteisistä katselmuksista sovitaan erikseen. 
 
Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työ-
suoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota. 

 
10.5 Raportointi 
 

Kaikki talvikauden aikana syntyneet päiväkirjat, raportit ja muu tarpeellinen laadun-
varmistusmateriaali luovutetaan sähköisesti tilaajalle. Aineisto kootaan luovutus-
kansioiksi, joka sisältää yhteenvedon kauden töistä. Kaikki työssä tapahtuvat poik-
keamat raportoidaan poikkeamailmoituksella. 

 

13. MUUT ALUEURAKKAA KOSKEVAT ASIAT 
 
13.1  Työvoimamääräykset 
 

Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työntekijöiden työnantajana kaikista 
heitä koskevista huoltotehtävistä, sosiaalisista velvoituksista, vakuutuksista, yms. 
työnantajalle kuuluvista velvoitteistaan. 

 
13.2 Luvat ja ilmoitukset 
 

Urakoitsijan tulee huolehtia myös kaikista niistä velvoitteista, ilmoituksista ja luvista 
mitä laissa on meluntorjunnan, työsuojelun tai ympäristösuojelun osalta säädetty. 


