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1.  YLEISET TIEDOT 

Rakennuttaja 
 

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI    
Seppälän puistotie 15       
35800 MÄNTTÄ      
      
Yhteyshenkilö: 
Arto Myllylä 
infrapalvelupäällikkö 
puh. 0500 333 538 
email: arto.myllyla@taidekaupunki.fi 
 
Käyttäjä (pysäköintialueiden osalta) 

   
Yhteyshenkilö: 
Petri Moisio 
tilapalvelupäällikkö 
puh. 044 428 8291 
email: petri.moisio@taidekaupunki.fi    

1.2Suunnittelija 

Suunnittelutalo PPG Oy 

1.3Työkohde  

Työkohde sijaitsee Mänttä - Vilppulan kaupungissa. Työhön kuuluu Mäntän Rajakadun 
liikennejärjestelyjen ja Savosenmäen koulun pysäköintialueiden rakentaminen asiakirjojen 
esittämässä laajuudessa.  

1.4Valvoja 

Infrapalvelupäällikkö Arto Myllylä toimii työmaan valvojana sekä tilaajan nimeämänä työ-
turvallisuuskoordinaattorina. 

1.5 Urakan nimi  

Rajakadun liikennejärjestelyt ja Savosenmäen koulun pysäköintijärjestelyt. 

1.6   Alueiden luovutus 

Maastokatselmuksessa määritellään käytössä oleva työalue. 

1.7  Liikennejärjestelyt 

Urakoitsijan tulee rakennustyön aloittamisesta lähtien siihen saakka, kun työ on luovutettu 
rakennuttajalle, huolehtia kustannuksellaan tarpeellisista työnaikaisista liikennejärjeste-
lyistä suojalaitteineen ja viitoituksineen. Urakoitsijan tulee tehdä tarvittavat ilmoitukset 
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palo- ja poliisiviranomaisille. Urakoitsijan on toimitettava rakennuttajalle nähtäväksi liiken-
teenohjaussuunnitelma ennen työn aloittamista. 

1.8 Luvat ja katselmukset 

Rakennuttaja hankkii työn suorittamista varten tarvittavat luvat maanomistajilta. Työn suo-
rittamiseen tarvittavat muut luvat hankkii urakoitsija. Ennen rakennustyöhön ryhtymistä 
rakennuskohteessa pidetään alkukatselmus. Katselmuksen järjestää rakennuttaja.  
 

1.9Johtovelvollisuudet 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa kaikilta osin urakoitsija ja urakoitsija on hankkeen 
päätoteuttaja. Sen velvollisuuksiin kuuluu mm. työsuojelulainsäädännön velvoitteiden täyt-
täminen, vastuuvakuutus (YSE 98, 38§) ja vastaavan työnjohtajan työt sekä velvollisuus 
ilmoittaa tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä Verohallinnolle.  
 
Pääurakoitsijan tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on huolehdittava 
siitä, että yhteisellä rakennustyömaalla noudatetaan kulkulupakäytäntöä ja työmaalla lii-
kuttaessa käytetään lain mukaisia kuvallisia henkilötunnisteita ja joissa on esitetty myös 
työntekijän henkilökohtainen veronumero sekä valvottava niiden käyttöä. Sama koskee 
myös hänen käyttämiään aliurakoitsijoita. 

1.10Työmaapalvelut 

Työmaapalveluista vastaa urakoitsija. 

1.11Kirjaukset 

Urakoitsija pitää työmaasta työmaapäiväkirjaa. 
Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa. 

 

1.10Työmaa-aikataulu ja suunnitelmat 

Urakoitsijan on toimitettava ennen urakan aloittamista rakennuttajalle työtä koskeva aika-
taulu, työmaasuunnitelma ja liikenteenohjaussuunnitelma sekä pidettävä ne ajan tasalla. 

 

2. URAKAN LAAJUUS 

2.1 Pääurakka 

 
Urakkaan kuuluvat kaikki työt ja materiaalit joita ei erikseen kohdassa 2.2 ole mainittu 
tilaajalle kuuluvaksi. Urakkaan kuuluu mm. seuraavat työt ja hankinnat: 
 
1. Rajakadun rakentaminen plv 0 - 88 
2. Liikenteenohjauslaitteiden asentaminen materiaaleineen 
3. Autojen- ja polkupyöräpysäköinnin rakentaminen 
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4. Katuvalaistus- jalämmityspistokkeiden perustojen asentaminen 
5. Työssä vaadittavan jatkuvan mittaustyön 
6. Tietojen hankkiminen urakka-alueella sijaitsevista ilma- ja maakaapeleista ja laitteista 

sekä alueen vesi- ja viemärijohdoista, kaukolämpöjen sekä näiden näyttöjen tilaami-
nen. 

7. Tärinämittaukset. Rakenteiden tarkastukset ym. arkojen rakenteiden suojeluun liitty-
vät toimenpiteet.  

8. Liikenteen järjestelyt urakkakohteissa koko urakan-ajan mahdollisesti tarvittavien kier-
toteiden rakentaminen mukaan luettuna sekä näihin liittyvät tarvike- ja materiaalihan-
kinnat. 

9. Mahdollisten työmaateiden rakentaminen ja purku. 
10. Pintamaan raivaus, kuorinta, kuormaus ja kuljetus. Rakennuttaja ei ota vastaan pinta-

maita ja kantoja, vaan urakoitsija etsii niille sijoituspaikan. 
11. Kaikki urakkakohteissa tehtävät maanleikkaustyöt 
12. Ylijäämämaiden kaivu, kuormaus kuljetus rakennuttajan osoittamalle läjitysalueelle 

sekä ylijäämämaiden ja rakenteisiin kelpaamattomien maamassojen kuljetus läjitys-
alueelle. Maiden levitys läjitysalueella sekä läjitysalueelle johtavien teiden kunnostus, 
puhtaanapito ja kunnossapito. Laskennallinen ajomatka 6 km. Ei kaatopaikkamak-
suja. Urakoitsija voi läjittää leikkausmaita löytämilleen luvallisille kohteille.  

13. Luiskantäyttö.  
14. Alueen jakavan-, kantavan- ja kulutuskerroksen rakentaminen urakoitsijan materiaa-

lista. 
15. Asfaltoinnit, urakoitsijan materiaali 
16. Ajoratamaalausmerkinnät, urakoitsijan materiaali 
17. Tiiveyskokeet 
18. Työmaata koskevien info-taulujen 2 kpl pystytys ja purku, urakoitsijan materiaali. 

 
Pääurakka tehdään yksikköhintaisena urakkana. Tarjouspyynnössä esitettyjen määrien 
muuttuminen ei oikeuta muuttamaan yksikköhintoja. 

2.2Tilaajalle kuuluvat työt ja hankinnat 

1. Työmaamittaus merkinnät ja tarkemittaukset. 
2. Ylijäämämaiden läjitysalueen osoittaminen, ei kuitenkaan pintamaille eikä kannoille 
3. Työalueen hyötypuun hakkuut. 
4. Sähkötarvikkeiden hankinta työkohteen viereiselle varastoalueelle 
5. Kaapeleiden asennus kaivantoon, pylväiden pystytys ja sähkökytkennät. 
 

2.3 Mittaustyöt 

Tilaaja tekee kaikki työn suorittamiseksi tarvittavat mittausmerkinnät kustannuksellaan. 
Mikäli urakoitsija huolimattomuudellaan tuhoaa asennetut mittausmerkit, tilaaja asentaa 
merkit uudelleen ja laskuttaa tästä urakoitsijaa. Työn aikana jatkuvan mittaustyön suorit-
taa urakoitsija. 
 
Tilaaja tekee kustannuksellaan kaikki määrämittaukset ja -laskennat. Määrämittaukset 
suoritetaan urakoitsijan edustajan läsnäollessa. Urakoitsijalle toimitetaan pyydettäessä 
määrämittaustulokset. 
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3. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

 
Kaupalliset asiakirjat 

 
1. Urakkasopimus 
2. Mahdollinen urakkaneuvottelupöytäkirja 
3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 
4. Urakkatarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset 
5. Tämä urakkaohjelma 
6. Urakoitsijan tarjous 

 
  
Tekniset asiakirjat: 
 
7. Urakkasopimuksen mukaiset suunnitelma- ja työselitykset 
8. Sopimuspiirustukset 
9. Yleiset laatuvaatimukset, työselitykset ja ohjeet 

- InfraRYL 2006 ja 2010 
 
 

Asiakirjojen järjestys on samalla niiden pätemisjärjestys (YSE 98:n mukainen) ja siirretään urak-
kasopimukseen.  

 

4. URAKKAHINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

4.1 Risteilyt muiden johtojen kanssa 

Mikäli rakennettavilla osuuksilla tulee eteen muita maanalaisia johtoja tai kaapeleita, nii-
den paikkojen ennakolta selvittämisessä avustaa rakennuttaja, mutta vastuu niiden työssä 
huomioon ottamisesta on urakoitsijalla. Urakoitsijan tulee korjata tällaiset johdot uudelleen 
toimintakuntoisiksi. Mikäli niiden sijainti pystytään edeltä käsin määrittelemään tarkasti, on 
urakoitsija velvollinen välttämään putkien, johtojen ja kaapeleiden vaurioittamista, jos se 
on mahdollista.  

Ennen kaivutyötä on kuitenkin pyydettävä ko. laitokselta kaapelin/johtojen näyttö.  

 

4.2 Erityisesti varottavat kohteet 

Työalueella olevien rajamerkkien siirtämisen päättää ja siirtää tilaaja. Työalueeseen rajoit-
tuvat rajapyykit tilaaja merkitsee selkeästi erottuvin merkein ennen rakentamisen aloitta-
mista.  



Mänttä-Vilppulan kaupunki                            Urakkaohjelma                                    7 (9) 
Tekniset palvelut 

 
Arto Myllylä 28.2.2018 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Urakoitsija on velvollinen vastaamaan yksin rajamerkin paikalleen laitosta aiheutuvista ku-
luista mahdollisen tuhoutumisen varalta huolimatta siitä, onko poisto työn tekemisen kan-
nalta välttämätöntä tai ei. 

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työmaan yleisestä siisteydestä (koneet, välivaras-
tot, polttoaineet jne.).   

 

4.3 Muut hintaan vaikuttavat seikat 

 

Urakoitsijan tulee ennen tarjouksen antamista ehdottomasti tutustua työkohteeseen pai-
kan päällä yhdessä työkohteen esittelijöiden kanssa. Mikäli hän sen jättää tekemättä ei 
hän voi myöhemmin vedota asiassa seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä 
käyneet ilmi. Työkohdetta esittelee tilaajan valvoja. Mikäli esittelyn yhteydessä tulee han-
keen sisältöä tarkentavia kysymyksiä, jotka vaikuttavat tarjottavaan kokonaisuuteen, tulee 
rakennuttaja tiedottamaan niistä kaikkia tarjoajia. 

Urakoitsijan on pystytettävä kustannuksellaan työmaalle rakennuttajan hyväksymät työ-
maataulut, josta ilmenee työn tarkoitus, työn teettäjä ja työn suorittaja sekä työstä vastaa-
van yhteystiedot ja valmistumisajankohta. Taulun pohja valkoinen ja teksti musta, tauluun 
voi rakennuttaja ja urakoitsija teettää tarvittavat logot. Taulun koko vähintään 1.0 m x 1.2 
m.  

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan käyttämiensä teiden ja muiden alueiden kohtuulli-
sesta kunnossapidosta myös työn aikana. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota, ettei työstä 
kulkeudu haitallisesti pölyä ympäristöön, tarvittaessa tulee käyttää pölynsidonta-ainetta tai 
sidotut pinnat harjattava. Työn päätyttyä on urakoitsija velvollinen korjaamaan aiheutta-
mansa vauriot siten, että käytetyt alueet ovat vähintään saman kuntoisia, kuin ne olivat 
ennen työn aloittamista. 

Leikkauksesta jäävä ylijäämämaa jää urakoitsijan omaisuudeksi. 

Kun urakoitsija alkaa lastaamaan tai ottaa vastaan kaupungin hankkimia sähköasennus-
tarvikkeita, niin tästä hetkestä tarvikkeiden vaaranvastuu siirtyy urakoitsijalle siihen 
saakka, kunnes työ on luovutettu tilaajalle. 

5. URAKKA-AIKA 
Työt voidaan aloittaa aikaisintaan 4.6.2018 ja kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Työt 
tulee kuitenkin aloittaa viimeistään 11.6.2018. 

Työ tulee olla valmis luovutettuna tilaajalle viimeistään 2.8.2018 mennessä. 

 

Aloituksen viivästymisestä tilaaja tilaaja sakottaa urakoitsijaa 5.000 € kertasakolla (alv 
0%). Työ katsotaan aloitetuksi kun työmaalla on työkoneet aloittaneet kaivuutyöt. Raken-
nuttajalla on oikeus pidättää sakko maksamatta olevasta urakkahinnasta.  
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6.URAKKAMUOTO, - HINTA JA MAKSUT 
 

Urakkamuoto on yksikköhintaurakka, laajuus kohdan 2 mukaan.  

Urakkahinta on ilman indeksisidonnaisuutta.  

Maksuerien tulee vastata selkeitä, hyväksytysti rakennettuja kokonaisuuksia. Ennakko-
maksuja ei makseta. Jokaisesta maksuerästä pidätetään 5 % ja ne maksetaan, kun työ on 
tilaajalle hyväksytysti luovutettu ja takuuajan vakuus jätetty. 

Tarvikkeiden hankkiminen työmaalle ei oikeuta maksueriin, vaan ne tulee olla asennet-
tuna sopimuksen mukaisesti. 

Urakoitsija hyväksyttää tilaajalla maksuerien maksukelpoisuuden ennen laskuttamista. 
Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yli-
ajalta tilaaja on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron. 

Tilaaja ei maksa ennakkoa. 

6. 1 Viivästyssakko 

Työn viivästymisestä sopimuksen mukaisesta valmistumisajankohdasta peritään viivästys-
sakkoa YSE 98:n poiketen 0,5 % urakkasummasta kultakin työpäivältä, enintään kuitenkin 
50 päivältä. Valmistumisajankohta on esitetty kohdassa 5. Viivästyssakko lasketaan ura-
kan lopullisesta urakkasummasta. 

6. 2 Takuuaika 

Takuuaika on kaksi ( 2 ) vuotta työn vastaanotosta. Työn takuuaika lasketaan siitä kun 
koko työ on luovutettu rakennuttajalle.  

6. 3 Muut asiat 

Tilaaja toimittaa urakoitsijalle kaksi sarjaa suunnitelma-asiakirjoja kustannuksellaan. 
Kaikki työmaata koskevat rakennussuunnitelmat toimitetaan tilaajan valvojan kautta. 

Urakkasopimus tullaan laatimaan rakennuttajan käyttämälle kaavakkeelle.  

Mahdolliset erimielisyydet sopijapuolten kesken ratkaistaan rakennuttajan kotipaikkakun-
nan alioikeudessa.  

Viikoittainen työaika ma…pe klo 7.00-18.00. Muuna aikana tehtävästä työstä on sovittava 
valvojan kanssa erikseen. 

Lisä- ja muutostöitä ei saa aloittaa ilman rakennuttajan kirjallista päätöstä. 

 

7. VAKUUDET 

 
Urakoitsija antaa rakennuttajalle vakuuksiksi: 

Rakennusaikaista vakuutta ei vaadita.  
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Takuuajan vakuus on 2 % lopullisesta verottomasta urakkahinnasta. Takuuajan vakuuden 
tulee kattaa myös lisä- ja muutostyöt. 

Vakuuksien tulee olla voimassa 3 kk yli sovittujen valmistumis- ja takuuaikojen päättymis-
päivämäärien.  

Vakuudeksi hyväksytään raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus tai ra-
halaitokseen tehty rahatalletus (YSE 36§).        

8. TARJOUS 

 

Tarjouksen tulee olla tämän urakkaohjelman sekä muiden urakka-asiakirjojen mukainen.  

Tarjouksen tulee olla voimassa 90 päivää tarjouksen viimeisestä jättämispäivästä lukien. 

 

9. TYÖVOIMAN OTTO 

 

Työvoimaa palkattaessa on huomioitava ja noudatettava paikallisen työvoimatoimiston 
antamia ohjeita. 

 

Mänttä-Vilppulassa 28.2.2018 

 

Arto Myllylä 

 infrapalvelupäällikkö 


