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1 YLEISTÄ 
1.1 Rakennuskohde 
 
Rakennuskohde on Jämäksen kylälle rakennettava vesi-ja viemäriverkosto. 
 
Jämäs sijaitsee Kuhmon  kaupungin keskustaajaman lievealueella. Kylä on suhteelliseen taajaan asuttua aluetta 
Ontojärven ja Kangasjärven välittömässä läheisyydessä. Alueella on jo ennestään yleistä kyläkohtaista vesijoh-
toverkostoa, lisäksi alueella on Jämäs-hoitokodin ja Kainuun rajavartioston kiinteistöissä jätevesiverkostoa. 
Kyseisen verkoston jätevedet käsitellään nykyisin kyläpuhdistamossa.  
 
Valtaosassa kylän kiinteistöissä on nykyisin kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä, esimerkiksi saostuskaivot 
ja imeytyskenttä. 
 
Rakennuskohteena on vesijohtoverkoston laajentaminen ja kiinteistökohtaisen paineviemäriverkoston raken-
taminen. Kuhmon keskustaajaman ja Jämäksen kylän välille rakennetaan tässä yhteydessä runkoverkostot 
sekä talousvedelle että jätevedelle jolloin kyläkohtainen vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo jäävät pois 
käytöstä. 
 
Rakentaminen on jaettu mm. kustannusten eriyttämiseksi kahteen urakkaan, jotka ovat: 
 

• RUNKOVERKOSTO –urakka 
• TALOHAARAT -urakka 

 
Rakennuttaja edellyttää että urakkatarjouksen esittäjällä on valmius toteuttaa molemmat 
urakat. Urakan kilpailutus suoritetaan pisteyttämällä molempien urakoiden hinta – ja laatute-
kijät yhteen. 
 
Urakoiden laajuudet ja urakkarajat on esitetty tässä urakkaohjelmassa, rakennustyöselostuksessa ja suunni-
telmapiirustuksissa. 
 
Urakoihin kuuluvia töitä ovat mm. jätevesipumppaamot, paine-/viettoviemärit, vesijohdot , venttiilit, viemäri-
kaivot asennuksineen, tiestön- ja vesistön alitukset, liitokset oleviin verkostoihin, huuhtelut, tiiveyskokeet, 
koekäytöt. 
 
1.2 Rakennuttaja 
 
Kuhmon kaupunki 
PL 15 
88901 Kuhmo 
 
Yhteyshenkilöt: 
tekninen johtaja Jari Juntunen 
puh. 044 725 5254 
 
projekti-insinööri Timo Piirainen 
puh. 044 710 5149 
 
kunnallistekninen rkm. 
Minna Jokelainen 
puh. 044 725 5260 
 
sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)kuhmo.fi 
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1.3 Hankkeen ohjaus 
 
Rakennushankkeella ei ole ohjausryhmää mutta mukana hankkeessa on edustajat Kainuun ELY-keskuksesta. 
ELY-keskuksen kautta ohjautuu myös avustusrahoitusta talohaara-urakkaan. 
 
1.4 Suunnittelijat 
 
Alueen vesi-ja viemärilinjastojen suunnittelu on tehty 2012. 
 
Suunnitelmia on tarkennettu Kuhmon kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalveluiden toimesta 2017, ja lopulli-
set rakennussuunnitelmat on laadittu Kuhmon kaupunkiympäristön toimesta 2018. 
 
1.5 Rakennuttajan nimeämä valvoja 
 
Työtä valvovat rakennuttajan puolesta projekti-insinööri Timo Piirainen ja kunnallistekninen rkm. Minna 
Jokelainen. 
 
2 URAKKAMUOTO 
2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 
 
Molemmat urakat ovat kokonaisurakoita, joissa valittu urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön 
tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijalla on pääsuoritusvelvollisuus tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisten 
kohteiden rakentamiseksi kaikkine työkustannuksineen ja hankintoineen näiden tarjouspyyntöasiakirjojen 
mukaisesti suoritettuna. 
 
Urakkarajat: 
 
RUNKOVERKOSTO 
Runkoverkosto -urakka käsittää suunnitelmakartoilla esitettyjen runkovesijohtojen ja -paineviemäreiden ra-
kentamisen, sekä talohaaralinjan lähtöhaaroituksen (vesijohto ja paineviemäri) rakentamisen 4 metrin etäi-
syydelle runkoverkostosta. Runkoverkostourakkaan kuuluu myös lyhyesti viettoviemäriosuuksia lähinnä 
purkukaivojen ja linjapumppaamoiden välille sekä liitospisteessä olemassa olevaan verkostoon taajama-
alueella ja linjapumppaamoiden rakentaminen. Rakennettavat linjat liitetään nykyisin jo olemassa oleviin 
vesihuoltolaitoksen verkostoihin suunnitelmissa esitetyissä kohdissa ja tämä liittämistyö tarvikkeineen kuuluu 
runkoverkostourakkaan. 
 
TALOHAARAT: 
Talohaarat -urakka käsittää suunnitelmakartoilla esitettyjen talohaaravesijohtojen ja – paineviemäreiden, sekä 
viettoviemäreiden rakentamisen urakkarajalta kiinteistön olemassa olevaan vesi- ja viemäriverkostoon saakka, 
lisäksi Metsähalllituksen kaavoittamien tonttialueiden (yht.10 tonttia) vesihuollon toteutus. Talohaarat -
urakkaan kuuluu myös vesijohdon sulkuventtiilin rakentaminen noin 10 metrin etäisyydelle verkostoon 
liittyvästä asuin- tai lomarakennuksesta, kiinteistöpumppaamoiden ja tarkastusputkien/kaivojen rakentaminen, 
sekä liitokset kiinteistöjen nykyisin jo olemassa oleviin kiinteistökohtaisiin vesi- ja viemäriverkostoihin. 
 
2.2 Maksuperuste 
 
Rakennustöiden maksuperusteena on urakan kokonaishinta sovitun maksuerätaulukon mukaisesti. Kokonais-
hintaan kuuluvat kaikki käyttö- ja yhteiskustannukset mukaan lukien kustannukset aputoiminnoista, jotka 
täytyy suorittaa työn valmiiksi saattamiseksi. 
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2.2 Urakkasuhteet 
 
Kokonaisurakka on kohteen pääurakka. Urakoitsija voi antaa osan töistään rakennuttajan hyväksymille ali-
urakoitsijoille. Urakoitsija määrittelee aliurakoidensa urakkarajat ja vastaa aliurakoitsijoiden työstä kuten 
omastaan. 
 
Urakoitsijan on ilmoitettava tärkeimmät alihankkijat ja aliurakoitsijat rakennuttajan hyväksyttäväksi tarjouk-
sessaan tai viimeistään urakkaneuvottelujen yhteydessä. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai 
aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. 
 
 
3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 
3.1 Pääurakka 
 
Urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki rakennustyöt tarjouspyyntö-asiakirjojen 
mukaisesti täysin valmiiksi ja toimintavarmaan kuntoon rakennettuna.   
 
Pääurakoitsija vastaa työmaan työnjohtoon kuuluvista velvollisuuksista ja työmaan johtovelvollisuuksiin liitty-
vistä määräyksistä. Vrt YSE 4§ 
 
Tämän urakkaohjelman tarkoittama pääurakoitsija vastaa urakkaan kuuluvana työnä työmaapalveluiden järjes-
tämisestä YSE 1998 3§ mukaisesti. 
 
3.2 Rakennuttajan hankinnat 
 
Kuhmon kaupunki hankkii tarvittavat luvat verkostojen sijoittamiseen maanomistajilta, sähköverkko -yhtiöltä 
sekä viranomaisilta. 
 
Kuhmon kaupunki hankkii sähköliittymät jätevesiverkoston linjapumppaamoihin. Linjapumppaamoille tulevan 
sähkön liittymiskaapelin hankinta ja asentaminen, sekä sähkökytkennät pumppaamon sähkökeskukseen kuulu-
vat urakkaan.  
 
3.3 Urakoitsijan suoritusvelvoitteet 
 
Urakkaan sisältyy tämän urakkaohjelman, rakennustyöselostuksen ja suunnitelmapiirustuksen mukaiset ra-
kennustyöt täysin valmiiksi tehtyinä urakoitsijan kustannuksellaan hankkimista materiaaleista ja tarveaineista. 
 
Urakoitsijan tulee hyväksyttää rakennuttajalla pumppaamot, paine- ja viettoviemärit, viemärikaivot, vesijoh-
dot, huuhteluvesipostit sekä sulku- ja ilmapoistoventtiilit ennen niiden hankintaa. 
 
Urakoitsija hankkii kustannuksellaan rakennustyön suorittamiseen tarvittavat luvat, lukuun ottamatta raken-
nuttajan hankkimia verkostojen sijoituslupia (kohta 3.2). 
 
Työnaikaisista järjestelyistä vastaa pääurakoitsija kustannuksellaan.  
 
Sähköä ja vettä varten tarvittavien työnaikaisten johtojen ja laitteiden hankinnasta ja asennuksesta, sekä säh-
könkulutuksesta vastaa pääurakoitsija kustannuksellaan. 
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Urakan laajuus: 
 
RUNKOVERKOSTO – urakka: 
• puuston, pensaiden, putkistojen, kaapeleiden ja rakenteiden suojaukset 
• raivaustyöt tarvittavassa laajuudessa, urakoitsija vastaa myös linjojen raivaustöistä ja työn ohjauksesta 
• mittaus-, maanrakennus-, tienalitus- ja vesistönalitustyöt viimeistelytöineen 
• liikennejärjestelyt 
• kaivu- ja täyttötyöt 
• kaivannon tuennat ja kuivana pito 
• runkoverkoston putket: paine- ja viettoviemärit, sekä vesijohdot hankintoineen, asennuksineen ja liitos-

töineen täysin valmiiseen toimintakuntoon saatettuna ja liitettynä vesihuoltolaitoksen verkostoihin suunni-
telmakartoissa osoitetuissa kohdissa. 

• runkoverkoston laitteet: linjapumppaamot, kaivot, runkojohdon sulkuventtiilit, ilmanpoistoventtiilit, 
huuhteluvesipostit, yhteet, liitostarvikkeet hankintoineen, asennuksineen ja liitostöineen täysin valmiiseen 
toimintakuntoon saatettuna 

• runkoverkostourakkaan kuuluvat talohaarajohto-osuuksien putket, (4 m), venttiilit ja liitostarvikkeet 
hankintoineen, asennuksineen ja liitostöineen täysin valmiiseen toimintakuntoon saatettuna, sekä liitettynä 
runko-verkostoon. 

• yleisentien alitukset poraamalla, suojaputket suojatulppineen (riittävä eristäminen) 
• katujen, yksityis- ja pihateiden, sekä muiden liikennöitävien piha-alueiden alitukset tehdään auki kaivamalla 

(riittävä eristäminen) 
• vesistönalitus hankintoineen, asennuksineen ja liitostöineen. 
• linjapumppaamolle tulevan sähkön liittymiskaapelin hankinta ja asentaminen, sekä sähkökytkennät pump-

paamon sähkökeskukseen. Sähköliittymän hankkii rakennuttaja. 
• linjapumppaamon hankinta ja asennustyöt ankkurointineen ja mahdollisesti tarvittavine painolaattoineen, 

kiinnityksineen ja viemäriliitäntöineen toimintakuntoon saatettuna, (pumput pumppaamoluettelon mukai-
sesti) 

• putkistojen, kaapeleiden ja rakenteiden työnaikaisten vaurioiden korjaaminen sekä korjaukseen tarvittavan 
materiaalin hankinta 

• piha- ja liikennealueiden sekä nurmetuksen työnaikaisten vaurioiden korjaus-, tasaus- ja viimeistelytyöt. 
• verkoston huuhtelut ja tiiveyskokeet, sekä vesijohdon desinfiointi. 
• tarkemittauksissa avustaminen rakennustyöselostuksen mukaisesti 
• venttiilien ja kaivojen kilvitykset hankintoineen ja asennuksineen 
• vastaanottoon liittyvät työt 
 
TALOHAARAT – urakka: 
• puuston, pensaiden, putkistojen, kaapeleiden ja rakenteiden suojaukset 
• raivaustyöt tarvittavassa laajuudessa, urakoitsija vastaa myös linjojen raivaustöistä ja työn ohjauksesta 
• mittaus-, maanrakennus- ja tienalitustyöt viimeistelytöineen 
• liikennejärjestelyt 
• kaivu- ja täyttötyöt 
• kaivannon tuennat ja kuivanapito 
• talohaarajohtojen putket: paine- ja viettoviemärit, sekä vesijohdot hankintoineen, asennuksineen ja liitos-

töineen täysin valmiiseen toimintakuntoon saatettuna ja liitettynä kiinteistöjen verkostoihin suunnitelma-
kartoissa osoitetuissa kohdissa.  

• talohaarajohtojen laitteet: linja-ja kiinteistöpumppaamot ja kaivot, tarkastusputket, sulkuventtiilit, yhteet, 
liitostarvikkeet hankintoineen, asennuksineen ja liitostöineen täysin valmiiseen toimintakuntoon saatettu-
na.  

• yleisentien alitukset poraamalla, suojaputket suojatulppineen (riittävä eristäminen) 
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• katujen, yksityis- ja pihateiden, sekä muiden liikennöitävien piha-alueiden alitukset tehdään auki kaivamalla 
(riittävä eristäminen) 

• linjapumppaamolle tulevan sähkön liittymiskaapelin hankinta ja asentaminen, sekä sähkökytkennät pump-
paamon sähkökeskukseen. Sähköliittymän hankkii rakennuttaja. 

• linjapumppaamon hankinta ja asennustyöt ankkurointineen ja mahdollisesti tarvittavine painolaattoineen, 
kiinnityksineen ja viemäriliitäntöineen toimintakuntoon saatettuna,( pumput pumppaamoluettelon mukai-
sesti) 

• kiinteistöpumppaamojen sähkötyöt pumppaamoilta kiinteistöjen sähköpääkeskukseen saakka. 
• kiinteistöpumppaamojen hankinta ja asennustyöt ankkurointineen ja mahdollisesti tarvittavine painolaat-

toineen, kiinnityksineen ja viemäriliitäntöineen toimintakuntoon saatettuna. (pumput pumppaamo-
luettelon mukaisesti).  

• putkistojen, kaapeleiden ja rakenteiden työnaikaisten vaurioiden korjaaminen sekä korjaukseen tarvittavan 
materiaalin hankinta 

• piha- ja liikennealueiden sekä nurmetuksen työnaikaisten vaurioiden korjaus-, tasaus- ja viimeistelytyöt. 
• verkoston huuhtelut ja tiiveyskokeet, sekä vesijohdon desinfiointi. 
• tarkemittauksissa avustaminen rakennustyöselostuksen mukaisesti 
• venttiilien ja kaivojen kilvitykset hankintoineen ja asennuksineen 
• vastaanottoon liittyvät työt 
 
3.4 Sidotut määrät 
 
Urakka sidotaan runkojohto ja talohaarat määräluetteloissa, sekä pumppaamoluetteloissa ilmoitettuihin mää-
riin. Sidottujen määrien muutokset suoritetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti, mikäli urakoitsija on ilmoit-
tanut muutoskohteelle hinnan luettelossa. (urakoitsijan hyvitys alle jäävästä määrästä ja rakennuttajan maksu 
ylittävästä määrästä). Muilta osin urakkaa ei sidota määriin. 
 
3.5 Rakennusmassat 
 
Urakoitsija massoittaa hinnoittelussaan kaivantomassat. Vesijohdon ja paineviemärin laen asennustaso on 
pääsääntöisesti vähintään noin 2,2 m maanpinnasta.  
 
Yksikköhintaluettelossa kaivumassat lasketaan kaivannon kaivuluiskalla 4:1, pohjan leveydellä 1,0 m ja asen-
nussyvyydellä 2,2 m maanpinnasta putken lakeen. Mahdollisesti tarvittavat tukemattoman kaivannon  
kaivantoluiskien loivennukset ja tuennat huomioiden työturvallisuusvaatimukset urakoitsija ottaa huomioon 
urakkahinnassaan ja yksikköhinnoittelussaan. 
 
Vesijohtojen, viemäreiden, pumppaamoiden, venttiileiden, kaivojen, osien ja yhteiden tulee täyttää Suomessa 
voimassa olevat standardit. 
 
Paineputkiliitokset tehdään vetoa kestävin puskuhitsaus- tai sähköhitsausmuhviliitoksin ja soveltuvin osin 
esim. kierreliittimillä. 
 
Alle 1 m³ suuruisten kivien poistosta ei makseta eri korvausta, vaan työ sisältyy maankaivuhintaan.   
Yli 1 m³ kivien poisto, sekä louhinta on hinnoiteltava tarjouksen yksikköhintaluettelossa (alv 0 %). 
 
Urakoitsija antaa tarjouksessaan hinnoitetun yksikköhintaluettelon, alv 0 %. Hintoja noudatetaan lisä- ja 
muutostöissä sekä hyvityksissä. Hinnat ovat kokonaishintoja sisältäen kaikki valmiin työsuorituksen kustan-
nukset. 
 
Massoituksessa käytetään: 
- InfraRYL 2006, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohjetta 
- InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 1, Väylät ja alueet 
- InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, 
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Vesihuolto Infrarakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia käytetään urakassa työkohtaisen työselostuksen ohella. 
 
3.6 Lisä-/muutostyöt 
 
Urakan yhteydessä esille tulevat lisätyöt suoritetaan urakkasopimuksen liitteenä olevan yksikköhintaluettelon 
mukaisilla hinnoilla. Ko. lisätöitä voivat olla esim. suunnitelmien valmistumisen jälkeen esille tulevien uusien 
verkostoon liittyvien kiinteistöjen talohaarajohtojen rakentamisesta aiheutuvat työt.  
 
Rakennuttaja päättää suoritettavista lisä-/muutostöistä. 
 
 
4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 
4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 
 
Urakoitsija huolehtii töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituk-
sessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työ-
maa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoi-
tuksesta.  
 
4.2 Työaikataulu 
 
Urakoitsijan on laadittava YSE 5 §:n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekir-
joittamisesta ja hyväksytettävä se rakennuttajalle. Työaikatauluun on merkittävä myös aliurakoitsijoiden työt 
sekä työmaan kuljetus- ja liikennejärjestelyt. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Työaika-
taulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muut-
taa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksissa. 
 
Työaikataulua laadittaessa on otettava huomioon, että runkolinjan on oltava toimintavalmiina kiinteistöjä 
liitettäessä verkostoon. Kiinteistöjen vesihuollon katkokset on saatava mahdollisimman vähäiseksi. Runko-
linjan toteuttaminen on aloitettava olevista vesihuoltoverkostoista, jotta myös talohaarojen toteuttaminen 
voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti runkoverkoston toteutuksen alettua. 
 
Kuhmon kaupunki on jo aiemmin rakennuttanut vesistöalitusosuudet Jämäslahdessa ja Kan-
gasjärven lahdessa. Alitusosuudet on kytketty olemassa olevaan vesi/ viemärijärjestelmään 
Kihoniemen pumppaamolla Kangasjärven rannassa ja jäteveden pumppaamolla Jämäslahden 
ranta-alueella. Putket on vesistöalitusten jälkeen asennettu vesistöjen toiselle ranta-alueelle 
noin 15 metrin etäisyydelle vesirajasta ja putken päät on tulpattuina esillä maan päällä. Kysei-
set kohdat on urakkarajana josta jatketaan asennustöitä Metsähallituksen kaavoittamalle 
Korkeaniemen tonttialueelle (3 rakentamatonta tonttia) ja Kurikkaniemeen sekä Leirikankaan 
tonttialueelle (4 rakentamatonta tonttia). Kyseisten tonttialueiden vesi-ja viemärityöt on 
oltava valmiita 5.10.2018. 
 
4.3 Turvallisuus 
 
Urakoitsijan tulee ennen rakennustyön aloittamista laatia työsuojelusuunnitelma ja nimetä työsuojeluvastaava 
sekä esittää nämä rakennuttajan hyväksyttäväksi.  Turvallisuussuunnitelma tulee olla työmaalla työntekijöiden 
nähtävillä. 
 
4.4 Työmaajärjestelyt 
 
Työalueet on kaivutöiden jälkeen saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon. 
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Urakoitsija tekee tarvittavat ilmoitukset liikennejärjestelyistä tienomistajille ja rakennuttajalle sekä sopii 
liikenteen tilapäisjärjestelyistä kulkuyhteyksien toimimisesta joustavasti. 
 
Urakoitsijan on ennen kaivutöiden aloittamista tarkistettava maanalaisten johtojen, kaapeleiden ja salaojien 
sijaintitieto. Näytöt hankkii kustannuksellaan urakoitsija. 
 
4.5 Suunnitelmakatselmus 
 
Suunnitelmakatselmus pidetään ensimmäisen työmaakokouksen aikana. 
 
4.6 Erityiset katselmukset ja mittaukset 
 
Työalueet sovitaan ennen työn aloittamista alkukatselmuksessa. Alkukatselmuksessa todetaan urakka-alueen 
alkutilanne maastossa ja kiinteistöillä. Töiden loputtua suoritetaan loppukatselmus jossa todetaan onko 
rakennustyö mahdollisesti aiheuttanut vaurioita kiinteistöille. Urakoitsija kutsuu koolle kyseiset katselmukset. 
Muita katselmuksia pidetään tarpeen mukaan. Kaikista katselmuksista laaditaan pöytäkirja. 
 
4.7 Luvat ja ilmoitukset 
 
Urakoitsijan hankittavia ja kustannettavia lupia ovat tarpeen mukaan mm. liikennejärjestelyihin liittyvät luvat, 
räjähdysaineiden varastoimisluvat, räjäytys- ja louhintatöiden suorittamiseen tarvittavat luvat, sekä erikois-
kuljetusten vaatimat luvat. Hankkimistaan luvista ja sopimuksista urakoitsijan on pyydettäessä toimitettava 
rakennuttajalle jäljennös. 
 
Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan suunnitelman mukaiseen rakentamiseen tarvittavat luvat:  
• verkostojen sijoitusluvat maanomistajilta 
• liikenneväylien alitusluvat  
• sähkölinjojen varteen tarvittavat sijoitusluvat 
• vesistön alituslupa 
 
4.8 Räjäytystyöt  
 
Räjäytystöissä noudatetaan valtioneuvoston päätöstä räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista. Urakoitsija 
vastaa siitä, että räjäytystöistä tehdään tarvittavat suunnitelmat, ilmoitukset ja katselmukset, sekä työtä varten 
nimetään räjäytystyön johtaja, jolla on työn laadun ja laajuuden edellyttämä pätevyys.  
 
Urakoitsija on velvollinen korvaamaan räjäytys- ja louhintatöistä kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vauriot. 
 
 
5 LAATU 
5.1 Laadunvarmistus 
 
Urakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaan laatusuunni-
telma. Laatusuunnitelmassa on esitettävä, kuinka urakoitsija varmistaa työtuloksen vaatimustenmukaisuuden 
sekä laadun dokumentoinnin. 
 
5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 
 
Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta 
sekä työtuloksen vaatimuksenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. 
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Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoidensa rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työ-
suoritusta, jotta sopimuksenmukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.  
 
Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 1998 59-62 §:n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä 
urakoitsijan laatuvastuuta. 
                                                                          
5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 
 
Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemesta muita vastaavia tuotteita, urakoit-
sijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. 
 
 
6 YMPÄRISTÖ 
6.1 Ympäristönsuojelu 
 
Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset.  Jätteet on toimitet-
tava jätteiden keräyspisteeseen. Työmaalla ei saa varastoida polttoaineita tynnyreissä. Varastoinnissa on käy-
tettävä säiliöitä, jotka on varustettu polttoaineen maahan valumisen estävin suoja-altain. Vahinkotapauksessa 
maahan tai veteen päässyt öljy imeytetään turpeeseen/ muuhun öljyn imeytysaineeseen. Urakoitsijan on 
laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet rakennuttajan ympäristöä koskevien 
vaatimusten täyttämiseksi. Toimenpiteet voidaan esittää myös laatusuunnitelmassa. 
 
6.2 Irrotettavat ainekset 
 
Ylijäämämassat pengerretään ja muotoillaan putkilinjan kohdalle. Mikäli maa-aineksia, kiviä tai louhetta ei voi 
pengertää putkilinjan kohdalle, kuljetetaan ne rakennuttajan päätöksellä maa-ainesten vastaanottopaikalle 
yksikköhintaluettelon mukaisin hinnoin. 
 
Työalueelta poistetaan hyöty- ja muu puuaines sekä pintamaat tarvittavassa laajuudessa. Reuna-alueelle jäävä 
puusto ja kasvillisuus tulee suojata. Ainespuu on valmistettava puutavaralajeiksi ja pinottava työalueen lähei-
syyteen kesäkelpoisen tien varteen paitsi peltoalueella maanomistajan kanssa sovittavaan työalueen läheisyy-
dessä sijaitsevaan paikkaan. Linjalta kaadettava puuaines kuuluu maanomistajalle. 
 
6.3 Raivaus- ja purkujäte 
 
Rakennusjätettä ei saa haudata. Urakoitsija vastaa rakennusjätteen kuljetuksesta ja jätemaksuista. Raivausjät-
teet maisemoidaan johtolinjalle täytön yläosaan hautaamalla paitsi peltoalueilla. Mikäli peltoalueiden ulkopuo-
lisella alueella maisemointia ei voi tehdä, raivausjätteet kuljetetaan rakennuttajan päätöksellä kompostoin-
tialueelle yksikköhintaluettelon mukaisin hinnoin. 
 
6.4 Ongelmajäte ja pilaantunut maa-aines 
 
Mikäli urakka-alueelta löytyy pilaantunutta maa-ainesta tai ongelmajätettä, niin tästä tulee välittömästi infor-
moida rakennuttajaa. Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen erikseen sovittaessa. 
 
7 ASIAKIRJAT 
7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 
 
a) tarjouspyyntö 
b) tarjouslomake 
c) urakkaohjelma 
d) yksikköhintaluettelo 
e) työturvallisuusliite 



 
                              KUHMON KAUPUNKI  

10 / 16 

f) rakennustyöselostus 
g) määräluettelot 
h) suunnitelmapiirustukset 
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat sähköisessä muodossa työ-ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä hankintojen 
ilmoituskanavassa Hilmassa. Tarvitsemansa paperiset asiakirjat hankkii urakoitsija kustannuksellaan. 
 
Mikäli urakoitsija toteaa, että urakka-asiakirjoissa ristiriitaisuuksia niin tällöin on tarjouksessa mainittava 
minkä tulkinnan mukaan tarjous on tehty. Mikäli tällaista mainintaa ei ole rakennuttaja katsoo, että tarjous 
sisältää laajimman vaihtoehdon. 
 
7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 
 
Urakkasopimus laaditaan rakennusurakkasopimuskaavakkeelle RT 80260. Urakkasopimukseen liitetään 
rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660.  
 
Urakassa noudatetaan urakkasopimusta liitteineen. Urakoitsijaa velvoittavat kaikki voimassa olevat rakenta-
mista koskevat lait, asetukset, valtioneuvoston päätökset, ministeriöiden päätökset sekä niihin verrattavat 
julkisoikeudelliset määräykset sekä viranomaisten määräykset ja ohjeet. Lisäksi on noudatettava työsuojelu- ja 
työvoimaviranomaisten antamia määräyksiä.  
 
Mikäli urakka-asiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä:  
 
A. Kaupalliset asiakirjat: 
1. urakkasopimus 
2. mahdolliset urakkaneuvottelupöytäkirjat 
3. yleiset sopimusehdot YSE 1998  
4. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 
5. tämä urakkaohjelma 
6. tarjous ja hinnoiteltu yksikköhintaluettelo 
7. maksuerätaulukko 
 
B. Tekniset asiakirjat: 
1. työselostukset 
2. urakoitsijan työturvallisuussuunnitelma 
3. suunnitelmapiirustukset 
4. yleiset työselostukset ja laatuvaatimukset asiakirjoissa 
 
Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että urakkaan sisältyvät kaikki työt ja 
velvoitteet, jotka on esitetty yhdessäkin niistä. Mikäli asiakirjoissa on ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttaja, 
mitä asiakirjaa ko. työsuorituksessa noudatetaan. 
 
Urakoitsija on velvollinen suorittamaan ilman eri korvausta kaikki asiakirjoissa mainitsematta jääneet työsuo-
ritukset, jotka kuuluvat rakennusalalla yleisesti hyväksyttyyn rakennustapaan (InfraRYL 2006) ja jotka ovat 
tarpeen urakan tavoitteen mukaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. 
 
Rakennuttaja luovuttaa rakentamisesta vastaavalle urakoitsijalle urakkatyön suoritusta varten yhden paperi-
sarjan suunnitelma-asiakirjoja. Muut asiakirjat urakoitsija hankkii kustannuksellaan. 
 
7.3 Asiakirjojen julkisuus  
 
Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain 
mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pi-
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dettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena 
salassa pidettäviä asioita. 
 
 
8 URAKKA-AIKA 
8.1 Töiden aloitus 
 
Työt tulee aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja vakuus asetettu. 
 
8.2 Rakennusaika 
 
Alustava suunniteltu urakan aloitusajankohta on elokuussa 2018 (viikolla 32). 
Urakan tulee olla vastaanottoa varten valmiina 30.11.2019. Korkeaniemen (3 tonttia)  ja Leirikankaan (4 
tonttia) rakentamattomien tonttien vesihuolto tulee olla valmiina 5.10. 2018. (kts. myös kohta 4.2). 
 
Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa 
kohteen vastaan, mutta ei suorita tästä erillistä hyvitystä. 
 
8.3 Välitavoitteet 
 
Välitavoitteita ei ole. Työn etenemistä seurataan urakoitsijan laatiman ja rakennuttajan hyväksymän viikko-
aikataulun mukaan. 
 
8.4 Viivästyminen 
 
Jos urakoitsijan työn valmistuminen viivästyy urakkasopimuksen mukaisesta määräajasta, maksaa urakoitsija 
rakennuttajalle viivästyssakkoa YSE 1998, 18 §:n mukaisesti. 
 
 
9 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 
9.1 Takuuaika 
 
Takuuaika lasketaan alkavaksi urakan hyväksytystä vastaanotosta. Takuuajan pituus on 2 vuotta (24 kuukaut-
ta) kaikkien töiden osalta.  
 
Takuuajan puolivälissä pidetään välitarkastus, jossa todetut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee 
korjata sovittuna aikana. 
 
Takuuaikana korjatulle tai uusitulle osalle annetaan takuu samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäisellekin 
työlle ja materiaaleille. 
 
9.2 Vakuudet 
 
Rakennusajan vakuus 
Rakennusajan vakuuden suuruus on 10 % urakkasopimuksen arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuu-
den on oltava voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan tai siihen saakka, kunnes urakkakohde on hyväksyt-
tynä vastaanotettu ja hyväksyttävä takuuajan vakuus on jätetty rakennuttajalle.  
 
Urakoitsijan on 14 vuorokauden kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta luovutettava rakennuttajalle 
raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus rakennusaikaiseksi vakuudeksi. Vakuudeksi hyväk-
sytään myös rakennuttajan nimiin rahalaitokseen tehty rahatalletus, jonka nosto-oikeus on vain rakennut-
tajalla eikä pankilla ole vastakuittausoikeutta talletukseen.  
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Takuuajan vakuus 
Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % urakkasopimuksen arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuden 
laadun on oltava kuten rakennusajan vakuudella. Takuuajan vakuuden on oltava voimassa kolme kuukautta yli 
takuuajan. Takuuaika alkaa hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta. 
 
9.3 Vakuutukset 
 
Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön ja 
tarvikkeiden osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään ra-
kennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. 
 
Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % urakoitsijan urakkahinnasta.  
 
Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 
 
9.4 Rakennuttajan vakuudet 
 
Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä rakennuttaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 1998    
37 §). 
 
9.5 Vastuu kolmannelle osapuolelle 
 
Noudatetaan YSE 1998, pykälää 31. Urakoitsijan on myös huolehdittava ja vastattava siitä, ettei kolmannelle 
osapuolelle syntyvän vahingon korvausvelvollisuuden takautumisoikeus vakuutussopimuksella tai muuten 
siirry rakennuttajan vastattavaksi. 
 
 
10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
10.1 Urakkahinnan muodostuminen 
 
Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta ilman arvonlisäveroa. 
 
Rakennusalalla astui 1.4.2011 alkaen voimaan lakimuutos käänteisestä arvonlisäverovelvollisuudesta. Lakimuu-
toksen mukaan tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verovelvollinen on ostaja eikä myyjä. 
 
Käännetyn verovelvollisuuden johdosta Kuhmon kaupunki on em. rakentamispalveluostoista arvonlisävero-
velvollinen palvelujen ostaja eikä Kuhmon kaupungille tehtäviin em. rakentamispalveluja koskeviin laskuihin 
lisätä arvonlisäveroa. 
 
Yksikköhintaluetteloon merkitään hinnat ilman arvonlisäveroa.  
 
10.2 Hintasidonnaisuudet 
 
Urakkaa ei sidota indeksiin.  
 
Arvonlisäveron muutokset ja muut valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä aiheutuvat muutokset ote-
taan huomioon urakkahintaa lisäävänä tai vähentävänä tekijänä, mikäli muutoksen vaikutuksen suuruus on 
vähintään 0,5 % arvolisäverottomasta kokonaishinnasta.  
 
Lisäksi noudatetaan YSE 1998 49 §. 
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10.3 Muutokset ja lisäykset 
 
Muutostyöt 
Lisä- ja muutostöiden perusteina noudatetaan yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja. Mikäli työstä ei ole 
yksikköhintaa, lisätarjousta tulee seurata eritelty laskelma työmäärineen ja yksikköhintoineen. 
 
Lisä- ja muutostöistä on sovittava kirjallisesti ennen työn aloittamista.  
 
Lisä- ja muutostyöt oikeuttavat urakka-ajan pidentämiseen vain, mikäli siitä on kirjallisesti sovittu. 
 
Yksikköhinnat 
Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se urakkatarjouksen liitteenä. Yksikköhinnat 
tarkistetaan urakkasopimusvaiheessa. Tarkistettu yksikköhintaluettelo liitetään urakkasopimukseen. 
 
10.4 Urakkasumman maksaminen 
 
Maksuerätaulukko 
Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan laatima ja rakennuttajan hyväksymä maksuerätaulukko. Kukin 
maksuerä on maksukelpoinen vasta, kun sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi. Rakennuttajan 
nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. 
 
Ensimmäinen maksuerä 
Urakan ensimmäinen maksuerä, jonka suuruus on 5 % urakkahinnasta, on maksukelpoinen, kun urakkasopi-
mus on allekirjoitettu, rakennuttajan hyväksymä rakennusaikainen vakuus on jätetty, rakennuttajan hyväksy-
mä vakuutustodistus on luovutettu ja työaikataulu on tehty sekä työt on aloitettu rakennuskohteessa. 
Urakasta ei makseta erillistä ennakkoa. 
 
Viimeinen maksuerä 
Kaksi viimeistä maksuerää ovat 5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Toiseksi viimeinen maksuerä mak-
setaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanottotarkastuksessa vastaanotetuksi ja hyväksytty takuuajan 
vakuus on luovutettu rakennuttajalle. Viimeinen maksuerä maksetaan, kun viimeistelytyöt ja mahdolliset 
vastaanottotarkastuksessa havaitut puutteet on hyväksytysti korjattu ja loppuun suoritettu. 
 
Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko 
Urakkasopimuksen mukaisten laskujen maksuaika on 14 vuorokautta siitä, kun esitetty lasku on todettu 
maksukelpoiseksi. Viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen vuotuinen viivästyskorko. Laskun 
virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 
 
 
11 VALVONTA 
 
11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 
 
Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää toimialan esimies. Vähäisistä muutoksista voi 
päättää rakennuttajan nimeämä paikallisvalvoja. 
 
11.2 Rakennuttajan valvonta 
 
Rakennuttaja suorittaa valvontaa YSE 60 - 62 §:n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan 
vastuuta. 
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12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 
 
12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 
 
Urakoitsijan on nimettävä työkohteelle vastuullinen työnjohtaja, jolla tulee olla riittävä kokemus vastaavista 
tehtävistä. Kunkin aliurakoitsijan työlle on nimettävä vastuullinen työnjohtaja. 
 
Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta 
vastaava henkilö. Aliurakoitsijat nimeävät työturvallisuusvastaavan. 
Vesijohtoputkien ja -laitteiden asentajilla tulee olla suoritettuna vesityökortti ennen asennustöiden aloitamis-
ta. 
 
12.2 Hitsaajan pätevyys 
 
Paineputket liitetään puskuhitsaamalla ja/tai sähkömuhviliitoksin. Ennen hitsaustöiden aloittamista on urakoisi-
jan osoitettava, että työssä käytettävät hitsaajat täyttävät hitsauskoestandardien mukaiset vaatimukset. 
 
12.3 Työvoima 
 
Työvoiman käytössä on noudatettava työvoimaviranomaisten yleisesti antamia ohjeita ja määräyksiä.  
 
Urakoitsija kirjaa päivittäin työvoimansa ja kalustonsa määrän työmaapäiväkirjaan ja raportoi siitä raken-
nuttajalle työmaakokouksissa. 
 
Urakoitsijan on ilmoitettava rakennuttajalle kysyttäessä omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien 
työntekijöiden nimet ja syntymäajat. 
 
12.4 Kulkuluvat 
 
Kulkulupia ei tarvita. 
 
12.5 Työmaapäiväkirja 
 
Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja 
kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja 
toinen urakoitsijalle. 
 
12.6 Työmaakokoukset 
 
Ennen työmaan aloittamista pidetään aloituskokous, jonka kutsuu koolle rakennuttaja. Muita työmaakokouk-
sia pidetään tarvittaessa rakennushankkeen edetessä. Työmaakokouksiin osallistuu tarvittaessa myös Kainuun 
ELY:n edustaja (tukirahoittajan edustaja).  
 
12.7 Viranomaistarkastukset 
 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että tarvittavat katselmukset, mittaukset ja viranomaistarkastukset sekä 
lakisääteiset että urakkasopimukseen perustuvat tarkastukset tulevat pidetyksi. 
 
12.8 Työsuojelu 
 
Alkamisilmoituksen työsuojeluviranomaisille tekee urakoitsija. Työssä tulee noudattaa työsuojelusta annettuja 
lakeja, asetuksia, valtioneuvoston tai ministeriön päätöksiä, teknisiä turvallisuusohjeita ja urakoitsijan laatimaa 
työturvallisuussuunnitelmaa. Urakoitsijan on huomioitava työsuojelun aiheuttamat lisäkustannukset. 
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Urakoitsijan on huolehdittava työmaan työsuojelun organisoinnista yhdessä muiden osapuolten kanssa. 
Työsuojelun organisaatio on ilmoitettava rakennuttajalle aloituskokouksessa.  
 
Urakoitsijan on hankittava kaikille työmaan aiheuttamille poikkeusjärjestelyille rakennuttajan luvat. 
 
Sosiaalitilojen osalta noudatetaan työsuojeluviranomaisten, työehtosopimusten ja tarkastavien viranomaisten 
määräyksiä. 
 
Työn tekemisessä noudatetaan vaarallisten aineiden käsittelystä annettuja määräyksiä ja ohjeita. 
 
 
13 VASTAANOTTOMENETTELY 
13.1 Vastaanottotarkastus 
 
Vastaanottotarkastus pidetään YSE 1998 70-73 § mukaisesti. Ennen vastaanottotarkastusta toimittavat raken-
nuttajan edustaja sekä urakoitsijan edustaja vastaanoton työmaatarkastuksen, jossa kirjataan mahdolliset 
virheet ja puutteet. Rakennuttajan nimemämä rakennuskohteen valvoja laatii katselmuksen perusteella muis-
tion. 
 
13.2 Tarkastuskustannukset 
 
Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan.  
 
Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin ra-
kennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta 
urakoitsijalta seuraavasti: 
 
• ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta 
• toinen ja seuraavat jälkitarkastukset: 1000 €/kpl 
 
13.3 Takuutarkastus 
 
Takuutarkastus pidetään YSE 1998 74 § mukaisesti. 
 
13.4 Toimintakokeet 
 
Urakkaan kuuluvien putkistojen ja laitteiden toimintakokeet on suoritettava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen 
vastaanottotarkastusta, jollei toisin sovita. 
 
13.5 Luovutusasiakirjat 
 
Urakoitsijan on luovutettava viimeistään vastaanottotarkastuksessa kaikki sopimusasiakirjoissa edellytetyt 
rakennustyön tarkastusasiakirjat, laadunvalvontadokumentit, mittaustulokset. 
 
13.6 Käyttöönotto 
 
Urakoitsija vastaa asentamistaan laitteista ja niiden toimivuudesta. 
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14 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 
 
Riitaisuudet ratkaistaan käräjäoikeudessa, mikäli niistä muuten ei voida sopia. Muuten noudatetaan YSE 
1998:n määräyksiä ja ohjeita. 
 
 
15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 
15.1 Tarjouksen hylkääminen  
 
Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyynnön mukainen tai se sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan 
hylätä muillakin julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä määrätyillä perusteilla. Hankin-
nan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhainen tarjous voidaan hylätä. 
 
Rakennuttaja ei ole velvollinen käsittelemään puutteellisia tarjouksia. Rakennuttajalla on oikeus korvauksetta 
hylätä tarjous, mikäli urakoitsija ei ole liittänyt urakkatarjoukseensa vaadittuja selvityksiä eikä urakkatarjous-
kaavakkeella pyydettyjä hinta- ym. tietoja. 
 
15.2 Tarjouksen vertailuperusteet 
 
Tarjousvertailu suoritetaan molempien urakoiden (runkojohto ja talohaarat) osalta yhdessä. Hintapisteitä 
määritettäessä käytetään vertailuhintoina urakoiden kokonaishintaa. 
 
Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksen valintaperusteet ja painoarvot 
ovat seuraavat: 
- kokonaishinta 40 % (hintapisteet 40 p.) 
- laatu 60 %  (laatupisteet 60 p.) 
 
Hintapisteet   =  valintaperusteen painoarvo [p.]  x  halvin hinta / tarjottu hinta 
 
Laadun osalta arvioitavat valintaperusteet ovat: 
 

1. Referenssitiedot sisällöltään ja laajuudeltaan vastaavien urakoiden toteuttamisesta viimeiseltä 
viideltä (5) vuodelta, max. painoarvo on 30 p. 

2. Urakoitsijan tässä urakassa käyttämä henkilöstö ja rakennushankkeen vastaava mestari. Näi-
den henkilöiden koulutus ja ammatillinen pätevyys sekä kokemus, max. painoarvo on 20 p. 
Urakoitsijan ilmoittamia vastuuhenkilöitä ei saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta. 

3. Työsuunnitelma urakan toteutuksesta sekä selvitys käytettävistä työvälineistä, laitteista, ka-
lustosta ja aliurakoitsijoista, max. painoarvo on 10 p. 

 
Laadun valintaperusteet arvioidaan asteikolla 0-10. 
 
Laatupisteet  =  valintaperusteen painoarvo [p.]  x  annettu pistemäärä / 10 
 
Kokonaispisteet = hintapisteet + laatupisteet = (maksimissaan) 100 p. 
 
15.3 Vaihtoehtotarjoukset 
 
Tarjouksen tulee olla urakka-asiakirjojen mukainen, vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä. 
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16 TARJOUS 
16.1 Tarjouksen muoto ja sisältö 
 
Urakkatarjoukset (runko-ja talohaarat) on annettava tarjouspyyntöön liitetyllä tarjouslomakkeella. Tarjouk-
seen on liitettävä hinnoitettu yksikköhintaluettelo. Yksikköhintaluettelo on täytettävä sen ohjeistuksen 
mukaisesti. Urakkatarjouksen jokainen kohta on täytettävä ja allekirjoitukset selvennettävä. Tarvittaessa on 
urakkatarjouksen allekirjoittaneen henkilön osoitettava valtuutensa tarjouksen antamiseen urakoitsijan nimis-
sä. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt, todistukset ja lisäselvitykset.  
 
Rakennuttaja ei suorita urakoitsijalle korvausta tarjouksen antamisesta.  
 
16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset 
 
Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa todistus (tilaajavastuulain mukainen) maksetuista veroista ja 
lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta, tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidä-
tystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta sekä selvitys työntekijöiden työterveys-
huollon järjestämisestä. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myön-
tämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 
 
Urakoitsijan on toimitettava laatupisteiden määritystä varten tiedot yrityksen referensseistä tarjouspyynnön 
edellyttämällä toimialalla, sekä rakennushankkeen vastuullisen työnjohtajan nimi, tutkinto ja referenssit. 
Lisäksi on esitettävä tiedot muusta rakennuskohteessa toimivasta henkilökunnasta ja käytettävästä kalustosta. 
 
Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys maksetuista veroista ja edellä mainittujen työn-
antajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita kos-
keviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoit-
sijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Mikäli tarjouksen antajana on työyhteenliittymä, niin tällöin 
vaaditut selvitykset on annettava kaikkien osapuolten osalta. Lisäksi on annettava selvitys, josta tulee ilmetä 
mm. vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken. Työyhteenliittymä on yhteisvastuulisesti 
vastuussa työn tilaajalle.  
 
Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle urakkasopimuksesta ja urakkahinnasta. 
 
16.3 Tarjouksen voimassaoloaika 
 
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kahden (2) kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä 
tarjouksen jättöpäivästä lukien. 
 
16.4 Tarjouksen tekeminen 
 
Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitet-
tuna ajankohtana. Kirjekuoressa tulee olla tarjouspyyntökirjeen mukaiset merkinnät. 
 
16.5 Tarjousten avaus 
 
Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Tarjouksen tekijät eivät saa olla 
mukana avaustilaisuudessa. 
 
16.6 Lisätiedot 
 
Urakkalaskenta-asiakirjoissa ilmenevistä epäselvyyksistä on urakoitsijan ilmoitettava kirjallisesti rakennut-
tajalle viimeistään 1.6.2018 klo 12.00 mennessä, sähköpostiosoite: hankinnat@kuhmo.fi 
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Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset rakennuttaja julkaisee verkkosivulla:  
http://www.kuhmo.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/tarjouspyyntoasiakirjat/ viimeistään 1.6.2018. 
 
Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia 
säännöksiä. 
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