
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laitilan kaupunki 

Katujen päällystysurakka 2021 

Urakkaohjelma 

 

 

 

 

 



Sisällys 

1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA .............................................................................................................. 4 

1.1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA ............................................................................................................... 4 

1.2 RAKENNUSKOHDE ............................................................................................................................. 4 

2. ARVONLISÄVERO ....................................................................................................................................... 4 

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS .................................................................................................. 5 

3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS ............................................................................................................ 5 

3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat ........................................................................................ 5 

3.2 Asfalttipäällystetyöt ........................................................................................................................... 6 

3.2.1 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat ............................................................................. 6 

4. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS ................................................................................... 6 

4.1 URAKKAMUOTO ................................................................................................................................ 6 

4.2 MAKSUPERUSTE ................................................................................................................................ 6 

4.3 URAKKASUHTEET ............................................................................................................................... 6 

5. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS ............................................................................................................... 7 

5.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN ................................................................................................ 7 

5.2 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN ........................................................................................................ 7 

5.2.1 Ennakko ..................................................................................................................................... 7 

5.2.2 Maksusuoritukset ...................................................................................................................... 7 

5.2.3 Pidätykset .................................................................................................................................. 7 

5.2.4 Poikkeavan työajan korotus ...................................................................................................... 7 

5.3 TYÖMÄÄRIEN MITTAUS ..................................................................................................................... 8 

5.4 SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET ............................................................................................. 8 

6. URAKKA-AIKA ............................................................................................................................................. 8 

6.1 SUORITUSAIKA ................................................................................................................................... 8 

6.1.1 Töiden aloitus ............................................................................................................................ 8 

6.1.2 Töiden valmistuminen ............................................................................................................... 8 

6.1.3 Välitavoitteet ............................................................................................................................. 8 

6.1.4 Viivästyminen ............................................................................................................................ 8 

7. URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET .............................................................................................................. 9 

7.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista johtuvat velvollisuudet ............................. 9 



7.2 Työvoimamääräykset ........................................................................................................................ 9 

8. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT ................................................................................................. 9 

9. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET .................................................................................................................. 10 

9.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET .............................................................................................................. 10 

9.1.1 Rakennusajan vakuus .............................................................................................................. 10 

9.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus ................................................................................................ 10 

9.2 TILAAJAN VAKUUDET ....................................................................................................................... 10 

9.3 VAKUUTUKSET ................................................................................................................................. 10 

9.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen........................................................................................... 10 

10. HINTASIDONNAISUUDET ..................................................................................................................... 10 

10.1 KUSTANNUSINDEKSI ........................................................................................................................ 10 

11. VASTAANOTTOMENETTELY ................................................................................................................. 10 

11.1 Vastaanottotarkastus ...................................................................................................................... 10 

11.2 Luovutusasiakirjat ............................................................................................................................ 10 

12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN ....................................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

  



1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 

1.1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA 
Laitilan kaupunki 

Keskuskatu 30, 23800 Laitila 

 

Yhteyshenkilö: 

Petri Hautakoski 

työpäällikkö 

Laitilan kaupunki 

petri.hautakoski@laitila.fi 

050 342 8753 

1.2 RAKENNUSKOHDE 
Laitilan kaupungin yleisessä liikennekäytössä olevat tiet, kadut ja kevyen liikenteen väylät. 

2. ARVONLISÄVERO 
Tässä urakassa ei noudateta käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tilaaja ei kuulu 
käännetyn arvonlisäveromenettelyn piiriin (ALV 8c §). 



3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 

3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS 

3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 
 

Urakkaan kuuluvat työohjelmassa / tarjouslomakkeissa lueteltujen kohteiden asfaltointi-, 
pohja- ja jyrsintätyöt tässä urakkaohjelmassa esitetyssä laajuudessa. Ilmoitetut pinta-alat, 
tonnimäärät, muut suoritemäärät yms. ovat likimääräisiä ja ilmoittavat vain suuruusluokan.  

 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta tai kohteita 
vielä urakan aikana.  

 

Urakkaan kuuluu tämän urakkaohjelman asiakirjojen mukaan tehtyinä mm. seuraavat työt. 

 

 Seuraavien katujen pohja-, jyrsintä- ja asfaltointityöt täysin valmiiksi materiaaleineen ja 
tarvikkeinen työjärjestyksessä: 
 

Katu Päällyste, m2 Massa 
Sytkorventie (Kanervakuja-Ammenkoskentie) 3540 m2 16/120 
Välimetsäntie 3806 m2 16/120 
Juustomestarinkatu 368,5 m2 16/120 
Jahtivoudintie 3125 m2 16/120 
Paimenkuja 279 m2 16/120 
Vierumäentie 4873 m2 16/120 
Koveronnummentie (välillä Garpintie - Vidiläntie) 3290 m2 16/121 
Niinisuontie 1392 m2 16/122 

 

 Urakoitsijan tulee tarkastaa ennen työkohteen aloittamista viemäri- ja muiden kaivojen 
sekä palopostien ja sulkuventtiilien kannet ja luetteloida ne. Luetteloon erotellaan 
uusittavaksi katsottavat kansistot huonokuntoisten tai korkeussäätöön kelpaamattomien 
tilalle. 

 Urakoitsijalle luovutetaan päällystettävien katujen karttaotteet, joista on nähtävissä 
olemassa olevien kaivojen ja sulkuventtiilien sijainti. Urakoitsija on velvollinen 
huolehtimaan myös karttaotteista mahdollisesti puuttuvien kaivojen ja sulkuventtiilien 
kansistojen nosto / uusiminen. 

 
 
 



3.2 Asfalttipäällystetyöt 
Asfalttipäällysteiden yksikköhintoihin kuuluu massan valmistus kaikkine raaka-
ainehankintoineen, kuljetus työmaalle, levitystyö ja tiivistystyö täysin valmiiksi päällysteeksi 
sekä käytettyjen materiaalien ja työtuloksen laadun toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja 
kokeet.   

 

Asfalttipäällysteiden yksikköhintoihin on sisällytettävä mm. seuraavat aputyöt: 

 

- sidotun alustan puhdistus ja kuivaus lukuun ottamatta koneellista alkupuhdistusta 

- mahdollisten paljaiden sideainepintojen hiekoitus 

- sorapintaisilla osuuksilla asfalttipohjien teko murskeella ja tiivistys (5 cm) 

- valmiin sauman liuostus 

- työaikaiset suunnitelmat 

- laadun todentamiset 

 

3.2.1 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat 
Kansistot, eikä muut katualueen liikennemerkit tai varusteet. Kaikissa päällystyskohteissa 
kansistot vaihdetaan kelluviin malleihin. Poikkeuksena on kaukolämpöyhtiön kaivot, joista 
sovitaan urakan aikana erikseen. 

 

4. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 

4.1 URAKKAMUOTO 
Urakka on kokonaisurakka.  

4.2 MAKSUPERUSTE 
Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja 
määrämittausperusteissa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. 

4.3 URAKKASUHTEET 
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 
Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 



5. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 

5.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN 
Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmukaisten yksikköhintojen 
perusteella.  

5.2 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN 

5.2.1 Ennakko 
 Ennakkomaksua ei suoriteta. 

5.2.2 Maksusuoritukset 
Laskuista on eriteltävä työkohteet tehtyine suoritteineen. Laskun liitteenä on 
mittauspöytäkirja, johon lasku perustuu. Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että 
työnaikainen vakuus on asetettu tai kaikki urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat on tilaajan 
puolesta hyväksytty ja vastaanotettu. 

Työkohteet ovat laskutuskelpoisia, kun ne tilaajan puolesta tarkastettu ja työselostuksen 
kohdan 4.4 mukainen käyttöönottotarkastus on tehty. 

Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta 
urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen vuotuinen viivästyskorko. 

5.2.3 Pidätykset 
Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista puutteista ja vioista johtuvat ansiottoman hyödyn 
pidätykset ja arvonvähennykset. Lopullinen hyväksyminen tehdään 
vastaanottotarkastuksessa. 

Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista tai viimeisestä maksuerästä mahdollisten vahinkojen 
aiheuttamat kustannukset kunnes ne on selvitetty. 

5.2.4 Poikkeavan työajan korotus 
Mikäli työkohde tilaajan vaatimuksesta sovitaan tehtäväksi kokonaan tai osittain yötyönä 
(arkisin klo 18.00–07.00) tai viikonlopputyönä (la klo 00.00–ma klo 07.00) maksetaan ko. 
työn osalta korotus. Korotuksen suuruus on 30 %.  

 

 

 

 

 

 



5.3 TYÖMÄÄRIEN MITTAUS 
Urakoitsija suorittaa työmäärien mittauksen tilaajan edustajan kanssa ellei muusta sovita. 
Kaikista mittaustoimituksista laaditaan mittauspöytäkirja. Jokainen työkohde mitataan 
omana erillisenä kohteena. 

5.4 SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET 
Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä soveltuvista yksikköhinnoista ja vaikutuksesta 
urakka-aikaan on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. 

 

6. URAKKA-AIKA 

6.1 SUORITUSAIKA 

6.1.1 Töiden aloitus 
Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt aikaisintaan 1.7.2021. Lisäksi työn aloittaminen 
edellyttää, että urakkasopimus on allekirjoitettu tai tilaus on tehty ja tilausvahvistus on 
toimitettu tilaajalle. 

Vierumäentien päällystystyöt voidaan aloittaa aikaisintaan 1.8.2021, jotta 
katuvalaistuksen kaapelointityöt on saatu valmiiksi. 

Tilaaja voi julkaista työaikataulun omassa nettiportaalissaan tai antaa sen muidenkin tahojen 
julkaistavaksi.   

6.1.2 Töiden valmistuminen 
Koko urakan on oltava valmiina viimeistään 31.8.2021. 

6.1.3 Välitavoitteet 
Työt on suoritettava sovittua työohjelmaa / aikataulua noudattaen. 

6.1.4 Viivästyminen 
viivästyssanktion määräytyminen ja laskentaperusteet YSE 1998 mukaisesti. Rakennuttaja voi 
pidättää viivästyssakon maksamatta olevasta urakkahinnasta. 

Tilaajalla  on  oikeus  purkaa  sopimus  viivästyssakon  enimmäismäärän  ylittyessä  sekä 
lisäksi  oikeus  periä urakoitsijalta täysimääräinen  vahingonkorvaus  sakollisen  ajan 
ylittävältä viivästysajalta. 

 



7. URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET 

7.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja 
tilaajavastuulaista johtuvat velvollisuudet  

Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset, 
mitkä siltä itseltään on vaadittu. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin 
tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden 
alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. 

7.2 Työvoimamääräykset  
Urakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla 
työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. 
Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä 
vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla mm. veronumero. 
Jokaisen palveluntuottajan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle 
omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat 
työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi. 

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

a)  Urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus 
b)  Sopimusneuvottelupöytäkirja  
c)  Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 * 
d)  Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 
e)  Urakkaohjelma  
f)  Työturvallisuusasiakirja 
g)  Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje *   
h)  Tarjous liitteineen  
i)  Työselostus, 
j)  Asfalttinormit 2017 *  
k)  InfraRYL 2017 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Väylät ja alueet *  
l) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osa 2 Järjestelmät ja 

täydentävät osat * 
m) Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua 1/2013 ”Tilapäiset liikennejärjestelyt 

katualueella 2013”.  
 

Tähdellä * merkittyjä asiakirjoja ei liitetä tarjouspyyntö/sopimusaineistoon. 

Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjärjestyksessä 
tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä. 

 



9. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 

9.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET 

9.1.1 Rakennusajan vakuus 
Rakennusaikainen vakuus on YSE 1998 mukainen.  

9.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus 
Takuuaika on YSE 1998 mukainen. 

9.2 TILAAJAN VAKUUDET 
Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 

9.3 VAKUUTUKSET 

9.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen 
Urakoitsijalla tulee olla lakisääteisten ja työehtosopimuksiin perustuvat vakuutukset. 
Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan 
vastuuvakuutus, sekä kaikkia työmaalla työskenteleviä työntekijöitä koskeva voimassa oleva 
työtapaturmavakuutus. 

10. HINTASIDONNAISUUDET 

10.1 KUSTANNUSINDEKSI 
 Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 

11. VASTAANOTTOMENETTELY 

11.1 Vastaanottotarkastus 
Pääurakoitsija vastaa kohteen vastaanottotarkastuksen järjestämisestä. Noudatetaan YSE 70 
- 74 §:n mukaista menettelyä. 

11.2 Luovutusasiakirjat 
Pääurakoitsija vastaa urakkasuoritukseen liittyvien luovutusasiakirjojen laatimisesta.  

Pääurakoitsija laatii ja kokoaa luovutusasiakirjat yhteen kansioon, joka luovutetaan tilaajalle 
kahtena sarjana viimeistään vastaanoton yhteydessä. 

 

12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 
Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan riita-asia Tilaajan 
kotipaikan mukaan määräytyvässä käräjäoikeudessa.  



  
 

Laitilassa 1.4.2021   

Petri Hautakoski 

työpäällikkö 

Laitilan kaupunki 

 

 
 

 

 

 

  


