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1. Rakennushankkeen yhteystiedot 
 

Rakennuttaja/tilaaja, valvoja 

Lapuan kaupunki 

Tekninen keskus 

 Viheraluepalvelu 

 Poutuntie 8, 62100 Lapua 

 

                Sopimusasiat:  

                          Raija Talvitie, kaupunginpuutarhuri  

puh 0444348612, sp raija.talvitie@lapua.fi 

 

Valvonta ja suunnitteluasiat: 

 Henna Martikkala, 0444384715, sp henna.martikkala@lapua.fi 

 

 

2. Rakennuskohde 
 

2.1 Rakennuskohde 

  
Rakentamisen kohteena on Lapuan kaupungin Siirilässä sijaitseva Puukkopuisto. Puiston 

osoite on Antinkatu 5. Urakka-asiakirjoissa on esitetty urakka-alueen rajat ja sijaintipaikka. 

Urakka käsittää Puukkopuiston rakentamisen urakka-alueen osoittamalta alueelta, sisältäen 

käytävä- ja leikkialueiden maarakennustyöt sekä leikkivälineiden ja varusteiden 

pystyttämisen sekä puiston vihertyöt. Lisäksi urakkaan kuuluu valaisimien kaapeleiden ja 

jalustojen asennustyöt. 

 

 

2.2 Tutustuminen rakennuskohteeseen 
 

Tilaaja edellyttää, että ennen urakkatarjouksen tekemistä urakoitsija on tutustunut 

kohteeseen, ja ottanut huomioon kaikki sellaiset kustannukseen ja työmäärään vaikuttavat 

tekijät ja olosuhteet, joita ei ole mainittu tarjouspyyntöasiakirjoissa.   

mailto:raija.talvitie@lapua.fi
mailto:henna.martikkala@lapua.fi
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3. Urakkamuoto 
 

3.1 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus 
 

Urakkamuoto on kokonaishintaurakka. Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja 

lainsäädännön mukaisena päätoteuttajana. Tilaajaan sopimussuhteessa olevalla 

pääurakoitsijalla on mahdollisuus antaa osa töistä edelleen aliurakkana. Urakan 

ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole mahdollista. 

 

Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan tekemään kaikki työt 

aikaansaadakseen tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyn työntuloksen ja luovuttamaan sen 

sopimusasiakirjojen mukaisesti tehtynä täysin valmiina tilaajalle.  

 

Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE98 urakka-asiakirjoissa 

mainituin poikkeuksin. 

 

3.2 Maksuperuste 
 

Maksuperusteena on kiinteä kokonaishinta. Urakkasopimukseen liitetään molempien 

osapuolien hyväksymä, työn edistymisen mukainen, maksuerätaulukko. Taulukon laatii 

urakoitsija. 

 

 

4. Urakkaan kuuluvat työt 
 

4.1 Pääurakka 

 
Pääurakkaan sisältyy Puukkopuiston rakentaminen urakka-asiakirjojen mukaisesti valmiiksi, 

suunnitelmien mukaiset urakkarajat ja tilaajan hankinnat huomioon ottaen. Urakoitsija toimii 

pääurakoitsijana ja työmaan päätoteuttajana. Pääurakkaan sisältyvät työmaan 

johtovelvollisuuksien lisäksi työmaapalvelut, jotka koskevat myös tilaajan tavaroiden 

toimitusta. 

Urakkaan kuuluvat myös kaikki tämän työn tekemiseksi tarvittavat valmistelevat työt, kuten 

alueen turvallinen eristäminen. Mittaustyöt suoritetaan tilaajan puolesta ja urakoitsijan tulee 

huolehtia tarvittavien mittausten tilauksista. Varsinaisten rakentamisen lisäksi urakoitsijan 

tehtäviin kuuluvat rakentamisen seuranta ja laadunvalvonta sekä urakkaan liittyvien asioiden 

ja alueen esiintyvien epäkohtien raportointi tilaajalle.  
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Urakkaan kuuluvien töiden laajuus käy ilmi tarjouspyynnön liitteinä olevista kartoista ja 

työselityksestä. 

 

 

4.2 Urakkaan sisältyviä tehtäviä 

 
Urakka-alue on esitetty urakka-asiakirjoissa. Muilta osin urakkarajat käyvät selville 

urakkaohjelmasta sekä muusta tarjouspyyntöaineistosta.  

 

Pääurakkaan sisältyviä tehtäviä 

• Maarakentamisen työt (sis. kuivatus- ja valaisintyöt) 

• Valaisinkaapelien ja betonijalustojen asennustyöt suunnitelman mukaisille paikoille 

• Leikkivälineiden ja kalusteiden asennustyöt (hiekkalaatikon asentamien ei kuulu urakkaan) 

• Kasvillisuustyöt  

● Istutettavien puiden ja pensaiden osalta takuuajan (2 v.) hoito VHT`14 mukaisesti ei kuulu     

urakkaan.  

• Rakennustöissä rikkoutuneiden alueiden ja rakenteiden kunnostus ja ennallistaminen 

kuuluvat urakkaan. Urakkaan sisältyvät myös rakennusalueen ulkopuolisten teiden 

kunnossapito ja kunnostaminen aiheutetun likaantumisen ja korjaustarpeen osalta.  

  

Puukkopuisto leikkivälineet:  

Puuha Group Oy 

• Jänis jousikeinu  T280004R 

• Kettu jousikeinu  T280003R  

Lappset Group Oy 

• Maalaistalo 137740 

• Keinuteline 2:lle 137415M 

                          ● Keinuistuinsetti  KIS5 (000226 1 kpl, 000228 1 kpl) 

  

Muut kalusteet: 

• Penkki 2 kpl  

 
Leikkipaikkarakentamisessa noudatetaan SFS-EN 1176 ja 1177 mukaisia ohjeita, sekä 

leikkivälinevalmistajan antamia ohjeita, joista ei saa missään tapauksessa poiketa.   
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4.3 Sivu-urakat 
 

• Ei sivu-urakoita 

 

 

4.4 Rakennuttajan hankinnat (tilaajahankinnat)  
 

• Asennettavien putkistojen ja kaapeleiden sekä muiden sijaintien tarkemittaukset suorittaa   

   ja kustannuksista vastaa tilaaja 

• Tilaaja hankkii maa-ainekset, suodatinkankaat, kasvit, kalusteet, valaisintarvikkeet,   

   sadevesiputket ym.  

• Alueella tarvittavat työmaan varoitusliikennemerkit ovat tilattavissa valvojan kautta  

   Lapuan kaupungin keskusvarastolta 

 

  

4.5 Toimintatapa urakka-alueella,  

 

Itsenäinen toiminta urakassa 

 
Urakoitsijan tulee toimia itsenäisesti ja ilman eri määräystä huolehtia, että urakkaan 

kuuluvat tehtävät tulevat suoritetuiksi laatuvaatimusten mukaisesti ja tarpeettomia 

kustannuksia aiheuttamatta. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman, 

työselostuksen ja hyvän työtavan mukaisesti. Urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana 

päätoteuttajana, jonka velvollisuuksiin kuuluu huolehtia ja vastata työnaikaisesta 

työsuojelusta ja työturvallisuudesta. Urakoitsija huolehtii turvallisuussuunnitelman 

mukaisesta toiminnasta ja huolehtii puistoalueen turvallisuudesta erityisesti huomioiden 

lasten turvallisuus työmaan aikana. Tavanomaisesta poikkeavasta toiminnasta tai 

toimenpiteistä tulee sopia rakennuttajan valvojan kanssa ennen toimintaan ryhtymistä. 

Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteyttä tilaajan 

valvojaan. 

 

Varsinaisten urakkaan kuuluvien töiden lisäksi urakoitsija on velvollinen tarkkailemaan 

mahdollisia työtehtäviinsä liittyviä ympäristössä havaitsemiaan puutteita, vaurioita tai 

liikenneturvallisuutta heikentäviä asioista ja raportoimaan niistä tilaajalle. 
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Urakoitsijan odotetaan olevan aktiivinen kaupungin omaisuuden arvon säilyttämisen, 

ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen. Käytännössä se on työn yhteydessä 

havaittujen teknisten, esteettisten, toiminnallisten tai turvallisuutta vaarantavien puutteiden 

ilmoittamista. 

 

 

5. Työn toteutus ja yhteistoiminta 
 

 5.1 Työmaajärjestelyt  
 

Urakoitsijan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma rakennus-

työn turvallisuusasetuksen 26.3.2009/205 mukaisesti vähintään kaksi viikkoa ennen töiden 

aloittamista. 

 

 

5.2 Työturvallisuus  
 

Tilaaja on laatinut hankkeen turvallisuusasiakirjan, turvallisuussäännöt sekä 

menettelyohjeet. Urakoitsijan on ennen töiden aloittamista tehtävä ja hyväksytettävä 

tilaajalla työmaan turvallisuussuunnitelma, jossa on huomioitu turvallisuusasiakirjan tiedot. 

Urakoitsijan on huolehdittava, että työturvallisuusvelvoitteet tulevat noudatetuiksi ja 

tehtävä kaikki töiden vaatimat turvallisuutta koskevat suunnitelmat, jotka on määritelty 

Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (26.3.2009/205).  

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan on nimettävä työmaalle työsuoje-

lun vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijainen, joka huolehtii työmaan turvallisuuden ja 

terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjes-

tämisestä, toimintojen yhteen sovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä 

sekä lakien ja asetusten noudattamisesta.  

 

Urakassa on noudatettava työturvallisuudesta säädettyjä lakeja ja asetuksia. 

 

 

5.3 Erityiset katselmukset ja mittaukset  
 

Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalueet luovutetaan urakoitsijan 

käyttöön työn toteutusta varten. Muita katselmuksia järjestetään tarvittaessa.  
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6. Laatu 
 

6.1 Laadunvarmistus 
 

 Urakassa noudatetaan InfraRyl 2017, VRT’17 ja työselostuksen sekä muiden urakka-

asiakirjojen vaatimuksia. Pääurakoitsijan on laadittava ennen töiden aloittamista 

urakkakohtainen laatusuunnitelma. Urakoitsijan tulee hyväksyttää laatusuunnitelmansa 

tilaajalla.  

 

Valmiista leikkauspohjista, valmiista pinnoista, sekä kiinteistä rakenteista tulee tehdä 

katselmus, jossa valvoja toteaa työn laadun. Urakoitsija huolehtii katselmusten ajankohdista.  

 
 

6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta  
 

Pääurakoitsijan on valvottava omaa sekä aliurakoitsijoidensa työsuorituksia sekä työtuloksen 

vaatimustenmukaisuutta. 

 

 

7. YMPÄRISTÖ 
 

7.1 Ympäristön suojelu 

  
Pääurakoitsijan on huolehdittava työnaikaisesta pölynsidonnasta ja minimoida työmaan 

haitalliset ympäristövaikutukset. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että työmaan 

rakennusjätteet lajitellaan voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

 

 

8. ASIAKIRJAT  
 

8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat  
 

Urakan tarjouspyyntöasiakirjat ovat tarjouspyynnön liitteenä. Mikäli urakoitsija huomaa 

tarjouspyyntöasiakirjoissa virheitä tai ristiriitaisuuksia, on niistä ilmoitettava viimeistään, kun 

tarjouspyynnössä määritelty lisätietojen kysymysaika päättyy.  
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8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys  
 

Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE98 urakka-asiakirjoissa 

mainituin poikkeuksin.  

Sopimuksen katsotaan syntyneen vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 

urakkasopimuksen.  

Urakka-asiakirjojen pätevyysjärjestys:  

• urakkasopimus  

• urakkaneuvottelupöytäkirja  

• tämä urakkaohjelma liitteineen  

• YSE 1998  

• tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset  

• turvallisuusasiakirjat  

• tarjous  

• maksuerätaulukko  

• tekniset suunnitelma-asiakirjat  

 

Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on 

mainittu edellä luetelluissa asiakirjoissa.  

Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ, joka ilmenee 

jossakin niistä, sisältyy urakkaan. Mikäli asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää tilaaja, 

mitä teknillisessä mielessä noudatetaan. Myöhemmin laadittu samanarvoinen asiakirja pätee 

tai se täydentää aiempaa.  

 

 

8.3 Määrälaskenta  
 

Tilaaja antaa tarjoajan käyttöön ohjeelliset määräalatiedot tilaajaa sitomattomana. 

Urakoitsijan on sisällytettävä tarjoukseensa kaikki ne urakkaan sisältyvät työt, joita täysin 

valmiin lopputuloksen rakentaminen urakka-asiakirjojen mukaisesti edellyttää.  
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8.4 Asiakirjojen julkisuus  
 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

(621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat 

pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi 

asianosaisille, eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. 

 

 

9. URAKKA-AIKA  
 

9.1 Rakennusaika  
 

Urakoitsijan tulee toteuttaa puiston kunnostusurakka 2.5.2021 – 31.8.2021 välisenä aikana 

siten, että töiden läpimenoaika on maksimissaan 5 viikkoa.  

Ennen aloittamista vaaditut asiakirjat tulee olla hyväksytetty tilaajalla.  

 

 

9.2 Viivästyssakko  
 

Mikäli pääurakoitsija ei saa urakkaa täysin valmiiksi määräaikaan mennessä, peritään pää-

urakoitsijalta viivästyssakkoa YSE1998:n mukaisesti.  

 

 

9.3 Bonus urakka-ajan alituksesta  
 

Urakka-ajan alituksesta ei makseta bonusta.  

 

 

9.4 Työpäiviksi luettavat päivät  
 

Työpäiviksi luetaan arkipäivät maanantaista perjantaihin. Työpäiviksi ei lueta lauantaita, 
sunnuntaita, pyhäpäiviä eikä arkipyhiä.  
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9.5 Välitavoitteet  
 

Urakassa ei ole välitavoitteita.  

 

 

9.6 Työaika  
 

Työmaan säännöllisenä työaikana pidetään (ma – pe) klo. 7.00- 17.00, poikkeamista on 

sovittava valvojan kanssa. 

 

 

9.7 Työkohtaiset toimenpideajat 
 

Työtehtävien osalta noudatetaan VRT 17 mukaisia laatuvaatimuksia ja toimenpideaikoja, 

ellei toisin ole määrätty. 

 

 

10. Vastuuvelvoitteet  
 

10.1 Takuuaika  
 

Työsuoritusta koskeva takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 

kuukautta.  

 

 

10.2 Vakuutukset  
 

YSE 38 §:n mukaisesti. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva 

toiminnan vastuuvakuutus.  
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10.3 Vakuudet  
 

Tilaaja ei aseta vakuutta.  

 

 

11. Rakennuttajan maksuvelvollisuus  
 

11.1 Urakkahinnan muodostuminen  
 

Urakkahinta on tarjouksen perusteella muodostuva kiinteä kokonaishinta. Käännetyn 

verovelvollisuuden vuoksi Lapuan kaupunki on rakentamispalveluostoissa 

arvonlisävelvollinen palveluiden ostaja, eikä Lapuan kaupungille tehtäviin em. 

rakentamispalveluja koskeviin laskuihin lisätä arvonlisäveroa.  

 
 

11.2 Urakkahinnan maksaminen 

  

11.2.1 Maksuerätaulukot  
Urakoitsija laatii molempien osapuolien hyväksymän työn edistymisen mukaisen maksuerä-

taulukon.  

 

11.2.2 Maksuerät  

Urakoitsija laskuttaa maksuerät laatimansa ja molempien osapuolten hyväksymän 

maksuerätaulukon mukaan. 

  

11.2.4 Loppuerä  
Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on 

vastaanotettu ja virhe- ja puuteluettelon mukaiset työt on hyväksytysti korjattu ja 

taloudellinen loppuselvitys on pidetty.  

 

11.2.5 Maksuaika ja viivästyskorko  
Laskujen maksuaika on 21 vrk:ta. Sopimukseen perustuvat maksuerät voidaan laskuttaa, kun 

sopimuksen mukainen työvaihe on tilaajan edustajan toimesta todettu tehdyksi.  

Viivästyskorko on viivästyskorkolain mukainen.  
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11.2.6 Hintasidonnaisuudet  
Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta 

 

11.3  Lisä- ja muutostyöt  
 

Urakoitsija sitoutuu tekemään tilaajan määräämiä lisä- ja muutostöitä. Ennen tilaajan 

kirjallista hyväksyntää suoritettujen lisä- ja muutostöiden kustannukset jäävät urakoitsijan 

vastattaviksi. Suunnitelmien muuttamisoikeus on ainoastaan tilaajan erikseen valtuuttamilla 

henkilöillä. Lisä- ja muutostöiden osalta noudatetaan YSE 1998: n mukaista käytäntöä, jos 

muuta ei ole urakka-asiakirjoissa mainittu. 

 

 

12. Sanktiot  
 

Urakan valvojan tai muun tilaajan edustajan on mahdollista antaa urakoitsijalle suullisia tai 

kirjallisia huomautuksia ja kehotuksia mahdollisesta työn suorittamiseen liittyvästä häiriöstä. 

Tilaajan ja urakoitsijan välinen suhde perustuu sopimusasiakirjoissa esitettyihin 

molemminpuolisiin vaatimuksiin, vastuisiin ja velvollisuuksiin sekä erityisesti sopijapuolten 

väliseen molemminpuoliseen luottamukseen. Urakoitsija toteuttaa omavalvontaperiaatteella 

urakkaohjelman, työselostuksen ja muiden kohdassa 8 mainittujen sopimusasiakirjojen 

mukaisesti laatuvaatimukset täyttävää työtä. Mikäli urakoitsija ei ole pystynyt täyttämään 

asetettuja vaatimuksia, tulee urakoitsijan antaa selvitys tilaajalle. 

 

Laatupoikkeamista ja virheellisistä työsuorituksista voidaan YSE 1998:n 27 §:stä poiketen 

määrätä seuraavat sanktiot:  

• kirjallinen muistutus  

• rahallinen rangaistus eli sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä  

   rahallinen korvaus)  

• urakoitsijan edustajan vaihto  

• sopimuksen purku  

 

 

12.1 Kirjallinen muistutus  
 

Kirjataan työmaapäiväkirjaan tai työmaakokouspöytäkirjaan tai voidaan antaa erillisellä 

kirjeellä ja muistutus käsitellään aina työmaakokouksessa.  
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12.2 Rahallinen rangaistus eli sakko  
 

Yhden kirjallisen muistutuksen (samasta asiasta) jälkeen seuraavat muistutukset johtavat 

aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen 500 euron sakkoon:  

• laadunvalvontaan liittyvien toimien laiminlyönnit.  

• ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit.  

• liikenteen hoitoon ja työturvallisuuteen liittyvät puutteet.  

• tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaitut laadunalitukset, joita ei ole osoitettu  

   urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa.  

• työskentelyaikaan liittyvät puutteet tai laiminlyönnit.  

 

Seuraavat laatupoikkeamat johtavat kiinteäsummaiseen 1000 euron sakkoon ilman kirjallista 

muistutusta:  

• laatupoikkeamaan ei ole reagoitu tai työtä tehdään laatusuunnitelman vastaisesti.  

• urakoitsijan laatujärjestelmän mukaisessa asiakirjassa, esimerkiksi laaturaportissa tai 

päiväkirjoissa todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja. Tilaajalla on 

tässä tilanteessa oikeus vaatia urakoitsijan edustajaa vaihdettavaksi.  

 

Sakkojen lisäksi urakoitsijan kuluu korjata havaitut puutteet ja virheet tai maksaa niistä 

sovittu arvonalennus.  

Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta 

tilaajan määräämän ajan kuluessa.  

 

Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on harkinnanvarainen oikeus, mikäli urakkaan on 

kirjattu urakan aikana viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa. Mikäli tilaaja 

sitä vaatii, on urakoitsijan vaihdettava urakasta vastaava henkilö/ vastuunalainen työnjohtaja 

(vrt. YSE1998, 58 § 4. mom).  

 

Sopimuksen purkaminen on äärimmäinen keino sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki muut 

edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen mukaisia 

vaatimuksia. Sopimuksen purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE1998. 
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12.3. Työhön määrääminen 

 
Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti ja annettuihin ohjeisiin perustuen, on 

urakan valvojalla urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, laadun, aloittamisen 

tms., oikeus suullisesti tai kirjallisesti määrätä urakoitsija vaihtamaan työjärjestystä 

rakentamallaan alueella tai ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa 

tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin viipymättä, ellei muuta sovita. Mikäli 

urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävien suorituksen, on tilaajalla 

oikeus suorittaa tai teettää työt urakoitsijan kustannuksella.  

 

 

13. Valvonta  
 

13.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet  
 

Lisä- ja muutostöistä päättää työnjohtaja Henna Martikkala tai Raija Talvitie tai heidän 

sijaisensa.  

 

13.2 Rakennuttajan valvonta  
 

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE1998, 59 - 62 §:n mukaisesti.  

 

 

14. Työmaan hallinto ja toimitukset  
 

14.1 Urakoitsijan organisaatio ja pätevyysvaatimukset  
 

Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan vähintään Infra- 

puolen rakennusalan tekninen tutkinto tai viheralan tekninen/hortonomin tutkinto tai 

vähintään kolmen vuoden työkokemus tätä urakkaa vastaavissa työnjohtotehtävissä. 

Vastaavan työnjohtajan tulee olla tavoitettavissa työmaalla pääsääntöisesti päivittäin.  

 

Vihertöitä tekevässä työryhmässä tulee ainakin yhdellä henkilöllä olla viheralan tutkinto tai 

vähintään kolmen vuoden työkokemus urakkaa vastaavista vihertöistä. Leikki- ja 

ulkokuntoiluvälineiden asennuksista vastaavalla tulee osoittaa kokemuksensa (esim 

referenssikohteina) EN-SFS 1176 ja  1177 mukaisesta leikkipaikkarakentamisesta sekä 

viherrakentamisen töistä. 
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Työ voidaan aloittaa vasta, kun vastuunalainen työnjohtaja on hyväksytty. 

 

Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan asettaman työnjohdon.  

 

Työtaito osoitetaan esim. referenssikohteina tai tutkintotodistuksilla. 

 

 

14.2 Henkilötunnisteet ja veronumero  
 

Pääurakoitsijan on pidettävä luetteloa työmaalla työskentelevistä omista ja 

aliurakoitsijoidensa työntekijöistä. Päätoteuttajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että 

kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä kuvallinen 

tunniste, josta käy ilmi henkilön nimi, työnantaja ja henkilön veronumero.  

 

14.3 Päätoteuttajan tiedonantovelvollisuus  
 

Eduskunnan hyväksymien lakien 363/2013 ja 364/2014 nojalla, päätoteuttajan on 

ilmoitettava verottajalle tietoja mm. työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä tilaamansa 

aliurakoitsijoiden urakkatiedot. Tarkemmat tiedot ilmoitusmenettelystä löytyvät 

verohallinnon internetsivuilta: www.vero.fi.  

 

14.4 Ulkomaalainen työvoima 
 

Ulkomaalaisilla työntekijöillä tulee olla hyvä suomen kielen taito tai heillä on oltava suomea 

puhuva yhteyshenkilö jatkuvasti työmaalla.  

 

Urakoitsija on velvollinen järjestämään työntekijöidensä työterveydenhuollon. Työntekijöillä 

tulee olla tapaturmavakuutukset, jotka kattavat kaikki mahdolliset työtapaturmasta tai 

ammatti-taudista aiheutuvat vahingot, sekä esitettävä näitä koskevat dokumentit ennen 

työn aloitusta.  

 

Ulkomaalaisten työntekijöiden osalta noudatetaan kaikilta osin suomen lainsäädäntöä.  
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14.5 Kirjaukset  
 

Pääurakoitsijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa 

saaneensa tiedoksi.  

 

14.6 Työmaakokoukset  
 

Työmaakokouksia pidetään urakkasopimuksen mukaan, sekä erikseen sovittaessa.  

 

14.7 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset  
 

YSE1998:n mukaisesti  

 

 

15. Vastaanottomenettely  
 

15.1 Vastaanottotarkastus  
 

YSE1998: n mukaisesti.  

Urakoitsijan on järjestettävä leikkivälineiden ja ulkokuntoiluvälineiden eurooppalaisiin tur-

vanormeihin perustuva käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksen suorittaa Lapuan 

kaupungin kustannuksella Henna Perkiö 0444384714. Tarkastus on tilattava ja suoritettava 

niin, että urakoitsija ehtii korjata mahdolliset puutteet ja virheet sovittuna urakka-aikana.  

 

Vastaanottotarkastuksessa tulee esittää pöytäkirja siitä, että leikki- ja ulkokuntoiluvälineet 

sekä niiden vaatimat alueet ja alustat on tarkastettu ja hyväksytty. Leikkialuetta ei voida 

ottaa vastaan, mikäli leikki- tai ulkokuntoiluvälineiden asennukset eivät täytä normien 

mukaisia vaatimuksia.  

 

 

15.2 Urakkasuorituksen tarkastus  
 

YSE1998: n mukaisesti.  
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15.3 Tarkastuskustannukset  
 

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksista. Mikäli kui-

tenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, 

veloittaa tilaaja uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen 

aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti:  

• ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta  

• toinen jälkitarkastus: 1 000 euroa  

• seuraavat jälkitarkastukset: 2 000 euroa kerta.  

 

 

15.5 Luovutusasiakirjat  
 

Urakoitsijan on luovutettava tilaajalle vastaanottotarkastuksessa laatukansio. Laatukansiossa 

on oltava kaikki dokumentit, joilla urakoitsija osoittaa suorituksensa vaatimuksen mukaisuu-

den.  

 

 

16. ERIMIELISYYDET  
 

16.1 Erimielisyyksien ratkaiseminen  
 

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei 

erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet ratkaistaan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.  

 

 

17. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET  
 

17.1 Tarjouksen hylkääminen  
 

Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia 

ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin sellaisilla perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi 

julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä.  

 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tehty tarjous ilman korvausvelvollisuutta.  
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17.2 Tarjouksen vertailuperusteet  
 

Tarjouksista hyväksytään vertailuhinnaltaan halvin tarjousasiakirjan ehtojen mukainen 

tarjous. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä.  

 

17.3 Vaihtoehtotarjoukset  
 

Tilaaja ei huomioi vaihtoehtotarjouksia.  

 

 

18. Tarjouksen antaminen 
  

18.1 Tarjouksen tekeminen 
 

Tarjoukset on jätettävä kirjallisesti suljetussa kirjekuoressa 9.4.2021 klo 12.00 mennessä. 

Lisäkysymykset voidaan osoittaa 31.3.2021 mennessä sähköpostitse 

henna.martikkala@lapua.fi. Lisäkysymysten vastaukset julkaistaan ainoastaan Lapuan 

kaupungin verkkosivuilla www.lapua.fi 1.4.2021. 

 

 

18.2 Tarjouksen voimassaoloaika  
 

Tarjouksen tulee olla voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt 

sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään 60 päivää tarjouspyyntökirjeessä 

määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tilaaja ilmoittaa tarjouksen tehneille 

hankintapäätöksestä sähköpostitse. 

 

18.5 Lisätiedot  
Lisätietojen antaminen ja määräajat on selvitetty tässä urakkaohjelmassa ja 

tarjouspyynnössä. 

 

 
 

 
  
 

 

mailto:raija.talvitie@lapua.fi
http://www.lapua.fi/
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