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Urakkaohjelman yleinen o.a 
MURSKAUSTYÖT 

7. YLEISTÄ 

Murskaustyöt suoritetaan yksikköhintaurakkana 
mk/tonni, ellei urakkaohjelman työkohtaisessa 
osassa ole toisin mainittu.Tarjouksessa ilmoitetta-
viin yksikköhintoihin on sisällytettävä kaikki urak-
kaan kuuluvien töiden aiheuttamat kustannukset ja 
lisäksi yleiskulut, liikevaihtovero yms. lisät. Niistä 
ei makseta eri korvausta. Urakkahintaa ei sidota 
indeksiin. 

Urakkaan kuuluvat edellä kohdissa 1-6 mainitut 
työt kaikkine aputöineen ja hankintoineen. Raken-
nuttaja tekee korvauksetta vain ne aputyöt ja 
hankinnat, joista urakkaohjelman työkohtaisessa 
osassa on erillinen maininta. 

Urakoitsijan on ilman eri korvausta kunnossapidet-
tävä murskaus- ja varastoalueella tarvitsemansa 
työmaatiet ja muut alueet niihin kuuluvine laittei-
neen ja rakenteineen niiltä osin kuin kunnossapi-
totarve johtuu urakoitsijan suorituksesta. Työn 
päätyttyä urakoitsijan on poistettava työnaikaiset 
rakenteensa sekä siistittävä alueet rakennuttajan 
antamien ohjeiden mukaisesti. 

Ellei työkohtaisissa asiakirjoissa ole toisin sanottu, 
liikenteen järjestely, hoito ja vastuu liikennemerkki- 
en asettelusta sekä kunnossapidon laiminlyönneis-
tä aiheutuneista vahingoista sisältyy urakoitsijan 
suoritusvelvollisuuteen. 

Mikäli liikenteen hoito kuuluu urakoitsijalle ja ura-
koitsija on huomautuksesta huolimatta jättänyt 
asianmukaisesti huomioonottamatta velvollisuudek-
seen kuuluvat liikennejärjestelytoimet ja on siten 
aiheuttanut tarpeetonta haittaa yleiselle liikenteel-
le, peritään tästä kutakin tapausta kohden sopi-
mussakkoa 2000 mk. 

Massa- ja yksikköhintaluettelossa on muutoshin-
tojen kohdalla ilmoitettava jokaisen murskauspai-
kan perustamiskustannukset sekä mandolliset 
muut rakennuttajan työkohtaisesti edellyttämät 
muutoshinnat. 

Varsinaisen tarjouksen lisäksi tulee massa- ja yk-
sikköhintaluetteloon merkitä jokaisen murskaus-
tuotteen osalle siilohinta, joka saadaan vähentä-
mällä yksikköhinnasta murskauksen jälkeisistä 
käsittelytoimenpiteistä aiheutuneet osakustannuk-
set. Siilohintaa käytetään mandollisten arvonmuu-
tosten suuruutta määritettäessä. Kalliomurskeiden 
arvonmuutosperusteena käytettäviin siilohintoihin 
sisällytetään murskeen raaka-aineena käytetyn 
louheen urakkaan sisältyneestä louhinnasta aiheu- 

tuneet kustannukset. Siilohinnan tulee olla oikeas-
sa suhteessa tarjottuun yksikköhintaan. 

8. ASIAKIRJAT JA MÄÄRÄYKSET 

Työssä noudatetaan sopimusasiakirjoja Rakennus- 
urakan yleiset sopimusehdot 1983:n (YSE) 78 §:n 
mukaisessa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä. 
Urakkaohjelma koostuu työkohtaisesta ja yleisestä 
osasta. 

Lisäksi on työssä noudatettava urakkaan kuuluvia 
töitä koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä 
työtä varten myönnetyissä luvissa noudatettaviksi 
asetettuja ehtoja. 

Muita kuin työtä varten varattuja alueita ei urakoit-
sija ole oikeutettu käyttämään työmaaliikenteeseen 
tai majoitus-, toimisto-, huolto- ja varastoalueina 
tai murskaustuotteiden valmistuspaikkoina ilman 
tienpitäjän, maanomistajan, rakennuttajan tai muun 
sellaisen oikeudenomistajan lupaa, jonka suostu-
mus mainittuihin toimenpiteisiin ryhtymiseksi on 
voimassa olevan lain mukaan saatava. Työtä var-
ten tarvittavat laitteet eivät saa turmella ympäris-
töä. 

9. URAKKA-AIKA JA VIIVÄSTYSSAKKO 

Työt tehdään 1- tai 2-vuorotyönä noudattaen vii-
den päivän työviikkoa. Työvuoron pituus on 1 -vuo-
rotyössä enintään 10 tuntia ja 2-vuorotyössä 8 
tuntia. Noudatettavat työajat ilmoitetaan tarkem-
min urakkaohjelman työkohtaisessa osassa. 

Työ on tehtävä sopimuksen aikamääriä noudattaen 
ja yhtäjaksoisesti. Työt on aloitettava viimeistään 
kanden viikon kuluttua sopimuksen mukaisesta 
alkamisajasta. Urakoitsijan on esitettävä urakan 
alkukokouksessa rakennuttajalle aikataulu, josta on 
käytävä ilmi eri työvaiheiden suoritusajankohdat, 
työvoimavahvuudet sekä rahoitustarve kuukausit-
tain. Työsuunnitelma on pidettävä jatkuvasti ajan 
tasalla ja muutokset on alistettava rakennuttajan 
hyväksyttäviksi. Alkukokous on pidettävä viimeis-
tään viikkoa ennen sopimuksen mukaista alkamisai-
kaa. Mandolliset suoritusaikoja koskevat muutokset 
käsitellään alustavasti alkukokouksessa. Sen osa-
puolen, joka haluaa muutoksia, on pyydettävä 
kokouksen pitoa niin varhain, ettei mandollisesta 
muutoksesta aiheudu haittaa tai vahinkoa toiselle 
osapuolelle. 

Jos urakoitsijasta johtuvasta töiden aloituksen 
siirtämisestä aiheutuu rakennuttajalle ylimääräisiä 
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valvonta- ja kunnossapitokuluja tai muita menoja, 
rakennuttajalla on oikeus periä niistä korvaus ura-
koitsijalta. Töiden aloitukseksi katsotaan se ajan-
kohta, jolloin murskaustuotteiden valmistus on 
alkanut normaalilla teholla kokonaissuoritemäärien 
ja urakka-ajan perusteella laskettuna. 

Urakkaohjelman työkohtaisessa osassa voidaan 
antaa myös tehokasta työaikaa laveampi työaika. 
Urakoitsijan on tällöin tarjouksessaan esitettävä 
laajan urakka-ajan sisään ajoittuva tehokas työ-
aika. 

Urakan viivästyssakko jokaiselta täydeltä viikolta 
on YSE:n mukainen, ellei työkohtaisissa asiakirjois-
sa toisin mainita. Mandollinen välitavoitteen viiväs-
tyssakko määritellään työkohtaisissa asiakirjoissa 
erikseen. 

YSE:stä poiketen rakennuttajalla on oikeus periä 
itselleen urakoitsijasta johtuneesta viivästymisestä 
aiheutuneet kustannukset, jotka ylittävät viivästys-
sakon määrän. Tämä ehto tullaan ottamaan myös 
urakkasopimukseen. 

10. VAKUUDET 

Rakennusaikainen vakuus on YSE:n mukainen, ellei 
työkohtaisissa asiakirjoissa toisin mainita. 

Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa: 
- rakennussuorituksen sopimuksenmukaisesta ja 
kaikinpuolisesta täyttämisestä 
- viivästyssakon ja mandollisten arvonvähennysten 
maksamisesta 
- urakoitsijan suorittamatta jättämien työntekijöi-
den ja työntekijöihin rinnastettavien pienyrittäjien 
palkkojen ja niihin liittyvien ennakkoperintälain 7 
§ :ssä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuista an-
netun lain 1 §:ssä tarkoitettujen ennakonpidätys-
ten ja sosiaaliturvamaksujen sekä autoilijoiden 
saatavien suorittamisesta 
- niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka johtuvat 
urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle 
henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vas-
tuuseen, ellei urakoitsija anna tätä tarkoitusta 
varten erillistä rakennuttajan hyväksymää vakuut-
ta. 

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle 
sen jälkeen, kun 
- rakennuttaja on hyväksynyt rakennussuorituksen 
vastaanotetuksi, 
- mandolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle 
henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vas-
tuuseen, 

-tiedossa olevat työntekijöiden ja työntekijöihin 
rinnastettavien pienyrittäjien palkkasaatavat ja 
niihin liittyvät ennakkoperintälain 7 §:ssä ja työn-
antajan sosiaaliturvamaksuista annetun lain 1 § :ssä 
tarkoitetut ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamak-
sut sekä autoilijoiden saatavat on suoritettu sekä 
- rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen pe-
rustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen 
vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on 
hyväksytty. 

Ellei työkohtaisissa asiakirjoissa toisin mainita, 
murskaustyölle ei aseteta takuuaikaa. 

11. TYÖVOIMA JA KALUSTO 

Työvoima tulee ottaa työvoimaviranomaisten an-
tamien ohjeiden mukaisesti. Tämä määräys ei 
koske kone- ja erikoisammattimiehiä. Työvoiman 
käytössä on noudatettava siitä annettuja lakeja, 
asetuksia ja määräyksiä. Ennen työn aloittamista 
on aina otettava yhteys paikallisiin työvoimaviran-
omaisiin. 

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijan koneet ja 
laitteet täyttävät työturvallisuuslain ja sen perus-
teella annettujen asetusten, valtioneuvoston pää-
tösten sekä alempiasteiset työsuojeluviranomaisten 
sekä terveysviranomaisten vahvistamat määräykset 
ja ohjeet. Urakoitsijan on myös järjestettävä työtur-
vallisuuslainsäädännän mukainen murskausaseman 
käyttöönottotarkastus, jossa rakennuttajan edus-
tajan on oltava läsnä. 

Urakoitsijan tulee ilmoittaa omalta osaltaan työ-
maalle voimassa olevien säännösten mukaisesti 
työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja työ-
suojelutoimikunnat. Urakan valvojalla on oikeus 
osallistua työsuojeluelinten kokouksiin ja tarkastuk-
sun ja oikeus valvoa työsuojelun toteuttamista 
työmaalla samalla tavalla kuin muidenkin urakkaeh-
tojen noudattamista. Urakoitsija vastaa työsuojelun 
järjestämisestä sekä työsuojeluohjeiden ja -mää-
räysten noudattamisesta. 

Urakoitsijan on välittömästi korjattava valvojan 
toteamat työturvallisuutta vaarantavat viat ja puut-
teellisuudet, joista valvoja on urakoitsijalle ilmoit-
tanut. Jos urakoitsija kuitenkin laiminlyö valvojan 
esittämän työturvallisuutta ja liikenteen hoitoa 
koskevan korjausvaatimuksen, on rakennuttajalla 
oikeus tehdä tai teettää korjaustyö asiakirjojen ja 
viranomaismääräysten edellyttämään kuntoon ja 
periä syntyneet kustannukset urakoitsijalta seuraa-
van laskutuksen yhteydessä. 
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Urakoitsija on velvollinen työn aikana ilmoitettavi-
na määräpäivinä toimittamaan rakennuttajalle 
työvoima- ja koneilmoitukset valvonnan antamien 
ohjeiden mukaan. 

12. VALVONTA 

Rakennuttajan työpaikaile asettamat valvojat vai-
vovat murskaustuotteiden laatua ja sitä, että työt 
tehdään sopimusasiakirjojen mukaisesti. Valvojilla 
tulee olla vapaa pääsy urakoitsijan ja mandollisten 
alaurakoitsijain työpaikoille. Laadunvalvontaan 
liittyvät näytteet ottaa rakennuttajan edustaja 
urakoitsijan edustajan läsnäollessa ellei työkohtai-
sissa asiakirjoissa toisin määrätä. Näytteiden ot-
taminen on merkittävä työmaapäiväkirjaan ja 
urakoitsijan edustajan tulee hyväksyä näytteiden 
ohjeiden mukainen ottaminen allekirjoituksellaan. 

Näytteiden tutkiminen kuuluu rakennuttajalle, ellei 
työkohtaisesti toisin määrätä. Urakoitsijan edus-
tajalla on oikeus seurata näytteen tutkimista. Mi-
käli hän havaitsee siinä virheitä, tulee tästä tehdä 
huomautus työmaapäiväkirjaan. Valvojilla on oi-
keus urakoitsijan kustannuksella suorittaa tarkis-
tusmittauksia urakoitsijan suorittaman murskemää-
rien mittauksen tarkistamiseksi. 

Muilta osin urakan valvonta on järjestettävä ja 
suoritettava YSE:n 47...49 §:ien mukaisesti ja 
otettava huomioon, mitä vastuukysymyksistä on 
saman asiakirjan 11 ja 43 §:issä sanottu. 

13. MAKSUT JA MITTAUKSET 

Murskaustuotemäärät mitataan rakennuttajan 
hyväksymää ja tarkastamaa mittaustapaa noudat-
taen. Tulokset ilmoitetaan tonneina, ellei työkoh-
taisesti toisin sovita. 

Korvaus urakoitsijalle suoritetaan kaksi kertaa 
kuukaudessa todettujen työmäärien ja urakkasopi-
muksen yksikköhintojen mukaisesti. Ennakkoa ei 
makseta. 

Jos murskauspaikoittain tehty murskemäärä lisään-
tyy tai vähentyy enemmän kuin 10 %, se aiheut-
taa rakennuttajalle hyvityksen tai urakoitsijaile 
korvauksen. Hyvitys tai korvaus lasketaan kerto-
maila urakoitsijan tarjouksessaan massa- ja yk-
sikköhintaiuettelossa muutoshintojen kohdalla 
esittämät murskausaseman perustamiskustannuk-
set kertoimella K, joka lasketaan seuraavasti: 

K = (työmäärän muutos(%)-10)/100 

Muuta hyvitystä tai korvausta ei työmäärien muut-
tumisesta suoriteta. 

Rakennuttajalla on oikeus urakoitsijaa kuulematta 
pidättää maksueristä urakoitsijalta suorittamatta 
jääneitä tätä urakkaa koskevia työntekijöiden ja 
työntekijöihin rinnastettavien pienyrittäjien palkkoja 
ja niihin liittyviä ennakonpidätyksiä ja työnantajan 
sosiaaliturvamaksuja, autoilijoiden saatavia, arvon- 
vähennyksiä ja langenneita viivästyssakkoja vas-
taavat määrät. Samoin rakennuttaja voi pidättää 
urakoitsijan tätä työtä koskevia kolmannelle henki-
lölle suorittamatta jättämiä korvauksia vastaavat 
määrät, mikäli rakennuttaja saattaa myöhemmin 
joutua vastuuseen kyseiselle kolmannelle henkilölle. 

14. ARVONMUUTOSPERUSTEET 

Murskeiden toteutuneen laadun arvostelussa sovel-
lettavat arvonmuutosperusteet on esitetty urak-
kaohjelman työkohtaisen osan liitteenä olevassa 
Murskaustöiden yleiset arvonmuutosperusteet -jul-
kaisussa ja mandollisissa työkohtaisissa arvonmuu-
tosperusteissa. 

15. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden antaa 
tarjouspyynnössä mainituin edellytyksin työalueella 
sekä tähän rajoittuvilla alueilla sopimukseen kuulu-
mattomia töitä muiden urakoitsijoiden suoritetta-
vaksi. Suoritettaessa tässä urakkaohjelmassa mai-
nittuja murskaustöitä ei työssä käytetyillä murs-
kauslaitoksilla ole sallittua tehdä muille tilaajille 
kuuluvia töitä, ellei asiasta ole sovittu. 

YSE:n 45 §:n mukaisesti jokaisessa työvuorossa 
tulee urakoitsijalla olla vastaava työnjohtaja, jonka 
pitää olla vähintään teknillisen koulun tutkinnon 
suorittanut tai käytännön kokemuksen avulla murs-
kaustoiminnasta vastaavat tiedot hankkinut. 

16. TARJOUS 

Tarjouksen antajan on hankittava kaikki ne tiedot 
ja asiakirjat, joita hän tässä urakkaohjelmassa 
mainittujen lisäksi pitää tarpeellisina tarjousta laati-
essaan. 
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Tarjous on tehtävä tarjouspyyntäkirjeen liitteenä 
olevaa tarjouskirjelomaketta käyttäen ja hinnoit-
telemalla massa- ja yksikköhintaluettelo sekä an-
tamalla pyydetyt selvitykset esim. urakoitsijan 
käytössä olevista työkoneista, teknillisestä henkilö-
kunnasta ja samanaikaisista osallistumisista muihin 
tarjouskilpailuihin.Tarjouspyyntöasiakirjoihin ei saa 
tehdä mitään muita lisäyksiä, muutoksia tai pois-
toja. 

Tarjouksen antaja voi pyytää ja rakennuttaja voi 
muutenkin lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja kos-
kevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Tar -
jouksen antajan on esitettävä pyyntönsä kirjallises-
ti ja sen on saavuttava rakennuttajalle vähintään 
seitsemän vuorokautta ennen tarjouksen antamista 
varten ilmoitetun määräajan päättymistä (sisäänjät-
töaika). Rakennuttaja antaa tarvittaessa vastauk-
sensa kirjallisesti kaikille tarjouksen antajille yh-
teisesti mandollisuuksien mukaan ainakin viisi 
vuorokautta ennen sisäänjättöajan umpeutumista. 
Tarjouksen antajien tulee tarjouksissaan ilmoittaa 
lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. 
Ennen tarjouksen antamista tehdyt, suullisesti 
annetut selvitykset ja ilmoitukset eivät sido raken-
nuttajaa eivätkä tarjouksen antajaa. 

Tarjous on antajaansa sitova ja se on voimassa 
kolme kuukautta tarjouspyyntökirjeessä tai kirjal-
lisessa lisäselvityksessä ilmoitetusta sisäänjättöa-
jasta lukien. Sen voimassaolo lakkaa urakkasopi-
muksen tultua allekirjoitetuksi. Tarjouksen peruu-
tus voidaan hyväksyä, jos peruutusta koskeva 
kirje, telefaxi tai vastaava on saapunut rakennut-
tajalle ennen tarjouspyyntökirjeessä mainittua 
tarjousten sisäänjättöaikaa. 

Hinnoitellun massa- ja yksikköhintaluettelon mas-
samäärien ja yksikköhintojen avulla lasketun lop-
pusumman on oltava sama kuin sitä vastaava tar-
joushinta tarjouskirjeessä. Jos näin ei ole, ovat 
massa- ja yksikköhintaluettelossa ilmoitetut yk-
sikköhinnat määrääviä ja niistä massamääriä muut-
tamatta laskemalla saatua loppusummaa pidetään 
tarjoushintana. Jos johonkin massa- ja yksikköhin-
taluettelossa hinnoiteltavaksi edellytettyyn kohtaan 
ei ole merkitty yksikköhintaa eikä asianomaiseen 
kohtaan ole myöskään merkitty siihen merkittäväk-
si edellytettyä summaa, katsotaan tämä hinnoit-
telun kohta nollaksi sekä yksikköhinnan että sum-
man osalta. Jos vain toinen puuttuu, lasketaan 
puuttuva markkamäärä asianomaisen määrätiedon 
avulla. 

Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjouk-
sen antajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava. 
Tarjousasiakirjoihin on lisäksi liitettävä allekirjoit-
taneen valtuudet osoittava todistus sekä selvitys 

(kaupparekisteriote tai vastaava) siitä, että tarjouk-
sen allekirjoittaneella on ollut oikeus kirjoittaa tar-
jouksen antajan toiminimi, mikäli kysymyksessä on 
yhteisö. 

Jos tarjouksen tekee työyhteenhiittymä, tulee yh-
teenliittymän olla perustettu ennen tarjouksen 
antamista. Tarjoukseen on liitettävä selvitys työyh-
teenliittymän perustamisasiakirjoista, joista tulee 
ilmetä mm. vastuun jakautuminen työyhteenliitty-
män perustajien kesken. 

Tarjousten käsittelyssä noudatetaan asetusta val-
tion rakennustöiden teettämisestä urakoitsijoilla 
siihen tehtyine muutoksineen sekä liikenneministe-
riön päätöstä em. asetuksen soveltamisesta. 

Rakennuttaja voi hylätä kaikki tarjoukset perustetta 
ilmoittamatta. Hylkäämisestä ilmoitetaan ensi tilas-
sa tarjouksen antajille. 

Myös telefaxilla tai vastaavalla menetelmällä annet-
tu tarjous voidaan hyväksyä edellyttäen, että se on 
saapunut ennen määräaikaa ja että se vahvistetaan 
asianmukaisesti allekirjoitetulla samansisältöisellä 
tarjouslomakkeella ja massa- ja yksikköhintaluette-
lolla, jotka on postitettu viimeistään tarjousten 
sisaanjaton maarapaivana. 

Jos tarjouksessa esitetty yksikkö- tai osatyön hinta 
on ilmeisessä epäsuhteessa työosan vaatimiin kus-
tannuksiin nähden, rakennuttajalla on tämän perus-
teella oikeus hylätä tarjous. 

Rakennuttajalla on oikeus pyytää ja tarjouksen 
tekijällä velvollisuus antaa rakennuttajalle tarpeel-
lisia lisäselvityksiä, joita rakennuttaja tarvitsee 
tarjousten vertailussa ja tarkastuksessa. 

Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsi-
teltäviksi, palautetaan avaamattomina. 
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